
WordPress template 1 (8)

11.11.2012

WordPress 3.4.2 teeman vaihto

Hallintapaneelin(site admin) ulkoasun(appearance) kautta

Teemojen ja pluginien lataamiseen WordPress ohjelman kautta tarvitset SFTP-tuen.
Jotta saat sFTP:n käyttöön, asenna WordPressiin ”SSH SFTP Updater Support” -plugin

1. Lataa pakattu tiedosto omalle tietokoneellesi
2. Pura paketti
3. Kopioi SFTP-ohjelman avulla purettu paketti, kansionsa(ssh-sftp-updater-support) kanssa ”/wp-

content/plugins/” -hakemistoon
4. Aktivoi tämä plugin WordPress hallintasivuston kautta
5. Testaa toiminta. SFTP palvelimen nimi on sama, mihin olet asentanut WordPressin, samoin 

käyttäjätunnus ja salasana

Jos saat virheilmoituksen ”Abort class-pclzip.php : Missing zlib extensions”, niin toimi seuraavasti(huom!. 
Seuraavat komennot root käyttäjänä)

6. cd /usr/ports/archivers/php2-zlib
7. make install clean
8. apachectl restart

Jos saat edelleen teeman latauksessa varoituksena ”Could not copy file. **** Theme install failed.”
9. Muuta wp-content hakemiston oikeudeksi 757
10. Lisää wp-config.php tiedoston alkuun

define( 'FS_METHOD', 'direct' );
define( 'FS_CHMOD_DIR', 0777 );
define( 'FS_CHMOD_FILE', 0777 );

Manuaalisesti sftp-ohjelman avulla

11. Etsi ja lataa haluamasi WordPress teema omalle tietokoneellesi
12. Pura paketti omalle tietokoneellesi
13. Lataa purettu teemakansio omalle WordPress palvelimellesi ”/wp-content/themes” -hakemistoon
14. Aktivoi teema hallintapaneelista
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Oman teeman luominen

”Pakolliset” tiedostot

Oma teema tallennetaan samaan paikkaan kuin muutkin WordPressin teemat(wp-content/themes). Oma 
teema otetaan samalla tavalla käyttöön kuin internetistäkin ladatut teemat.

1. Luo teemalle kuvaava nimi, esim. ”Mun oma teema”. 
2. Luo oman teemasi juurihakemistoon aluksi kaksi tiedostoa:
index.php
style.css

3. Kirjoita style.css tiedoston alkuun seuraavat rivit. Muuta kaksoispisteiden jälkeiset tekstit 
haluamiksesi.

4. Kirjoita index.php tiedostoon

5. Tallenna molemmat tiedostot luomaasi teema kansioon
6. Kopioi kansio kokonaan wp-content/themes/ hakemistoon WordPress järjestelmääsi
7. Testaa selaimella sivuston toimivuus, tarkista hallintapaneelista oman teemasi vimpaimet. Näet, 

ettei niitä ole asetettu. 

/*  
Theme Name: Kirjoita tähän teemasi nimi
Theme URI: Jos teeman liittyy internetsivu, niin kirjoita sivuston osoite tähän
Description: Kirjoita tähän kuvaus teemasta
Acknowledgement: Mitä muuta haluat kertoa teemastasi
Version: Teeman versio. Mikäli teema on keskeneräinen, niin käytä numerona 0.1
Author: Teeman tekijän nimi tulee tähän
Author URI: Teeman tekijän internetsivusto, jos sellainen on
Tags: Hakukoneita varten kuvaavia sanoja
*/ 

<?php get_header(); ?>
    <div id="container">
        <div id="content" role="main">
              <?php get_template_part( 'loop', 'index' ); ?>
        </div><!-- #content -->
    </div><!-- #container -->
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>



WordPress template 3 (8)

11.11.2012

Dynaaminen sivupalkki

1. Luo kaksi tiedostoa, functions.php ja sidebar.php

2. Kirjoita functions.php tiedostoon seuraavat komennot

3. Kirjoita sidebar.php tiedostoon seuraavat komennot

4. Kopioi molemmat tiedostot samaan hakemistoon palvelimelle ja testaa sivun toimivuus.

5. Nyt voit muuttaa sidebar sisältöä hallintapaneelista

<?php
/**
 * Register our sidebars and widgetized areas.
  */
function arphabet_widgets_init() {

        register_sidebar( array(
                'name' => 'Home right sidebar',
                'id' => 'home_right_1',
                'before_widget' => '<div>',
                'after_widget' => '</div>',
                'before_title' => '<h2 class="rounded">',
                'after_title' => '</h2>',
        ) );
}
add_action( 'widgets_init', 'arphabet_widgets_init' );
?>

<?php 
if ( dynamic_sidebar('home_right_1') ): 
else: 
?>
<?php endif;?>
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Sisällön näyttäminen templatessa

1. Jotta sivustolla näytetään sisältöäkin muuta index.php sisältö seuraavan mallin mukaiseksi. 

HUOM! Koodin asettelua on muutettu, jotta koodi on mahtunut pienempään tilaan.

2. Tallenna tiedosto normaalisti index.php nimelle ja kopioi tiedosto WordPress palvelimellesi

3. Testaa sivun toiminta

<?php get_header(); ?>
<!-- Content alkaa tasta -->
 <div id="content" class="narrowcolumn">
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); if ($postindex>0) { print ""; } $postindex++ ?>

<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php 
the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2><small><?php the_time('F jS, Y') ?> <!-- 
by <?php the_author() ?> --></small>

<div class="entry"><?php the_content('Read the rest of this entry &raquo;'); ?></div>

<p class="postmetadata"><?php the_tags('Tags: ', ', ', '<br />'); ?> Posted in <?php the_category(', 
') ?> | <?php edit_post_link('Edit', '', ' | '); ?>  <?php comments_popup_link('No Comments &#187;', 
'1 Comment &#187;', '% Comments &#187;'); ?></p>
</div>

<?php endwhile; ?>

<div class="navigation">
<div class="alignleft"><?php next_posts_link('&laquo; Older Entries') ?></div>
<div class="alignright"><?php previous_posts_link('Newer Entries &raquo;') ?></div>
</div>
<?php else : ?>
<h2 class="center">Not Found</h2>
<p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.</p>
<?php include (TEMPLATEPATH . "/searchform.php"); ?>

<?php endif; ?>
 </div>
<!--content loppuu tahan -->
<!-- sidebar alkaa tasta -->
<?php get_sidebar(); ?>
<!-- sidebar loppuu tahan -->

<!-- footer alkaa tasta -->
<?php get_footer(); ?>
<!-- footer loppuu tahan -->
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Ylätunnisteen lisääminen

1. Kirjoita alla olevan kehyksen koodi header.php tiedostoon

2. Kopio header.php tiedosto palvelimellesi oman teemasi hakemistoon

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>

<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; 
charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />

<title><?php bloginfo('name'); ?> <?php if ( is_single() ) { ?> &raquo; Blog Archive 
<?php } ?> <?php wp_title(); ?></title>

<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" /> <!-- 
leave this for stats -->

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" 
media="screen" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> 
RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />

<style type="text/css" media="screen">

</style>

<?php wp_head(); ?>
</head>
<body>
<div id="page">

<div id="header">
<div id="headerimg">

<h1 class=”page_header"><a style="color: #8BC2E9;" 
href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>

<div class="description" style="padding-left:3px; margin-
top: -50px; color: #E7FAFF;"><?php bloginfo('description'); ?></div>

</div>

</div>

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
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Alatunnisteen lisääminen

1. Kirjoita alla olevan kehyksen koodi footer.php tiedostoon

2. Kopioi footer.php tiedosto omalle palvelimellesi teemasi mukaiseen kansioon

Sivuston ulkoasun muuttaminen

1. Mikäli sinulla on auki edellä luetellut tiedostot paikallisesti, kannattaa ne sulkea. Sen jälkeen 
kannattaa avata muokattavaksi style.css tiedosto FileZilla ohjelmalla.

2. Tyylimäärityksessä tarvittavat class ja id attribuutit löydät avaamalla sivustosi selaimessa ja 
katsomalla luodun sivuston lähdekoodia

Taustan muokkaaminen

1. Ensimmäinen tägi ja määritys joka tehdään tyylitiedostoon on body

2. Kirjoita alla olevan kehyksen määritykset style.css tiedostoon

3. Tallenna tiedosto ja käy klikkaamassa FileZillan ilmoitusikkunassa näkyvää korvaa

body{
background-color: grey;
margin: auto;

}

<div id="footer">
<p>
<?php bloginfo('name'); ?>
is proudly powered by <a href="http://wordpress.org/">WordPress</a> and the
<a href="http://devblog.itsth.com/">Devblog</A>.
<br /><a href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>">Entries (RSS)</a>and
<a href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>">Comments (RSS)</a>.
<!-- <?php echo get_num_queries(); ?> queries. <?php timer_stop(1); ?> seconds. 
-->
</p>
</div>
</div>
<?php wp_footer(); ?>
</body>
</html>



WordPress template 7 (8)

11.11.2012

Selaimeen sovitettavan pääkehyksen muokkaaminen

1. Seuraava attribuutti on ”id=page”. Tällä atribuutilla säädetään pääkehyksen mitat ja värit

2. Lisää style.css tiedostoon alla olevan taulun tyylimääritys

3. Tallenna tiedosto ja käy hyväksymässä FileZillan korvausilmoitusikkunassa kyllä-painiketta

4. Kun näet selaimessa, että page kenttä on kaiken tekstin ympärillä aloitetaan varsinainen 
säätäminen.

5. Lisää alla olevan tekstikehyksen muutokset page tyylimäritykseen

6. Tallenna ja testaa toiminta

Ylätunnisteen paikan ja muotoilun säätäminen

1. Tarkista seuraava tyylimääritys lukemalla selaimesta sivuston lähdekoodia

2. Lisää alla olevassa tekstikehyksessä olevat tyylimääritykset style.css tiedostoon

3. Kun tarkistat yllä olevia tyylimäärityksiä selaimessa, kuvan paikka näkyy punakehyksisenä, 
headerin paikka sinipohjaisena ja WordPress hallintapaneelissa teemalle antamasi otsikko 
vasemmalla ylhäällä linkkinä ja sivustolle antamasi kuvaus näkyy sinisellä alueella oikeassa 
alalaidassa

#page{
border: 1px red solid;

}

#page{
border: 1px red solid;
width: 800px;
margin: auto;
background-color: grey;

}

#header{
background-color: blue;
height: 100px;

}
#headerimg{

border: 1px red solid;
}
#headerimg .page_header{

padding-left:10px; 
margin-top:5px;

}
#headerimg .description {

font-style: italic;
font-size: 1.2em;
text-align: right;
padding-top: 62px;
padding-right: 10px;

}



WordPress template 8 (8)

11.11.2012

content osion muokkaaminen

1. Lisää seuraavat koodit style.css tiedoston loppuun

2. tallenna ja testaa tyylimääritysten toiminta. HUOM! Alatunnisteen teksti hyppää väärään kohtaan, 
mutta korjataan se seuraavassa luvussa

Alatunnisteen paikan ja muotoilun säätäminen

1. Lisää seuraavassa tekstikehyksessä oleva tyylimäärittely style.css tiedoston loppuun

2. Tallenna ja testaa tyylimääritysten toiminta.

#content{
float: left;
border: 1px red solid;
width: 600px;

}
#sidebar{
 position: fixed;

border: 1px red solid;
margin-left: 605px;
width: 195px;

}

#footer{
background: #eeeeee; 
color: black;
border: none;
padding: 0;
margin: 0 auto;
width: 800px;
text-align: center;
clear: both;

}
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