
Tytuł szkolenia: WordPress - moduł I
Kod szkolenia: WORDPRESS

Wprowadzenie
Kurs przedstawia podstawy związane z prowadzeniem własnego serwisu interne towego opartego o system zarządzania treścią

WordPress.

Adresaci szkolenia

Cel szkolenia
Po wykonaniu pierwszych kroków związanych z wprowadzaniem treści, uczestnicy poznają mechanizmy modyfikacji zachowania i

wyglądu strony, czyniąc z niej zaawansowany serwis WWW lub sklep online.

Czas i forma szkolenia
35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia
1. Wprowadzenie do WordPress
• Elementy składowe strony WWW

• Pozyskiwanie oprogramowania

• Wymagania systemowe

• Połączenie i wymiana danych z serwerem

• Metody instalacji

• Przedstawienie interfejsu użytkownika

2. Wprowadzanie treści
• Utworzenie posta

• Utworzenie strony

3. Tworzenie galerii i wprowadzanie multimediów
4. Podstawy prawa autorskiego
• Wszelkie prawa zastrzeżone

• Przedstawienie wolnych licencji (Creative Commons, Domena Publiczna)

• Źródła multimediów na wolnych licencjach

5. Wybór i instalacja motywu
• Przedstawienie motywów

• Wskazówki dotyczące wyboru motywu

• Przedstawienie interfejsu konfiguracji wyglądu strony

• Motywy pochodne, jak nie stracić naszych modyfikacji

• Zarządzanie menu strony

• Ustawienia widgetów

6. Podstawy HTML i CSS
7. Wprowadzenie nowych mechanizmów do naszej strony za pomocą wtyczek
• Instalacja wtyczek

• Wskazówki dotyczące wyboru właściwych rozwiązań
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• Slider, interaktywna galeria zdjęć

• Newsletter

• Ochrona treści przed niepowołanym dostępem

• Wyłączenie mechanizmu komentowania

8. Bezpieczeństwo strony internetowej opartej o WordPress
• Najpopularniejsze metody ataku

• Podstawowe metody ochrony

• Tworzenie kopii zapasowych

• Usuwanie infekcji strony internetowej

• Przydatne ustawienia zwiększające bezpieczeństwo

• Bezpieczne przeglądanie stron WWW z protokołem HTTPS

• Pozyskiwanie i instalacja certyfikatu SSL

9. Optymalizacja widoczności w wyszukiwarkach internetowych
• Co wpływa na pozycjonowanie strony?

• Czytelne adresy

• Modyfikacja wyglądu naszej strony w wyszukiwarce

• Śledzenie statystyk odwiedzin

10. Przyspieszanie WordPress
• Kompresowanie obrazów

• Czyszczenie bazy danych

• Kompresowanie przesyłanych do użytkownika danych

11. Własny sklep internetowy
• Wprowadzenie do wtyczki WooCommerce

• Pobieranie oprogramowania

• Instalacja

• Przedstawienie interfejsu i możliwości rozwiązania

• Podstawowa konfiguracja

• Wprowadzanie produktów i kategorii

• Import produktów z pliku CSV

• Metody płatności
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