
Rozpoczęcie bloga WordPress 

Jeśli spędzasz dużo czasu oglądając blogi lub rozmawiając z blogerami, nie możesz przegapić odniesień 

do WordPressa, jednej z najbardziej znanych i lubianych obecnie opcji oprogramowania do 

blogowania. WordPress jest dostępny w dwóch wersjach - hostowanej i instalowalnej. Tu 

przedstawiam migawkę pracy zarówno z wersją instalowalną, którą umieszczasz na własnym serwerze 

internetowym, jak i wersją hostowaną przez WordPress. Tu omówimy, jak zainstalować WordPress na 

swoim serwerze, korzystać z panelu administracyjnego, bawić się motywami i widżetami oraz 

dowiedzieć się, gdzie można połączyć się z innymi użytkownikami WordPressa w Twoja lokalna 

społeczność i online. Podobnie jak w rozdziale 4, ten rozdział przeprowadzi Cię również przez 

konfigurację hostowanego bloga WordPress, dzięki czemu możesz zacząć działać za niewielkie lub 

żadne koszty, jednocześnie korzystając ze wszystkiego, co ma do zaoferowania WordPress. 

Wybór między WordPress.com a WordPress.org 

Niektóre programy do blogowania są dostępne zarówno jako usługa hostowana, jak i w wersji, którą 

można pobrać i zainstalować. WordPress jest jednym z tych pakietów. Odniesienia do WordPressa 

dotyczą jednakowo wersji oprogramowania, które pobierasz i instalujesz na własnym serwerze. 

Możesz to sprawdzić online na www.wordpress.org. Odniesienia do WordPress.com odnoszą się do 

wersji hostowanej. Na szczęście możesz korzystać z obu typów WordPressa za darmo. Kiedy 

WordPress.com został uruchomiony, wielu blogerów cieszyło się, że WordPress dotarł do głównego 

nurtu blogów. Blogerzy mogli teraz z łatwością tworzyć blogi i korzystać z narzędzi, które pokochali, 

bez konieczności majsterkowania w tle lub stresowania się, jak prowadzić te blogi. Chociaż wybór 

wersji WordPressa może wydawać się zniechęcający, tak naprawdę nie jest. Wystarczy zadać sobie 

następujące pytania: Jak dużą kontrolę chcesz mieć nad swoją witryną? Czy martwisz się, że nie jesteś 

właścicielem swoich treści? Wolisz wolność od łatwości? Jeśli Twoje odpowiedzi są pozytywne, skup 

się na przeczytaniu sekcji dotyczących WordPress.org! Jeśli nie, to sekcje wprowadzające WordPressa. 

com może być WordPressem dla Ciebie. 

OPROGRAMOWANIE OTWARTEGO ŹRÓDŁA 

WordPress jest oprogramowaniem typu open source, co oznacza, że jego kod źródłowy - 

oprogramowanie, które uruchamia aplikację  -  jest swobodnie dostępny dla programistów, którzy chcą 

go dostosować lub stworzyć nowe oprogramowanie z lub dla niego. Możesz także swobodnie 

rozpowszechniać oprogramowanie open source i nikt nie nakłada ograniczeń na to, jak Ty (lub 

ktokolwiek inny) możesz z niego korzystać. W rzeczywistości jednym z niewielu warunków korzystania 

z oprogramowania typu open source jest to, że nie można nakładać ograniczeń na używanie lub 

dystrybucję tego, co z niego tworzysz. 

Założenie bloga WordPress.com 

Podobnie jak Blogger , WordPress.com jest świetną opcją do testowania blogów. Jest bezpłatny i łatwy 

do zanurzenia się od razu. A gdy już oswoisz się z bezpłatnymi narzędziami dostępnymi dla 

użytkowników WordPress.com, zawsze będziesz mieć możliwość uaktualnienia do płatnej wersji 

WordPress.com lub przejścia do WordPress z własnym hostingiem ( omówione w dalszej części tego 

rozdziału). Jak mówi WordPress.com: „Rozpoczęcie za darmo, z możliwością rozwoju”. Przypominamy, 

że każda hostowana platforma oprogramowania blogowego ma inny proces rozpoczęcia, ale każda z 

nich wymaga tego samego rodzaju informacji: informacji kontaktowych i nazwy bloga.  

Tworzenie konta 

Aby stworzyć własny blog WordPress.com, musisz założyć konto, wykonując następujące kroki.  



1. Skieruj swoją przeglądarkę internetową na stronę www.wordpress.com 

2. Kliknij Get Started w prawym górnym rogu ekranu.  

3. Jeśli masz darmowe konto Google i chcesz utworzyć konto WordPress.com przy użyciu konta Google, 

wybierz Kontynuuj z Google. Przyspieszy to proces rejestracji.  

4. Jeśli zdecydujesz się utworzyć nowe konto, wypełnij wymagane informacje i Create Your Account, 

aby kontynuować.  

5. Wybierz Blog na stronie wyboru typu witryny i kliknij Continue.  

6. Udostępnij słowo opisujące główny cel Twojego bloga i kliknij Kontynuuj. Nie wiesz, na czym 

powinien skupiać się Twój blog? Nadal nie jestem pewien? Nie martw się, słowo kluczowe przesłane w 

tym momencie podczas rejestracji konta na blogu nie zmusi Cię do pisania na inny temat. W 

rzeczywistości blogerzy cały czas zmieniają swoje skupienie! Nie pozwól, aby ten krok w temacie 

rejestracji Cię przytłoczył. 

7. Nazwij swój blog na stronie Pomóż klientom znaleźć Cię i kliknij Continue.  

8. Utwórz nazwę domeny swojego bloga. Jeśli znasz dokładną nazwę, którą chcesz, wybierz Show Exact 

Matches Only, klikając symbol koła zębatego na końcu pola wyszukiwania. Jeśli kupiłeś nazwę domeny 

, możesz przypisać tę zakupioną nazwę domeny do swojego bloga WordPress.com na tym etapie 

procesu rejestracji. Pamiętaj, że przypisanie niestandardowej nazwy domeny wymaga płatnego konta 

WordPress.com.  

9. Wybierz nazwę domeny z dostępnych opcji domeny bezpłatnej i płatnej.  

10. Wybierz poziom cen dla swojego konta.  

Gratulacje! Masz teraz blog WordPress.com! W tym momencie możesz wykonać kilka dodatkowych 

kroków, w tym utworzyć slogan i przesłać obraz ikony witryny. Nie musisz wykonywać tych kroków, 

aby rozpocząć blogowanie. Musisz jednak wybrać opcję Uruchom witrynę, zanim Twoja witryna będzie 

mogła być publicznie dostępna. 

Korzystanie z pulpitu nawigacyjnego 

Podobnie jak Blogger, blog WordPress.com można dostosować za pomocą pulpitu nawigacyjnego. 

Pionowe menu na lewym pasku bocznym zapewnia dostęp do następujących funkcji:  

* Wyświetl witrynę: Zobacz swoją witrynę tak, jak wygląda publicznie.  

* Statystyki: Dowiedz się więcej o liczbie odwiedzających Twój blog.  

* Aktywność w witrynie: otrzymuj dziennik wszystkich ostatnich działań w witrynie.  

* Poziom planu: Wyświetl aktualny poziom cen planu dla swojego bloga i wprowadź zmiany.  

* Strony witryny: Twórz i edytuj strony w swoim blogu.  

* Wpisy na blogu: Twórz i edytuj posty na swoim blogu.  

* Media: Twórz i edytuj obrazy na swoim blogu.  

* Komentarze: moderuj komentarze czytelników.  

* Opinie: Przekaż WordPress.com informację zwrotną.  



* Wtyczki: edytuj i instaluj wtyczki, aby zmienić funkcje swojej witryny.  

* Importuj: importuj zawartość z innej witryny.  

* Dostosuj motyw: wprowadź zmiany w wyglądzie swojej witryny.  

*Zarabiaj: Zarabiaj na swoim blogu. Ta opcja jest dostępna tylko dla kont Premium lub wyższych.  

* Udostępnij: udostępniaj zawartość swojego bloga za pośrednictwem połączonych kont w mediach 

społecznościowych.  

* Ludzie: Dodaj dodatkowych administratorów i autorów do swojej witryny.  

* Domeny: Kup lub dodaj niestandardową nazwę domeny do swojego bloga.  

* Ustawienia: Zmień różne aspekty swojego bloga (omówione bardziej szczegółowo w następnej 

sekcji).  

Zmiana ustawień witryny 

U dołu lewego panelu bocznego znajdziesz ikonę koła zębatego, która przeniesie Cię do menu 

Ustawienia. W tym menu możesz zmienić następujące aspekty swojej witryny WordPress.com:  

*  General : tutaj możesz wprowadzić zmiany w tożsamości swojej witryny, od tytułu bloga po slogan.  

* Performance: WordPress.com zapewnia wiele możliwości przejścia z bezpłatnego planu na płatny. 

Ten obszar menu Ustawienia to jedno miejsce, w którym masz dostęp do tej opcji.  

*  Writing: Ten obszar pozwala dostosować sposób wyświetlania treści, w tym liczbę wpisów 

widocznych na raz.  

*  Discussion: Sekcja Dyskusja w menu Ustawienia oferuje wiele opcjonalnych zmian dla Twojej 

witryny, od reguł komentowania dla czytelników (patrz rozdział 10) po opcje powiadomień e-mail 

związanych z tymi komentarzami.  

*  Traffic: w tej sekcji menu Ustawienia możesz połączyć konto Google Analytics ze swoim blogiem 

Pisanie posta 

Teraz, po utworzeniu witryny WordPress.com i dokonaniu wstępnych wyborów dotyczących nazwy, 

stylu i ustawień bloga, nadszedł czas na napisanie pierwszego posta! Masz dwie opcje tworzenia 

nowego posta:  

1. Wybierz przycisk Napisz w prawym górnym rogu ekranu  

2. Wybierz Wpisy na blogu - Dodaj z lewego paska bocznego.  

WordPress.com używa bloków, aby umożliwić blogerom dostosowywanie wyglądu i stylu postów na 

blogu. Możesz zacząć od razu, po prostu wpisując to, co chcesz powiedzieć, lub możesz poświęcić 

trochę czasu na zabawę klockami. Jeśli blogowanie jest dla Ciebie zupełnie nowe, proponuję zacząć 

powoli. Wypróbuj na przykład pola tekstowe zmieszane z okazjonalnym obrazem. Gdy już poczujesz, 

co się dzieje, możesz spróbować dodać całą galerię obrazów! Gdy już jesteś zadowolony z utworzonego 

posta, to już prawie czas na publikację! Zanim podzielisz się swoim tekstem ze światem, spójrz na 

prawy pasek boczny na stronie tworzenia postów na blogu. Menu opcji postu pozwala przypisać post 

do kategorii, dodać tag, wybrać polecany obraz i nie tylko. Gdy będziesz zadowolony, że zrobiłeś 

wszystko, co musisz zrobić, zanim zaprosisz czytelników do sprawdzenia Twojego posta, kliknij 



niebieski przycisk Opublikuj u góry ekranu. Gratulujemy napisania pierwszego posta na 

WordPress.com! Nie zapominaj, że WordPress.com wymaga, abyś wybrał uruchomienie swojego 

bloga, zanim opinia publiczna będzie mogła zobaczyć wszystko, co napisałeś, nawet jeśli klikniesz 

Opublikuj w poszczególnych postach. 

Dostosowywanie bloga WordPress.com 

Chcesz dostosować wygląd i styl swojego bloga? Aby rozpocząć, spójrz na lewy pasek boczny pulpitu 

nawigacyjnego, aby znaleźć przycisk Dostosuj 

Wybór nowego motywu 

Po zidentyfikowaniu sekcji Dostosuj na lewym pasku bocznym zacznij od kliknięcia przycisku Motywy. 

Jednym z najlepszych aspektów bloga WordPress - hostowanego lub hostowanego samodzielnie - jest 

możliwość dostosowania wyglądu bloga za pomocą motywów zaprojektowanych specjalnie dla typu 

bloga, który tworzysz. Na przykład istnieją motywy, które tworzą atmosferę magazynu internetowego, 

inne skupiają się na wyświetlaniu Twoich zdjęć, a jeszcze inne przypominają oryginalne czasopisma 

internetowe z pierwszych dni blogowania. Sugeruję, abyś poświęcił trochę czasu na wypróbowanie 

różnych motywów przed podjęciem ostatecznej decyzji. I prawdę mówiąc, żadna decyzja nie jest 

ostateczna! Zawsze możesz wrócić do tej sekcji swojego pulpitu nawigacyjnego i całkowicie zmienić 

motyw, jeśli znudzi Ci się obecny wygląd swojego bloga. Na stronie Motywy zwróć uwagę na 

następujące kwestie:  

*  Twój aktualny motyw jest wyświetlany u góry strony. Możesz wprowadzać zmiany w tym motywie, 

klikając znajdujący się obok niego przycisk Dostosuj. Możesz również dowiedzieć się więcej o motywie, 

wybierając opcję Informacje.  

*  Wypełniając pole wyszukiwania „Tworzę witrynę dla. . .”, zostaną wyświetlone różne opcje 

motywów, które dobrze pasują do typu Twojego bloga. Możesz także wybrać wyświetlanie wszystkich 

powiązanych motywów, bezpłatnych powiązanych motywów i motywów premium (płatnych).  

*  Chcesz więcej sposobów na zawężenie opcji motywu? Strona motywu umożliwia wyszukiwanie 

według funkcji, układu, numeru kolumny, tematu i stylu.  

*  Dół strony pokazuje motywy, z których możesz wybrać. Ale poczekaj! Jest więcej! Wróć do przycisku 

Dostosuj na lewym pasku bocznym i kliknij go, aby otworzyć narzędzie WordPress.com Customizer. 

Nawet nazwa brzmi ekscytująco!  

Moją najlepszą radą jest poświęcenie trochę czasu na kliknięcie w Customizer dla wybranego motywu. 

Każdy motyw zapewnia nieco inne opcje, ale niektóre obszary, w których można wprowadzać zmiany 

w projekcie, obejmują:  

*  Kolory i tła 

*  Czcionki 

*  Obraz nagłówka 

*  Menu 

* Ustawienia strony głównej 

*  Opcje motywu 

Instalowanie WordPressa 



Chociaż nasza eksploracja WordPress.com nie jest wyczerpująca, mam nadzieję, że nauczyłeś się 

wystarczająco dużo, aby zacząć, jeśli jest to ścieżka, którą chcesz obrać. Jeśli jednak zdecydowałeś, że 

WordPress z własnym hostingiem jest dla Ciebie najlepszy, reszta części pokaże Ci, jak zacząć i działać. 

Możesz uruchomić instalację WordPressa bez większych trudności, ale aby uruchomić swoją witrynę, 

musisz wykonać kilka bardzo ważnych kroków. Chociaż ta część przeprowadzi Cię przez proces, możesz 

również postępować zgodnie z instrukcjami WordPressa, znajdującymi się pod adresem 

http://codex.wordpress.org/Installing_WordPress.  

Rejestracja domeny 

Czy wybrałeś już nazwę swojego bloga? Czy kupiłeś powiązaną domenę? Kiedy masz ochotę umieścić 

swój blog w Internecie i chcesz kontrolować każdy aspekt, domena jest pierwszą rzeczą, której 

potrzebujesz. Jak wyjaśniono później, domena to nazwa i marka Twojego bloga oraz adres internetowy 

(lub URL). Daje odwiedzającym wyobrażenie o tym, o czym jest Twój blog i kim jesteś. Możesz się 

dobrze bawić, będąc kreatywnym dzięki nazwie swojego bloga! Zanim zdecydujesz się na nazwę bloga, 

dlaczego nie zobaczyć, co zrobili inni? Poniższa lista zawiera pięć przykładów niektórych z najlepszych 

blogów na świecie i ich domen:  

* Mashable (www.mashable.com): Witryna agregująca wiadomości w celu informowania i rozrywki.  

* TechCrunch (www.techcrunch.com): blog technologiczno-branżowy.  

* Gizmodo (www.gizmodo.com): Blog, który mówi o prawie wszystkim.  

* Lifehacker (www.lifehacker.com): Strona, która sugeruje sposoby, dzięki którym możesz uczynić 

swoje życie lepszym i bardziej efektywnym.  

* Gawker (www.gawker.com): Strona zawierająca najczęściej komentowane historie w Internecie.  

Domeny z powyższej listy robią spore wrażenie, mimo że na pierwszy rzut oka niekoniecznie mówią 

odwiedzającemu dużo o treści. Jeśli znajdziesz blog, który Ci się podoba i dodaj go do zakładek, wracasz 

do świetnej zawartości, a nie nazwy domeny. Później omówię szczegółowo nabywanie domen, na 

wypadek gdybyś potrzebował odświeżenia, jak to zrobić. 

Wybór hostingu 

Po wybraniu odpowiedniej domeny dla swojego bloga potrzebujesz miejsca, w którym będzie działać 

Twoja instalacja WordPressa. W rozdziale 3 powiem ci, czego szukać w hostingu i przedstawię kilka 

zaleceń. Nie zapominaj, że możesz również zapytać innych blogerów, z jakiego hosta korzystają i jakie 

były ich doświadczenia. Jeśli czytałeś część 3, wiesz już, że oprogramowanie internetowe, takie jak 

WordPress, ma pewne wymagania techniczne. Wymagania dla WordPressa są  

* PHP w wersji 7.3 lub nowszej 

* MySQL 5.6 lub nowszy lub MariaDB w wersji 10.0 lub nowszy 

* Obsługa HTTPS 

* Nginx lub Apache z modułem mod_rewrite 

Większość hostów internetowych ma podobne konfiguracje i powinna być w stanie obsłużyć to, czego 

potrzebujesz, ale możesz przejrzeć oficjalną stronę wymagań WordPress pod adresem 

http://wordpress.org/about/requirements. WordPress ma również przydatny fragment tekstu, który 

możesz skopiować i wysłać do potencjalnych hostów internetowych, aby sprawdzić, czy ich usługi 

obsługują WordPress. Jakie to jest świetne? Chociaż dziedzina hostingu zmienia się od czasu do czasu 



wraz z pojawianiem się nowych firm hostingowych, poniżej znajdują się niektóre z najlepszych w branży 

rozwiązań zapewniających wszystko, czego potrzebujesz do WordPressa:  

* Bluehost (www.bluehost.com)  

* DreamHost (www.dreamhost.com)  

* HostGator (www.hostgator.com)  

* Świątynia Mediów (http://www.mediatemple.net)  

* GoDaddy (www.godaddy.com)  

* SiteGround (www.siteground.com)  

* 1&1 (www.1and1.com)  

Każda z tych firm oferuje dobrze znany, wysokiej jakości hosting, ale jeśli chcesz dalej szukać, porównaj 

notatki z innymi blogerami i zapoznaj się z częścią 3, aby uzyskać dobre porady dotyczące wyboru hosta 

internetowego. 

Pobieranie oprogramowania 

Po uporządkowaniu usługodawcy hostingowego i domeny witryny musisz zainstalować pliki WordPress 

z WordPress.org na swoim serwerze. Większość, jeśli nie wszystkie firmy hostingowe, upraszczają ten 

proces. cPanel (panel sterowania) konta hostingowego powinien mieć łatwy do znalezienia przycisk. 

Możesz również pobrać i rozpakować pliki WordPress z WordPress.org i umieścić je na swoim 

komputerze. Wybierz miejsce, które zapamiętasz, takie jak Dokumenty lub Katalog pobierania. 

Wykonaj następujące kroki:  

1. Skieruj swoją przeglądarkę na www.wordpress.org. Pojawi się główna strona WordPressa.  

2. Kliknij niebieską kartę Pobierz WordPress w prawym górnym rogu. Witryna przeniesie Cię do krótkiej 

strony z instrukcjami, na której znajdują się informacje o pobieraniu.  

3. Kliknij przycisk Pobierz numer wersji WordPress plus. Twoja przeglądarka internetowa może 

poprosić Cię o wybranie lokalizacji, w której chcesz umieścić pobierane pliki. Jeśli tak, wybierz miejsce 

na swoim komputerze, które zapamiętasz. Twój folder Pulpit lub Dokumenty to przyzwoity wybór.  

4. Po pobraniu skompresowanego pliku kliknij go dwukrotnie, aby rozwinąć (lub rozpakować) zawarte 

w nim pliki na komputerze. Pliki są zapisywane na Twoim komputerze.  

WordPress.org udostępnia plik do pobrania w dwóch skompresowanych formatach: GZip (.tar.gz) i ZIP 

(.zip). Obecnie większość systemów komputerowych rozpoznaje format ZIP i powinieneś być w stanie 

go otworzyć bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Po rozwinięciu pliku .zip możesz go 

usunąć z komputera.  

Wgrywanie plików WordPress 

Czy masz rozpakowane pliki? Świetnie! Teraz proces instalacji staje się nieco bardziej techniczny. 

Musisz przesłać te rozpakowane pliki do swojej przestrzeni hostingowej za pomocą klienta FTP 

(protokół przesyłania plików). Jeśli nie masz zainstalowanego klienta FTP na swoim komputerze, masz 

wiele bezpłatnych opcji, które możesz pobrać i zainstalować. Oto dwa moje ulubione klienty FTP:  

*  FileZilla (www.filezilla-project.org): Dostępne na wszystkie platformy komputerowe 



*  Cyberduck (www.cyberduck.io): Dostępne zarówno dla komputerów Mac, jak i Windows.  

Oba te programy mają możliwość łączenia i przesyłania plików do nowego hosta internetowego. Aby 

umieścić pliki WordPress na swoim hoście internetowym, wykonaj następujące kroki:  

1. Pobierz i zainstaluj wybranego klienta FTP. Poszukaj instrukcji instalacji w witrynie oprogramowania 

FTP.  

2. Uruchom klienta FTP.  

3. Połącz się z serwerem sieciowym, korzystając z danych dostarczonych przez usługodawcę 

hostingowego w celu uzyskania dostępu do FTP. Dane te zazwyczaj obejmują adres URL, nazwę 

użytkownika i hasło. Katalog, w którym przechowujesz pliki WordPress, jest zwykle głównym 

katalogiem, który widzisz, gdy łączysz się przez FTP. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, jeśli 

jesteś zdezorientowany.  

4. Za pomocą oprogramowania FTP prześlij pliki WordPress z komputera na serwer. W niektórych 

klientach FTP możesz przeciągać i upuszczać pliki WordPress do lokalizacji na hoście internetowym. 

Inni używają interfejsów strzałek.  

5. Po zakończeniu przesyłania plików zamknij klienta FTP.  

W pewnym momencie w przyszłości może być konieczne przesłanie dodatkowych plików (chociaż 

WordPress jest dość dobry w wykonywaniu większości swoich aktualizacji bezpośrednio przez 

interfejs). To powiedziawszy, pamiętaj, aby zachować informacje, których użyłeś do połączenia z 

usługodawcą hostingowym.  

CO TO JEST FTP? 

FTP to technologia używana do kopiowania plików z jednego komputera na drugi przy użyciu protokołu 

przesyłania plików. Mówiąc najprościej, FTP umożliwia komputerom z różnymi systemami 

operacyjnymi (takim jak Windows lub Mac) przenoszenie plików przez Internet bez problemów z 

formatowaniem. To stara technologia, której ludzie nadal używają każdego dnia do przenoszenia 

plików witryn internetowych. 

Konfiguracja bazy danych 

Świetnie Ci idzie! Ale nie spoczywaj na laurach; ten następny krok jest prawdopodobnie najbardziej 

techniczny. Weź głęboki oddech i przygotuj się do utworzenia bazy danych dla swojego bloga 

WordPress. Możesz to zrobić! Prawdopodobnie skonfigurowanie bazy danych nie jest w rzeczywistości 

strasznie trudne. Jednak każdy host internetowy obsługuje bazy danych na różne sposoby, więc nie 

mogę podać prostych instrukcji dotyczących wykonania tego zadania. Twój usługodawca hostingowy 

zajmuje się rozwiązywaniem problemów technicznych i oczywiście przede wszystkim konfiguruje 

środowisko. Nie wahaj się poprosić o pomoc w konfiguracji bazy danych. System baz danych, którego 

potrzebujesz, nazywa się MySQL. (Bez MySQL nie możesz używać WordPressa.) MySQL to system 

zarządzania relacyjnymi bazami danych. Może przechowywać wszelkiego rodzaju dane dla WordPressa 

- od postów na blogu po linki do widżetów na pasku bocznym, a także wszystkie ustawienia 

WordPressa. Tak więc MySQL przechowuje wpisy na blogu, które piszesz, w bazie danych, która jest 

szybka, wydajna i elastyczna. Ale uwierz mi na słowo, że po skonfigurowaniu bazy danych nie będziesz 

musiał już więcej wiedzieć o MySQL, aby korzystać z WordPressa. Gdy już wiesz, jak uzyskać dostęp do 

narzędzia do konfiguracji bazy danych, wykonaj następujące kroki:  

1. Zaloguj się do swojego usługodawcy hostingowego.  



2. Utwórz bazę danych.  

Musisz nazwać swoją bazę danych coś, co ma sens. Jeśli masz blog o nazwie Joe Smith's Wondrous 

Adventures, możesz nazwać bazę danych joesmith. Długość nazw baz danych i nazw użytkowników baz 

danych jest zwykle ograniczona i nie można umieszczać w nazwach znaków specjalnych.  

3. Utwórz użytkownika bazy danych.  

Możesz nadać nazwę użytkownika dowolną, z wyjątkiem nazwy, której użyłeś dla swojej bazy danych. 

Obowiązują jednak te same ograniczenia dotyczące długości i znaków specjalnych.  

4. Przypisz hasło temu użytkownikowi.  

Nie zapomnij zapisać tych informacji, aby móc z nich korzystać podczas uruchamiania skryptu 

instalacyjnego WordPress. Ponieważ firmy hostingowe mogą same wybrać, który system baz danych 

MySQL dołączyć do swoich pakietów hostingowych, nie wiem, które z poniższych dotyczy Twojej 

sytuacji. Ale hosty internetowe często używają jednego z następujących systemów zarządzania:  

*  phpMyAdmin: Narzędzie do zarządzania bazą danych (pokazane na rysunku 5-18), które wiele 

hostów internetowych udostępnia swoim klientom. Możesz tworzyć i usuwać bazy danych, zarządzać 

użytkownikami bazy danych i (w zależności od uprawnień przyznanych przez hosta) manipulować 

samymi danymi.  

*  cPanel: wspólny interfejs hosta internetowego, który ogólnie umożliwia użytkownikom tworzenie i 

usuwanie baz danych. Zwykle wykonujesz wszelkie dodatkowe manipulacje za pomocą phpMyAdmin.  

*  Plesk: Kolejny interfejs hosta internetowego, który umożliwia użytkownikom tworzenie i usuwanie 

baz danych oraz zarządzanie użytkownikami baz danych. Wykonujesz dowolną manipulację danymi za 

pomocą phpMyAdmin.  

Wybrany host sieciowy prawdopodobnie używa jednego z interfejsów z powyższej listy. Możesz je 

rozgryźć i dość łatwo z nich korzystać. Jeśli prowadzisz tylko jednego bloga, potrzebujesz tylko jednej 

bazy danych. Jeśli myślisz o uruchomieniu więcej niż jednego, musisz dowiedzieć się, jak utrzymać 

zdrowe i oddzielne bazy danych, korzystając z narzędzi udostępnianych przez dostawcę hostingu. 

Uruchamianie skryptu instalacyjnego 

Po umieszczeniu plików WordPress w katalogu zalecanym przez hosta internetowego i zapisaniu 

informacji o bazie danych wystarczy uruchomić instalator WordPress. Instalator jest bardzo prosty. 

Oczywiście wszystko może się nie udać, ale jeśli instalator utknie, bardzo dobrze poinformuje Cię, co 

musisz zrobić. Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować WordPress:  

1. Aby uruchomić instalator, skieruj przeglądarkę internetową na www.twoja_domena.com/wp-

admin/install.php Pamiętaj, aby zastąpić „www.twoja_domena.com” nazwą swojej domeny! Instalator 

sprawdza, czy utworzyłeś lub edytowałeś plik konfiguracyjny. Jeśli go nie znajdzie, utworzy go za Ciebie.  

2. Kliknij Utwórz plik konfiguracyjny. Spowoduje to utworzenie pliku konfiguracyjnego WordPress. 

Teraz wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić informacje potrzebne do pliku konfiguracyjnego.  

3. Upewnij się, że masz nazwę bazy danych, nazwę użytkownika, hasło i nazwę hosta. Jeśli tak, kliknij 

Ruszajmy!  

4. Wprowadź informacje o bazie danych. Zazwyczaj host bazy danych można pozostawić jako host 

lokalny, ponieważ większość środowisk hostingowych korzysta z tego hosta bez skarg. Nie musisz też 

zmieniać prefiksu tabeli.  



5. Kliknij Prześlij.  

6. Kliknij Uruchom instalację.  

7. Wprowadź tytuł bloga i swój adres e-mail w podanych polach tekstowych.  

8. Kliknij Zainstaluj WordPress. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, instalator wyświetli na ekranie słowo 

Sukces. Na ekranie pojawia się również nazwa użytkownika i hasło użytkownika administracyjnego. 

Przechowuj te informacje w bezpiecznym miejscu, ponieważ jeśli Twój blog napotka jakiekolwiek 

problemy lub będziesz musiał przeprowadzić konfigurację lub zarządzanie WordPress, będziesz musiał 

zalogować się przy użyciu konta administratora.  

9. Kliknij Zaloguj się.  

Pojawi się strona logowania, na której możesz zalogować się do nowej instalacji. Otóż to! Zrobiłeś to! 

Możesz teraz zalogować się do nowej instalacji WordPressa i zająć się publikowaniem.  

Plik konfiguracyjny nosi nazwę wp-config.php. Jeśli Twój instalator nie może automatycznie utworzyć 

pliku konfiguracyjnego, postępuj zgodnie z instrukcjami, które WordPress udostępnia pod adresem 

http://codex.wordpress.org/Installing_WordPress#Setup_configuration_file, aby ręcznie utworzyć 

plik.  

Zapoznanie się z ustawieniami 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu nowego oprogramowania do blogowania możesz zalogować się na 

konto administratora WordPress i rozejrzeć się. Oprogramowanie WordPress od razu po wyjęciu z 

pudełka robi wiele, aby Twoje blogowanie było tak proste, jak to tylko możliwe. Masz możliwość 

tworzenia postów na blogu; tworzyć statyczne strony; dodawać obrazy i pliki multimedialne; łączyć się 

z serwisami społecznościowymi, takimi jak Instagram i Pinterest; i czatuj z odwiedzającymi bloga za 

pomocą systemu komentowania. Te funkcje są dostarczane wraz z instalacją WordPress lub możesz je 

dodać za pomocą wtyczki, którą pobierasz i instalujesz. Każda z tych wtyczek zazwyczaj ma stronę 

administracyjną. W kolejnych sekcjach przedstawiam sekcję administracyjną bloga.  

Logowanie 

Zanim zaczniesz publikować, musisz przejść do strony logowania i wprowadzić nazwę użytkownika i 

hasło, które otrzymałeś podczas procesu instalacji. Aby zalogować się do nowej witryny, możesz dodać 

do zakładek następujący link:  

www.twojadomena.com/wp-admin/wp-login.php 

Pamiętaj, aby zastąpić „www.twoja_domena.com” nazwą swojej domeny! Konfiguracja konta Edytora 

WordPress umożliwia skonfigurowanie i utrzymanie kilku poziomów kont użytkowników oprócz konta 

administracyjnego utworzonego podczas procesu konfiguracji. Te typy kont nazywane są rolami. Są to:  

* Administrator: Administratorzy mają dostęp do wszystkich funkcji i obszarów oprogramowania 

blogowego, od konfiguracji technicznej, poprzez konta użytkowników, po narzędzia do tworzenia 

treści. To najpotężniejszy poziom dostępu na Twoim blogu; ostrożnie!  

* Edytor: To użytkownik, który może publikować posty, zarządzać postami i zarządzać innymi postami 

na koncie.  

* Autor: Jest to użytkownik, który może publikować i zarządzać własnymi postami.  



* Współautor: jest to rola użytkownika, która pozwala komuś pisać i zarządzać postami, ale nie 

publikować ich na żywo na blogu.  

* Subskrybent: To użytkownik, który może czytać komentarze, publikować komentarze i otrzymywać 

inne prywatne informacje.  

Jeśli jesteś jedyną osobą, która bloguje w swojej witrynie, nadal powinieneś założyć konto użytkownika 

Edytora do tworzenia postów na blogu. Zalecam, abyś nie używał konta administracyjnego 

utworzonego podczas instalacji jako konta, którego używasz podczas tworzenia postów na blogu; to 

trochę jak prowadzenie samochodu przez otwieranie maski i bezpośrednie manipulowanie silnikiem. 

Zamiast tego użyj idealnie dobrej kierownicy dołączonej do WordPressa, konfigurując konto Edytora. 

Zarezerwuj konto administracyjne do zadań administracyjnych, takich jak instalowanie nowych 

motywów, wtyczek i innych ogólnych prac konserwacyjnych. Skonfiguruj konto edytora, wykonując 

następujące czynności:  

1. Zaloguj się do swojej instalacji WordPress.  

2. Na pulpicie nawigacyjnym kliknij Użytkownicy. Zobaczysz pełną listę użytkowników i ich role.  

3. Kliknij Dodaj nowy. WordPress ładuje ekran Dodaj nowego użytkownika.  

4. Wypełnij pola użytkownika. Zobaczysz listę pól tekstowych: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, 

adres e-mail, witryna internetowa i hasło. Wymagane są tylko trzy: nazwa użytkownika, hasło i adres 

e-mail. Polecam również wypełnić imiona i nazwiska.  

5. Wybierz rolę Edytujący.  

6. Kliknij Dodaj użytkownika. Użytkownik został utworzony.  

Podczas konfigurowania nowego użytkownika możesz wysłać informacje o koncie na adres e-mail 

nowego użytkownika. W takim przypadku konto jest dla Ciebie, więc nie musisz zaznaczać tego pola 

wyboru. Jeśli chcesz mieć dodatkowych autorów na swoim blogu, rozważ ustawienie ich jako autorów 

- zamiast redaktorów - i powiadamiaj ich podczas konfigurowania ich kont. Po utworzeniu nowego 

konta Redaktora nie zapomnij wylogować się z konta administracyjnego, a następnie ponownie 

zalogować się jako Redaktor!  

Korzystanie z pulpitu nawigacyjnego 

Za każdym razem, gdy logujesz się do swojego bloga WordPress, trafiasz na stronę Pulpit nawigacyjny.. 

Poznaj tę stronę dobrze, ponieważ spędzasz tutaj większość czasu na blogowaniu. Możesz 

skonfigurować panel przedni według własnych upodobań, przesuwając panele i włączając lub 

wyłączając panele. Możesz zobaczyć Dashboard na rysunku  



 

Po lewej stronie Dashboardu, seria menu wskazuje różne sekcje panelu administracyjnego. Pewnie 

odwiedzasz niektóre z tych menu codziennie, a niektóre tylko raz na jakiś czas: 

* Wpisy: Znajdź linki, które umożliwiają edycję postów, dodawanie nowych postów oraz zarządzanie 

kategoriami i tagami. 

* Media: Uzyskaj link, aby przesłać nowe pliki multimedialne do swojej biblioteki multimediów lub 

zarządzać wcześniej przesłanymi multimediami. 

* Linki: Zarządzaj listami linków w swojej witrynie. Na przykład pogrupuj linki w kategorie i opublikuj je 

na paskach bocznych jako listy linków. 

* Strony: Kliknij, aby przejść do sekcji Administracja stronami. Strony w WordPressie są uważane za 

statyczne fragmenty treści (strony, które zmieniają się tylko raz na jakiś czas) i nie są postami na blogu. 

Używaj ich w praktycznie każdej sekcji swojej witryny, takiej jak strona biograficzna lub strona 

kontaktowa. Następnie możesz utworzyć link do tych stron z menu na pasku bocznym lub za 

pośrednictwem innego wpisu na blogu. Niektóre motywy mogą również zawierać menu, za pomocą 

których możesz tworzyć linki do różnych sekcji swojego bloga 

* Komentarze: publikuj, usuwaj i odpowiadaj na komentarze, które czytelnicy dodali do postów na 

blogu w Twojej witrynie. 

* Wygląd: Przeglądaj zainstalowane motywy, aktywuj nowe motywy, edytuj istniejące motywy i 

wyszukaj dodatkowe motywy z internetowego katalogu motywów WordPress. 

* Wtyczki: przeglądaj zainstalowane wtyczki, aktywuj i dezaktywuj wtyczki, wyszukuj nowe wtyczki z 

WordPress.org i edytuj pliki wtyczek bezpośrednio w interfejsie. 

* Użytkownicy: Zarządzaj użytkownikami swojego bloga, w tym czytelnikami i dodatkowymi autorami. 

* Narzędzia: Zarządzaj dodatkowymi narzędziami, aby zwiększyć szybkość, korzystając z Google Gears, 

importuj i eksportuj posty na blogu i komentarze oraz przeprowadzaj aktualizacje WordPress. Google 

Gears to opcjonalna wtyczka do przeglądarek takich jak Firefox i Internet Explorer, która dodaje funkcje 

do przeglądarki. 



* Ustawienia: wprowadź wszystkie ogólne zmiany na blogu, takie jak nazwa witryny, adres e-mail oraz 

ustawienia daty i strefy czasowej. 

• Ogólne: zawiera podstawowe informacje o koncie, takie jak adres e-mail, format czasu i język witryny. 

• Pisanie: Zawiera ustawienia interfejsu edytora, a także domyślne ustawienia kategorii, RSS i tagów. 

Możesz również uzyskać dostęp 

ustawienia, aby skonfigurować zdalną pocztę e-mail. 

• Czytanie: Wybierz liczbę wpisów na blogu, które pojawiają się na pierwszej stronie Twojego bloga 

oraz liczbę wpisów dostępnych w Twoim kanale RSS. 

• Ustawienia dyskusji: kontroluj, jakie rodzaje komunikacji wysyła Twój blog. Na przykład możesz 

poprosić bloga o powiadamianie Cię e-mailem, gdy ktoś doda nowy komentarz. 

• Media: przesyłaj dowolne pliki multimedialne i zarządzaj nimi. Możesz dodawać tytuły i opisy, 

porządkować obrazy i dźwięki, dodawać podpisy do obrazów i wprowadzać drobne zmiany w 

rozmiarach obrazów. 

• Permalinki: Permalinki to stałe linki do Twoich indywidualnych postów. Możesz skonfigurować 

format adresów URL postów tak, aby zawierały zarówno informacje o dacie, jak i słowa kluczowe lub 

tylko słowa kluczowe. Możesz także ustawić domyślne kategorie postów i tagów. 

Sprawdzanie paneli 

Po prawej stronie pulpitu nawigacyjnego zobaczysz serię paneli. Każdy panel daje dostęp do części 

interfejsu administracyjnego dla WordPressa. Domyślne panele to 

* W skrócie: zawiera szybki przegląd tego, co dzieje się na Twoim blogu. Panel wyświetla 

• Liczba postów na blogu 

• Liczba komentarzy 

• Liczba spamu 

• Liczba stron na blogu 

* Aktywność: wyświetla listę ostatnich komentarzy na Twoim blogu i udostępnia linki, które 

umożliwiają moderowanie komentarzy i odpowiadanie na nie bez opuszczania pulpitu nawigacyjnego. 

* Szybka wersja robocza: Umożliwia umieszczenie szybkiej notatki na swoim blogu bezpośrednio z 

panelu administracyjnego. 

* Wydarzenia i aktualności WordPress: Zawiera listę postów z innych blogów WordPress, które mówią 

o WordPressie. 

Tworzenie posta 

Jestem pewien, że pękasz w szwach, aby dostać swój pierwszy wpis na blogu online. Proces jest dość 

prosty pod względem korzystania z WordPressa. Prawdziwym wyzwaniem jest wymyślenie dobrych 

rzeczy do blogowania! Przejdź do rozdziału 9, aby uzyskać wiele wskazówek i pomysłów na pisanie na 

swoim blogu. Aby rozpocząć nowy wpis na blogu, wykonaj następujące kroki: 

1. Kliknij menu Posty na pulpicie nawigacyjnym i wybierz Dodaj nowe. WordPress otworzy stronę Dodaj 

nowy post. 



2. Nadaj swojemu postowi tytuł, wpisując go w miejscu, w którym jest napisane Dodaj tytuł. 

3. Dodaj tekst w polu tekstowym treści. 

4. Użyj dowolnych innych bloków opcji, które chcesz w tym poście. 

WordPress oferuje następujące opcje blokowania: 

• Akapit 

• Obraz 

• Nagłówek 

• Galeria 

• Lista 

• Cytat 

• Dźwięk 

• Pokrywa 

• Plik 

5. Kliknij Opublikuj, aby zapisać swój post na blogu i sprawdź swój blog, aby zobaczyć, jak wygląda! 

Jeśli nie jesteś gotowy, aby opublikować swój wpis w blogu publicznie, możesz zapisać swój wpis jako 

wersję roboczą lub wyświetlić podgląd przed opublikowaniem. Możesz także ustawić konkretną datę, 

jeśli chcesz zaplanować publikację swojego posta w przyszłości. Poszukaj łącza Odwiedź stronę u góry 

pulpitu nawigacyjnego; link prowadzi bezpośrednio do Twojego bloga. 

Dostosuj swój projekt 

Po zabawie z kilkoma funkcjami WordPressa możesz pomyśleć: „Jak sprawić, by ten nowy blog był 

ładny?” Odpowiedź jest tak prosta, jak kliknięcie w menu. Wystarczy wykonać następujące kroki: 

1. W menu po lewej stronie pulpitu nawigacyjnego kliknij opcję Wygląd. Zostanie otwarta karta 

Motywy, zawierająca listę motywów, które można zainstalować i umożliwiającą instalowanie nowych 

motywów. 

2. Wybierz Motywy, aby wyszukać motywy na podstawie koloru, słowa kluczowego, kolumn, 

szerokości, funkcji lub tematu. 

3. Kliknij Podgląd na żywo, aby zobaczyć, jak wygląda określony motyw. 

4. Po znalezieniu odpowiedniego motywu kliknij Zainstaluj, aby załadować motyw na serwer. 

5. Kliknij Aktywuj, aby zastosować motyw do swojego bloga. 

Możesz zainstalować kilka motywów jednocześnie, a następnie poświęcić trochę czasu na 

przetestowanie, który motyw najlepiej pasuje do Twojego bloga. Czy chcesz jeszcze bardziej zagłębić 

się w kod? Jeśli tak, przygotuj się na zanurzenie w HTML. Tylko odważne przedsięwzięcie na tym 

terytorium, ponieważ wymaga znajomości HTML, CSS, PHP i własnego języka znaczników WordPress. 

Edycja kodu dla WordPressa zawiera trochę więcej niż zwykły stary kod HTML. Niektórzy blogerzy 

uwielbiają bawić się kodem HTML; inni uciekają tak szybko, jak mogą. Jeśli jednak masz kotlety, twórcy 

WordPressa sprawili, że dostęp do plików motywów i ich modyfikowanie jest dość łatwym zadaniem. 



Wybierz Edytor z menu Wygląd, aby przejść do interfejsu edycji aktualnie zainstalowanego motywu. 

Edytor to po prostu edytor tekstu, w którym możesz manipulować plikami w swoim motywie bez 

korzystania z innych technologii (takich jak FTP) w celu uzyskania dostępu do plików. Jest prosty w 

użyciu i nie ma zbyt wielu dodatków. Wadą korzystania z edytora jest to, że naprawdę musisz znać 

swoje rzeczy, jeśli chodzi o kod HTML, CSS i trochę PHP wrzuconego na dokładkę. Jeśli nie wiesz, co 

robią te technologie, nie polecam dotykania Twojego tematu bez wcześniejszej odrobiny praktyki. 

Twórz kopie zapasowe! 

Dowiedz się więcej o WordPressie 

Mógłbyś poświęcić dużo czasu na zastanawianie się nad WordPressem, a ja po prostu nie mogę tego 

wszystkiego zmieścić. (Próbowałem!) Ale nie jesteś sam w swoich poszukiwaniach lepszego 

zrozumienia swojego nowego bloga WordPress. Wiele stron internetowych i blogów może pomóc w 

dalszej edukacji dotyczącej WordPressa. Oto kilka przydatnych zasobów: 

* WordPress All-in-One For Dummies autorstwa Lisy Sabin-Wilson (John Wiley & Sons, Inc.): 

Wiedziałeś, że For Dummies ma książkę na ten temat, prawda? Oczywiście że to zrobiłeś! Dlaczego nie 

odebrać kopii? Możesz zagłębić się w tajniki kodu, motywów i widżetów WordPress. Ta książka może 

być Twoim źródłem informacji. Powiedz Lisie Sabin-Wilson, że przysłał cię Blogging For Dummies! 

* Społeczność WordPressa: Oficjalna dokumentacja WordPressa jest dostępna online i regularnie 

aktualizowana: https://wordpress.org/support/. Możesz dowiedzieć się o najnowszych funkcjach, a 

także zobaczyć, co nadchodzi w przyszłości. Społeczność oferuje sekcję często zadawanych pytań 

(FAQ), dzięki czemu możesz dołączyć do tej dużej i aktywnej społeczności internetowej. 

* WordCamp: W ciągu ostatnich kilku lat obozy pojawiały się wszędzie. Obozy (znane również jako 

unconferences) to nieformalne spotkania ludzi, którzy uwielbiają się spotykać i rozmawiać o swoich 

zainteresowaniach. Jeśli kochasz WordPress, musisz wkrótce udać się do WordCamp w Twojej okolicy, 

ponieważ możesz dowiedzieć się wielu rzeczy, których nie obejmuje nigdzie indziej. Co może być 

lepszego niż zebranie się grupy ludzi, aby porozmawiać o wszystkim, co dotyczy WordPressa? Może 

kilka osób, które spotykają się, aby porozmawiać o wszystkim na WordPressie, którzy również mają 

babeczki? Odwiedź witrynę internetową pod adresem http://central.wordcamp.org i zobacz, czy 

WordCamp zbliża się do Twojej społeczności. Jeśli nie, możesz zacząć! 


