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sablon
segítő

sablonfájlok

header.php Fejléc

index.php Tartalom

sidebar.php Oldalsáv

single.php Bejegyzések

page.php Oldalak

comments.php Kommentek

search.php Keresés eredménye

searchform.php Keresőmező

archive.php Archívum

functions.php Speciális funkciók

404.php Hibaoldal

style.css Stíluslap

wordpress sablon tagek

<?php the_title(); ?> Megmutatja az aktuális oldal 
és bejegyzés címét

<?php the_content(); ?> Megmutatja az aktuális oldal 
és bejegyzés tartalmát

<?php the_excerpt(); ?> Megmutatja az aktuális oldal 
és bejegyzés kivonatát

<?php the_time(); ?> Megmutatja az aktuális oldal 
és bejegyzés időpontját

<?php the_date(); ?> Megmutatja az aktuális oldal 
és bejegyzés dátumát

<?php the_permalink(); ?> Megmutatja a permalink 
URL-t

<?php the_category(); ?> Megmutatja az aktuális 
bejegyzés kategóriáját

<?php the_author(); ?> Megmutatja az aktuális 
bejegyzés szerzőjét

<?php the_Id(); ?> Megmutatja az aktuális 
bejegyzés ID-ját

<?php wp_list_pages(); ?> Megmutatja az összes oldalt

<?php wp_tag_cloud(); ?> Megmutatja a címkefelhőt

<?php wp_list_cats(); ?> Megmutatja az összes 
kategóriát

<?php get_calendar(); ?> Megmutatja az 
eseménynaptárat

<?php wp_get_archives(); ?> Megmutatja az archívumot 
dátum szerinti lebontásban

<?php posts_nav_link(); ?> Megmutatja az oldal lapozás 
linkjeit

<?php next_post_link(); ?> Megmutatja a bejegyzés 
lapozás linkjét (újabbak)

<?php previous_post_link(); ?> Megmutatja a bejegyzés 
lapozás linkjét (régebbiek)

<?php edit_post_link(__(‘szerkesz-
tés’)); ?>

Megmutatja a bejegyzés 
szerkesztése linket

<?php the_search_query();?> Megmutatja a keresőszót

<?php wp_register();?> Megmutatja a regisztrációs 
linket

<?php wp_loginout();?> Megmutatja a belépés/kilé-
pés linket

<?php wp_meta();?> Megmutatja a meta adatokat 
admiisztrátoroknak

<?php timer_stop(1);?> Megmutatja az oldalletöltés 
idejét

<?php get_links_list(); ?> Megmutatja a linkeket

<?php get_calendar(); ?> Megmutatja a naptárat

<?php comments_popup_link(); ?> Megmutatja a komment 
írása linket

sablonfájl hívó tagek

<? php get_header(); ?> Fejléc

<? php get_sidebar(); ?> Oldalsáv

<? php get_footer(); ?> Lábléc

<? php comments_template(); ?> Kommentek

tartalom lekérése (the loop)

<?php if(have_posts());?>
<?php while(have_posts()); the_post();?>
// a tartalom... HtMl vagy pHp kód.
<?php else;?>
<?php endif;?>

tartalom lekérése adott kategóriából (the loop)

<?php query_posts(‘category_name=
Category&showposts=10’); ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
// a tartalom... HtMl vagy pHp kód.
<?php endwhile;?>

“category_name=Category” - megjelenítendő kategória neve
“showposts=10” - megjelenő kategóriák száma

sablon definiálása a stílusfájlban

/*
theme name: sablon neve
theme UrI: http://sablon_url.hu/
Description: Leírás
Version: Verzió
Author: szerző
author UrI: http://szerzo_url.hu
tags: címkék (vesszővel elválasztva)
*/

http://www.code-art.hu


www.code-art.hu

bloginfo tagek

<?php bloginfo(‘name’); ?> Megmutatja a blog címét

<?php bloginfo(‘charset’); ?> Karakterkódolás lekérése

<?php bloginfo(‘description’); ?> Megmutatja a blog leírását

<?php bloginfo(‘url’); ?>
Megmutatja a weboldal 
URL-jét (http://example/
home)

<?php bloginfo(‘rss2_url’); ?> Megmutatja a blog RSS 
URL-jét

<?php bloginfo(‘template_url’); ?> Megmutatja a blog sablon 
URL-jét

<?php bloginfo(‘pingback_url’); ?> Megmutatja a blog visszajel-
zés URL-jét

<?php bloginfo(‘stylesheet_url’); ?> Megmutatja a blog stíluslap-
jának URL-jét

<?php bloginfo(‘wpurl’); ?>
Megmutatja a wordpress 
URL-jét (http://example/
home/wp)

<?php bloginfo(‘version’); ?> Megmutatja a Wordpress 
verzióját

<?php bloginfo(‘html_type’); ?> Megmutatja a sablon HTML 
verzióját

bloginfo tagek

is_home() Amikor a blog főoldal jelenik 
meg...

is_front_page() Amikor a főoldal jelenik 
meg...

is_single() Amikor a bejegyzés oldal 
jelenik meg...

is_sticky() Ellenőrzi hogy a bejegyzés 
“ragadós” e

is_page() Amikor az oldal jelenik 
meg...

is_category() Amikor egy kategória jelenik 
meg...

navigáció (menu)

Kategória Navigáció

<ul id=”menu”>
<li <?php if(is_home()) { ?> class=”current-cat”< ?php } ?>>
<a href=”<?php bloginfo(‘home’); ?>”>Főoldal</a></li>
< ?php wp_list_categories(‘title_li=&orderby=id’); ?>
</ul>

Oldal Navigáció

<ul id=”menu”>
<li <?php if(is_home()) { ?> class=”current_page_item”< ?php } ?>>
<a href=”<?php bloginfo(‘home’); ?>”>Főoldal</a></li>
< ?php wp_list_pages(‘sort_column=menu_order&depth=1&title_
li=’); ?>
</ul>


