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ROZŠÍRENIE PÔVODNEJ ŠABLÓNY 
POMOCOU KÓDOVANIA V PHP



V krátkosti o mne

Pracujem ako frontend web developer v online 
agentúre                    .

Práca je aj mojou hobby a rád riešim kreatívne 
zadania a skladám grafiku do kódu.

Venujem sa aj optimalizácií stránok, hlavne z 
hľadiska použiteľnosti a SEO, tiež vzdelávacím 
aktivitám (školenia) v oblasti tvorby webových 
stránok a ich optimalizácií.Matej Orovan



Aký bude

obsah
prednášky?

● základná štruktúra šablóny

● nový sidebar

● nový widget

● nové menu

● nová šablóna stránok

● nový shortcode

● nový typ obsahu - custom post



 ZÁKLADNÁ
ŠTRUKTÚRA ŠABLÓNY

na čo je ktorý súbor určený?



Ako vyzerá 
WordPress 
šablóna?

Súbory, ktoré 
obsahuje +- každá 
téma 



Kde editovať?

# základná štruktúra 

Sťiahnúť tému z FTP / nahrávať na cestu:

wp-content/themes/nazov-temy/

Na FTP prenos možno použiť
napr. program FileZilla



Kde editovať?

# základná štruktúra 

Malé zmeny sa dajú vykonať aj priamo
cez WordPress v časti:

Vzhľad > Editor



Čím editovať?

# základná štruktúra 

Textovým editor, napr. Notepad, PhpStorm...
Nemal by však obsahovať formátovanie,
ako je tomu vo Worde. 
Ideálne, ak zvýrazňuje HTML značky.

Zadarmo a s touto podporou
napr. program Sublime Text



Každá vykonaná zmena môže byť zrušená aktualizáciou témy,
pretože jej aktualizácia prepisuje práve tieto súbory.

Pokiaľ chceme zamedziť možnosti aktualizácie,
je nutné šablónu vytvoriť ako child-theme,
premenovať názov témy alebo navýšiť jej verziu.

ZMENY SÚBOROV

# základná štruktúra 

https://codex.wordpress.org/Child_Themes


Základný súbor témy.
Pre zmenu CSS zápisov pre štýlovanie stránky, je možné:

● štýly priamo prepísať,
● vytvoriť nové na konci dokumentu
● zadefinovať nový štýl, ale nie cez @import, nakoľko by nové zápisy vlastností boli 

prepísané pôvodnými,
ale vytvoriť nový css súbor v header.php jednoducho pridaním napr.:

style.css

# základná štruktúra 

<link href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/novy.css" rel="stylesheet">



Otvorenie dokumentu, vrch každej jednej podstránky, článku, produktu, archívu…

Niektoré témy môžu mať pre tento účel viac súborov, napr. pre jednotlivé časti, napr.:
header-products.php pre produkty,
header-portfolio.php pre konkrétnu šablónu stránky
a header.php pre ostatné.

Vhodný súbor na umiestnenie menu, widget area…

header.php

# základná štruktúra 



Uzavretie dokumentu, spodok každej jednej podstránky, článku, produktu, archívu…

Ako pri header.php, téma tiež môže obsahovať viac týchto súborov.

Spolu s header.php môže vytvárať celý layout webovej stránky
a úpravou v týchto súboroch, s kombináciou štýlovania,
je možné prispôsobovať rozloženie.

footer.php

# základná štruktúra 



Napr. v header.php sa otvorá <body>,
kde môže byť element (div) s určenou šírkou,
obsahujúci nadpis stránky, menu, sidebar…
Po ukončení elementu začne nový,
ktorý bude určený obsahom príslušého php,
napr. index.php.

Vo footer.php sa ukončí tento element
a celý web je určený týmto layoutom.

header a footer

# základná štruktúra 

Príkladom môže byť Twenty Fifteen



archive.php, category.php, author.php, tag.php, date.php
Zoznam článkou (v kategorií, autora, obsahujúce tag, v konkrétnom mesiaci...).

index.php, prípadne single.php
Detail článku.

archive-niečo.php
Zoznam článkov určitého typu, napr. referencie, portfólio… (archive-reference.php).

single-niečo.php
Detail určitého typu článkov.

ĎALŠIE .php SÚBORY - Články

# základná štruktúra 

home.php
Zoznam článkov na úvodnej stránke blogu



page.php
Detail stránky.

hocičo.php
Môže byť detail stránky určitej šablóny stránky,
v takom prípade obsah stránky bude začínať php poznámokou:
Template Name: XYZ

front-page.php
Detail úvodnej stránky.

ĎALŠIE .php SÚBORY - Stránky

# základná štruktúra 



404.php

search.php
Zoznam výsledkov vyhľadávania, nič sa nenašlo.

sidebar.php, sidebar-hocičo.php
Štandartne bočný panel, ale môže to byť ľubovolne umiestnená sekcia.

functions.php
Zoznam funkcií, miesto kde sa registruje nové menu, sidebar, widget...

ĎALŠIE .php SÚBORY

# základná štruktúra 



JE TOMU TAK 
VŠADE?
Prečo vidím kopec iných súborov
a ktorý je ktorý?

# základná štruktúra 





Veľa súborov tém obsahuje na začiatku súboru popis, o aký súbor sa jedná, napr:
<?php
/**
 * Archive Forum Content Part
 *
 * @package bbPress
...

Prípadne napísať niekam, ideálne na začiatok súbor napr. <h1>Test</h1> a obnoviť stránku.

KTORÝ SÚBOR JE TEN MÔJ?

# základná štruktúra 



Bočný panel alebo sekcia pre widgety

 
NOVÝ SIDEBAR



# nový sidebar  

AKO REGISTROVAŤ
Vo functions.php nájsť časť s registráciou sidebaru alebo vytvoriť novú:

function theme_widgets_init(){
  register_sidebar(array(
    'name'          => __( 'First Widget Area', 'theme-slug' ),
    'id'            => 'sidebar',
    'description'   => 'Area on blog sidebar',
    'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
    'after_widget'  => '</aside>',
    'before_title'  => '<h2 class="widget-title">',
    'after_title'   => '</h2>',
  ));  
}
add_action('widgets_init','theme_widgets_init');



# nový sidebar  

function theme_widgets_init(){
  register_sidebar(array(
    'name'          => __( 'First Widget Area', 'theme-slug' ),
    'id'            => 'sidebar',
    'description'   => __( 'Area on blog sidebar', 'theme-slug' ),
    'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
    'after_widget'  => '</aside>',
    'before_title'  => '<h2 class="widget-title">',
    'after_title'   => '</h2>',
  ));
  register_sidebar(array(
    'name'          => 'Second Widget Area',
    'id'            => 'novy',
    'description'   => 'Area on page sidebar',
    'before_widget' => '<aside class="widget %2$s">',
    'after_widget'  => '</aside><br>',
    'before_title'  => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title'   => '</h3>',
  ));
                  ...



# nový sidebar   

AKO NASTAVIŤ ABY SA 
ZOBRAZOVAL
Vytvoriť nový php súbor s názvom sidebar-niečo.php,

pričom to „niečo“ bude id v register_sidebar() funkcií.



# nový sidebar 

sidebar-novy.php
<?php if( is_active_sidebar( 'novy' ) ): ?>
  <section>
    <div class="widget-area">
      <?php dynamic_sidebar( 'novy' ); ?>
    </div>
  </section>
<?php endif; ?>



# nový sidebar 

ZOBRAZENIE NA STRÁNKE
Jednoducho vložiť do príslušného php súboru na miesto kde má byť zobrazený:

<?php get_sidebar( 'test' ); ?>



 
NOVÝ WIDGET



# nový widget  

AKO REGISTROVAŤ

Pridať funkciu add_action() s parametrami
add_action( 'widgets_init', 'nazov_funkcie' );
do  functions.php.

Vytvoriť ďalšiu funkciu (nazov_funkcie) s funckiou register_widget().



class nazovWidgetu extends WP_Widget{
  function __construct(){
    parent::__construct( false, 'Nadpis', array(

  'description' => 'Popis'
) );

  }
  function widget(){
    echo 'Hello World!';
  }
}
function nazovWidgetu_register_widgets(){
  register_widget( 'nazovWidgetu' );
}
add_action( 'widgets_init', 'nazovWidgetu_register_widgets' );



 
NOVÉ MENU



Vo functions.php nájsť funkciu theme_setup()
a v nej pridať funkciu register_nav_menu().

function theme_setup(){
  register_nav_menu( 'primary', __('Primary Menu', 'theme-slug') );
  register_nav_menu( 'secondary', 'Druhé menu' );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'theme_setup' );

AKO REGISTROVAŤ

# nové menu  



# nové menu  

ZOBRAZENIE NA STRÁNKE
Jednoducho vložiť do príslušného php súboru na miesto kde má byť zobrazený:

<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary' ) ); ?>



Page Template

 
NOVÝ ŠABLÓNA STRÁNOK



# nový Page Template 

AKO VYTVORIŤ

Jednoducho vytvoriť php súbor s ľubovolným názvom, napr. sablona.php
a súbor začať s php komentárom v tvare:

/*
Template Name: Nová šablóna



# nový Page Template 

PRÍKLAD
Skopírovať obsah statickej stránky (page.php) a na vrch pridať spomínanú poznámku.
Napr. to môže vyzerať:

<?php
/*
Template Name: Sránka s bannerom
*/
get_header(); ?>
  <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
    <h1><?php the_title(); ?></h1>
    <?php the_content(); ?>
    <!-- moja zmena oproti page.php -->
    <div class="banner"></div>
    <!-- koniec mojej zmeny -->
  <?php endwhile; endif; ?>
<?php get_footer();



 
NOVÝ SHORTCODE

[shortcode] v textovej ploche



Vo functions.php pridať funkciu add_shortcode() v tvare:

function nazovFunkcie( $atts ){
  return $output;
}
add_shortcode( 'identifikator', 'nazovFunkcie' );

AKO REGISTROVAŤ

# nový shortcode 



function funkcia1( $atts ){
  return '<form><input name="mail" placeholder="E-mail">
<button type="submit">Prihlásiť</button></form>';
}
add_shortcode( 'newsletter', 'funkcia1' );

POUŽITIE



function nazovFunkcie( $atts ){
  $a = shortcode_atts( array(
    'attr' => '',
  ), $atts );
  return $a['attr'];
}
add_shortcode( 'identifikator', 'nazovFunkcie' );

SHORTCODE S ATRIBÚTMI

# nový shortcode 



function funkcia2( $atts ){
  $a = shortcode_atts( array(
    'placeholder' => 'E-mail',
    'button'      => 'Prihlásiť',
  ), $atts );
  return '<form><input name="mail" placeholder="' . $a['placeholder'] . '">
<button type="submit">' . $a['button'] . '</button></form>';
}
add_shortcode( 'newsletter', 'funkcia2' );

POUŽITIE



function nazovFunkcie( $atts, $content = null ){
  return $content;
}
add_shortcode( 'identifikator', 'nazovFunkcie' );

SHORTCODE S UZAVRETÍM

# nový shortcode 



function funkcia3( $atts, $content = null ) {
  return '<span style="color: red; font-weight: bold">' . $content . '</span>';
}
add_shortcode( 'zvyrazni', 'funkcia3' );

POUŽITIE



Custom Post - iný typ článkov

 
NOVÝ TYP OBSAHU



# nový Custom post  

AKO REGISTROVAŤ
Pridať funkciu register_post_type() do functions.php v tvare:

add_action( 'init', 'nova_types' );
function nova_types() {
  $args = array(
    'public' => true,
  );
  register_post_type( 'nova', $args );
}



add_action( 'init', 'reference_types' );
function reference_types() {
  // definovanie premenných
  $args = array(
    'labels'              => $labels,
    'public'              => true,
    'publicly_queryable'  => true,
    'show_ui'             => true,
    'show_in_menu'        => true,
    'query_var'           => true,
    'rewrite'             => array( 'slug' => $slug ),
    'capability_type'     => 'post',
    'has_archive'         => true,
    'hierarchical'        => true,
    'menu_position'       => 22,
    'menu_icon'           => 'dashicons-format-quote',
    'exclude_from_search' => false,
    'supports'            => $supports
  );
  register_post_type( 'referencia', $args );
}



$labels = array(
  'name'                => __( 'Referencie', 'theme-slug' ),
  'singular_name'       => 'Referencia',
  'add_new'             => 'Nová',
  'add_new_item'        => 'Nová',
  'edit_item'           => 'Upraviť',
  'all_items'           => 'Všetky',
  'not_found'           => 'Žiadna referencia neexistuje',
  'not_found_in_trash'  => 'Žiadna referencia nie je v koši',
  'menu_name'           => 'Referencie',
);

$supports = array( 'title', 'editor', 'thumbnail' );

$slug = get_theme_mod( 'ts_permalink' );
$slug = ( empty( $slug ) ) ? 'referencia' : $slug;



# nový Custom post 

AKO VYTVORIŤ  Detail článku

Vytvoriť php súbor s názvom definovaným vo funkcií register_post_type()
s pridaním predpony single-
napr. single-referencia.php

Obsah môže byť totožný s index.php



# nový Custom post 

AKO VYTVORIŤ  Zoznam článkov

Tak ako pri detaile článku,
s predponou archive-
napr. archive-referencia.php

Obsah môže byť totožný s archive.php



# nový Custom post 

AKO VYTVORIŤ  Výpis článkov

Pokiaľ sa má zobrazovať jeden alebo viac custom postov v inom php súbore,
napr. vypísať referencie na home page,
na mieste kde sa majú zobraziť v php je možné použiť funkciu query_post().



<?php query_posts( 'post_type=referencia&posts_per_page=4' ); ?>
<?php if( have_posts() ) : while( have_posts() ) : the_post(); ?>
<div class="referencia">
  <h2><?php the_title(); ?></h2>
  <?php the_content(); ?>
</div>
<?php endwhile; endif; wp_reset_query(); ?>



<?php
$posts = get_posts( array(
  'post_type'      => 'referencia',
  'posts_per_page' => 4
) );
if( $posts ){
  foreach( $posts as $post ){
    setup_postdata( $post );
      echo '<div class="referencia">';
      echo '<h2>' . get_the_title() . '</h2>';
      the_content();
      echo '<a href=' . get_the_permalink() . '">Viac</a>'
      echo '</div>';
  }
}
wp_reset_query(); ?>



PRIESTOR NA OTÁZKY



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

 

www.visibility.sk/orovan

http://www.visibility.sk/orovan

