
WORDPRESS ALGUSEST



KAS WORDPRESS ON ÕIGE VALIK?

Kodulehe loomiseks



CMS EHK SISUHALDUS-SÜSTEEMID

• Kogu interneti sisust pool baseerub
sisuhaldussüsteemidel, teine pool 
rätsepaülikondadel

• Rätsepaülikonnad on siinjuures
spetsiaalselt tehtud infosüsteemid -
näiteks internetipangad, suured
veebipoed (Amazon), Facebook jne.

• Sisuhaldussüsteemid ehk CMS on 
programmid, millega on võimalik luua
veebilehti nii, et veebilehe omanik
saab sisu luua haldusvahendite abil

Osa veebis

Rätsepaülikondadena tehtud veebisüsteemid

Wordpress

Teised CMS-id



CMS EHK SISUHALDUS-SÜSTEEMID
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MIKS SIIS ON WORDPRESS HEA?

• Tasuta

• Sobib igasuguste veebilehte jaoks

• On SEO – sõbralik

• Suhteliselt lihtne kasutada

• Lihtne luua omanäollist, mittestandardset kodulehte tänu paljude pluginate ja 
teemade kombineerimisele

• Suur, üksteist toetav kasutajaskond

• Piisavalt turvaline



MIDA ON VAJA KODULEHE
LOOMISEKS?



KUIDAS LEIAB SINU VEEBILEHITSEJA
ÕIGE KODULEHE?

Kui otsid enda arvutist näiteks veebilehte epl.ee,  
siis:

1. Sinu veebibrauser küsib Eesti veebilehtede
registrist (.ee)  “Millises arvutis veebis asub
veebileht aadressiga epl.ee”

2. Kui veebileht ehk domeen on .ee registris
registeeritud, siis tagastatakse internetiaadress
(näiteks 185.20.100.239) arvutile ehk serverile
kus leht epl.ee asub

3. Selle aadressi abil oskab sinu veebibrauser
pöörduda otse epl.ee veebiserveri poole,  et 
veebilehte näidata.
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ehk miks on vaja registreerida veebidomeene



ENDALE WORDPRESI KODULEHE
SAAMISEKS

Tuleb mõne majutusteenuse kodulehel teha järgmist

1. Registreeri endale domeen. 

2. Telli endale server. Tänapäeval ei ole see suure 
tõenäosusega mitte eraldiseisev “kast”, vaid 
teatav arvutiresurss suuremas arvutipargis, mida 
kutsutakse ka virtuaalserveriks

3. Installeeri enda serverisse Wordpress vastavalt
majutusteenuse poolt etteantud juhenditele
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REGISTREERI ENDALE DOMEEN



VALI SERVERIMAJUTUSTEENUS



INSTALLEERI WORDPRESS ENDA
SERVERIS



VÕTAME WORDPRESSI KARBIST
VÄLJA



SINU WORDPRESS

Asub aadressil:

wpkonsult.ee/oppurid/oppurXX/

Haldusliides asub aadressil

wpkonsult.ee/oppurid/oppurXX/wp-admin



KASUTAJAVAADE JA TÖÖLAUD

Veebilehte nii nagu seda kõik näevad, kutusme
kasutajavaateks

Selleks et kasutajavaadet kohandada, siseneme töölauale
Selleks kliki enda kodulehe nimele mustal ülarearibal



ESIMESED 
SEADISTUSED

• Menüüst Sätted->Üldine pane enda
veebilehele pealkiri ja veebilehte
iseloomustav lühikirjeldus

• Menüüst Kasutajad->Lisa uus lisa
uus kasutaja.  Sellest saab Sinu
põhiline kasutajatunnus.

• Töölaulalt väljalogimiseks kliki enda
kasutajatunnusel üleval paremas
nurga.

• Uuesti töölauale sisenemiseks kasuta
töölaua aadressi.



POSTITUSED JA LEHED

ning milleks need head on



POSTITUSED

• Postitused on veebilehe sisu osad, mis on 
alati kronoloogilisest järjestatud. Kõige
uuem on alati esimene, kõige vanem kõige
viimane. 

• Postitusi näidatakse “voona”. Üksteise järel
nii et näha on ainult postituste algus või nii
et näha on postituste kogu sisu

• Postitusi saab jagada rubriikidesse. 
Korraga saab näidata kõiki või ühe
konkreetse rubriigi postitusi.

• Postitustest koosnevad blogid aga ka näiteks
organisatsiooni uudistevood ja 
veebipoodide eripakkumised.



LEHED

• Lehed on veebilehe koostisosad, mis
on kasutaja poolt looduna staatilised. 
See tähendab et konkreetsele
veebilehele jõudmiseks peab kasutaja
sellele lehele navigeeuma menüü, lingi
või muul veebilehe looja poolt
ettenähtud viisil. 

• Lehti saab jagada ülemlehtedeks ja 
alamlehtedeks et neid kergemini
hallata.


