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Pluginad on programmid, mille abil saad täiendada oma kodulehe 

funktsionaalsust. Just samamoodi, nagu sa saad oma nutitelefoni 

lisaks laadida uusi äppe lisaks standardsetele.



Pluginate abi saab

• Luua uusi mooduleid (widgets) 

paanidel (sidebar) 

kasutamiseks (näiteks pilt või 

sisestusvorm)

• Luua lehtedele ja postitustele 

uusi sisuelemente (pildigaleriid, 

nupud, tabelid, sisestusvormid 

jne)

•Kohandada halduskeskkonda

•Lisada Wordpressile terviklikke 

lisalahendusi (e-pood, 

foorumid, sotsiaalvõrgustikud, 

jne



Lühikoodid

Lühikoodid ( shortcode ) on mehhanism, mille abil pluginad saavad luua enda 

väljundit kasutajale

Lühikood on nurksulgude vahel asuv tekst  koos parameetritega mille abil 

saab lehte või postitust luues teksti sees näidata koha Wordpressi plugina 

poolt loodavale sisule

Erinevatel pluginatel on erinevad shortcoded. Nii teab Wordpress millise 

plugina väljundit näidata

Plugina lühikoodi saab kasutada alles peale vastava plugina installeerimist ja 

aktiveerimist

Plugina lühikoodi abil  võib lehel näidata näiteks :

•Youtube videot - plugin Youtub Embed:

[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=JaNH56Vpg-A[/embedyt]

•Google Mapsi kaarti - plugin WP Google Maps:

[wpgmza id="1"]

•Pildigalerii/karussell - plugin Simple Image Widget:

[portfolio_slideshow slideheight=400]

•jpm



Plugina lisamine
• Pluginate lisamiseks vali juhtpaneelilt 

Pluginad->Lisa uus
Avanenud aknast saab otsida soovituid pluginaid.

• Plugina paigaldamiseks vajuta nupule Paigalda.

• Plugin paigaldatakse ning paigalduskäigu kohta 

näidatakse infot uues aknas. Kui paigaldus õnnestus, 

on võimalik plugin ka koheselt aktiveerida ehk võtta 
kasutusse vajutades lingile Lülita see plugin sisse.

• Et näha ülevaadet kõigist paigaldatud pluginatest, vali 

juhtpaneelilt Pluginad->Paigaldatud pluginad.

• Iga plugina juures on näha lühikirjeldus, mida plugin 

teeb ning selle versioon.

• Mitte-aktiveeritud pluginat saab muuta aktiivseks 

vajutades selle all olevale linglie Lülita sisse.

• Aktiveeritud pluginat saab muuta mitte-aktiivseks 

vajutades selle all olevale lingile Lülita välja.



Pluginate seadistamine

Iga installeeritud ja aktiveeritud plugin täiendab 

halduskeskkonda endale vajalike seadetega.

Pluginad võivad luua endale vajalikke seadistuste valikuid 

nii menüüdesse Sätted ja Töövahendid või võivad luua 

lisavalikuid põhimenüüsse.

Mooduleid loovad pluginad täiendavad moodulite valikuid 

Välimus->Moodulid alt avanevas moodulite ja paanide 

seadistamise vahendis.

Lehtedele ja postitustele sisu kuvavad pluginad kasutavad 

selleks lühikoode (shortcode).



Harjutused pluginatega

•Lisame plugina abil mooduli, millega saame 

külgpaanil näidata pilti, mis on ühtlasi link

•Lisame pildigalerii, mida saab kasutada lehtedel

•Loome sisestusvormi



Kontaktivormi lisamine

Contact Form 7



Lisame lehele kontaktide küsimise vormi plugina Contact Form 7 abil 

•Installeerime ja aktiveerime plugina Contact Form 7

•Lisame alguseks vaikimis vormi ja vaatame milline see välja näeb. Selleks 

valime menüüst Contact -> Add New

•Avanenud aknas valime vormi keele (on olemas ka Eesti keel) ning valime Add 

New

•Avanenud vormi redaktoris saad muuta ja lisada vormi välju. Esialgu me seda ei 

tee. Paneme vaid vormile nimeks näiteks “Kontaktandmed” ja valime nupu Save

•Vormile ilmub selle lühikood. Märgime ja kopeerime lühikoodi

•Loome uue lehe ning kleebime sellele vormi lühikoodi. Vaata lehte koos vormiga



Lisame lehele kontaktide küsimise vormi plugina Contact Form 7 abil 

•Lisame nüüd vormile telefoni välja

•Selleks valime Contact->Contact Forms ning avanenud tabelis valime muutmiseks 

Kontaktandmed

•Vaatame sektsiooni Form. Iga vormil asuva välja kirjeldus asub märgendite <p> ja </p> vahel (pilt1). 

Uue välja lisamiseks kopeerime ja kleebime näiteks emaili välja 

•Telefoni välja kirjelduse loomiseks klikime nüüd nupul Generate Tag ja valime menüüst 

Telephone Number

•Kui soovime määrata, et välja täitmine on nõutud, täidame Required Field valikuruudu

•Märgime ja kopeerime nüüd telefoni välja koodi  väljast Copy this…(pilt 2)

•Sektsioonis Form muudame teise emaili välja kirjelduses teksti “Email” tekstiks “Telefon” ning 

asendame emaili välja koodi telefoni välja koodiga (pilt 3)

•Salvestame vormi ja avame vormi. Sellel on nüüd ka telefoni väli!
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