
WordPress kezdőknek képzéshez - A kifejezések listája  

A WordPress által a kezdőknek szóló oktatásban említett 

kifejezések listája 

Ebben a kurzusban sok olyan kifejezést említünk, amelyekkel még nem ismered. Noha ezeket a kifejezéseket alaposan elmagyarázzuk a tanfolyam 

során, könnyű elveszíteni annak nyomon követését, hogy melyik kifejezés szolgálja milyen célt. Az alábbiakban összeállítottunk egy áttekintést a 

tanfolyamon említett kifejezésekről, rövid leírással, hogy mit jelentnek azok. Ezek ábécé sorrendben vannak feltüntetve.   

 

.htaccess fájl:  htaccess fájl:  

egy konfigurációs fájl az Apache Web Server szoftvert futtató webszerverek számára.   

404-es hiba:  404-es hiba:  

A HTTP 404 (nem található) hiba egy általános hibakód a számítógépes kommunikációban, ami azt jelenti, hogy a kért URL nem mutat egy adott 

oldalra. Lehet, hogy az oldalt törölték, az URL helytelenül lett beírva, vagy soha nem létezett. Lehetséges, hogy megváltozott az állandó link 

struktúrája, vagy akár a domain név is, és az átirányításokat rosszul lehetett beállítani.  

 

Megközelíthetőség:  Megközelíthetőség:  

az akadálymentesség arról szól, hogy webhelyét milyen mértékben tudják használni a fogyatékossággal élők.    az akadálymentesség arról szól, hogy webhelyét milyen mértékben tudják használni a fogyatékossággal élők.    

Administrator:   Administrator:   

a WordPress leghatékonyabb szerepe, ha csak egy webhelyed van, az Administrator. Ha saját maga állította be a WordPress webhelyet, vagy ezt tervezi, 

ezt a szerepet automatikusan kapja meg. Hozzáférést biztosít a WordPress összes szolgáltatásához, például a bővítmények telepítésének vagy 

frissítésének, valamint a többi felhasználó hozzáadásának és eltávolításának a képességéhez.   

Rendszergazda (admin) menü:   Rendszergazda (admin) menü:   

az oldalsáv a képernyő bal oldalán. Ez lehetővé teszi a WordPress funkciók elérését a különféle menüelemeken keresztül: Műszerfal, 

Bejegyzések, Média, Megjegyzések, Megjelenés, Beépülő modulok, Felhasználók, Eszközök és Beállítások. 



 

Rendszergazda (admin) eszköztár:   Rendszergazda (admin) eszköztár:   

az eszköztár lehetővé teszi a webhely felületének elérését. Innen gyorsan új hozzászólásokat, oldalakat, médiákat vagy felhasználókat is felvehet, 

szerkesztheti profilját és kijelentkezhet. Az eszköztár csak a bejelentkezett felhasználók számára látható. A felhasználói hozzáférési szinttől függően 

az eszköztár opciói megváltozhatnak.     

Alt (alternatív) szövegmező:   Alt (alternatív) szövegmező:   

a mező, ahova beírja a kép alternatív szövegét. Az Alt szöveg segít a látássérült embereknek, akik képernyőolvasót használnak, megérteni, mi 

a kép. A képernyőolvasók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy meghallgassák az alt szöveget. A látássérülteknek nyújtott segítség 

mellett az alternatív szöveg segít a keresőmotoroknak meg is határozni, hogy mit tartalmaz a kép.    

Megjelenés menüpont:   Megjelenés menüpont:   

az admin menüben található, ez az elem lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy miként néz ki webhelye. Megváltoztathatja webhelye témáját, 

testreszabhatja webhelye kinézetét, kezelheti a weboldal widgeteit, és kezelheti a webhelyén megjelenő menüket.    

Archívum oldal:  Archívum oldal:  

Az archív oldalak automatikusan létrejönnek, amikor kategóriát, címkét vagy más taxonómiát hoznak létre (legalább a WordPress-ben). Az adott 

taxonómiához tartozó hozzászólások vagy (termék) oldalak ezen archívum oldalak listájában kerülnek bemutatásra. Tehát ezek az archívumok 

különféle dolgokon alapulhatnak: ezek lehetnek kategóriák és címkék, de a beküldés dátuma és a bejegyzés szerzője, vagy valami más is, ha 

egyéni taxonómiát hozott létre, vagy pedig egy beépülő modult használ.    

Melléklet oldal:   Melléklet oldal:   

egy oldal, amely információkat tartalmaz a feltöltött médiáról. Például képek esetében a mellékletben található oldal tartalmazza a kép címét, 

magát a képet, valamint minden hozzáadott információt, például leírást vagy feliratot.   

Szerző:  Szerző:  

a WordPress szerzői jogosultak tartalommal kapcsolatos dolgokra, de kevesebb joggal rendelkeznek, mint a Szerkesztők. A szerzők csak a saját 

hozzászólásaikat tehetik közzé és kezelhetik. Ugyancsak nincs joguk oldalak létrehozására.       



Backup:   Backup:   

a webhely fájljainak másolatát, lehetőleg több különböző helyre, például a számítógépére, egy külső merevlemezre vagy a felhőre.    

sávszélesség:  sávszélesség:  

az adatok továbbításának képessége. Minden alkalommal, amikor valaki megtekinti egy oldalt a webhelyén, ez növeli a használt sávszélességet. 

Az oldalon lévő összes szöveget és képet le kell tölteni minden látogató számítógépére, mielőtt megjeleníthetik böngészőjükben.   

Block:   Block:   

egy tartalomelem, amelyet a tartalom szerkesztésére vagy egy oldal létrehozására használ. A WordPress blokkokkal történő munkáját 

összehasonlítják a LEGO blokkokkal való építéssel. És pontosan ezt csinálod. A tartalomtömböt blokkonként, darabonként hozza létre, amíg el 

nem éri a kívánt eredményt.   

zsemlemorzsa:  zsemlemorzsa:  

kattintható szöveges útvonal, amely gyakran az oldal tetején található. Például a yoast.com webhelyen a Yoast SEO plugin oldalunkhoz vezető 

útvonal kezdőoldal> Yoast plugins> Yoast SEO for WordPress. Ez a zsemle azonnal megmutatja, hogy hol vagy. Az út minden részére 

kattintható, egészen a kezdőlapig.    

Nyers erőszakos támadás:   Nyers erőszakos támadás:   

támadás a webhelyén, amely a wp-admin vagy a wp-login hozzáférési pontokat célozza meg különböző bejelentkezési hitelesítő adatok felhasználásával a dolgok 

kipróbálására.    

Bug:   Bug:   

hiba a szoftverkódban.    

canonical:  canonical:  

A kanonikus link elem segítségével a keresőmotorok megtudhatják, hogy a hasonló vagy azonos oldalak gyűjteményének melyik változatát 

szeretné a keresőmotorokat beilleszteni a keresési eredményekbe. A kanonikus két elemből áll: a rel = hivatkozás, amely meghatározza, hogy 

egy kanonikus linktel van dolgunk, és a href, amely a kanonikus oldalra mutat. Példa egy kanonikus link elemre: <link rel = "canonical" href = 

"http://example.com/es" />.       



Kategóriák a WordPress-ben:  Kategóriák a WordPress-ben:  

kategóriák lehetővé teszik a postai vagy oldal témák széles körű csoportosítását. Hierarchiában elrendezhetők, így alkategóriák is lehetnek. Minden 

hozzászólást legalább egy kategóriához csatolni kell. Például a blog kategóriái lehetnek: „Könyvek”, „Étel”, „Zene” és „Utazás”. Ebben a példában a 

„Könyvek” kategóriát fel lehet osztani a „Szépirodalmi könyvek” és a „Nem hivatalos könyvek” alkategóriákra.   

CDN:   CDN:   

a CDN - rövid tartalomszállítási hálózat - kiváló eszköz a webhely betöltési sebességének javításához. A CDN fizikailag közelebb hozza 

webhelyét a látogatóhoz. Ha a tárhelyszolgáltató szerverrel rendelkezik Kaliforniában, és a látogató Indiából, Mumbaiból származik, előfordulhat, 

hogy egy hosszú várakozási ideje rossz teljesítményt eredményez. CDN hozzáadásával kiszolgálhatja webhelyét a látogató közelében lévő 

helyről, ezért drámaian meggyorsíthatja annak betöltési idejét.   

Gyerek téma:   Gyerek téma:   

alapvetően egy altéma, amelynek azonos funkciói, jellemzői és stílusa megegyezik a szülő témájának. A gyermektamat lehetővé teszi a szülőtéma 

módosítását, anélkül, hogy aggódnia kellene a változások elvesztése miatt, ha a szülőtéma frissített.     módosítását, anélkül, hogy aggódnia kellene a változások elvesztése miatt, ha a szülőtéma frissített.     

Megjegyzés menüpont:   Megjegyzés menüpont:   

az admin menüben található, ez az elem hozzáférést biztosít a megjegyzések kezelő képernyőjéhez. Innentől engedélyezheti vagy nem hagyhatja jóvá a 

megjegyzéseket, válaszokat adhat meg, szerkesztheti, spamként megjelölheti vagy egyszerűen törölheti a megjegyzéseket.   

Tartalomkezelő rendszer (CMS):  Tartalomkezelő rendszer (CMS):  

szoftver, amely lehetővé teszi online tartalom létrehozását, közzétételét, kezelését és testreszabását.    

Közreműködő:   Közreműködő:   

a WordPress közreműködői írhatnak, szerkeszthetnek és törölhetnek saját hozzászólásaikat, de nem tudják közzétenni - ahogy a szerzők. A közreműködők 

szintén nem férhetnek hozzá a médiakönyvtárhoz fájlok feltöltéséhez, míg a szerzők ezt megtehetik.   

Copywriting:  Copywriting:  

a szöveg írása reklám vagy más marketing forma céljából.    



Országkód TLD (ccTLD):  Országkód TLD (ccTLD):  

minden ország rendelkezik saját TLD-vel, amelyet országkód TLD-nek (ccTLD) hívnak. A ccTLD-kre példa a TLD, például a .nl Hollandiában, 

.fr Franciaországban vagy .de Németországban.     

Crawlability:  Crawlability:  

ahhoz kapcsolódik, hogy a keresőmotorok feltérképezzék-e az Ön webhelyét. A robotok blokkolhatók az Ön webhelyén. A bejáró blokkolására a 

webhelyén néhány módszer van: a robots.txt fájlban, a HTTP fejlécben vagy a robotok metacímkéjében. Ha webhelye vagy egy weboldala 

blokkolva van, azt mondja a bejárónak: "Ne gyere ide". Az esetek többségében a webhely vagy az adott oldal nem jelenik meg a keresési 

eredmények között.   

Kereszt böngészővel kompatibilis téma:   Kereszt böngészővel kompatibilis téma:   

egy olyan téma, amely megfelelően működik az összes népszerű böngészőben, mind asztali, mind mobil eszközökön.   

testreszabói:   testreszabói:   

a WordPress azon része, amely lehetővé teszi a webhely kialakításának vagy az oldalai elemeinek, például a webhely márkanevének, a menüknek 

és a widgetnek a módosítását.    

Portál:   Portál:   

a hátsó rész, amely áttekintést nyújt Önnek arról, hogy mi történik a webhelyén. Ez a webhely vezérlőszobája, ahol madártávlatból nézheti meg 

a műveleteket. A következő alapértelmezett kütyüket tartalmazza: Áttekintés, Tevékenység, Gyors vázlat, valamint WordPress események és 

hírek.   

Dedikált tárhely:   Dedikált tárhely:   

dedikált, teljesen kiosztott hardver szerver, kizárólag az Ön felhasználására. Nem kell megosztania a szervert más ügyfelekkel. Ez a saját 

személyes szerver, saját processzorokkal, merevlemezekkel és memóriával.   

Alapértelmezett tartalom a WordPress-ben:  Alapértelmezett tartalom a WordPress-ben:  

azt a tartalmat, amelyet a WordPress-ben talál, amikor először fér hozzá a háttérhez. Ez jellemzően magában foglal egy mintaoldalt és egy Hello 

World címû mintapostát. Javasolt ezt a tartalmat törölni.     



 

Domain név:   Domain név:   

kényelmes módja annak, hogy az embereket az adott internetes helyre mutatja, ahol a weboldalt készítette. A domainneveket általában egy vagy 

több IP-cím azonosítására használják. Tehát Yoast esetében a domain név a yoast.com.     

Ismétlődő tartalom:  Ismétlődő tartalom:  

ha ugyanaz a cikk jelen van egy webhely két (vagy több) különálló URL-jén, akkor ezt másolatnak nevezzük.    

Szerkesztő:  Szerkesztő:  

a WordPress szerkesztőiben minden jog megvan a tartalomkezeléssel kapcsolatos dolgok elvégzéséhez. Közzé tehetnek és kezelhetnek oldalakat 

és hozzászólásokat, beleértve mások hozzászólásait is.   

Beágyazások:  Beágyazások:  

különféle típusú harmadik féltől származó média és tartalom, amelyet beépíthet bejegyzésébe és oldalába.   különféle típusú harmadik féltől származó média és tartalom, amelyet beépíthet bejegyzésébe és oldalába.   

 

Fókuszkulcs-kifejezés:   Fókuszkulcs-kifejezés:   

azt a keresési kifejezést vagy keresési kifejezéseket, amelyekhez a hozzászólása megtalálható.     azt a keresési kifejezést vagy keresési kifejezéseket, amelyekhez a hozzászólása megtalálható.     

Kezelőfelület:   Kezelőfelület:   

annak a webhelynek a része, amelyet a látogatók látnak, és akivel kapcsolatba lépnek.    

Általános TLD (gTLD):  Általános TLD (gTLD):  

az összes többi domain, például .com, .info, .net, .edu és .gov.   

Egészségügyi ellenőrzés:  Egészségügyi ellenőrzés:  

a WordPress dedikált oldala, amely megmutatja, hogyan működik webhelye technikai értelemben.    

Holisztikus SEO megközelítés:  Holisztikus SEO megközelítés:  

SEO megközelítés, ahol arra törekszik, hogy webhelye minden aspektusát a lehető legjobban javítsa annak érdekében, hogy javítsa rangsorolását a 

keresési eredmények között. A Google küldetése a tökéletes keresőmotor felépítése, amely segít az embereknek a legjobb eredmények 

megtalálásában arra, amit keresnek. A Yoast-nál úgy gondoljuk, hogy a webhelye ennek a célnak a megfelelővé tétele az, amit elérhetünk, és hogy ezt 

holisztikus SEO megközelítés segítségével lehet elérni. 



 

Szolgáltató cég:  Szolgáltató cég:  

egy olyan társaság, amely biztosítja, hogy webhelye elérhető legyen az interneten keresztül. Helyet biztosítanak egy kiszolgálón, és internetes 

kapcsolatot is biztosítanak egy adatközpontban.   

HTTPS:  HTTPS:  

a felhasználók kapcsolatba lépnek az Ön webhelyével HTTP kapcsolaton keresztül; ezt írja be a teljes webcím megadásakor: HTTP vagy 

HTTPS. Ez utóbbi a kettő biztonságosabb összeköttetése, mivel titkosítja a böngésző és a webhely közötti kapcsolatot, ezért ügyelve arra, hogy 

senki sem akadályozza meg a kettő között elküldött adatokat.    

index:  index:  

a keresőmotor aspektusa; egy hatalmas adatbázis, amelybe a bejáró által megtalált oldalak HTML-verziói mentésre kerülnek. Az indexben 

mentett oldalak megjelenhetnek a keresési eredmények között. Az, hogy megteszik-e, attól függ, hogy a keresőmotor algoritmusa hogyan 

rangsorolja.   

Infrastruktúra TLD-k:  Infrastruktúra TLD-k:  

olyan TLD-k, mint az .arpa. A kurzus során azonnal elfelejtheti az ilyen típusú TLD-ket. Nem regisztrálhat egy domaint .arpa alatt, csak 

infrastrukturális célokra használják.   

Belső link:  Belső link:  

egy weboldalon található link típusa egy másik oldalra vagy erőforrásra (pl. kép vagy dokumentum), ugyanazon a weboldalon vagy domainben. A 

belső linkek összekapcsolják a tartalmat, és képet adnak a keresőmotorokról webhelye felépítéséről. Megalapozhat egy hierarchiát az Ön 

webhelyén, amely lehetővé teszi, hogy a legfontosabb oldalak és hozzászólások nagyobb linkekkel bírjanak, mint a többi, kevésbé értékes 

oldalak.    

Kulcsszó kutatás:  Kulcsszó kutatás:  

az a tevékenység, amelyet vállal, és elkészíti a kulcsszavak átfogó listáját, amelyekhez rangsorolni szeretne.   

Élő előnézet:   Élő előnézet:   

annak lehetősége, hogy megnézze, hogyan fog kinézni webhelye, amikor módosítja azt. Ez általában a testreszabóban érhető el. Az elvégzett 

módosítások csak akkor kerülnek alkalmazásra a webhelyén, ha rákattint a Mentés vagy közzététel gombra.    



Média menüpont:   Média menüpont:   

amely az admin menüben található, hozzáférést biztosít a médiakezelő képernyőhöz. A média bármi lehet, kezdve a fényképektől és a 

videóktól az audio- és PDF-fájlokig.   

Mission:  Mission:  

egy mondat, amely leírja a társaság funkcióját, piacait és versenyelőnyeit; rövid írásbeli nyilatkozat az üzleti céljairól és filozófiáiról.   

Mobilra kész téma:   Mobilra kész téma:   

egy olyan téma, amely a mobil eszközökön megfelelően elérhető.    

Nyílt forráskódú szoftver:   Nyílt forráskódú szoftver:   

a nyílt forráskódú szoftver egy olyan szoftver, amelyet egy közösségen belül fejlesztettek ki. Mindenki használhatja, megváltoztathatja és terjesztheti a 

kódot. Az embereket arra ösztönzik, hogy vegyenek részt a szoftverprojekt fejlesztésében.   

Oldal készítő:  Oldal készítő:  

egy plugin, amely lehetővé teszi a webhely oldalai szerkesztését és megtervezését egy vizuális szerkesztő segítségével, amely általában helyettesíti a 

WordPress oldal (vagy post) szerkesztőt.   

Oldalszerkesztő oldalsáv:   Oldalszerkesztő oldalsáv:   

az oldalszerkesztő képernyő oldalsávja, amely lehetővé teszi az oldal megjelenésének és megjelenésének dátumának meghatározását, az oldal 

állandó linkjének szerkesztését, a kiemelt kép hozzáadását és a szülőoldal hozzárendelését.    

Oldalak menüpont:   Oldalak menüpont:   

az admin menüben található, ez az elem hozzáférést biztosít az oldalak kezelő képernyőjéhez. A képernyőn felveheti, szerkesztheti és 

törölheti az oldalakat.    

Jelszógenerátor:  Jelszógenerátor:  

egy olyan eszköz, amely automatikusan erős, egyedi és véletlenszerű jelszavakat hoz létre az Ön számára.    

Állandó link (vagy: állandó link):   Állandó link (vagy: állandó link):   

a teljes URL-t, amelyet látsz - és használsz - a webhely bármely adott bejegyzésére, oldalára vagy más tartalomra. Ez egy állandó link, ezért a név 

állandó link. Az állandó link tartalmazhatja a domain nevét (www.yoast.com), valamint a slug-nak nevezett URL-t, amely a domain név után 

található. Az állandó link tartalmazhat egy dátumot, egy kategóriát, vagy bármit, amit kéri. Egy egyszerű állandó link a 



Az URL könnyen érthető és megosztható.   

Lejátszás vezérlése:  Lejátszás vezérlése:  

lehetővé teszi a webhely látogatói számára a közzétett audio- és videofájlok lejátszását, szüneteltetését, továbbítását és visszatekerését.    

Plugin:   Plugin:   

egy olyan szoftver, amelyet telepített, hogy extra funkciókat és funkcionalitásokat hozzon létre a WordPress webhelyére.    

Dugódoboz:   Dugódoboz:   

információt jelenít meg a beépülő modulról, beleértve egy rövid leírást, áttekintést, az aktív telepítések számát (hány webhelyre telepítve van a 

beépülő modul), mikor utoljára frissítették, és hogy kompatibilis-e a telepített WordPress verzióval. Ha többet szeretne tudni a pluginról, kattintson a 

További részletek elemre a plugin mezőben. Ezután felbukkan egy ablak, amelyben további információ található a pluginról.   

Plugins menüpont:   Plugins menüpont:   

az admin menüben található, ez az elem lehetővé teszi további szolgáltatások hozzáadását a webhelyéhez pluginek telepítésével.   

Szerkesztés utáni oldalsáv:   Szerkesztés utáni oldalsáv:   

a szerkesztési képernyő oldalsávja, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, amikor közzéteszi a bejegyzését, ki láthatja, hogy fog kinézni a 

bejegyzés állandó linkje, milyen kategóriákba és címkékbe tartozik a bejegyzés, hozzá egy kiemelt képet, egy kivonatot és engedélyezheti 

vagy letilthatja a hozzászólás megjegyzéseit.    

Bejegyzés menüpont:   Bejegyzés menüpont:   

az admin menüben található, ez a parancsközpont a hozzászólások írásához és kezeléséhez.  

 

olvashatóság:  olvashatóság:  

az olvasó megérteni az írott szöveg könnyűségét. Az olvashatóság nem csak a közönség számára fontos, hanem a SEO szempontjából is. A 

Yoast-nál azt gondoljuk, hogy az olvasható tartalom magasabb rangsorolást és nagyobb forgalmat eredményez.    Yoast-nál azt gondoljuk, hogy az olvasható tartalom magasabb rangsorolást és nagyobb forgalmat eredményez.    

Átirányítás (az URL-ek):  Átirányítás (az URL-ek):  

egy weboldal egynél több URL-cím alatt elérhetővé tételének technikája. Amikor egy böngésző megkísérel megnyitni egy átirányított URL-t, 

egy másik URL-című oldal nyílik meg. 



Különböző típusú átirányítások léteznek, az átirányítás céljától függően, például egy üzenet vagy oldal törlésekor, vagy egy csiga vagy URL 

megváltoztatásakor.   

Átirányítási menedzser a Yoast SEO-ben:  Átirányítási menedzser a Yoast SEO-ben:  

egy eszköz a Yoast SEO Premium for WordPress bővítményben, amely segít a helyes átirányítás beállításában. Bejegyzés vagy oldal törlése 

vagy egy csiga vagy URL megváltoztatása után pluginunk automatikus értesítés útján kérdezi tőled, hogy mit szeretne tenni a régi URL-rel. 

Emellett a plugin menü átirányítási kezelőjébe is beléphet.   

Képernyő-olvasó:  Képernyő-olvasó:  

egy segítőszoftver alkalmazás, amely megkísérel közvetíteni a felhasználók számára a látásban látott emberek láthatatlan eszközein, például 

szövegsebességgel, hangikonokon vagy Braille-eszközön keresztül a felhasználókat.    

Keresőoptimalizálás (SEO):  Keresőoptimalizálás (SEO):  

a webhelyek optimalizálásának gyakorlata annak érdekében, hogy magas szintre kerüljenek a keresőmotor organikus keresési eredményeiben.   

SEO elemzés a Yoast SEO alkalmazásban:  SEO elemzés a Yoast SEO alkalmazásban:  

egy elemzést a Yoast SEO pluginban, amely javaslatokat ad a fókuszkulcsra és a tartalom SEO-jára vonatkozóan. Ha van Yoast SEO Premium, 

akkor további fókusz kulcsszavakat adhat hozzá, amelyek mindegyike külön-külön kerül be a SEO elemzésre.    

Beállítások menüpont:   Beállítások menüpont:   

az admin menüben található, ez az elem hozzáférést biztosít több laphoz. Ezen a lapon meghatározhatja azokat a beállításokat, amelyek szabályozzák a 

hozzászólásaid és oldalai megjelenését, szabályozhatja a megjegyzés beállításait, meghatározhatja a média és a permalink beállításait, és létrehozhat 

egy Adatvédelmi irányelvek oldalt.    

Közös tárhely:   Közös tárhely:   

tárhely, amelyet több vevővel megoszt. A kiszolgáló erőforrásai határozzák meg, mennyi hely, sávszélesség, postafiók stb. Áll rendelkezésre. Ezen 

erőforrások megosztása nem jelenti azt, hogy más ügyfelek láthatják vagy szerkeszthetik az Ön adatait. Ez azonban azt jelenti, hogy ha megosztott 

tárhelyet használ, akkor az egyes tárhelycsomagokra erőforrás-korlátozások vonatkoznak.   

Telephely felépítése:   Telephely felépítése:   

A webhely felépítéséhez egyrészt a tartalom megszervezéséhez és osztályozásához, másrészről a linkek hozzáadásához kapcsolódik a 

webhely környezetének megteremtéséhez.  



 

Slug:   Slug:   

Az URL azon része, amely tartalmazza a bejegyzés / oldal címét. Például az URL-ben 

www.everydayimtravelling.com/asia/indonesia/2019/some-great-food, a meztelencsiga „nagyon jó étel”.   www.everydayimtravelling.com/asia/indonesia/2019/some-great-food, a meztelencsiga „nagyon jó étel”.   

snippet:  snippet:  

egy keresőmotor megjelenik a felhasználó számára a keresési eredmények között. A kivonat egy SEO címet (kék), az slug-ot (zöld) és a meta 

leírást (fekete) tartalmazza.    

Statikus tartalom:   Statikus tartalom:   

az általában az oldalakon megjelenített tartalom. A klasszikus példa a Névjegy oldal. A statikus tartalom általában olyan tartalom, amely idővel nem 

változik, de statikus marad.   

Tárhely:   Tárhely:   

a webhely tartalmához szükséges helymennyiség. Fontolja meg, hogy hány oldal van a webhelyén, és mennyi a tartalom az adott oldalon. Nagy 

helyet építesz, ahol sok nagy kép és videó található? Akkor több tárhelyre lesz szüksége, mint amikor webhelyén csak egyszerű szöveges 

blogbejegyzések és néhány apró kép található.   

Strukturált adatok:   Strukturált adatok:   

a Yoast SEO kódja, amely információkat tartalmaz az Ön oldaláról, és megkönnyíti a keresőmotorok számára, hogy megértsék, ki vagy, és 

mi az Ön weboldala és az egyes oldalak.   

Szupergazda:   Szupergazda:   

a WordPress legerősebb szerepe, de csak többhelyes telepítéseknél érhető el, és a legtöbb WordPress kezdőnek csak egyetlen telepítése 

lesz. A többhelyes telepítés azt jelenti, hogy több webhely rendelkezik egy WordPress-telepítéssel.   

előfizető:   előfizető:   

az előfizetők a WordPress-ben elolvashatják az Ön webhelyét, megjegyzéseket tehetnek közzé, és létrehozhatnak egy profilt. De nem tudnak üzeneteket írni, szerkeszteni és 

törölni.   

Címkék a WordPress-ben:  Címkék a WordPress-ben:  

lehetővé teszi a hozzászólások vagy oldalak csoportosítását. A címkék hasonlóak a kategóriákhoz, de a címkéket általában a bejegyzés 

részletesebb leírására használják. A címkék önmagukban léteznek, és nincsenek beállítva kapcsolatban másokkal, tehát nem helyezhetők el 

hierarchiában. A címkék használata teljesen opcionális. 



 

Taxonómiák a WordPress-ben:  Taxonómiák a WordPress-ben:  

A WordPress az ún. Taxonómiákat használja a tartalom csoportosításához. A „taxonómia” szó alapvetően egy képzeletbeli kifejezés egy 

olyan csoportra (ebben az esetben a weblapok oldalára), amelyeknek van valami közös. Ez kényelmes, mert az ugyanazon témáról több 

információt kereső emberek könnyebben megtalálhatnak hasonló cikkeket. A tartalmat különböző módon csoportosíthatja. A WordPress 

alapértelmezett taxonómiái kategóriák és címkék.   

Címcímke:   Címcímke:   

a HTML címcímkét. Ez a címke az első dolog, amelyet a felhasználó lát a keresési eredmények között. Ez az egyik legfontosabb tényező a 

keresőmotorok számára annak eldöntésében, hogy mi az oldal témája.    

felső szintű domain (TLD):  felső szintű domain (TLD):  

a domain név utolsó része. Tehát a yoast.com számára a Yoast nyilvánvalóan márkánk, és a .com TLD-nek hívják.    

Eszközök menüpont:   Eszközök menüpont:   

az adminisztrátor menüben található, ez az elem lehetővé teszi hozzászólások és megjegyzések importálását (ha egy másik platformról 

költözött át). Exportálhatja a jelenlegi webhely tartalmát is.    

Két tényezős hitelesítés:   Két tényezős hitelesítés:   

a biztonság fokozásának egyik módja a hitelesítés két formájának hozzáadásával. Nem elég csupán felhasználónevet és jelszót megadnia, hanem 

egy kódot is be kell írnia, amelyet általában egy telefonos alkalmazás generál.   

Felhasználói élmény (UX):  Felhasználói élmény (UX):  

hogyan él egy ember egy termék, például weboldal, mobiltelefon vagy alkalmazás használatával, különös tekintettel arra, hogy milyen egyszerű 

vagy kellemes használni. Arról szól, hogy hogyan érzi magát valaki egy adott termék használatakor: a termék izgatottnak vagy boldognak érzi 

magát, örül-e annak használata, segít-e könnyedén elérni azt, amit kitűzött?    

Felhasználók menüpont:   Felhasználók menüpont:   

az admin menüben található, ez az elem lehetővé teszi a felhasználók felvételét és a felhasználói szerepkörök szerkesztését.    

VPS tárhely:  VPS tárhely:  

a Virtual Private Server kifejezést jelenti, és hasonlít egy dedikált szerverre. A VPS egy fizikai része 



szerver, amely különféle szakaszokra osztható. A VPS használatával saját helyet kap a kiszolgálón, és hozzáférhet bizonyos mennyiségű 

erőforráshoz, például a memóriához és a processzorokhoz. Ezek az erőforrások csak az Ön felhasználására szolgálnak. Ezen felül 

optimalizálhatja a VPS-kiszolgálót a saját igényei szerint. Megállapíthatja, hogy melyik szoftver fut rajta, és beállíthatja a beállításokat az ön ízlése 

szerint.   

Weboldal menü:   Weboldal menü:   

a webhely navigációjának leggyakoribb segédeszköze. A látogatók az Ön menüjével találnak meg dolgokat az Ön webhelyén. Ez segít nekik 

megérteni a webhely felépítését. Ez az oka annak, hogy a webhely fő kategóriáinak mindegyikének szerepelnie kell a honlapján a menüben.   

Widget:   Widget:   

egy egyszerű, előre elkészített blokk, amelyet hozzáadhat a webhelyéhez, és amely egy bizonyos funkciót szolgál, például egy keresősáv, a legutóbbi 

hozzászólások listája vagy a hozzászólások archívuma.   

Widget területe:   Widget területe:   

olyan területeket, amelyeket a téma határoz meg, és amelyek általában a weboldal oldalsávjában vagy láblécében találhatók.    

WordPress.com:  WordPress.com:  

egy ingyenes és prémium WordPress webhelycsomagokat kínáló webhely, amely magában foglalja a tárolást és a kezelést. Készíthet egy 

WordPress.com fiókot, és ehhez hasonlóan saját webhelyet vagy blogot is létrehozhat.    

WordPress.org:  WordPress.org:  

szoftver, amelyet letölthet és telepíthet a saját webhelyére. Ez azt jelenti, hogy először egyedül kell kiválasztania a webhely hostját és a domain 

nevet. A tárhely és a domain név gondozása után letöltheti és felhasználhatja a WordPress szoftvert webhelyének létrehozására, közzétételére 

és testreszabására.    

WordPress háttér:   WordPress háttér:   

a webhely azon része, ahol felveheti, szerkesztheti és eltávolíthatja webhelyének tartalmát, valamint ellenőrizheti, hogyan néz ki webhelye.   

WordPress plugin-lerakat:   WordPress plugin-lerakat:   

hozzáférést biztosít a bővítmények nagy listájához, amelyet megnézhet. Jelenleg több mint 50 000 bővítmény érhető el a könyvtárban.    



WordPress téma:   WordPress téma:   

olyan szoftver, amely kezeli a WordPress webhely megjelenését. Ez reprezentálja a márkáját, ugyanakkor gondoskodik a WordPress tartalom és 

adatok, például az oldalak és a hozzászólások vizuális megjelenítéséről. Egyszerűen fogalmazva: a téma az, amit egy személy látni fog, amikor 

meglátogatja az Ön weboldalát. 


