
Opdatering af drdk.dk 
 

Generelt 
 

Sider: 
Index.php Forside 
Tidslinje.html Tidslinje 
Registrant.html Registrant 
Kilder.html Kilder 
Ressourcer.html Ressourcer 
Projektet.html Projektet 
English.html English 
/wiki/skins/drdk.php Wiki-forside 
/wordpress/wp-
content/themes/drdk_DK/index.php 

Blog forside 

/wordpress/category/nyt Nyhedsarkiv 
 
Såvel blog som wiki består reelt af mange filer, der følger med installationen. Ideelt set skal der 
ikke ændres yderligere i opsætningen (andet end i CSS), så denne manual vil ikke indeholde 
oplysninger om de enkelte elementer i wikien eller bloggen.  

CSS: 
Stilark.css Det centrale stilark for netstedet. 
Mani_style.css Stilark der styrer netstedets struktur, boxe med runde hjørner 

osv. 
/wordpress/wp-
content/themes/drdk_DK/style.css 

Stilark for blog 

/wiki/skins/drdk/main.css Stilark for wiki 
 
Stilarkene indeholder i mange tilfælde regler for de samme sideelementer (fx h1, h2, p), og det kan 
være besværligt at holde styr på hvor de enkelte regler kommer fra i sidste ende. I tvivlstilfælde 
anbefales at anvende Firefox med pluginet Firebug (www.getfirebug.com), der tydeliggør hvilket 
stilark og hvilken regel der bestemmer. 

 

http://www.getfirebug.com/


Opdatering af de enkelte sider 

 

Fælles for alle (- blog og wiki) 
 
 
Indhold i venstre side sættes 
ind efter <div 
id="medium_box_content"> 
 
 
Indhold i de indre boxe 
sættes ind efter  <div 
id="inner_box_content"> 
 
Overskrifter og tekst skal 
gives samme klasse som 
eksisterende tekst (fx <h2 
class=”red”>DR.DK GENNEM 
TIDEN</h2> 
 
 
Nyheder og seneste 
blogindlæg til højre 
opdateres automatisk. 
Eventuelt andet indhold skal 
tilføjes før </div> <!-- end 
box_content --><div 
id="smallBox_bottom"></div> 

 

 
 

 



Opdatering af blog 
 
Bloggen vedligeholdes nemmest via kontrolpanelet (http://drdk.dk/wordpress/wp-login.php). 
Indlæg oprettes ved at vælge ”Skriv > Skriv indlæg”. Kategorier oprettes i samme operation (eller 
ved at vælge ”Håndter > Kategorier”), og nye kategorier vil automatisk vises i højrespalten. 
 
Nyheder oprettes også som et indlæg i kategorien ”nyt”. Disse indlæg skal ikke gives andre 
kategorier, og øvrige indlæg skal ikke kategoriseres som ”nyt”. I øvrigt kan indlæg markeres med et 
vilkårligt antal kategorier. 
 
”Nye indlæg” i højrespalten opdateres automatisk med nye indlæg, dog ikke fra kategorien ”nyt”. 
De månedlige arkiver indeholder alle indlæg. 
 
Håndtering af kommentarer til blogindlæg sker under fanebladet ”Kommentarer”, samt under 
”Indstillinger > Diskussion”. 
 
Hjælp til WordPress findes her http://codex.wordpress.org/ og her http://wordpress.org/support/ . 
 

Opdatering af wiki 
 
Indhold til wiki skrives i browseren. Når man er logget ind som bruger bliver nogle ekstra 
menupunkter synlige. 
 
For hjælp vælg support i menuen til venstre på http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
 
  

http://drdk.dk/wordpress/wp-login.php
http://codex.wordpress.org/
http://wordpress.org/support/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
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