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Sammanfattning 

Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet. 

Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. 

 

Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress. 

Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samt 

demonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS.   
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Summary 

This report is based on the thesis for the Degree in Media Technology at Umeå University. The Thesis 

work has been done with VK Effekt on behalf of Västerbottens-Kuriren. 

 

This report will address a migration between the Joomla! and WordPress systems. The purpose of this 

report is to summarize and briefly describe the options that are available for a migration. It will also 

demonstrate and show how one of these methods can be used in a migration of a website between 

different CMS.   
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Förord 

Denna rapport är min sista i utbildningen Högskoleprogrammet till medieproducent (120 hp) som 

lästs via Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet. Rapporten är en del av 

kursen ”Examensarbete  för högskoleexamen i medieteknik, 15hp”, en kurs som gett mig möjligheten 

att tillämpa samt utveckla kunskaper som jag tilldragit mig under utbildningens gång. 

 

Detta examensarbete har krävt en hel del stöd då arbetsområdet varit relativt nytt för mig. Jag vill 

därför passa på att tacka Robert Sundelin, webbutvecklare på Västerbottens-Kuriren, för utan hans 

stöd hade inte detta arbete gått att genomföra. Jag vill även rikta ett tack till Västerbottens-Kuriren 

som tog emot mig som examensarbetare samt min handledare Per Kvarnbrink på Umeå universitet. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs examensarbetets frågeställningar. Kapitlet behandlar även projektets 

bakgrund, dess syfte, metoder som valts, nödvändiga avgränsningar samt dess mål. 

 

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet har utförts på Västerbottens-Kuriren och har involverat tidningens sektion VK Effekt. 

VK Effekt arbetar utåt mot kund för att exempelvis sälja reklamplats via tidningen, webben samt radio. 

 

1.2 Syfte  
Syftet med detta projekt är att ta reda på hur en migrering mellan två olika CMS kan utföras på 

enklaste och mest effektivaste metod.  

1.3 Mål 
Målet med detta projekt är att lyckas migrera webbsiten VK Effekt från Joomla!! Version 1.5.26 till 

WordPress 3.5.1. Detta för att tidningen övergått till WordPress som sitt nya CMS men fortfarande inte 

hunnit med att implementera detta på hela sin verksamhet. Efter migreringen skall en identisk kopia 

av den gamla Joomla!-baserade webbsidan finnas på en WordPress-driven databas. 

 

1.4 Avgränsningar 
Då projektet har genomförts tillsammans med hjälp från Västerbottens-Kurirens webbutvecklare 

Robert Sundelin, finns det tyvärr inte inblick i projektets alla steg. På grund av att ingen på 

arbetsplatsen besatt  några kunskaper i Joomla! som arbetsverktyg. På greund av detta  har jag fått 

förlita mig på sådant som jag läst mig till via artiklar och hemsidor. 

 

1.5 Precisering av frågeställningen 
De frågeställningar som ligger till grund för denna rapport är följande: 

 

 Hur migrerar jag en webbsida från Joomla! till WordPress? 

 Finns det olika tillvägagångssätt? 

 Vilka likheter finns det mellan dessa CMS? 
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2. Teori 

I detta kapitel kommer jag att skriva lite mer om CMS. Främst om de två som jag arbetet med: Joomla! 

och WordPress. Då Joomla! är ett CMS som ingen på VK bemästrade så fanns det tyvärr ingen 

handledning att hitta i denna fråga. Detta är även den stora anledningen till varför VK valt att övergå 

till WordPress som det nya standardverktyget för webbpublicering. Orsaken till detta är att fler 

behärskar WordPress i dagsläget, samt att det är enklare att lära ut till nya användare. 

 

2.1 CMS 
CMS är en förkortning för engelskans ”Content Management System”, ett så kallat publiceringssystem. 

Ett CMS fungerar lite som ett program som hjälper till att skapa en webbplats struktur samt hantera 

dess innehåll. Det som gör ett CMS så lättillgängligt för användaren är att denne inte behöver förstå 

hur ett CMS programmeras för att skriva och publicera innehåll på en webbsida. Man behöver inte 

heller vara en webbdesigner för att enkelt kunna skapa nya sidor och organisera dessa på ett 

lättnavigerat sätt på webbplatsen.  Det är just detta som gör ett CMS till ett bra verktyg för exempelvis 

den webbansvarige som enkelt kan bygga upp en webbplats för en kund som sedan kan hantera 

webbplatsens innehåll själv. En annan fördel med att arbeta med ett CMS jämfört med det 

traditionella sättet att skapa webbsidor är att man kan redigera innehållet från vilken dator som helst 

med internetuppkoppling och en webbläsare. 

 

 
 

Ett CMS är oftast uppbyggt av en uppsättning filer samt en databas. Filerna tillhandahåller funktioner 

som kan hämta data från databasen: innehåll, design, funktioner, och så vidare. Denna data 

omvandlas sedan till HTML och skickas till webbläsaren så att besökarna av webbplatsen kan ta del av 

den. Det bör påpekas att det i dagsläget finns över tusentals olika CMS att välja mellan, men både 

Joomla! och WordPress tillhör två av de mest använda i dagsläget. Om du är intresserad av att jämföra 

olika CMS kan detta enkelt göras via webbsidan http://cmsmatrix.org 

 

http://cmsmatrix.org/
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2.2 Joomla! 
Joomla! är ett dynamiskt, flexibelt och utbyggnadsbart CMS-system som bygger på ”Open Source”. Det 

vill säga på en öppen källkod som är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för 

den som vill utan kostnad. I korthet skulle man kunna säga att Joomla! består av en plattform och en 

rad tillägg. Tilläggen ger ofta extra funktioner  till plattformen och det finns fem olika typer: 

komponenter, moduler, plugins, mallar och språk. Var och en av dessa tillägg hanterar en specifik 

funktionalitet. 

  

 Komponenter – Största och mest komplexa tilläggen, skulle kunna liknas med miniprogram. 

 Moduler – Lättare och mer flexibel. Modulerna är mer känd som ”lådor” som arrangeras runt 

en komponent. Ett exempel kan vara en ”login modul” för inloggning. 

 Plugins – Ett insticksprogram som förenklar funktioner. Exempel på insticksprogram är: 

”Simple Image Gallery” för att skapa bildgallerier på ett enkelt sätt. 

 Mallar – En mall är i grunden utformingen av den Joomla!-drivna webbplatsen. Med mallar 

ändrar man enkelt och snabbt utseendet på sin webbplats. 

 Språk – Språkpaket för att ändra språk i programmets gränssnitt. 

 

Joomla använder sig av MySQL som databashanterare och PHP som programmeringsspråk. 

 

Exempel på webbplatser som använder Joomla!: 

 

Harvard University 

Välkänd skola i USA. 

http://gsas.harvard.edu 

 

Guggenheim 

Världskänt museum i New York. 

http://www.guggenheim.org 

 

 

2.3 WordPress 
WordPress är ett blogg- och publiceringssystem, som likt Joomla! är utvecklat med det öppna 

programspråket PHP och använder sig av databasen MySQL för datalagring. Likt Joomla! bygger även 

WordPress på ”Open Source” och kan därför laddas ner och användas samt distribueras kostnadsfritt.  

 

Ursprungligen konstruerades WordPress för bloggar, men eftersom att det blev ett så pass populärt 

verktyg vidareutvecklades det till ett fullskaligt publiceringssystem. En av de stora fördelarna med 

WordPress jämfört med Joomla! är den stora användarbasen som utvecklar plugins som tar hand om 

det mesta och underlättar arbetet. Likt Joomla! arbetar WordPress mycket med olika plugins och 

mallar för enkel drift och formgivning. 

 

Exempel på webbplatser som använder WordPress: 

 

VK 

Västerbottens-Kuriren, lokal nyhetstidning. 

http://www.vk.se 

 

Rolling Stones 

Världskänt rockband. 

http://www.rollingstones.com 

http://gsas.harvard.edu/
http://www.guggenheim.org/
http://www.vk.se/
http://www.rollingstones.com/
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3. Genomförande 

I detta kapitel kommer jag att beskriva själva genomförandet  av arbetet. Samt ta upp olika metoder, 

utrustning osv. Alla exempel och skärmdumpar är baserade på en engelskspråkig installation av 

WordPress då detta är språket jag arbetat med under min tid på Västerbottens-Kuriren. 

 

Arbetet med migrering av webbsidan VK Effekt har ägt rum i Västerbottens-Kurirens lokaler. Till mitt 

förfogande har jag haft en lånedator med all mjukvara som behövts under arbetets gång.  

 

3.1 Mjukvara 
Den mjukvara som använts vid arbetet är följande: 

 

 Webbläsaren - Google Chrome 

 Textediteraren - Sublime Text 2.0.1 

 WordPress 3.5.1 

 Adobe Photoshop CS5 

 

3.2 Migrering – hur går man till väga? 
Innan migreringen genomfördes spenderades tid till att undersöka vilken metod som skulle lämpa sig 

bäst för ändamålet. Det visade sig dock snabbt att det inte finns någon standard satt för hur en 

migrering mellan Joomla! och WordPress skall fungera smidigast. Efter att ha läst om olika, snarlika 

sätt att göra en migrering togs en plan fram. Men det första steget för att migrera en webbsida från en 

existerande Joomla!-sida är att installera WordPress. Under detta arbetes gång har jag arbetat mot en 

engelskspråkig WordPress installation på en lokal server i VK’s interna nätverk för att inte behöva 

arbeta i skarpt läge mot internet.  

3.3 Installation av WordPress 
 

Det som behövs för en WP-installation är följande saker: 

 

1. En nerladdad version av senaste WordPress. 

2. Tillgång till en server som stödjer PHP och MySQL. 

3. En FTP-klient (förslagsvis gratisprogrammet FileZilla) 

4. Teknisk information för ex.vis FTP, MySQL och PhpMyAdmin inställningar. Dessa 

tillhandahålls av webbhotellet. 

5. Ett program att extrahera WP-installationsfilerna med (ex.vis WinZip eller WinRar.) 

6. En textredigerare (ex.vis Dreamweaver eller Anteckningar, vilket som fungerar) 

7. En webbläsare  

  

Steg 1. 
Ladda ner en version av WordPress och extrahera denna till en tom mapp i datorn.  

 

Steg 2. 
Efter detta öppnar man filen wp-config.php med en textredigerare och fyller i samtliga detaljer för 

databasanslutningen och säkerhetsnycklar.  
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Informationen som behövs för wp-config.php filen är följande: 

 

 Database Name  Databasnamn som används av WordPress. 

 Database Username Användarnamn för access till databasen. 

 Database Password Lösenord för användarnamnet ovan. 

 Database host  Värdnamnet till databasservern. 

 

 

All den tekniska informationen som krävs går att få tag på via webbhotellet som webbplatsen skall 

installeras på. Utöver detta måste även säkerhetsnycklar skrivas in i filen, detta för att bättre kryptera 

data på din webbserver.  

 

Exempel på hur dessa säkerhetsnycklar kan se ut: 

 

define('AUTH_KEY',   't`DK%X:>xy|e-Z(BXb/f(Ur`8#~UzUQG-^_Cs_GHs5U-&Wb?pgn^p8(2@}IcnCa|'); 

define('SECURE_AUTH_KEY','D&ovlU#|CvJ##uNq}bel+^MFtT&.b9{UvR]g%ixsXhGlRJ7q!h}XWdEC[BOKXssj'); 

define('LOGGED_IN_KEY', 'MGKi8Br(&{H*~&0s;{k0<S(O:+f#WM+q|npJ-+P;RDKT:~jrmgj#/-,[hOBk!ry^'); 

define('NONCE_KEY','FIsAsXJKL5ZlQo)iD-pt??eUbdc{_Cn<4!d~yqz))&B D?AwK%)+)F2aNwI|siOe'); 

define('AUTH_SALT','7T-!^i!0,w)L#JK@pc2{8XE[DenYI^BVf{L:jvF,hf}zBf883td6D;Vcy8,S)-&G'); 

define('SECURE_AUTH_SALT', 'I6`V|mDZq21-J|ihb u^q0F }F_NUcy`l,=obGtq*p#Ybe4a31R,r=|n#=]@]c #'); 

define('LOGGED_IN_SALT','w<$4c$Hmd%/*]`Oom>(hdXW|0M=X={we6;Mpvtg+V.o<$|#_}qG(GaVDEsn,~*4i'); 

define('NONCE_SALT',   'a|#h{c5|P &xWs4IZ20c2&%4!c(/uG}W:mAvy<I44`jAbup]t=]V<`}.py(wTP%%'); 

För att generera unika säkerhetsnycklar för en WP-installation använder många sig av sidan 

https://api.WordPress.org/secret-key/1.1/salt/ för detta ändamål. 

 

Steg 3. 
Efter att man är klar med konfigureringen av wp-config.php och har sparat denna så är det dags att 

ladda upp filerna till servern. Här är det viktigt att bestämma sig ifall man vill ha WP-installationen i 

rotkatalogen eller i en underkatalog. 

 

 I rotkatalogen på din webbplats. (Till exempel, http://exempel.se/) 

 I en underkatalog till din webbplats. (Till exempel, http://exempel.se/WordPress/) 

 

  

Steg 4. 
När väl filerna laddats upp till servern är det dags att öppna en webbläsare och starta själva 

installationen. Om du exempelvis valt att ladda upp filerna till rotkatalogen bör du besöka: 

 

http://exempel.se/wp-admin/install.php 

 

Efter detta är det bara att följa instruktionerna som följer för att enkelt konfigurera installationen. När 

du avlsutat denna steg-för-steg installation är WordPress installerat och klart för att användas. 

 

 

 

 

 

https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
http://exempel.se/
http://exempel.se/WordPress/
http://exempel.se/wp-admin/install.php
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Om man råkar installera WordPress med fel språk och vill byta till svenska?  

 

Att byta språk i WordPress kräver följande saker. 

 

 En språkfil 

 Tillägg av en mapp kallad ”languages”. 

 En ändring i filen wp-config.php 

 

Börja med att välja, ladda ner och installera en FTP-klient (det finns många varianter, både gratis och 

kommersiella).  

 

Efter detta är det dags att hitta språkfilen. För att enklast hitta exempelvis en svensk språkfil hittas 

denna via WordPress Sverige på adressen: http://wpsv.se 

 

Efter att du laddat ner den rätta filen (den svenska språkfilen heter sv_SV.mo) till just din version av 

WordPress måste du skapa en mapp med namnet ”languages” i wp-content mappen (mappen wp-

content ligger i roten av din WordPress installation). Ladda sedan upp din språkfil till ”language” 

mappen. 

 

När detta är gjort letar du upp filen wp-config.php och öppnar denna med valfri textediterare för att 

ändra raden som heter define ('WPLANG', ''); till define ('WPLANG', 'sv_SE'); 

 

Efter detta är språkbytet klart. 

 

3.4 Installation av plugins 
Det finns tre sätt att installera ett plugin i WordPress. 

 

Sätt 1. 

Börja med att ladda ner och extrahera det WP-plugin du vill installera. När detta är gjort laddar man 

upp pluginet till mappen wp-content/plugins som återfinns på servern i mappen för WP-

installationen. För att sedan aktivera pluginet loggar man helt enkelt in i sin WordPress installation via 

en webbläsare, går till kategorin ”Plugins” och väljer att aktivera det.  

 

Sätt 2. 

Går till på samma sätt som Sätt 1 fast med skillnaden att man laddar upp den komprimerade plugin 

.zip filen inne i själva WordPress efter att ha loggat in. Uppladdningsfunktionen hittas genom att 

klicka på fliken Plugins, välj ”Add New” och sedan på länken ”Upload”. Efter detta letar du reda på 

filen genom att klicka på ”Välj fil”, följt av ett klick på knappen ”Install Now”. 

 

Sätt 3. 

Det tredje sättet är att installera ett plugin inne i själva adminpanelen när man är inloggad i 

WordPress. Klicka på fliken Plugins, välj ”Add New”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wpsv.se/
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Skriv in exempelvis ”FG Joomla to WordPress” i sökfältet och klicka på ”Search Plugins”. När du hittat 

pluginet du söker är det bara att klicka på länken ”Install Now” för att installera det. Efter 

installationen blir du förfrågad om du vill aktivera pluginet, klicka på ”Activate Plugin”.  

 

 
Skärmdump av http://vkeffekt.se 

3.5 Förberedelser innan migrering 
För att kunna arbeta med migrering av webbsidan skapades en ny installation av WordPress 3.5.1 på 

VKs interna nätverk. Detta för att jag inte skulle behöva arbeta mot något skarpt som publiceras mot 

webben innan arbetet var avklarat. Utöver detta skapades även en sitemap över den existerande 

webbsidan för att få en bättre inblick över sidans uppbyggnad. [Se bilaga 1].  

http://vkeffekt.se/
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3.6 Tillvägagångssätt vid migrering 
I det stora hela skulle man kunna säga att det finns tre olika vägar att gå vid en migrering mellan CMS: 

 

1. Att anlita att företag som gör detta åt en. 

2. Att manuellt överföra allt material mellan Joomla! och WordPress. En väldigt tidskrävande 

operation. 

3. Att använda sig av ett WordPress plugin som hjälper till att flytta materialet mellan de olika 

databaserna. 

 

I mitt arbete valde jag att arbeta med ett WordPress plugin. Innan jag dock hittade det pluginet som 

fungerade bäst provades även ”Joomla/Mambo To WordPress Migrator” som bland annat krävde att 

Joomla! och WordPress låg på samma MySQL server, samt att denna inte migrerade bildmaterial 

mellan databaserna. Detta resulterade i ett mindre lyckat resultat som fick skrotas. 

 

För själva migreringen vid detta arbete användes istället ett WordPress plugin vid namnet ”FG Joomla 

to WordPress”. Efter installationen hittas pluginet under kategorin  ”Tools”  ”Import” under namnet 

”Joomla (FG)”.  

 

För att sedan göra en migrering gäller det att fylla i teknisk information om servern  som Joomla!-

installationen ligger på. 

 

 
Ovan fyller man i nuvarande webbsidans adress samt vilken Joomla version som den använder sig av. 

 

 
 

Utöver detta behöver pluginet all information till databasen för att komma åt materialet vid migrering. 

För att vara säker på att pluginet får kontakt med servern kan man testa detta med knappen ”Test the 

connection”.  
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Ovanstående inställningar användes vid importen, dels då den nya sidan i WordPress behöver alla 

media-filer samt att den nya sidan byggs upp med statiska sidor och inte med blogg-poster. 

 

 
 

Efter migrationen skall man välja att ta bort alla prefix från kategorier samt att det inte skadar att 

klicka på knappen ”Modify internal links” för att fixa till eventuella interna länkar på webbsidan som 

kan peka fel efter migreringen. 
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3.7 Arbetet efter migrationen 
Arbetet efter migrationen är det som tagit mest tid under hela projektets gång. Vid migreringen från 

Joomla! till WordPress skapades 337 unika sidor. Detta från en webbplats som på sin höjd innehåller 

ca. 90 sidor utåt mot kund på internet. Den stora orsaken till detta visade sig vara att uppbyggnaden 

av den gamla Joomla! sidan var allt annat än logisk. Ta exempelvis sidan nedan: 

 

 
 

Varje kontakt på sidan är ett eget element, det vill säga att varje kontakt vid migrering blev en 

individuell sida. Detta förklarar den ofantliga mängden sidor som skapades vid migreringen då det 

visade sig att de flesta sidorna i Joomla!-versionen använde sig av denna teknik. Till skillnad från 

WordPress där samtliga kontakter kom att finnas i ett och samma dokument med hjälp av tables.  

 

3.8 BlankSlate-tema 
Vid en nyinstallation av WordPress installeras temat ”Twenty Twelve” som standard. Men då denna 

inte alls liknade utseendet som den nuvarande VK Effekt sidan har installerades temat ”Blank State”. 

”Blank State” är ett tema som innehåller de essentiella delarna av WordPress, men utan någon som 

helst CSS för det visuella utseendet. Arbetet med att skapa en sida i WordPress med samma utseende 

som nuvarande sida var väldigt tidskrävande och uppnåddes mycket tack vare så kallad ”Trial and 

error”-teknik, det vill säga genom försök och misstag.  

 

För att få den nya webbsidan att efterlikna den redan existerande VK Effekt webbsidan krävdes det 

arbete och modifikationer i följande filer i WordPress: 

 

 style.css [se bilaga 2]  

Huvud-stilmallen som bestämmer utseende, allt från marginaler och indrag till teckensnitt 

färger och layout i det stora hela.  

 functions.php [se bilaga 3] 

Används för att skapa egna funktioner i temat. Här lades det till en funktion för en högermeny. 

 header.php [se bilaga 4] 

Sidhuvudet, här finns den övre delen av HTML-strukturen, inklusive top-bannern. På VK 

Effekt innehåller denna även två stycken menyer. 

 page.php [se bilaga 5]  

Fungerar som mall för hur en sida skall visas. Vid arbetet med nya VK Effekt skapades även 

filen page-noleftmenu.php för att kunna välja mellan två stycken olika utseende då man 

skapar en ny sida. Som namnet antyder så tar filen page-noleftmenu.php bort den vänstra  
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menyn som används på de flesta sidorna på webbplatsen. Startsidan är en av de få sidorna som 

använder sig av denna mall. 

 

Efter att den grundläggande strukturen och utseendet tagits fram för sidan har mycket tid lagts ner på 

att städa upp och slänga onödiga filer som kopierats vid den ursprungliga migreringen med hjälp av 

”FG Joomla to WordPress”-pluginet. Med onödiga filer refereras till gamla filer som ej längre är 

aktuella för webbplatsen, men som ligger kvar på servern och ”skräpar”.  

 

3.9 Bruk av fler plugins 
 

Meta Slider - Installerades för att replikera bildspelet på VK Effekts startsida, som i Joomla! skapats 

med hjälp av ”YOOthemes Widgetkit”. ”Meta Slider” till WordPressär ett plugin som fungerar med ett 

så kallat WYSIWYG-gränssnitt och är därmed även väldigt enkelt att använda.  

 

WP-Table Reloaded – Installerades för att enkelt bygga upp sidor med hjälp av tables. Exempelvis 

”Kontakta Oss”-sidorna samt sidorna med nerladdningsbara kampanj .pdf-filer. Valet att använda sig 

av detta tables-plugin baserade sig på dess enkla och lätthanterliga gränssnitt. Slutanvändaren av den 

migrerade webbplatsen kan med enkelhet göra ändringar med hjälp av ett WYSIWYG-gränssnitt.  

 

Contact Form 7 3.4.1  - Installerades för att enkelt skapa ett kontaktformulär. Registering för 

nyhetsbrev skapades med hjälp av detta plugin. 

 

oEmbed HTML5 Audio – Installerades för att återskapa sidan med möjlighet att lyssna på ”Bra 

lokala radiospotar”. Ett modernt plugin som bygger på HTML5 för att spela upp musikfiler, men som 

använder sig av Flashplayer ifall webbläsaren inte stödjer HTML5-standarden.  
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4. Resultat 

Slutresultatet av detta examensarbete är en slutprodukt som inte publicerats till webben vid 

tidpunkten då denna rapport skrivs. Däremot så har de flesta målen med arbetet uppfyllts, och detta 

bland annat i form av: 

 

 En lyckad migrering av dokument och media mellan Joomla! och WordPress. 

 En lyckad replikering av webbplatsens utseende mellan två olika CMS. 

 

Vad som däremot är mindre oklart i resultatet är de olika skillnader/likheter mellan de CMS som 

arbetats med under projektet. Detta beror främst på tidsbrist då själva arbetet med migreringen och 

framställningen av den nya webbplatsen i WordPress tagit sådan tid.  

 

Projektet i det stora hela har från uppdragsgivarens sida (VK) setts som framgångsrik då det för 

företaget endast kvarstår en del små ändringar innan resultatet av detta examensarbete kan publiceras 

på internet för att ersätta den nuvarande webbplatsen.  
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5. Slutsats 

Slutsatsen av detta examensarbete är att det i dagsläget inte finns någon enkel lösning för att att 

migrera sidor mellan olika CMS, även om dessa är uppbyggda som plattformer med samma 

databashanterare och skriptspråk. Detta underlättar dock arbetet då det existerar hjälpprogram i form 

av plugins som är gjorda enkom för detta ändamål. I dagsläget så handlar dock arbetet med att flytta 

webbplatser mellan Joomla! och WordPress om mycket manuellt arbete som kräver många 

arbetstimmar för att nå fram till det önskade resultatet.  

 

Det enda sättet som arbetet med projektet hade kunnat fungera bättre och mer effektivt hade varit ifall 

jag som utförare hade besuttit större förhandskunskaper inom skapande av webbplaster med hjälp av 

CMS. Däremot så har samtliga kunskaper som ådragits under utbildningens gång satts på prov, 

samtidigt som jag under projektets gång erinrat mig stora och framför allt nyttiga kunskaper inför 

framtida arbeten med webbproduktion. 
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6. Definitioner, tekniska begrepp och ordlista 

Definitioner, tekniska begrepp och ordlista innehåller korta förklaringar om återkommande tekniska 

begrepp,förkortningar och definitioner som finns i rapporten.  

 

WP Förkortning av WordPress. 

 

Migrering Migration används i IT-sammanhang när man flyttar över, dvs. migrerar, 

program, data eller hårdvara mellan olika plattformer. 

 

CMS Publiceringssystem för att hantera och publicera olika typer av 

informationsinnehåll. 

 

MySQL  En databashanterare som använder sig av frågestpråket SQL. 

 

PHP Ett skriptspråk som främst körs på webbservrar för att driva webbplatser 

med dynamiskt innehåll (det vill säga innehåll som till exempel 

genereras från en databas). 

 

Plugin Insticksprogram till Joomla! och WordPress.  

 

Open Source Öppen källkod, avser oftast datorprogram där källkoden är tillgänglig att 

använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera som man vill. 

 

FTP File Transfer Protocol, ett filöverföringsprotokoll för internet. 

 

FTP-klient Ett datorprogram som använder sig av en FTP för att ansluta till en 

server. 

 

Kryptering Att göra information svårläslig för alla som inte ska kunna läsa den. 

 

Extrahera Att packa upp en komprimerad fil/komprimerade filer med hjälp av ett 

program som exempelvis WinZip eller WinRar. 

 

CSS Cascading Style Sheets, på svenska kallad stilmall. CSS används för att 

bestämma utseendet på en webbplats. 

 

WYSIWYG What You See Is What You Get, arbeta utan HTML-kod direkt i 

gränssnittet genom att exempelvis dra en bild på plats.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Sitemap över VKeffekt.se innan migrering. 
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Bilaga 2 – Style.css koden för VK Effekt | WordPress 
 

/* 

Theme Name: VK Effekt 2013 

Description: VK Effekt theme 

Author: Tommi Konu 

Author URI: http://www.vk.se/ 

Version: 1 

*/ 

 

html { 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

} 

 

body, div, dl, dt, dd, ul, ol, li, h1, h2, h3, h4, h5, h6, ol, ul, pre, form, fieldset, input, textarea, p, 

blockquote, th, td { 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

} 

 

body { 

    /*text-align: center;*/ 

    margin-top: 0; 

    padding-top: 0; 

    font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

    font-size: 12px; 

    line-height: 140%; 

    color: #646464; 

} 

 

ul { 

 list-style: none; 

} 

 

#wrapper { 

    display: block;  

    box-shadow: 0px 10px 30px rgba(0,0,0,0.2); 

    width:920px;  

    margin:0px auto; 

    padding: 0 10px; 

    /*text-align: center;*/ 

} 

 

#site-header { 

    width: 920px; 

    height: 102px; 

    background: url('http://new.vkeffekt.se/wp-content/uploads/2013/04/copy-header_2.png') no-

repeat; 

    margin-bottom: 0px; 

} 
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#site-header2 { 

    width: 920px; 

    height: 102px; 

    background: url('http://new.vkeffekt.se/wp-content/uploads/2013/05/top_b1.png') no-repeat; 

    margin-bottom: 10px; 

} 

 

    #site-header a { 

        color: #fff; 

        text-decoration: none; 

    } 

 

    #site-header a:hover { 

        text-decoration: underline; 

    } 

 

#site-search { 

    float:right; 

    margin: 5px 20px 0 0 ; 

 

} 

 

#branding { 

 display: none; 

} 

 

/* 

 * menus 

 */ 

 

#top-menu, { 

    float:right; 

    margin: 0 ; 

} 

    #top-menu ul { 

        float:right; 

        margin: 5px 20px; 

    } 

 

    #top-menu ul, #main-menu ul { 

        list-style: none; 

        color: #fff; 

    } 

 

    #top-menu ul li { 

        color: #fff; 

        float: left; 

        font-size: 10px; 

        margin-left: 15px; 

    } 
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#main-menu { 

    float:right; 

    clear: both; 

    margin: 25px 20px 0 0 ; 

} 

 

    #main-menu ul li { 

        color: #fff; 

        float: left; 

        font-size: 12px; 

        /*margin-left: 30px;*/ 

        padding: 5px 13px; 

        margin-right: 5px; 

    } 

 

#main { 

    

    overflow: hidden; 

} 

 

#sidebar { 

    width: 180px; 

    background: #f4f4f4; 

    text-align: left; 

    margin-right: 15px; 

    float: left; 

    padding: 20px 5px 20px 15px; 

    padding-bottom: 500em; 

    margin-bottom: -500em; 

     

} 

 

    #sidebar nav { 

        padding-bottom: 20px; 

    } 

 

    #sidebar h3 { 

        font-size: 16px; 

        color: #0768ac; 

    } 

 

    #sidebar ul { 

        list-style: none; 

        margin: 10px 0 0 0; 

    } 

 

        #sidebar ul li { 

                padding: 5px; 

            } 

 

            #sidebar ul li a { 

                text-decoration: none; 
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                color: #333; 

                font-size: 12px; 

            } 

 

            #sidebar .current_page_item > a { 

                font-weight: bold; 

            } 

 

            #sidebar  ul ul, 

            #sidebar .current_page_item ul ul, 

            #sidebar .current_page_ancestor ul ul, 

            #sidebar .current_page_ancestor .current_page_item ul ul, 

            #sidebar .current_page_ancestor .current_page_ancestor ul ul { 

                display: none; 

                } 

 

            #sidebar .current_page_item ul, 

            #sidebar .current_page_ancestor ul, 

            #sidebar .current_page_ancestor .current_page_item ul, 

            #sidebar .current_page_ancestor .current_page_ancestor ul, 

            #sidebar .current_page_ancestor .current_page_ancestor .current_page_item ul, 

            #sidebar .current_page_ancestor .current_page_ancestor .current_page_ancestor ul { 

                display: block; 

                } 

 

 

#content { 

    width: 700px; 

    min-height: 300px; 

    text-align: left; 

    float: left; 

    padding-bottom: 500em; 

    margin-bottom: -500em; 

} 

 

    #content.full-width { 

        width: 980px; 

    } 

 

    #content article { 

        padding-bottom: 20px; 

    } 

 

    #content #rightboxes { 

        float: right; 

        width: 180px; 

        margin-left: 10px; 

    } 

 

    #content .entry-content { 

        overflow: hidden; 

    } 
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    #content .rightbox { 

        width: 140px; 

        box-shadow: 0px 5px 10px rgba(0,0,0,0.3); 

        padding: 10px 15px 20px 15px; 

        min-height: 70px; 

        margin-bottom: 10px; 

        background: #fff; 

        overflow: hidden; 

    } 

 

 

footer { 

    width: 920px; 

    height: 70px; 

    background: url('http://new.vkeffekt.se/wp-content/uploads/2013/04/bottom_b.png') repeat-x; 

    float: left; 

    margin-bottom: 5px 

} 

 

#copyright { 

    margin-top: 10px; 

    font-size: 11px; 

    color: #999; 

} 

 

/* 

 * headings 

 */ 

 

h1, h2, h3, h4, h5, h6, { 

    font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

    font-weight: bold; 

    padding-top: 5px; 

    padding-bottom: 5px; 

    margin-bottom: 5px; 

    line-height: 100%; 

} 

 

h1 { 

    font-size: 33px; 

    font-weight: bold; 

    line-height: 110%; 

    padding-top: 10px; 

    padding-bottom: 10px; 

    color: #4d4d4d; 

} 

 

h2 { 

    font-size: 29px; 

    font-weight: bold; 

    line-height: 100%; 
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    padding-top: 15px; 

    padding-bottom: 15px; 

    color: #4d4d4d; 

} 

 

h3 { 

    font-size: 14px; 

    font-weight: bold; 

    color: #4d4d4d; 

} 

 

h4 { 

    font-size: 175%; 

    font-weight: normal; 

    line-height: 100%; 

    color: #4d4d4d; 

} 

 

h5 { 

    font-size: 18px; 

    padding-top: 25px; 

    padding-bottom: 5px; 

    color: #4d4d4d; 

} 

 

h6 { 

    background: #f4f4f4; 

    width: 180px; 

    font-size: 13px; 

    padding-top: 5px; 

    padding-left: 5px; 

    padding-right: 10px; 

    padding-bottom: 5px; 

    margin-bottom: 5px; 

 

} 

 

.alert { 

        background: #fff5eb url(http://new.vkeffekt.se/wp-content/uploads/2013/05/div_alert.png) 3px 

3px no-repeat; 

        font-weight: bold; 

        border-top: 1px dotted #ffb4a0; 

        border-bottom: 1px dotted #ffb4a0; 

        margin: 10px 0px 10px 0px; 

        padding: 7px 10px 7px 35px; 

        } 

 

.info { 

        background: #f4f5f6 url(http://new.vkeffekt.se/wp-content/uploads/2013/05/div_info.png) 3px 

3px no-repeat; 

        font-weight: bold; 

        border-top: 1px dotted #aab4be; 
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        border-bottom: 1px dotted #aab4be; 

        margin: 10px 0px 10px 0px; 

        padding: 7px 10px 7px 35px; 

        } 

 

.blue { 

        background: #f4f5f6; 

        font-weight: bold; 

        border-top: 1px dotted #aab4be; 

        border-bottom: 1px dotted #aab4be; 

        margin: 10px 0px 10px 0px; 

        padding: 7px 10px 7px 35px; 

        } 

 

 

/* Texter */ 

 

pre { 

    margin: 2px 0px 2px 0px; 

    padding: 10px 10px 10px 20px; 

    border: 1px dotted #aab4be; 

    border-left: 5px solid #b4b4b4; 

    border-right: 5px solid #b4b4b4; 

    background: #f4f5f6; 

    font-size: 90%; 

    } 

 

blockquote { 

            margin: 10px 0px 10px 0px; 

            padding: 10px 35px 10px 35px; 

            background: url(http://new.vkeffekt.se/wp-content/uploads/2013/05/blockquote_start.png) 0 

0 no-repeat; 

            text-align: justify; 

            } 

 

/* 

 * Gulruta 

 */ 

 

span.gulruta { 

    background: #fdf89a; 

} 

 

/* Images */ 

.entry-content img, 

.comment-content img, 

.widget img { 

    max-width: 97.5%; /* Fluid images for posts, comments, and widgets */ 

} 

img[class*="align"], 

img[class*="wp-image-"], 

img[class*="attachment-"] { 
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    height: auto; /* Make sure images with WordPress-added height and width attributes are scaled 

correctly */ 

} 

img.size-full, 

img.size-large { 

    max-width: 97.5%; 

    width: auto; /* Prevent stretching of full-size and large-size images with height and width attributes 

in IE8 */ 

    height: auto; /* Make sure images with WordPress-added height and width attributes are scaled 

correctly */ 

} 

.entry-content img.wp-smiley { 

    border: none; 

    margin-bottom: 0; 

    margin-top: 0; 

    padding: 0; 

} 

img.alignleft, 

img.alignright, 

img.aligncenter { 

    margin-bottom: 1.625em; 

} 

p img, 

.wp-caption { 

    margin-top: 0.4em; 

} 

.wp-caption { 

    background: #eee; 

    margin-bottom: 1.625em; 

    max-width: 96%; 

    padding: 9px; 

} 

.wp-caption img { 

    display: block; 

    margin: 0 auto; 

    max-width: 98%; 

} 

.wp-caption .wp-caption-text, 

.gallery-caption { 

    color: #666; 

    font-family: Georgia, serif; 

    font-size: 12px; 

} 

.wp-caption .wp-caption-text { 

    margin-bottom: 0.6em; 

    padding: 10px 0 5px 40px; 

    position: relative; 

} 

.wp-caption .wp-caption-text:before { 

    color: #666; 

    content: '\2014'; 

    font-size: 14px; 



 

25 
Löpnummer ME1305 

Kursnamn: Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

 

    font-style: normal; 

    font-weight: bold; 

    margin-right: 5px; 

    position: absolute; 

    left: 10px; 

    top: 7px; 

} 

#content .gallery { 

    margin: 0 auto 1.625em; 

} 

#content .gallery a img { 

    border: none; 

} 

img#wpstats { 

    display: block; 

    margin: 0 auto 1.625em; 

} 

#content .gallery-columns-4 .gallery-item { 

    width: 23%; 

    padding-right: 2%; 

} 

#content .gallery-columns-4 .gallery-item img { 

    width: 100%; 

    height: auto; 

} 

 

/* Alignment */ 

.alignleft { 

    display: inline; 

    float: left; 

    margin-right: 1.625em; 

} 

.alignright { 

    display: inline; 

    float: right; 

    margin-left: 1.625em; 

} 

.aligncenter { 

    clear: both; 

    display: block; 

    margin-left: auto; 

    margin-right: auto; 

} 

 

/* 

 * links 

 */ 

 

a:link, a:visited { 

    color: #0768ac; 

    text-decoration: none; 

} 
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a:hover { 

    color: #7f7f7f; 

    text-decoration: none; 

} 

 

 

#menu-toppmeny a:link, div#menu-toppmeny a:visited { 

    color: #ffffff; 

} 

 

#menu-toppmeny a:hover { 

    color: #3494d8; 

    text-decoration: none; 

} 

 

#menu-huvudmeny a:link, div#menu-huvudmeny a:visited { 

    color: #ffffff; 

} 

 

#menu-huvudmeny li:hover { 

    color: #ffffff; 

    text-decoration: none; 

    border: solid 1px; 

    padding: 4px 12px; 

} 

 

#menu-huvudmeny li a:hover { 

    text-decoration: none; 

} 

 

 

/* 

* lists 

*/ 

 

#menu-huvudmeny li.current_page_item { 

    background-color: #336699; 

    border: solid 1px; 

    padding: 4px 12px; 

} 

 

 

/* 

 * unsorted lists 

 */ 

 

 ul, dl {  

    margin: 0px 0px 10px 15px; 

    padding-left: 15x;  

    list-style: disc; 
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        } 

 

#sidebar-menu ul {      

    padding-left: 0px;  

        } 

 

#sidebar-menu ul li {  

    padding-left: 10px;  

        } 

  

ul.arrow, ul.arrow-big, 

ul.checkbox, ul.checkbox-big, 

ul.check, ul.check-big, 

ul.star, ul.star-big, 

ul.plus, ul.plus-big { 

    margin: 10px 10px 10px 20px; 

    padding: 0px 0px 0px 0px; 

    list-style: none; 

} 

 

ul.arrow li, 

ul.checkbox li, 

ul.check li, 

ul.star li, 

ul.plus li { 

    margin: 10px 0px 10px 0px; 

    padding: 7px 0px 6px 35px; 

    font-weight: bold; 

    line-height: 100% 

} 

 

ul.arrow-big li, 

ul.checkbox-big li, 

ul.check-big li, 

ul.star-big li, 

ul.plus-big li { 

    margin: 15px 0px 15px 0px; 

    padding: 15px 0px 15px 60px; 

    font-size: 200%; 

    font-weight: bold; 

} 

 

ul.checkbox li { background: url(http://new.vkeffekt.se/wp-

content/uploads/2013/05/list_checkbox.png) 0 0 no-repeat; } 

ul.check li { background: url(http://new.vkeffekt.se/wp-content/uploads/2013/05/list_check1.png) 0 

0 no-repeat; } 

 

 

/* 

 * ordered lists 

 */ 
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ol, dl {  

    margin: 1px 0;  

    padding-left: 30px  

        } 

 

Bilaga 3 – functions.php koden för VK Effekt | WordPress 
 

<?php 

 

add_action('after_setup_theme', 'blankslate_setup'); 

 

 

 

function blankslate_setup(){ 

 add_editor_style(); 

 load_theme_textdomain('blankslate', get_template_directory() . '/languages'); 

 add_theme_support( 'automatic-feed-links' ); 

 add_theme_support( 'post-thumbnails' ); 

 global $content_width; 

 if ( ! isset( $content_width ) ) $content_width = 640; 

 register_nav_menus( 

  array( 'main-menu' => 'Huvudmeny', 'top-menu' => 'Toppmeny' ) 

 ); 

} 

 

add_action('comment_form_before', 'blankslate_enqueue_comment_reply_script'); 

function blankslate_enqueue_comment_reply_script() { 

 if(get_option('thread_comments')) { wp_enqueue_script('comment-reply'); } 

} 

 

add_filter('the_title', 'blankslate_title'); 

function blankslate_title($title) { 

 if ($title == '') { 

  return 'Untitled'; 

 } else { 

  return $title; 

 } 

} 

 

add_filter('wp_title', 'blankslate_filter_wp_title'); 

function blankslate_filter_wp_title($title) { 

 return $title . esc_attr(get_bloginfo('name')); 

} 

 

add_filter('comment_form_defaults', 'blankslate_comment_form_defaults'); 

function blankslate_comment_form_defaults( $args ) { 

 $req = get_option( 'require_name_email' ); 

 $required_text = sprintf( ' ' . __('Required fields are marked %s', 'blankslate'), '<span 

class="required">*</span>' ); 

 $args['comment_notes_before'] = '<p class="comment-notes">' . __('Your email is 

kept private.', 'blankslate') . ( $req ? $required_text : '' ) . '</p>'; 
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 $args['title_reply'] = __('Post a Comment', 'blankslate'); 

 $args['title_reply_to'] = __('Post a Reply to %s', 'blankslate'); 

 return $args; 

} 

 

add_action( 'init', 'blankslate_add_shortcodes' ); 

function blankslate_add_shortcodes() { 

 add_shortcode('wp_caption', 'fixed_img_caption_shortcode'); 

 add_shortcode('caption', 'fixed_img_caption_shortcode'); 

 add_filter('img_caption_shortcode', 'blankslate_img_caption_shortcode_filter',10,3); 

 add_filter('widget_text', 'do_shortcode'); 

} 

 

function blankslate_img_caption_shortcode_filter( $val, $attr, $content = null ) { 

 extract(shortcode_atts(array( 

  'id' => '', 

  'align' => '', 

  'width' => '', 

  'caption' => '' 

 ), $attr)); 

 

 if ( 1 > (int) $width || empty($caption) ) 

  return $val; 

 

 $capid = ''; 

 if ( $id ) { 

  $id = esc_attr($id); 

  $capid = 'id="figcaption_'. $id . '" '; 

  $id = 'id="' . $id . '" aria-labelledby="figcaption_' . $id . '" '; 

 } 

 return '<figure ' . $id . 'class="wp-caption ' . esc_attr($align) . '" style="width: ' 

 . (10 + (int) $width) . 'px">' . do_shortcode( $content ) . '<figcaption ' . $capid  

 . 'class="wp-caption-text">' . $caption . '</figcaption></figure>'; 

} 

  

add_action( 'widgets_init', 'blankslate_widgets_init' ); 

function blankslate_widgets_init() { 

 register_sidebar( array ( 

  'name' => __('Sidebar Widget Area', 'blankslate'), 

  'id' => 'primary-widget-area', 

  'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-container %2$s">', 

  'after_widget' => "</li>", 

  'before_title' => '<h3 class="widget-title">', 

  'after_title' => '</h3>', 

 ) ); 

} 

 

$preset_widgets = array ( 

 'primary-aside'  => array( 'search', 'pages', 'categories', 'archives' ), 

); 

 

function blankslate_get_page_number() { 
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 if (get_query_var('paged')) { 

  print ' | ' . __( 'Page ' , 'blankslate') . get_query_var('paged'); 

 } 

} 

 

function blankslate_catz($glue) { 

 $current_cat = single_cat_title( '', false ); 

 $separator = "\n"; 

 $cats = explode( $separator, get_the_category_list($separator) ); 

 foreach ( $cats as $i => $str ) { 

  if ( strstr( $str, ">$current_cat<" ) ) { 

   unset($cats[$i]); 

   break; 

  } 

 } 

 if ( empty($cats) ) 

 return false; 

 return trim(join( $glue, $cats )); 

} 

 

function blankslate_tag_it($glue) { 

 $current_tag = single_tag_title( '', '',  false ); 

 $separator = "\n"; 

 $tags = explode( $separator, get_the_tag_list( "", "$separator", "" ) ); 

 foreach ( $tags as $i => $str ) { 

  if ( strstr( $str, ">$current_tag<" ) ) { 

   unset($tags[$i]); 

   break; 

  } 

 } 

 if ( empty($tags) ) 

 return false; 

 return trim(join( $glue, $tags )); 

} 

 

function blankslate_commenter_link() { 

 $commenter = get_comment_author_link(); 

 if ( ereg( '<a[^>]* class=[^>]+>', $commenter ) ) { 

  $commenter = preg_replace( '/(<a[^>]* class=[\'"]?)/', '\\1url ' , 

$commenter ); 

 } else { 

  $commenter = preg_replace( '/(<a )/', '\\1class="url "' , $commenter ); 

 } 

 $avatar_email = get_comment_author_email(); 

 $avatar = str_replace( "class='avatar", "class='photo avatar", get_avatar( 

$avatar_email, 80 ) ); 

 echo $avatar . ' <span class="fn n">' . $commenter . '</span>'; 

} 

 

function blankslate_custom_comments($comment, $args, $depth) { 

 $GLOBALS['comment'] = $comment; 

 $GLOBALS['comment_depth'] = $depth; 
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 ?> 

 <li id="comment-<?php comment_ID() ?>" <?php comment_class() ?>> 

 <div class="comment-author vcard"><?php blankslate_commenter_link() ?></div> 

 <div class="comment-meta"><?php printf(__('Posted %1$s at %2$s', 'blankslate' ), 

get_comment_date(), get_comment_time() ); ?><span class="meta-sep"> | </span> <a 

href="#comment-<?php echo get_comment_ID(); ?>" title="<?php _e('Permalink to this comment', 

'blankslate' ); ?>"><?php _e('Permalink', 'blankslate' ); ?></a> 

 <?php edit_comment_link(__('Edit', 'blankslate'), ' <span class="meta-sep"> | 

</span> <span class="edit-link">', '</span>'); ?></div> 

 <?php if ($comment->comment_approved == '0') { echo '\t\t\t\t\t<span 

class="unapproved">'; _e('Your comment is awaiting moderation.', 'blankslate'); echo '</span>\n'; } 

?> 

 <div class="comment-content"> 

 <?php comment_text() ?> 

 </div> 

 <?php 

 if($args['type'] == 'all' || get_comment_type() == 'comment') : 

  comment_reply_link(array_merge($args, array( 

  'reply_text' => __('Reply','blankslate'), 

  'login_text' => __('Login to reply.', 'blankslate'), 

  'depth' => $depth, 

  'before' => '<div class="comment-reply-link">', 

  'after' => '</div>' 

  ))); 

 endif; 

} 

 

function blankslate_custom_pings($comment, $args, $depth) { 

 $GLOBALS['comment'] = $comment; 

 ?> 

 <li id="comment-<?php comment_ID() ?>" <?php comment_class() ?>> 

 <div class="comment-author"><?php printf(__('By %1$s on %2$s at %3$s', 

'blankslate'), 

 get_comment_author_link(), 

 get_comment_date(), 

 get_comment_time() ); 

 edit_comment_link(__('Edit', 'blankslate'), ' <span class="meta-sep"> | </span> 

<span class="edit-link">', '</span>'); ?></div> 

 <?php if ($comment->comment_approved == '0') { echo '\t\t\t\t\t<span 

class="unapproved">'; _e('Your trackback is awaiting moderation.', 'blankslate'); echo '</span>\n'; } 

?> 

 <div class="comment-content"> 

 <?php comment_text() ?> 

 </div> 

<?php } 

 

if(!function_exists('get_post_top_ancestor_id')): 

/** 

 * Gets the id of the topmost ancestor of the current page. Returns the current 

 * page's id if there is no parent. 

 *  

 * @uses object $post 
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 * @return int  

 */ 

function get_post_top_ancestor_id(){ 

    global $post; 

     

    if($post->post_parent){ 

        $ancestors = array_reverse(get_post_ancestors($post->ID)); 

        return $ancestors[0]; 

    } 

     

    return $post->ID; 

} 

endif; 

 

function vkeffekt_get_right_boxes() { 

 global $post; 

 if( ! get_post_meta( $post->ID, '_vkeffekt_right_box1') ) return; 

 ob_start(); 

 ?> 

<aside id="rightboxes"> 

 <?php for( $i=1;$i<=3;$i++ ) { 

  if( $html = get_post_meta( $post->ID, $key = '_vkeffekt_right_box' . 

$i, true ) ) { ?> 

 <div class="rightbox"> 

  <?php echo $html; ?> 

 </div> 

  <?php } 

 } 

 ?> 

 <br style="clear:both;" /> 

</aside> 

 <?php 

 $html = ob_get_clean(); 

 return $html; 

} 
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<!DOCTYPE html> 

<html <?php language_attributes(); ?>> 

<head> 

<meta http-equiv="content-type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php 

bloginfo('charset'); ?>" /> 

<title><?php wp_title( ' | ', true, 'right' ); ?></title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo get_stylesheet_uri(); ?>" /> 

<?php wp_head(); ?> 

</head> 

<body <?php body_class(); ?>> 

 <div id="wrapper" class="hfeed"> 

  <header id="site-header"> 
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   <div id="branding"> 

    <div id="site-title"><?php if ( is_singular() 

) {} else {echo '<h1>';} ?><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php bloginfo( 

'name' ) ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ) ?></a><?php if ( is_singular() ) {} else {echo 

'</h1>';} ?></div> 

    <p id="site-description"><?php bloginfo( 

'description' ) ?></p> 

   </div> 

   <nav id="top-menu"> 

    <div id="site-search"> 

     <?php get_search_form(); 

?> 

    </div> 

    <?php wp_nav_menu( array( 

'theme_location' => 'top-menu' ) ); ?> 

    <br style="clear:both;" /> 

   </nav> 

   <nav id="main-menu"> 

    <?php wp_nav_menu( array( 

'theme_location' => 'main-menu' ) ); ?> 

   </nav> 

  </header> 

 <div id="site-header2"><?php echo do_shortcode("[metaslider id=2442]"); ?></div> 

  <div id="container"> 
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<?php  

/** 

 * Standard page with left menu 

 * 

 * @package WordPress 

 * @subpackage Vkeffekt 2013 

 * @since 1.0 

 */ 

 

get_header(); ?> 

 

 <div id="main"> 

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

  <?php the_post(); ?> 

  <div id="content"> 

   <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php 

post_class(); ?>> 

    <?php echo vkeffekt_get_right_boxes(); ?> 

    <!--<h1 class="entry-title"><?php 

the_title(); ?></h1>--> 

    <div class="entry-content"> 

     <?php the_content(); ?> 

    </div> 

   </article> 
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   <?php //comments_template( '', true ); ?> 

  </div><!-- #content --> 

 </div><!-- #main --> 

 

<?php get_footer(); ?> 

 

 

<?php  

/** 

Template Name: No left menu 

 * Standard page without left menu 

 * 

 * @package WordPress 

 * @subpackage Vkeffekt 2013 

 * @since 1.0 

 */ 

get_header(); ?> 

 

 <div id="main"> 

  <?php the_post(); ?> 

  <div id="content" class="full-width"> 

   <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php 

post_class(); ?>> 

    <?php echo vkeffekt_get_right_boxes(); ?> 

    <!--<h1 class="entry-title"><?php 

the_title(); ?></h1>--> 

    <div class="entry-content"> 

     <?php the_content(); ?> 

    </div> 

   </article> 

   <?php //comments_template( '', true ); ?> 

  </div><!-- #content --> 

 </div><!-- #main --> 

 

<?php get_footer(); ?> 

 
 

 


