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Do³¹cz do spo³eczno�ci Joomla!, aby tworzyæ
funkcjonalne i atrakcyjne strony internetowe

� Jak zarz¹dzaæ kontami u¿ytkowników?
� Jak dodawaæ elementy do menu?
� Jak instalowaæ potrzebne rozszerzenia?

Joomla! jest systemem zarz¹dzania tre�ci¹ (ang. Content Management System � CMS). 
Oznacza to, ¿e dziêki niej zawarto�ci¹ stron internetowych mo¿na zarz¹dzaæ z poziomu 
przegl¹darki. Jednocze�nie warstwa administracyjna jest tu oddzielona od warstwy 
u¿ytkownika � w taki sposób, ¿e u¿ytkownik ogl¹da tylko efekt Twojej pracy w postaci 
informacji znajduj¹cej siê na stronie internetowej. Joomla! stanowi wy�mienite 
po³¹czenie prostoty z atrakcyjnym wygl¹dem i doskona³¹ funkcjonalno�ci¹.
Na dodatek jest darmowa!

Ksi¹¿ka �Joomla! 1.5. Szybki start� jest �wietnym przewodnikiem dla wszystkich, którzy 
rozpoczynaj¹ swoj¹ przygodê z tym programem. Informacje zawarte w poszczególnych 
rozdzia³ach u³o¿one zosta³y w jasny i przejrzysty sposób, aby przyswajanie wiedzy nie 
sprawia³o Ci ¿adnych trudno�ci. Z podrêcznika dowiesz siê, jak zainstalowaæ aplikacjê 
Joomla!, zarz¹dzaæ poszczególnymi elementami programu czy dodawaæ potrzebne 
rozszerzenia. Po prostu nauczysz siê, jak w prosty sposób stworzyæ atrakcyjn¹
i funkcjonaln¹ stronê internetow¹. Gotowy? A wiêc Joomla! na start!

� CMS
� Joomla! od strony u¿ytkownika i administratora
� Rejestrowanie u¿ytkownika i zak³adanie konta
� Zarz¹dzanie artyku³ami
� Menu Content
� Article Manager i Article Trash
� Zarz¹dzanie mediami i komponentami
� Rozszerzenia

Karierê webmastera zacznij od �Joomla! 1.5. Szybki start�!

http://helion.pl
http://helion.pl/zamow_katalog.htm
http://helion.pl/katalog.htm
http://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=jo15ss
http://helion.pl/emaile.cgi
http://helion.pl/cennik.htm
http://helion.pl/online.htm
mailto:helion@helion.pl
http://helion.pl/ksiazki/jo15ss.htm
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Rozdzia) 5. Zarz9dzanie artyku)ami

Rysunek 5.1. Schemat hierarchii zawarto'ci
w Joomla!

W poprzednim rozdziale pozna!e" mo#liwo"ci

Joomla! zwi%zane z zarz%dzaniem u#ytkownikami

zarejestrowanymi na stronie internetowej. Kolejn%

wa#n% funkcj% Joomla!, a by& mo#e najwa#niejsz%

z punktu widzenia u#yteczno"ci strony internetowej,

jest zarz%dzanie opublikowanymi artyku!ami.

W tym rozdziale dowiesz si' mi'dzy innymi, w jaki

sposób zosta!a u!o#ona ca!a zawarto"& w Joomla!.

Jest to wiedza podstawowa, bez której nie b'dziesz

móg! skutecznie zarz%dza& informacjami i publikowa&

artyku!ów na swojej stronie. W dalszej kolejno"ci

poznasz edytor TinyMCE 2.0, b'd%cy rozwini'tym

narz'dziem s!u#%cym do wprowadzania tekstów

w sposób !atwy dla przeci'tnego u#ytkownika

komputera. Zostan% ponadto omówione ró#nice

mi'dzy artyku!ami dynamicznymi i statycznymi

oraz sposoby publikowania artyku!ów w serwisie.

5.1. Struktura artyku&ów

Dla pocz%tkuj%cego u#ytkownika Joomla! sposób

zarz%dzania artyku!ami mo#e wydawa& si'

skomplikowany i trudny do opanowania. W Joomla!

nie jest bowiem tak, #e wystarczy napisa& tekst,

zatwierdzi& go — i b'dzie automatycznie wy"wietlony

na stronie g!ównej. Tutaj mamy pewn% struktur', która

porz%dkuje tre"& i w ten sposób u!atwia zarz%dzanie ni%.

Struktur' zawarto"ci przedstawia rysunek 5.1.

Widzisz wi'c, #e ca!a zawarto"& umieszczona w Joomla!

podzielona jest na dzia!y (Sections). Te z kolei dziel%

si' na kategorie (Category). Artyku! mo#na opublikowa&

dopiero po przypisaniu go do odpowiedniego dzia!u

i kategorii. Taka struktura niew%tpliwie u!atwia

zarz%dzanie artyku!ami i publikowanie ich

w odpowiednich, np. tematycznych, grupach. Pewn%

wad% tego typu rozwi%zania jest to, #e nie mo#na wyj"&

poza t' dwustopniow% struktur', co oznacza, #e nie

mo#na utworzy& poddzia!ów lub podkategorii.

Zarz$dzanie artyku&ami 5
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5.2. Menu Content

Content (rysunek 5.2) to menu, dzi'ki któremu

mo#liwe jest zarz%dzanie tre"ci% w Joomla!.

Menu Content sk!ada si' z pi'ciu elementów:

  Article Manager — czyli mened#er artyku!ów,

  Article Trash — s!u#y do zarz%dzania

usuni'tymi do kosza artyku!ami,

  Section Manager — mened#er dzia!ów,

  Category Manager — mened#er kategorii

artyku!ów,

  Front Page Manager — mened#er zarz%dzania

artyku!ami znajduj%cymi si' na stronie

startowej Joomla!.

Przyjrzyjmy si' bli#ej poszczególnym sk!adnikom

menu Content.

5.2.1. Article Manager

Po klikni'ciu w menu Content pozycji Article
Manager otworzy si' strona, dzi'ki której b'dziesz

móg! zarz%dza& wszelkimi opublikowanymi

do tej pory artyku!ami.

Po prawej stronie znajduje si' szereg ikon, dzi'ki

którym mo#liwe b'dzie wykonywanie czynno"ci

zwi%zanych z zarz%dzaniem (rysunek 5.3).

5.2.1.1. Unarchive i Archive

Dwie pierwsze ikony, Unarchive i Archive, s!u#%

do archiwizacji opublikowanych artyku!ów bez

umieszczania ich w koszu i w dalszej kolejno"ci

do odzyskiwania zarchiwizowanych artyku!ów.

Z archiwizowania mo#esz skorzysta& w wielu

sytuacjach. Je#eli tematyka Twojego serwisu zak!ada

pewn% powtarzalno"&, bo np. jest zwi%zana

z kulinariami i w pewnych miesi%cach potrzebujesz

publikowa& przepisy na dania ze "wie#ymi owocami

i warzywami, a w innych tylko z ziemniaków,

wówczas artyku!y zawieraj%ce te przepisy mog%

by& zarchiwizowane i w odpowiednim momencie

roku ponownie opublikowane.

Rysunek 5.2. Menu Content,
czyli centrum zarz5dzania tre'ciami

Rysunek 5.3. Ikony w mened9erze artyku:ów
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Rysunek 5.4. Informacja, 9e artyku: nie jest
jeszcze opublikowany

Rysunek 5.5. Artyku: zosta: opublikowany, nie jest
natomiast widoczny na g:ównej stronie witryny

Rysunek 5.6. Takie zaznaczenie informuje, 9e artyku:
jest opublikowany i widoczny na pierwszej stronie

Rysunek 5.7. Artyku:, który nie jest przypisany
do grupy i kategorii

Rysunek 5.8. Podstrona Move Articles

Rysunek 5.9. Zmiany nale9y zapisa@

5.2.1.2. Publish i Unpublish

Kolejne dwie ikony to Publish i Unpublish.

Po napisaniu artyku!u przez u#ytkownika maj%cego

uprawnienia autora nie jest on jednak od razu

widoczny dla zwyk!ych u#ytkowników. Artyku!

przed opublikowaniem powinna przeczyta& osoba

maj%ca uprawniania do publikowania artyku!ów

autorów. Dopiero po zatwierdzeniu tekstu mo#e

doj"& do publikacji.

Aby opublikowa& artyku!, nale#y zaznaczy& pole

po lewej stronie tytu!u (rysunek 5.4), a nast'pnie

klikn%& ikon' Publish.

W ten sposób artyku! b'dzie dost'pny do czytania,

nie b'dzie jednak widoczny na pierwszej stronie

(rysunek 5.5). Je#eli chcesz, aby artyku! pojawi!

si' na pierwszej stronie, musisz w kolumnie Front
Page klikn%& kó!ko z krzy#ykiem, które zostanie

zmienione na symbol zaznaczenia — „ptaszek”

(rysunek 5.6).

5.2.1.3. Movie

Pi%t% z kolei ikon% jest ikona Movie. Klikaj%c t' ikon',

mo#esz zmieni& grup' i kategori' artyku!u, je#eli

na przyk!ad zosta!y on 8le okre"lony przez autora.

Zaznacz artyku!, któremu chcesz przypisa& inn%

grup' i kategori', czyli inaczej — przenie"& go

do innej grupy i kategorii. Na rysunku 5.7

przedstawiona jest sytuacja, w której artyku! nie

jest przypisany do #adnej grupy i kategorii. Jest to

widoczne, poniewa# w kolumnie Section i Category
nie ma #adnego wpisu.

Po zaznaczeniu artyku!u i klikni'ciu ikony Move
pojawi si' strona, na której b'dziesz móg! wybra&

grup' i kategori', do jakiej przeniesiesz artyku!

(rysunek 5.8).

Z lewej strony widoczne jest menu Move
to Section/Category, z którego mo#esz wybra&

najlepiej pasuj%c% grup' i kategori' dla artyku!u.

Musisz jeszcze zatwierdzi& swój wybór, klikaj%c

ikon' Save, znajduj%c% si' z prawej strony

(rysunek 5.9).
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Po zapisaniu wprowadzonych zmian artyku!

b'dzie przypisany do odpowiedniej grupy i kategorii

w Joomla!. W naszym przyk!adzie b'dzie to grupa

About Joomla! i kategoria The CMS (rysunek 5.10).

5.2.1.4. Copy

Ikona Copy s!u#y do kopiowania artyku!ów

do innych grup i kategorii. Oznacza to, #e jeden

i ten sam artyku! mo#esz skopiowa& do ró#nych grup,

je#eli na przyk!ad jego tre"& odpowiada wielu

zagadnieniom poruszanym na Twojej stronie.

Podobnie jak w przypadku przenoszenia, tak#e

i podczas kopiowania artyku!u najpierw musisz

go zaznaczy&, a nast'pnie klikn%& ikon' Copy.

Zostaniesz wtedy przeniesiony na stron' bardzo

podobn% do strony, któr% ju# pozna!e" podczas

przenoszenia artyku!u (rysunek 5.11). W menu

Copy to Section/Category musisz wybra& grup'

i kategori', do której zostanie skopiowany

zaznaczony przez Ciebie artyku!.

Gdy wybór zostanie potwierdzony poprzez klikni'cie

ikony Save, artyku! zostanie skopiowany do wybranej

grupy i kategorii. W ten sposób ten sam tekst

b'dzie w Joomla! dost'pny w ró#nych miejscach.

Na rysunku 5.12 widoczny jest wynik skopiowania

artyku!u, który jest dost'pny w jednej grupie About
Joomla!, ale w dwóch kategoriach.

5.2.1.5. Trash

Kiedy chcia!by" pozby& si' jakiego" artyku!u,

na przyk!ad tego, który przed chwil% skopiowa!e",

i okaza!o si', #e by!o to dzia!anie zbyteczne, musisz

klikn%& ikon' Trash. Wcze"niej jednak tradycyjnie

musisz zaznaczy& artyku!, który b'dziesz kasowa&.

Gdy zaznaczysz artyku! i klikniesz ikon', pojawi

si' komunikat o przeniesieniu zaznaczonego artyku!u

lub zaznaczonych artyku!ów, je#eli by!o ich wi'cej,

do kosza (rysunek 5.13).

Rysunek 5.10. Artyku: po zmianie grupy i kategorii

Rysunek 5.11. Wybór grupy i kategorii,
do której bCdzie kopiowany tekst

Rysunek 5.12. Artyku: skopiowany do dwóch
ró9nych kategorii tej samej grupy

Rysunek 5.13. Jeden artyku: zosta: przeniesiony
do kosza
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Rysunek 5.14. Artyku: przygotowany do edytowania

Rysunek 5.15. Te pola trzeba koniecznie wype:ni@
przed napisaniem i opublikowaniem artyku:u

Rysunek 5.16. Edytor TinyMCE 2.0

Rysunek 5.17. Przyciski
do nadawania tekstowi atrybutów

5.2.1.6 Edit

Za ikon% Trash znajduje si' jedna z wa#niejszych

ikon — Edit. Je#eli zaznaczysz artyku! i klikniesz

t' ikon', otworzy si' artyku! gotowy do edytowania

(rysunek 5.14).

Strona edytowania ju# napisanych artyku!ów nie

ró#ni si' pod wieloma wzgl'dami od strony,

na której pisze si' nowe artyku!y, zostan% wi'c

one opisane jednocze"nie.

5.2.1.7. New

Aby zacz%& pisa& nowy artyku!, musisz klikn%&

ikon' New.

Pisanie artyku!u zaczynamy od wype!nienia kilku

podstawowych pól (rysunek 5.15). Przede wszystkim

musisz nada& swojemu artyku!owi tytu!, który

wpisujesz w pole Title. Poni#ej znajduje si' pole

Alias, które mo#e zosta& niewype!nione, ale mo#esz

tak#e wpisa& w nie alias swojego tytu!u. Na dole

znajduj% si' dwa rozwijane menu Section i Category.

Nale#y je rozwin%& i wybra& t' grup' i kategori',

która b'dzie najlepiej odpowiada!a tre"ci zawartej

w pisanym artykule. Na koniec musisz zdecydowa&,

czy pisany przez Ciebie artyku! ma zosta& zaraz

po napisaniu opublikowany oraz wy"wietlony na

stronie g!ównej, czy te# ma by& tylko opublikowany

lub po napisaniu ma pozosta& tylko szkicem

oczekuj%cym na poprawki i publikacj'.

Kiedy ju# poda!e" podstawowe informacje na temat

artyku!u, mo#esz przyst%pi& do jego pisania.

Poznajmy wi'c edytor TinyMCE 2.0 i jego

mo#liwo"ci (rysunek 5.16).

Jak widzisz, edytor ten nie ró#ni si' wiele

od tradycyjnych edytorów tekstu, takich jak

chocia#by OpenOffice Writer czy AbiWord.

W górnym pasku narz'dzi znajduj% si' przyciski,

dzi'ki którym b'dziesz móg! sformatowa& tekst.

Cztery pierwsze ikony s!u#% do pogrubienia,

pochylenia, podkre"lenia i przekre"lenia

wprowadzonego tekstu (rysunek 5.17).
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Nast'pne cztery przyciski pozwalaj% wyrówna&

akapit do lewej b%d8 prawej kraw'dzi, do "rodka

albo te# wyjustowa& go, czyli wyrówna& tekst

do obu kraw'dzi jednocze"nie (rysunek 5.18).

W dalszej kolejno"ci znajduj% si' trzy rozwijane

listy, z których mo#na wybra& najbardziej nam

odpowiadaj%cy styl, akapit (tutaj mamy mi'dzy

innymi dost'pny Akapit 1, Akapit 2) oraz font

(istnieje naprawd' spory wybór) — mo#esz u#y&

ich w pisanych lub edytowanych artyku!ach

(rysunek 5.19).

Drugi wers z narz'dziami edytora tekstu TinyMCE

2.0 rozpoczyna si' od dwóch przycisków, dzi'ki

którym mo#na wykona& listy wypunktowane b%d8

numerowane (rysunek 5.20).

Naci"ni'cie jednego z dwóch kolejnych przycisków

(rysunek 5.21) spowoduje, #e tekst zostanie

przesuni'ty do przodu w wersie b%d8 cofni'ty

w ramach wersu. Przycisków tych u#ywa& mo#esz

równie# wtedy, gdy Twoje listy sk!adaj% si' z wielu

poziomów (rysunek 5.22).

W dalszej kolejno"ci znajduj% si' przyciski s!u#%ce

do cofni'cia poprzednio wykonanej operacji b%d8

do jej przywrócenia (rysunek 5.23).

Nast'pne trzy przyciski maj% za zadanie pomóc

w tworzeniu lub usuwaniu odsy!aczy (rysunek 5.24).

Aby doda& odsy!acz do strony internetowej, musisz

zaznaczy& wcze"niej tekst, który ma by& aktywny,

a nast'pnie klikn%& pierwsz% z ikon widocznych

na rysunku 5.24.

Rysunek 5.18. Przyciski,
dziCki którym mo9na wyrówna@ tekst w akapicie

Rysunek 5.19. Lista dostCpnych fontów jest d:uga

Rysunek 5.20. Klikaj5c przyciski,
mo9na wykona@ listy

Rysunek 5.21. Przyciski,
dziCki którym mo9esz przesun5@ tekst

Rysunek 5.22. Wielopoziomowa lista numerowana

Rysunek 5.23. Ka9d5 wykonan5 czynno'@
mo9na cofn5@ lub wykona@ ponownie

Rysunek 5.24. Przyciski
do tworzenia odsy:aczy
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Rysunek 5.25. Zak:adki dodatkowego
okna dialogowego

Rysunek 5.26. Zak:adka General

Rysunek 5.27. Opcje otwierania siC
nowej strony internetowej

Rysunek 5.28. Zak:adka Popup

Rysunek 5.29. Zak:adka Events

Po zaznaczeniu tekstu i klikni'ciu przycisku otworzy

si' dodatkowe okno dialogowe, sk!adaj%ce si'

z czterech zak!adek (rysunek 5.25).

Zak!adka General (rysunek 5.26). W polu Link URL
musisz poda& adres strony internetowej, do której

ma odsy!a& odno"nik. W polu Anchor mo#esz wpisa&

nazw', pod któr% b'dzie znajdowa! si' link do strony.

Nazwy te wpisujesz, klikaj%c trzeci przycisk

przedstawiony na rysunku 5.24.

W polu Target musisz wybra&, w jaki sposób

b'dzie otwierana i wy"wietlana strona, do której

tworzysz odsy!acz (rysunek 5.27). Mo#e by& ona

na przyk!ad otwarta w tym samym oknie

przegl%darki lub w nowym.

W polu Title musisz wpisa& tytu! otwieranej

strony, natomiast w polu Class wybra& jedn%

z dwu opcji (caption lub system-pagebreak)

lub pozostawi& puste pole wyboru.

Drug% zak!adk% jest zak!adka Popup (rysunek 5.28).

Aby skorzysta& z mo#liwo"ci otwarcia strony jako

popup, musisz zaznaczy& opcj' Javascript popup
i w polu Popup URL wpisa& adres, który b'dzie

otwierany. W dalszej kolejno"ci powiniene" wpisa&

w pole Window name nazw' okna, które b'dzie

si' otwiera!o, jego rozmiar w pikselach (Size) oraz

pozycj' pojawienia si' na monitorze komputera

(Position (X/Y)).W sekcji Options nale#y zaznaczy&

dodatkowe opcje zwi%zane z nowo otwieranym

oknem. Mo#esz zdecydowa&, czy okno, które b'dzie

si' otwiera!o, b'dzie mia!o pasek adresu, menu

i paski przewijania.

Zak!adka Events okre"la wydarzenia, które zostan%

wykonane po okre"lonej czynno"ci. Na rysunku

5.29 przedstawiona jest sytuacja z zaznaczonym

parametrem onclick. Oznacza to, #e gdy zostanie

klikni'ty przycisk, otworzy si' strona www.howil.net.
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Ostatni% zak!adk% jest zak!adka Advanced, w której

znajduj% si' zaawansowane ustawienia (rysunek 5.30).

Trzy kolejne przyciski w "rodkowym pasku

narz'dziowym (rysunek 5.31) umo#liwiaj% wstawianie

ilustracji, czyszczenie z!ego kodu, który móg! powsta&

podczas edytowania artyku!u, oraz edytowanie

artyku!u z zastosowaniem j'zyka HTML.

Klikaj%c przycisk wstawiania obrazków, otworzy si'

okno dialogowe z trzema zak!adkami (rysunek 5.32).

W pierwszej z tych zak!adek, General, musisz poda&

adres internetowy, pod którym znajduje si' plik,

oraz wprowadzi& opis i tytu! obrazka. Poni#ej w sekcji

Preview znajduje si' pole podgl%du wstawianego

obrazka.

W zak!adce Appearance okre"lisz przede wszystkim

po!o#enie obrazka wzgl'dem tekstu artyku!u

(rysunek 5.33). B'dziesz móg! tutaj równie# wpisa&

wymiary, jakie powinien mie& obrazek na stronie

z artyku!em. Zaznaczona opcja Constrain proportions
oznacza, #e maj% zosta& zachowane proporcje

wstawianego obrazka.

Rysunek 5.30. Zak:adka Advanced

Rysunek 5.31. Wstawianie obrazków,
czyszczenie kodu i edytor HTML

Rysunek 5.32. Zak:adka General

Rysunek 5.33. Zak:adka Appearance
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Rysunek 5.34. Zak:adka Advanced

Rysunek 5.35. Kod artyku:u edytowanego
w TinyMCE 2.0

Rysunek 5.36. Artyku: pisany w edytorze
TinyMCE 2.0

Rysunek 5.37. Wyszukiwanie oraz wyszukiwanie
i zamiana s:ów

Rysunek 5.38. Przyciski, dziCki którym
mo9na wzbogaci@ tekst artyku:u

Rysunek 5.39. Zestaw emotikonów

W zak!adce Advanced znajduj% si' dodatkowe

ustawienia (rysunek 5.34). Mo#esz na przyk!ad

ustali&, jakie alternatywne obrazki b'd% si' pojawia!y

w artykule, gdy czytelnik najedzie myszk% na obrazek

i usunie kursor myszy znad niego.

Dzi'ki przyciskowi HTML masz mo#liwo"&

zobaczenia, jak wygl%da kod HTML (rysunek 5.35)

edytowanego w TinyMCE 2.0 artyku!u (rysunek 5.36).

Dzi'ki dwóm nast'pnym przyciskom mo#esz

w d!ugim artykule wyszuka& okre"lone s!owa

(klikaj%c przycisk z lornetk%), a tak#e wyszuka& je

zamieni& na inne (rysunek 5.37).

Kolejne cztery ikony s!u#% do wstawiania do artyku!u

ró#nych dodatkowych elementów (rysunek 5.38).

Pierwszy z tych przycisków umo#liwia wstawienie

do artyku!u aktualnej daty, natomiast drugi

— godziny. Je#eli istnieje wi'c potrzeba dodania

do artyku!u daty i godziny jego utworzenia,

wystarczy klikn%& dwa przyciski i mamy spraw'

za!atwion%. Trzeci z przycisków s!u#y do wstawiania

emotikonów. Joomla! oferuje ich kilkana"cie

i czasami warto doda& który" z nich do artyku!u,

#eby go o#ywi& (rysunek 5.39).
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Przycisk z symbolem ta"my filmowej s!u#y

do wstawiania do tekstu ró#nych plików

multimedialnych. Gdy go klikniesz, otworzy si' okno

dialogowe z dwoma zak!adkami (rysunek 5.40).

W zak!adce General widocznej na rysunku 5.40

musisz najpierw okre"li& w polu Type rodzaj pliku

multimedialnego, a nast'pnie poda& jego adres.

W"ród obs!ugiwanych typów s%:

  Flash,

  QuickTime,

  Shockwave,

  Windows Media,

  Real Media.

Po wprowadzaniu tych informacji musisz jeszcze

okre"li& rozmiar pliku w pikselach.

Druga zak!adka, nosz%ca nazw' Advanced, daje

mo#liwo"& okre"lenia dodatkowych parametrów

wy"wietlanych plików multimedialnych.

Dodatkowe ustawienia zmieniaj% si' w zale#no"ci

od tego, jaki rodzaj pliku do wstawienia zosta!

wybrany w zak!adce General. Na rysunku 5.41

pokazane s% dodatkowe ustawienia dla plików

Flash, natomiast na rysunku 5.42 widoczne s%

zaawansowane ustawienia dla plików Windows

Media.

Za przyciskami s!u#%cymi do wstawiania plików

do dokumentu znajduj% si' dwa przyciski

pozwalaj%ce okre"li&, od której strony b'dzie

wprowadzany tekst artyku!u. Mo#e by& on bowiem

pisany od lewej do prawej i od prawej do lewej

(rysunek 5.43).

Rysunek 5.40. Okno dialogowe narzCdzia
do wstawiania i edytowania plików multimedialnych

Rysunek 5.41. Dodatkowe ustawienia
dla plików Flash

Rysunek 5.42. Dodatkowe ustawienia
dla plików Windows Media

Rysunek 5.43. Wybór kierunku
wprowadzania tekstu
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Rysunek 5.44. Przyciski do operowania
warstwami na stronie z artyku:em

Rysunek 5.45. Przycisk
zmiany koloru tekstu

Rysunek 5.46. Przyciski
z pocz5tku trzeciego paska narzCdzi

Rysunek 5.47. Przyciski
do wstawiania symboli i linii

Rysunek 5.48. Okno dialogowe
z dostCpnymi do wstawienia symbolami

Rysunek 5.49. Opcje linii poziomej

Rysunek 5.50. Wstawianie i formatowanie tabel

Nast'pne cztery przyciski s!u#% do wprowadzania

nowych warstw do artyku!u oraz przesuwania ich

do góry lub pod spód (rysunek 5.44).

Ostatnim przyciskiem w "rodkowym pasku

narz'dzi jest przycisk s!u#%cy do zmiany koloru

tekstu (rysunek 5.45).

Trzeci pasek narz'dzi rozpoczyna si' od przycisków

s!u#%cych do wstawiania prostych poziomych

linii oraz do kasowania formatowania, a tak#e

do pokazywania niewidocznych elementów

(rysunek 5.46).

Kolejne dwa przyciski s!u#% do wstawiania

do artyku!u symboli oraz okre"lonego rodzaju

linii (rysunek 5.47).

Gdy klikniesz przycisk symbolu, otworzy si' okno

dialogowe z dost'pnymi symbolami (rysunek 5.48).

Podobnie, gdy klikniesz przycisk s!u#%cy

do wstawiania linii, otworzy si' okno dialogowe

z opcjami (rysunek 5.49). Mo#esz wi'c tutaj

sprecyzowa& szeroko"& linii, jej wysoko"& oraz

okre"li&, czy ma znajdowa& si' przy niej cie@.

Ca!y zestaw przycisków, które nast'puj% po trzech

pierwszych przyciskach, s!u#y wstawianiu

i formatowaniu tabel (rysunek 5.50).
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Grupa przycisków zwi%zanych z tabelami zaczyna
si' od przycisku umo#liwiaj%cego wstawienie
tabeli do artyku!u (rysunek 5.51). Po jego klikni'ciu
pojawi si' okno dialogowe, w którym musisz
okre"li&, ile kolumn i ile wierszy b'dzie znajdowa!o
si' w tabeli. Poza tym mo#esz tutaj sprecyzowa&,
jaka ma by& szeroko"& i wysoko"& tabeli i jak ma
wygl%da& jej obramowanie.

Pozosta!e przyciski s!u#% do okre"lania w!a"ciwo"ci
wierszy i kolumn tabeli. Za nimi znajduj% si'
przyciski, dzi'ki którym mo#na wstawi& b%d8
usun%& kolumny i wiersze. Przedostatni przycisk
umo#liwia !%czenie kliku komórek tabeli w jedn%
komórk', za" ostatni przycisk daje szans' odwrócenia
sytuacji i podzielenia ju# z!%czonych komórek.

Pozosta!y jeszcze do omówienia dwa przyciski
(rysunek 5.52). Przedostatni w trzecim rz'dzie
powoduje wy"wietlanie edytora TinyMCE 2.0
w trybie pe!noekranowym, za" ostatni przycisk
umo#liwia edytowanie stylów CSS.

Okno dialogowe, dzi'ki któremu mo#esz edytowa&
style CSS, sk!ada si' z sze"ciu zak!adek, widocznych
na rysunku 5.53.

W tym miejscu warto zaznaczy&, #e aby w pe!ni
korzysta& z opcji zawartych w edytorze stylów
CSS, nale#y mie& w przegl%darce internetowej
w!%czon% funkcj' wy"wietlania dodatkowych okien.
W przegl%darce Firefox 3.0 nale#y skorzysta&
z menu NarzCdzia/Opcje, a nast'pnie wybra&
zak!adk' Tre'@ i usun%& zaznaczenie pozycji
Zablokuj wyskakuj5ce okna (rysunek 5.54).

Po zapoznaniu si' z powy#szym omówieniem
funkcjonalno"ci edytora TinyMCE 2.0 nie
powiniene" mie& problemów z wprowadzaniem
tre"ci artyku!u i wzbogacaniem go o ilustracje
oraz multimedia.

Rysunek 5.51. Podstawowe w:a'ciwo'ci
wstawianej tabeli

Rysunek 5.52. Dwa ostatnie przyciski

Rysunek 5.53. Zak:adki okna dialogowego
edytora stylów CSS

Rysunek 5.54. Przegl5darka powinna mie@
odblokowane wyskakuj5ce okna
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Rysunek 5.55. Zak:adka Parameters — Article

 

Rysunek 5.56. Zak:adka Parameters — Advanced

Zanim jednak napisany i dobrze sformatowany
artyku! uka#e si' w witrynie Joomla!, b'dziesz
musia! uzupe!ni& jeszcze kilka informacji.

Po prawej stronie edytora znajduje si' kolumna

z trzema zak!adkami, w których s% pola wymagaj%ce

uzupe!nienia.

W zak!adce Parameters-Article (rysunek 5.55), w polu

Author, musisz wybra& autora tekstu spo"ród

zarejestrowanych u#ytkowników, którzy maj%

prawo do pisania artyku!ów. Domy"lnie wy"wietla

si' nazwa u#ytkownika, który aktualnie korzysta

z edytora, ale mo#na oczywi"cie wybra& innego

autora. Mo#e si' tak#e zdarzy& taka sytuacja,

#e b'dziesz chcia! opublikowa& tekst kogo", kto

nie jest zarejestrowanym u#ytkownikiem, a tre"&

artyku!u przes!a! poczt% elektroniczn%. Aby jego

dane znajdowa!y si' w polu mówi%cym o autorstwie,

wpisz je obok napisu Author Alias.

Pole Access Level okre"la, zakres osób, dla których

b'dzie widoczny opublikowany artyku!. W Joomla!

dost'pne s% trzy poziomy: Public, Register i Special.
Poni#ej znajduj% si' pola, w których mo#esz okre"li&

czas napisania artyku!u i czas rozpocz'cia jego

publikowania. Mo#esz równie# wybra& dat'

i godzin', kiedy artyku! przestanie by& udost'pniany

u#ytkownikom.

Zak!adka Parameters — Advanced (rysunek 5.56)

s!u#y do okre"lenia zaawansowanych ustawie@

artyku!u. Mo#esz wi'c tutaj zdecydowa&, czy ma

by& widoczny tytu! artyku!u i tekst wprowadzaj%cy.

Tutaj równie# zaznaczasz opcje, dzi'ki którym b'dzie

widoczna nazwa autora artyku!u, a sam artyku!

b'dzie bra! udzia! w rankingu najpoczytniejszych

artyku!ów na stronie. Zdecydujesz te# o pojawieniu

si' lub braku ikon PDF, E-mail i Print obok artyku!u.
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Trzecia zak!adka Metadata Information (rysunek

5.57) to miejsce, w którym mo#esz napisa& krótkie

streszczenie artyku!u oraz poda& kluczowe dla niego

s!owa. Dzi'ki temu !atwiej b'dzie go odszuka&

w wyszukiwarce osobom zainteresowanym

tematyk%, jak% porusza publikowany artyku!.

W prawym górnym rogu strony, na której piszesz

artyku!, znajduj% si' przyciski umo#liwiaj%ce mi'dzy

innymi zapisanie tekstu (rysunek 5.58). Pierwszy

z przycisków, Preview, pozwala na bie#%co

kontrolowa& wygl%d wpisywanego artyku!u. Drugi

przycisk, Save, powoduje zapisanie artyku!u,

za" przycisk Apply — zastosowanie wprowadzonych

zmian. Przycisk Cancel umo#liwia rezygnacj'

z pisania i publikowania artyku!u i wyj"cie z trybu

edycji.

5.2.2. Article Trash

Drug% pozycj' w menu Content zajmuje kosz

z wykasowanymi artyku!ami, czyli Article Trash.

Znajduj% si' w nim wszystkie napisane artyku!y,

które nast'pnie zosta!y skasowane przez

administratorów (rysunek 5.59).

Je#eli zdecydujesz si' na przywrócenie którego"

z usuni'tych artyku!ów, musisz go najpierw

zaznaczy&, a nast'pnie klikn%& przycisk Restore
(rysunek 5.60). Mo#esz równie# definitywnie

pozby& si' niechcianego artyku!u, klikaj%c przycisk

Delete, przedstawiony na rysunku 5.60.

5.2.3. Section Manager

Jak wspomnia!em na pocz%tku tego rozdzia!u,

artyku!y w Joomla! s% u!o#one w pewnej hierarchii.

Ka#dy artyku! jest przypisany do kategorii, a ta z kolei

do grupy. Grupa ma wi'c znaczenie podstawowe.

Do zarz%dzania grupami s!u#y Section Manager.

Rysunek 5.57. Zak:adka Metadata Information

Rysunek 5.58. Przyciski podgl5du,
zapisu, zapamiCtania i kasowania

Rysunek 5.59. Kosz z usuniCtymi artyku:ami

Rysunek 5.60. Przyciski do przywracania
i definitywnego usuwania artyku:ów
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Rysunek 5.61. Pocz5tkowo w Joomla!
za:o9one s5 trzy grupy

Rysunek 5.62. Przyciski w mened9erze grup

Rysunek 5.63. Formularz zak:adania
nowej grupy artyku:ów

Domy"lnie w Joomla! znajduj% si' trzy grupy

artyku!ów: About Joomla!, News i FAQs
(rysunek 5.61).

List' tych grup mo#esz oczywi"cie modyfikowa&
wed!ug w!asnych preferencji i potrzeb. Na stronie
mened#era znajduje si' zestaw przycisków, dzi'ki
którym mo#liwe jest zarz%dzanie grupami
(rysunek 5.62).

Qeby za!o#y& ca!kowicie now% grup' artyku!ów,

musisz klikn%& przycisk New. Strona, która si'
otworzy, b'dzie wymaga!a podania kilku
podstawowych informacji o nowej grupie
(rysunek 5.63).

W polu Title wpisujesz tytu! dla nowej grupy
artyku!ów. Najlepiej, #eby jednoznacznie okre"la!
ich zakres tre"ciowy i jednocze"nie by! stosunkowo
krótki.

Nast'pnie musisz poda& Alias, czyli dodatkow%,
drug% nazw' grupy. Je#eli uwa#asz, #e dana grupa
powinna by& opublikowana i dost'pna dla autorów,

zaznacz opcj' Yes przy Published. Je"li za" nie
chcesz z jakich" powodów publikowa& tej grupy,

zaznacz opcj' No.

W chwili dodawania nowej grupy nie ma

konieczno"ci, aby" wype!nia! pole Order,
oznaczaj%ce kolejno"& grup. Ta opcja b'dzie
dost'pna pó8niej, po zatwierdzeniu nowej grupy.
B'dziesz móg! wtedy w!%czy& edycj' grupy i tam
zmieni& kolejno"&. W chwili tworzenia grupy jest
ona domy"lnie zapisywana na ko@cu.

Na li"cie wyboru obok pozycji Access Level
zaznaczasz, jaki ma by& poziom dost'pu do grupy.
Standardowo istnieje mo#liwo"& wyboru spo"ród

trzech ró#nych poziomów. Pierwszy, Public, oznacza
najszerszy poziom dost'pno"ci — dla wszystkich,
nawet niezarejestrowanych u#ytkowników.

Registered oznacza dost'pno"& ustawion%
na poziomie zarejestrowanych u#ytkowników.

Natomiast Special jest skierowany do specjalnej
grupy odbiorców, a wi'c autorów, redaktorów itd.
Ka#dy z u#ytkowników ze specjalnymi
uprawnieniami b'dzie móg! w tak utworzonej
grupie korzysta& ze swoich uprawnie@.
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W polu Image mo#esz wybra& obrazek, który b'dzie

symbolizowa! t' grup'. Mo#esz tutaj z menu

rozwijanego wybra& jeden z zaproponowanych

obrazków. Obrazki, które s% dost'pne, znajduj%

si' w katalogu images/stores, je#eli wi'c nie

odpowiada Ci #aden z zaproponowanych obrazków,

b'dziesz móg! doda& do tego katalogu w!asn%

ilustracj' i pos!u#y& si' ni% przy charakteryzowaniu

grupy. O tym, jak zarz%dza& ilustracjami, dowiesz

si' z rozdzia!u po"wi'conego temu zagadnieniu.

Ostatni% pozycj% formularza jest Image Position,

w której musisz zdecydowa&, w jakim po!o#eniu

b'dzie znajdowa!a si' ilustracja symbolizuj%ca

tworzon% w!a"nie grup' (rysunek 5.64).

Dodatkowo nowo tworzona grupa mo#e mie&

charakterystyczny dla niej opis. Aby go doda&,

musisz skorzysta& ze znanego ju# edytora tekstu

lub, je#eli w opcjach u#ytkownika masz wy!%czony

edytor TinyMCE 2.0, z edytora HTML

(rysunek 5.65).

Gdy wpisane dane zostan% zatwierdzone, nowa

grupa b'dzie widoczna na li"cie dost'pnych grup

(rysunek 5.66).

Aby t' now% grup' edytowa&, musisz skorzysta&

z przycisku Edit. Przejdziesz wówczas do strony

bardzo podobnej do tej, z której korzysta!e", tworz%c

kategori'. B'dziesz móg! wi'c zmieni& zarówno

nazw' grupy, jak i obrazek, który jest do niej

przypisany. Podczas edytowania b'dzie ju# dost'pna

opcja Order, wi'c b'dziesz móg! zmieni& kolejno"&

wy"wietlanych grup (rysunek 5.67).

Korzystaj%c z odpowiednich przycisków,

przedstawionych na rysunku 5.62, mo#esz równie#

publikowa& utworzone grupy lub zaprzesta& ich

publikowania. Do Twoich kompetencji nale#y

równie# kopiowanie i usuwanie grup z listy

dost'pnych.

Rysunek 5.64. Na rysunku wida@ dokonany wybór
uprawnieW, wskazanie obrazka i jego pozycji

Rysunek 5.65. Grupa mo9e mie@ swój opis

Rysunek 5.66. Nowa grupa

Rysunek 5.67. Opcje edytowania nowej grupy5.
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Rysunek 5.68. Lista kategorii jest d:uga

Rysunek 5.69. Przyciski mened9era kategorii

Rysunek 5.70. Formularz dodawania kategorii

Za!ó#my, #e mamy utworzon% dodatkow% grup'

o nazwie Nowo'ci i #e jest ona publikowana;

w nast'pnym podrozdziale zajmiemy si'

utworzeniem kilku podstawowych kategorii dla

tej grupy, tak aby napisany artyku! mo#na by!o

dobrze scharakteryzowa&.

5.2.4. Category Manager

Lista kategorii jest zdecydowanie wi'ksza ni#

lista grup (rysunek 5.68) i w zasadzie w!a"nie tak

powinno by&, poniewa# kategoria jest podrz'dna

wzgl'dem grupy i to w!a"nie w grupie powinno

mie"ci& si' kilka kategorii. W poprzednim

podrozdziale dodali"my jedn% now% grup'.

W tym za" podrozdziale do istniej%cej ju# grupy

przypiszemy kilka dodatkowych kategorii.

Mened#er kategorii, podobnie jak mened#er grup,

zawiera zestaw przycisków niezb'dnych

do zarz%dzania kategoriami (rysunek 5.69). Ikony

te s% ju# Ci znane i wiesz, za jakie operacje ka#da

z nich odpowiada, dlatego nie b'dziemy ich omawia&.

Podobnie jak w przypadku grup, chc%c doda&

now% kategori', musisz klikn%& przycisk New
znajduj%cy si' na pasku z przyciskami. Otworzy

si' bardzo podobny formularz dodawania nowych

kategorii (rysunek 5.70).

Z poprzedniego podrozdzia!u wiesz, co oznaczaj%

pola Title i Alias. Musisz wi'c w nie wpisa&

odpowiednie nazwy. W dalszej kolejno"ci musisz

zdecydowa& si' na opublikowanie (Published)

nowej kategorii, a tak#e wybra& w polu Section
odpowiedni% grup' spo"ród ju# istniej%cych.

W formularzu dodawania nowych kategorii

nieaktywna jest równie# opcja Category Order.

B'dzie ona aktyna dopiero po zapisaniu nowej

kategorii. Wtedy te#, je#eli zdecydujesz si' na

edytowanie kategorii, b'dziesz móg! zmieni& t'

opcj'. Domy"lnie nowe kategorie ustawiane s% na

ko@cu listy i widoczne dopiero na jej samym dole.
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Tak#e i tutaj musisz poda& poziom dost'pno"ci

tworzonych kategorii (Access Level) oraz mo#esz

zdecydowa& si' na obrazek charakteryzuj%cy

kategori' (Image) i okre"li& pozycj' tego obrazka

(Image Position).

Dodane nowe kategorie b'd% widoczne na stronie

mened#era kategorii. Czasami mo#e si' okaza&,

#e utworzonych kategorii jest tak wiele, #e trudno

odszuka& t' w!a"ciw%, na przyk!ad po to, aby j%

edytowa&. U!atwieniem w wyszukiwaniu b'dzie

na pewno menu, dzi'ki któremu dokonasz

wyselekcjonowania tylko okre"lonych wpisów

(rysunek 5.71). Kategorie mo#esz wi'c wyszukiwa&,

pos!uguj%c si' menu z grupami i stanem (Published,

Unpublished).

Po wybraniu odpowiednich kategorii tylko one

b'd% widoczne na li"cie kategorii (rysunek 5.72).

W naszym przypadku s% to kategorie Z kraju
i Ze 'wiata i nale#% one do grupy Nowo'ci.

Wiesz ju# wi'c, jak tworzy& grupy i kategorie.

Teraz, kiedy napiszesz nowy artyku! (lub kiedy

napisz% go zarejestrowani w Twoim serwisie autorzy),

b'dziesz mia! do dyspozycji nowe mo#liwo"ci

kategoryzowania swoich artyku!ów (rysunek 5.73).

Je#eli tylko nie b'dzie w tej hierarchii zbytniego

skomplikowania i braku przejrzysto"ci, na pewno

artyku!y b'd% widoczne i czytelne.

Nowy artyku!, który jest przypisany do nowej

grupy i kategorii, mo#na opublikowa& na pierwszej

stronie witryny i b'dzie on wygl%da! w tak jak

ten przedstawiony na rysunku 5.74.

Pami'tajmy jednak, #e dla naszej grupy

i przyporz%dkowanych jej kategorii wybrali"my

poziom dost'pu Special. Powoduje to, #e nasz

artyku! jest widoczny dla wszystkich u#ytkowników

tylko w tej cz'"ci, która jest widoczna na stronie

g!ównej. Po klikni'ciu odsy!acza Read more…
pojawi si' komunikat o braku dost'pu do pozosta!ej

cz'"ci artyku!u (rysunek 5.75).

Rysunek 5.71. Kategorie mo9na pokaza@
ju9 wyselekcjonowane

Rysunek 5.72. Widok tylko wyselekcjonowanych
kategorii

Rysunek 5.73. Edytor pisania artyku:ów
z zaznaczon5 now5 grup5 i kategori5 artyku:u

Rysunek 5.74. Nowy artyku: na stronie g:ównej

Rysunek 5.75. Brak dostCpu do artyku:u
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Rysunek 5.76. Charakterystyka artyku:u
znajduj5cego siC na stronie g:ównej

Rysunek 5.77. Wybieraj5c z kolejnych menu okre'lone
pozycje, bCdziesz filtrowa: dostCpne na stronie artyku:y

5.2.5. Front Page Manager

Ostatni% pozycj% w menu Content jest Front Page
Manager. G!ówn% funkcj% tego menu, jak sama

nazwa wskazuje, jest zarz%dzanie artyku!ami,

które znajduj% si' na stronie g!ównej.

Po klikni'ciu nazwy menu otworzy si' strona

z tytu!ami artyku!ów, które znajduj% si' na pierwszej

stronie, i z dodatkowymi informacjami o nich.

Te dodatkowe informacje to (rysunek 5.76):

  Published — czyli informacja o tym, czy artyku!

jest opublikowany.

  Order — pozycja artyku!u na li"cie. Mo#esz j%

zmieni&, klikaj%c strza!ki znajduj%ce si' w tej

kolumnie.

  Access Level — poziom dost'pu do artyku!u,

który mo#esz zmieni&, klikaj%c nazw' poziomu,

np. Public. B'd% wówczas pojawia& si' nazwy

kolejnych poziomów (Registered i Special).

  ID — numer ID artyku!u w bazie danych.

  Section — nazwa grupy, do której przypisany

jest artyku!.

  Category — nazwa kategorii, do której

przypisany jest artyku!.

  Author — nazwa autora artyku!u znajduj%cego

si' na stronie g!ównej.

Je#eli na stronie g!ównej znajduje si' wiele artyku!ów

i szybko b'dziesz musia! odnale8& jaki" konkretny,

mo#esz pos!u#y& si' wyszukiwark%, która poka#e

Ci tylko te artyku!y, których w danej chwili b'dziesz

potrzebowa! (rysunek 5.77). Mo#esz wi'c z jednego

lub wi'kszej liczby menu wybra& poszukiwan%

pozycj' — artyku!y zostan% przefiltrowane w!a"nie

pod takim kontem. Do wyboru masz filtrowanie

przez grupy, kategorie, autorów i stan.
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Drugim sposobem filtrowania dost'pnych

informacji jest skorzystanie z filtra znajduj%cego

si' nad tytu!ami artyku!ów (rysunek 5.78).

Wpisuj%c w pole filtra s!owo kluczowe, dzi'ki

któremu odnajdziesz artyku!, i klikaj%c przycisk

Go, spowodujesz wyszukanie danego artyku!u.

Aby wróci& do pe!nej listy artyku!ów, trzeba

klikn%& przycisk Reset.

Z tego rozdzia!u dowiedzia!e" si', w jaki sposób

odbywa si' zarz%dzanie artyku!ami w Joomla!.

Jak pewnie zd%#y!e" si' przekona&, wbrew

pocz%tkowemu prze"wiadczeniu o

skomplikowaniu tego procesu, nie jest on trudny

do opanowania, a wr'cz mo#na powiedzie&,

#e odbywa si' w sposób intuicyjny.

W starszej wersji Joomla!, z serii 1.0.x, menu

zarz%dzania artyku!ami by!o znacznie bardziej

rozbudowane (rysunek 5.79). Najnowsza wersja

Joomla! ma skromniejsze menu, co u!atwia prac'

administratorom serwisu.

Rysunek 5.78. Filtr artyku:ów

Rysunek 5.79. Menu Artyku:y w starszej wersji
Joomla!

5.
2.

 M
e
n
u
 C

o
n
te

n
t




