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•  Jak zainstalowaæ Joomla! na serwerze?
• Jak administrowaæ tym systemem?
• Jak wykorzystaæ mo¿liwoœci modu³ów?

Joomla! jest systemem zarz¹dzania treœci¹. Jej pocz¹tki siêgaj¹ 2006 roku. Projekt
ten wywodzi siê bezpoœrednio z popularnego systemu Mambo. Od czasu swojej 
premiery Joomla! cieszy siê rosn¹c¹ popularnoœci¹ i coraz wiêkszymi mo¿liwoœciami. 
Wykorzystanie jêzyka PHP i bazy MySQL by³o strza³em w dziesi¹tkê – instalacja 
systemu jest teraz niezwykle intuicyjna i mo¿liwa do wykonania na wiêkszoœci 
dostêpnych serwerów.

Bogato ilustrowana ksi¹¿ka „Joomla! Tworzenie stron WWW. Szybki start” w zwiêz³y
i przyjemny sposób wyczerpuj¹co przedstawia metodykê pracy z tym systemem.
W trakcie lektury dowiesz siê, jak sprawnie zainstalowaæ go i uruchomiæ oraz jakie 
zadania mo¿esz wykonaæ jako administrator. Zaczniesz tak¿e swobodnie poruszaæ siê 
po narzêdziach dostêpnych w panelu administracyjnym, po czym przejdziesz do 
bardziej zaawansowanych zagadnieñ, takich jak praca z modu³ami czy te¿ modyfikacja 
ustawieñ globalnych. Dziêki temu bez trudu samodzielnie zbudujesz dynamiczn¹ 
witrynê wraz z menu. Ponadto dowiesz siê, jak rozbudowaæ swoj¹ witrynê
i zaanga¿owaæ u¿ytkowników w rozwój publikowanych treœci.

• Instalacja Joomla!
• Uruchomienie systemu
• Spolszczenie Joomla!
• Administracja
• Tworzenie dynamicznej witryny wraz z menu
• Wykorzystanie modu³ów
• Rozbudowa witryny
• Modyfikacja ustawieñ globalnych oraz ich wp³yw na system
• Korespondencja masowa
• Zarz¹dzanie u¿ytkownikami
• Tworzenie i modyfikacja szablonów dla systemu Joomla!

Odkryj tajemnice popularnoœci systemu Joomla!

http://helion.pl
http://helion.pl/zamow_katalog.htm
http://helion.pl/katalog.htm
http://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=joomss
http://helion.pl/emaile.cgi
http://helion.pl/cennik.htm
http://helion.pl/online.htm
mailto:helion@helion.pl
http://helion.pl/ksiazki/joomss.htm
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0321590589/helion-20
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Rozdzia� 1. Instalacja systemu Joomla

Instalacja systemu Joomla jest prosta, szybka
i zabiera oko�o 5 minut. Wystarczy pobra	
pakiet instalacyjny Joomla i post�powa	
zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
Przed rozpocz�ciem instalacji upewnij si�, �e:

� Masz dost�p do internetu.

� Serwer lokalny jest uruchomiony.

� Znasz po�o�enie katalogu g�ównego swojego
serwera WWW.

W tym rozdziale omówiona zostanie instalacja
systemu Joomla na serwerze lokalnym. Instrukcje
dotycz�ce zainstalowania serwera lokalnego
znajduj� si� w dodatku A, „Serwery lokalne
i zdalne”.

Wskazówka

� Je�li po raz pierwszy tworzysz i testujesz
witryn�, zalecamy uruchomienie na komputerze
serwera lokalnego. Umo�liwi to przetestowanie
wszystkich wprowadzonych zmian przed
umieszczeniem ich w funkcjonuj�cej
witrynie WWW.

Instalacja systemu Joomla 1
Instalacja system

u Joom
la
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Pobieranie pakietu Joomla
Pliki instalacyjne systemu Joomla udost�pniane s�
w postaci pojedynczego skompresowanego pliku.

Aby pobra� pakiet Joomla:

 1. Uruchom przegl�dark� internetow� i przejd�
do witryny www.joomla.org.

 2. Kliknij przycisk Download Joomla
(pobierz pakiet Joomla).

 3. Pobierz pakiet Joomla 1.5.x, a nast�pnie
zapisz plik na pulpicie.

Wskazówka

� Nie pobieraj �adnego z plików, które
zawieraj� s�owo „upgrade” lub „patch”.
S�u�� one do aktualizacji istniej�cych witryn
i nie zawieraj� pe�nego pakietu instalacyjnego
systemu Joomla.
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Rysunek 1.1. Struktura katalogu g�ównego
systemu Joomla

Aby rozpakowa� pliki Joomla:

 1. Znajd� i otwórz katalog g�ówny swojego
serwera WWW.

Nazwa katalogu g�ównego serwera WWW
mo�e si� ró�ni	 w zale�no�ci od u�ywanego
rodzaju serwera. Na przyk�ad:

� W lokalnym serwerze WWW Apache
jest to zazwyczaj folder o nazwie htdocs.

� W lokalnym serwerze WWW IIS w systemie
Windows folder ten na ogó� ma nazw�
www lub webroot.

� W przypadku serwerów udost�pnianych
musisz to sprawdzi	 u swojego dostawcy
us�ug.

 2. W katalogu g�ównym serwera utwórz nowy
podkatalog o nazwie mojawitryna.

W dalszej cz��ci ksi��ki b�dziemy u�ywa	
nazwy mojawitryna, ale mo�esz j� zast�pi	
nazw� swojej domeny.

 3. Skopiuj plik Joomla_1.5.x-Full_Package.zip
do podkatalogu mojawitryna w katalogu
g�ównym serwera WWW.

 4. Rozpakuj plik, u�ywaj�c opcji Wyodr�bnij
wszystkie z menu kontekstowego lub
korzystaj�c z programu do archiwizacji.

Masz teraz folder zawieraj�cy wszystkie
podstawowe pliki systemu Joomla. Struktura
plików powinna wygl�da	 tak jak na rysunku 1.1.

Pobieranie pakietu Joom
la
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Uruchomienie instalacji Joomla
Kreator instalacji systemu Joomla poprowadzi
Ci� przez proces wprowadzania informacji
niezb�dnych do prawid�owego dzia�ania witryny
w systemie Joomla.

Podczas procesu instalacyjnego potrzebne b�d�
nast�puj�ce informacje:

� nazwa u�ytkownika i has�o Twojej bazy
danych MySQL (na ogó� root / root);

� nazwa Twojej bazy danych;

� prawid�owy adres e-mail, aby u�ytkownicy
mogli si� z Tob� skontaktowa	;

� has�o administratora.

Aby uruchomi� kreatora instalacji
systemu Joomla:

� W pasku adresu przegl�darki internetowej
wpisz http://localhost/mojawitryna,
a nast�pnie naci�nij klawisz Enter.

Spowoduje to uruchomienie kreatora
instalacji.

Aby wybra� j�zyk:

 1. Wybierz j�zyk z listy.

 2. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa	
(rysunek 1.2).

Wskazówka

� System Joomla jest zgodny z kodowaniem
UTF-8 i potrafi obs�ugiwa	 wiele j�zyków.
Po dokonaniu wyboru dalsza cz��	 instalacji
b�dzie odbywa	 si� we wskazanym j�zyku.

� Z witryny Joomla.org mo�esz pobra	 pakiety
j�zykowe umo�liwiaj�ce uruchomienie
interfejsu administracyjnego w rodzimym
j�zyku u�ytkownika.

Rysunek 1.2. Krok 1.: wybór j�zyka
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Rysunek 1.3. Krok 2.: przegl�d ustawie�

Rysunek 1.4. Krok 3.: umowa licencyjna

Aby pomy�lnie przej�� przegl�d ustawie�:

 1. Sprawd�, czy wszystkie pozycje na li�cie
przegl�du ustawie� maj� oznaczenie Tak.

Je�li jakakolwiek pozycja z listy przegl�du
ustawie� jest wyró�niona kolorem czerwonym,
instalacja systemu Joomla nie powiedzie si�.
Aby poprawi	 te ustawienia, przed
kontynuowaniem procesu instalacyjnego
zapoznaj si� z dodatkiem A, „Serwery lokalne
i zdalne”.

 2. Przejrzyj zalecane ustawienia.

Niektóre z tych ustawie� s� zalecane,
ale nie s� wymagane. Je�li Twoje bie��ce
ustawienia ró�ni� si� od podanych zalece�,
Joomla wci�� b�dzie dzia�a	 normalnie; jednak
z przyczyn administracyjnych i ze wzgl�dów
bezpiecze�stwa zalecamy dostosowanie tych
ustawie� do listy Joomla, je�li tylko jest to
mo�liwe.

 3. Po poprawieniu wymaganych ustawie�
kliknij przycisk Sprawd	 ponownie.

 4. Powtarzaj ten proces, dopóki wszystkie
pozycje na li�cie nie zostan� oznaczone
jako Tak, co przedstawia rysunek 1.3.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

Aby zaakceptowa� umow� licencyjn�:

 1. Zapoznaj si� z tekstem umowy licencji
(rysunek 1.4).

 2. Je�li zgadzasz si� z jej postanowieniami,
kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa	.

Je�li nie zgadzasz si� na warunki umowy
licencyjnej GPL/GNU, instalacja nie b�dzie
kontynuowana.
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Aby skonfigurowa� baz� danych dla witryny:

 1. Z menu Typ bazy danych wybierz opcj�
mysql.

Ustawienia na tej stronie utworz� baz� danych
dla Twojej witryny i umo�liwi� systemowi
Joomla komunikacj� z baz� danych.

 2. W polu Nazwa serwera wpisz localhost.

 3. W polu Nazwa u�ytkownika wpisz swoj�
nazw� u�ytkownika bazy danych MySQL.

 4. W polu Has�o wpisz swoje has�o do bazy
danych MySQL.

 5. W polu Nazwa bazy danych wpisz nazw�
swojej bazy danych.

Nie musisz by	 kreatywny; im krótsza
nazwa, tym lepsza. Wykorzystaj cz��	
nazwy domeny; np. je�li domena ma nazw�
www.mojawitryna.pl, mo�esz u�y	 nazwy
mojawitrynadb (rysunek 1.5).

 6. Nie zmieniaj dodatkowych ustawie�.
S� one wykorzystywane w przypadku,
gdy masz istniej�c� baz� danych, któr�
trzeba zast�pi	 lub skasowa	 przed
kontynuowaniem instalacji.

 7. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa	.

Wskazówka

� Przedrostek bazy danych wykorzystywany
jest wtedy, gdy chcesz uruchomi	 kilka
witryn z pojedynczej instalacji systemu
Joomla lub gdy jest to wymagane przez
dostawc� us�ug. Nigdy nie u�ywaj bak jako
przedrostka bazy danych. Ten przedrostek
jest wykorzystywany przez system Joomla
do tworzenia kopii zapasowych tabel bazy
danych.

Rysunek 1.5. Krok 4.: konfiguracja bazy danych

Nazwy u�ytkowników i has�a
do bazy danych

Serwer MySQL instaluje si� z nazw�
u�ytkownika root i has�em root.
Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa nale�y
zmieni� domy�ln� nazw� u�ytkownika
i has�o. Aby uzyska� wi�cej informacji
na temat zmiany nazwy u�ytkownika
i has�a, zapoznaj si� z dodatkiem A,
„Serwery lokalne i zdalne”.

U
ru

ch
om

ie
ni

e 
in

st
al

ac
ji 

Jo
om

la



Instalacja systemu Joomla

19

Rysunek 1.6. Krok 5.: konfiguracja FTP

Rysunek 1.7. G�ówna konfiguracja

Rysunek 1.8. Zako�czenie instalacji

Aby skonfigurowa� ustawienia FTP:

 1. Kliknij Nie, aby wy��czy	 obs�ug� plików
przez FTP (rysunek 1.6).

Ze wzgl�du na kwestie zwi�zane z prawami
dost�pu do plików w serwerach Linux i Unix,
do systemu Joomla 1.5.x wprowadzono
obs�ug� plików przez FTP.

Konkretne ustawienia FTP mog� by	
bardzo ró�ne i nie b�dziemy tu ich omawia	.
Informacje dotycz�ce dost�pu przez FTP
do swojego konta uzyskasz u swojego dostawcy
us�ugi hostingowej.

Na razie zostaw te pola niewype�nione.
Informacje te mo�na zmieni	 pó�niej
za pomoc� panelu administracyjnego.

 2. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa	.

Aby skonfigurowa� ustawienia g�ówne:

 1. W polu Nazwa witryny wpisz nazw� swojej
witryny (rysunek 1.7).

 2. W polu Twój email wpisz adres e-mail
g�ównego administratora witryny.

 3. W polu Has�o administratora wpisz has�o.

 4. Pozosta�e informacje dotycz� instalowania
przyk�adowych danych, migracji
z wcze�niejszych wersji lub importowania
istniej�cej bazy danych. W tym przypadku
tworzysz now� witryn�, wi�c pozostaw
warto�ci domy�lne.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa	.
Pojawi si� okno z komunikatem informuj�cym,
�e nie zainstalowano �adnych przyk�adowych
danych. Kliknij przycisk OK.

System Joomla jest teraz zainstalowany,
a tabele bazy danych zosta�y utworzone.
Zosta�a jednak jeszcze jedna rzecz do
zrobienia. Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa
musisz usun�	 plik install.php oraz folder
installation (rysunek 1.8).
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 6. Przejd� do swojego folderu g�ównego i usu�
plik install.php, a tak�e folder o nazwie
installation (rysunek 1.9).

Wskazówka

� Pami�taj, aby zapisa	 swoje has�o! B�dzie
ono potrzebne, aby zalogowa	 si� do panelu
administracyjnego systemu Joomla. Domy�lnie
g�ównemu administratorowi przypisana jest
nazwa u�ytkownika admin. Mo�esz j� pó�niej
zmieni	, ale nie wcze�niej ni� po pierwszym
logowaniu.

Aby zobaczy� swoj� now� witryn�:

 1. Uruchom przegl�dark� internetow�.

 2. Wpisz http://localhost/mojawitryna
i naci�nij klawisz Enter (rysunek 1.10).

Rysunek 1.9. Usuwanie plików instalacyjnych

Rysunek 1.10. Twoja nowa witryna WWW
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