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Wstęp
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o popularności
danego serwisu jest ciekawa TREŚĆ!
Jeżeli użytkownicy znajdą w Twoim serwisie to, co jest dla nich ciekawe
i intrygujące, rozwiązuje ich problemy, to są bardzo duże szanse na to, że
będziesz mieć wiele odwiedzin każdego dnia :-)
Treści, które publikujesz MUSZĄ być po prostu interesujące!
No tak, ale zaraz powiesz, że dzisiaj nie ma już serwisów, które oferują
samą treść! Zgadzam się z Tobą! Współczesny internauta jest dzisiaj
bardzo wymagający i chce, aby ta treść była przedstawiona w ciekawy
i atrakcyjny sposób! No Właśnie! Znajdź choć jeden współczesny portal,
który nie ma ani jednej grafiki!
Chyba znasz powiedzenie "jeden obraz wart jest tysiąca słów" - czy
jakoś tak ;-)
Jednym z wielu użytecznych rozszerzeń, jakie znajdziesz w serwisie:
DJ-Extensions, jest umożliwiający prezentację treści w różny, atrakcyjny
sposób, komponent DJ-Tabs.
Jest to bardzo interesujący komponent, za pomocą którego, treści
prezentowane w Twoim serwisie możesz umieścić w formie:
•

zakładek;

•

rozwijanych belek (tzw. akordeonu):

Treści prezentowane w ten sposób, mogą zawierać pojedynczy artykuł,
kategorię artykułów, dowolny moduł lub link video.
Po instalacji komponentu DJ-Tabs masz do dyspozycji aż 12 różnych
szablonów ale najciekawsze jest to, że większość z nich możesz
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samodzielnie edytować! Oczywiście możliwe jest także tworzenie własnych
szablonów.
Zobacz przykład prezentowania treści za pomocą DJ-Tabs w formie
zakładek:

A

teraz

zerknij

na

te

same

treści,

ale

prezentowane

w

formie

rozwijanych belek (tzw. Akordeonu):

Możliwości komponentu DJ-Tabs możesz przetestować pod adresem:
http://demo.dj-extensions.com/dj-tabs/
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Instalacja komponentu DJ-Tabs
DJ-Tabs, to komercyjne rozszerzenie, którego półroczna subskrypcja
w dniu pisania tego e-booka wynosi 30$, czyli niecałe 100 zł.

Aby zainstalować komponent DJ-Tabs, zaloguj się do zaplecza swojego
serwisu, a następnie kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Instalacje:
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W sekcji Instaluj z pakietu, kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz
zapisany wcześniej plik instalacyjny komponentu DJ-Tabs i kliknij przycisk
Wczytaj plik i zainstaluj.

Po

instalacji

zobaczysz

komunikaty

zainstalowaniu komponentu:
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Aby wyświetlić pulpit komponentu DJ-Tabs, kliknij w menu Komponenty
pozycję DJ-Tabs:

W oknie pulpitu DJ-Tabs zobaczysz cztery zakładki: Control Panel, Groups,
Items i Themes oraz 8 przycisków, które prowadzą do najważniejszych
funkcji komponentu. Po prawej stronie znajduje się sekcja informująca
o aktualnie

zainstalowanej

wersji

DJ-Tabs,

autorze

rozszerzenia,

najnowszej dostępnej wersji a także informacja dotycząca licencji.
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Aby zarejestrować komponent w swoim serwisie i otrzymywać informacje
dotyczące

aktualizacji

oraz

uzyskać

wsparcie

techniczne,

kliknij

gdziekolwiek w obszarze z komunikatem: ENTER YOUR LOCENCE CODE
FOR,a następnie w okienku modalnym w polu Licence wklej numer
swojej licencji. Kliknij przycisk Submit, aby zapisać zmiany.

Jeżeli wprowadzony kod jest prawidłowy, zobaczysz stosowny komunikat
wraz z informacją, do kiedy wprowadzony kod jest ważny. Kliknij przycisk
Close, aby zamknąć okno modalne.
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Utwórz nową grupę (kategorię)
w komponencie DJ-Tabs
Zanim zaczniesz korzystać z DJ-Tabs, najpierw musisz utworzyć nową
grupę, ponieważ każda zawartość, jaka ma być wyświetlana za pomocą
DJ-Tabs, musi należeć do jakiejś grupy.
Listę grup wyświetlisz klikając przycisk Groups lub zakładkę Groups:

Aby dodać nową grupę, kliknij przycisk New Group znajdujący się na
pulpicie komponentu DJ-Tabs:
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lub jeżeli masz otwarte okno DJ-Tabs >> Groups, kliknij przycisk
Utwórz.

Podczas tworzenia nowej grupy w polu Tytuł wpisz nazwę nowotworzonej
grupy, pole Alias pozostaw puste – system sam je zdefiniuje na podstawie
wpisu w polu Tytuł. W polu Stan zdecyduj o stanie publikacji grupy
(Opublikowano/Nieopublikowano).
Aby zapisać wprowadzone zmiany kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
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Dodaj nową zawartość zakładek
(kart) w komponencie DJ-Tabs
Aby dodać nową zawartość (kartę, zakładkę, tab), kliknij przycisk New
Item znajdujący się na pulpicie komponentu DJ-Tabs:

lub w oknie DJ-Tabs >> Items (przycisk lub zakładka Items), kliknij
przycisk Utwórz.
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W polu Name wpisz nazwę tworzonej zakładki, w polu Group wybierz
z listy grupę, do której ma być przypisana, natomiast w polu Type
wybierz z listy typ treści jakie mają być prezentowane w tej zakładce.
W zależności od tego jaki typ zawartości wybierzesz, po prawej stronie
będą dostępne kolejne opcje konfiguracyjne.

Pojedynczy artykuł
Jeżeli chcesz, aby nowotworzona zakładka zawierała tylko jeden konkretny
artykuł, to w polu Name wpisz nazwę zakładki (w moim przykładzie
wpisuję: Artykuł), w polu Group wybierz z listy grupę do której ma być
przypisana nowotworzona zakładka (w moim przykładzie: Nowa grupa),
natomiats w polu Type, wybierz z listy pozycję: Single Article.
Teraz w sekcji Basic Options w polu Icon wybierz z listy ikonę jaka
będzie widoczna w tworzonej zakładce lub pozostaw pozycję: [no icon].
W polu Article kliknij przycisk Change, a następnie w oknie modalnym
kliknij nazwę artykułu, który ma być wyświetlany w tworzonej zakładce.
Kliknij teraz belkę: Article Options, aby przejść do opcji związanych
z wyświetlaniem wybranego artykułu.
Jeżeli w polach z listami wyboru pozostawisz pozycję Use Global, będzie
to oznaczało, że do wyświetlania danej zawartości zostaną użyte opcje
tzw. globalne zdefiniowane w opcjach konfiguracyjnych komponentu
(przycisk Opcje na pulpicie).
Na razie zostaw wszystkie ustawienia domyślne i kliknij przycisk Zapisz
i nowy aby utworzyć nową zakładkę.
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Kategoria artykułów
Jeżeli chcesz, aby nowotworzona zakładka zawierała listę artykułow z
określonej kategorii, to w polu: Name wpisz nazwę zakładki (w moim
przykładzie wpisuję: Kategoria), w polu Group wybierz z listy grupę do
której ma być przypisana nowotworzona zakładka, natomiats w polu
Type, wybierz z listy pozycję: Article Category.
Teraz w sekcji Basic Options w polu Icon wybierz z listy ikonę jaka
będzie widoczna w tworzonej zakładce lub pozostaw pozycję: [no icon].
W polu Category wybierz z listy kategorię artykułów. Ponieważ bazuję na
typowej instalacji Joomla! 2.5 z przykładowymi danymi, wybieram jedną
z kategorii, np. Joomla!
W polu Articles Limit wpisz maksymalną ilość artykułów, jaka ma być
wyświetlana w nowotworzonej zakładce. Ja wpisuję: 10 ;-)
Kliknij

belkę

Article

Options,

aby

z wyświetlaniem artykułów.
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Podobnie jak w przypadku typu Single Article, jeżeli w polach z listami
wyboru pozostawisz pozycję Use Global, będzie to oznaczało, że do
wyświetlania

danej

zawartości

zostaną

użyte

opcje

tzw.

globalne

zdefiniowane w opcjach konfiguracyjnych komponentu (przycisk Opcje na
pulpicie).

Na razie zostaw wszystkie ustawienia domyślne i kliknij przycisk Zapisz
i nowy aby utworzyć nową zakładkę.

Moduł
Jeżeli chcesz, aby nowotworzona zakładka wyświetlała jeden z modułów
utworzonych w Twoim serwisie, to w polu: Name wpisz nazwę zakładki (w
moim przykładzie wpisuję: Moduł), w polu Group wybierz z listy grupę do
której ma być przypisana nowotworzona zakładka, natomiats w polu
Type, wybierz z listy pozycję: Module Position.
W sekcji Basic Options w polu Icon wybierz z listy ikonę jaka będzie
widoczna w tworzonej zakładce lub pozostaw pozycję: [no icon].
W polu Position wpisz nazwę pozycji jaką przypiszesz do modułu, który
powinien

wyświetlać

się

w

nowotworzonej

modul_nowa_grupa.
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Na koniec kliknij przycisk Zapisz i nowy, aby zapisać wprowadzone
zmiany i utworzyć kolejną zakładkę.

Video Link
Jeżeli chcesz, aby nowotworzona zakładka wyświetlała film video z serwisu
YouTube lub Vimeo, to w polu: Name wpisz nazwę zakładki (w moim
przykładzie wpisuję: Video), w polu Group wybierz z listy grupę do której
ma być przypisana nowotworzona zakładka, natomiats w polu Type,
wybierz z listy pozycję: Video Link.
W sekcji Basic Options w polu Icon wybierz z listy ikonę jaka będzie
widoczna w tworzonej zakładce lub pozostaw pozycję: [no icon].
W polu Video Link wklej link do wideo umieszczonego w serwisie
YouTube lub Vimeo.
Na koniec kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać wprowadzone
zmiany.
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Wyświetl zakładki (karty, taby)
DJ-Tabs w serwisie
Istnieją

trzy

możliwości

wyświetlania

zakładek

utworzonych

w komponencie DJ-Tabs.

Utwórz nową pozycję w menu
Kliknij w menu Menu, a następnie pokaż wskaźnikiem myszy nazwę
menu, do którego chcesz dodać pozycję, po kliknięciu której zostaną
wyświetlone zakładki DJ-Tabs i kliknij pozycję Utwórz pozycję menu.

W polu Typ pozycji menu kliknij przycisk Wybierz i w oknie modalnym
w sekcji DJ-Tabs, kliknij pozycję Accordion Views. Wówczas Twoje
zakładki

będą

się

wyświetlać

w

Akordeonu);
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W polu Tytuł menu wpisz nazwę pozycji menu. Ja wpisuję: Accordion
Views ;-)
Teraz w sekcji Opcje podstawowe w polu Select Group wybierz z listy
grupę zakładek, jaka ma się wyświetlać po kliknięciu tej pozycji menu
(w moim przykładzie, to: Nowa grupa).
W polu Select Theme wybierz szablon definiujący wygląd wybranej grupy
zakładek DJ-Tabs.
Na koniec kliknij przycisk Zapisz i nowy, aby zapisać wprowadzone
zmiany i utworzyć nową pozycję menu.

Kolejną pozycję menu utwórz w następujący sposób:
W polu Typ pozycji menu kliknij przycisk Wybierz i w oknie modalnym
w sekcji DJ-Tabs, kliknij pozycję Tabs View. Wówczas Twoje zakładki
będą się wyświetlać w widoku zakładek (tabów);
W polu Tytuł menu wpisz nazwę pozycji menu. Ja wpisuję: Tabs View
Views ;-)
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Teraz w sekcji Opcje podstawowe w polu Select Group wybierz z listy
grupę zakładek, jaka ma się wyświetlać po kliknięciu tej pozycji menu
(w moim przykładzie, to: Nowa grupa).
W polu Select Theme wybierz szablon definiujący wygląd wybranej grupy
zakładek DJ-Tabs.
Na koniec kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać wprowadzone
zmiany.

Otwórz stronę główną swojego serwisu i kliknij w menu pozycję:
Accordion View, aby zobaczyć wygląd zakładek wyświetlanych za
pomocą komponentu DJ-Tabs.
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Kliknij w menu pozycję: Tabs View, aby zobaczyć inny wygląd zakładek
wyświetlanych za pomocą komponentu DJ-Tabs.
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Utwórz moduł DJ-Tabs
Otwórz okno menadżera modułów: menu Rozszerzenia pozycja Moduły:
Odszukaj moduł o nazwie DJ-Tabs, a następnie kliknij na jego nazwie,
aby edytować jego ustawienia.

W polu Tytuł możesz zmienić nazwę dla tego modułu, w polu Pozycja
wybierz pozycję w szablonie Twojego serwisu na jakiej ma się wyświetlić
moduł DJ-Tabs. W przypadku domyślnego szablonu
zastosować

pozycję:

position-1.

W

polu

Status

Beez2 możesz

wybierz

pozycję

Opublikowano.
W sekcji Przypisz do pozycji menu, wybierz pozycję Na wszystkich
stronach lub inną, jeżeli chcesz, aby moduł był wyświetlany tylko na
wybranych pozycjach menu.
Pamiętaj, że domyślnie moduł nie jest przypisany do żadnej
pozycji menu, więc nie będzie widoczny w Twoim serwisie, nawet
wówczas, gdy zostanie opublikowany!
Teraz w sekcji Opcje podstawowe w polu Select Group wybierz z listy
grupę zakładek, jaka ma się wyświetlać w tym module. W moim
przykładzie to: Nowa grupa.
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W polu Select Theme wybierz szablon definiujący wygląd wybranej grupy
zakładek DJ-Tabs.
W polu Select layout wybierz z listy:
•

Tabs – jeżeli chcesz wyświetlić swoje zakładki w widoku zakładek;

•

Accordion – jeżeli chcesz wyświetlić swoje zakładki w widoku
rozwijanych belek (tzw. Akordeonu);

Na koniec kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać wprowadzone
zmiany.

22

Wyświetl zakładki (karty, taby) DJ-Tabs w serwisie - Sławomir Pieszczek

Wygląd modułu DJ-Tabs po wybraniu w polu Select layout pozycji: Tabs:

Wygląd modułu DJ-Tabs po wybraniu w polu Select layout pozycji:
Accordion:
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Dodaj zakładki DJ-Tabs w artykule
Aby

dodać

zakładki

DJ-Tabs

w

artykule,

edytuj

wybrany

artykuł,

a następnie umieść kursor tekstowy w miejscu, w którym chcesz umieścić
zakładki utworzone w komponencie DJ-Tabs i kliknij przycisk DJ-Tabs
znajdujący się pod edytorem.

W oknie modalnym w polu Select Group wybierz z listy grupę zakładek,
jaka ma się wyświetlać w tym module.
W polu Select Theme wybierz szablon definiujący wygląd wybranej grupy
zakładek DJ-Tabs.
W polu Select Layout wybierz z listy:
•

Tabs – jeżeli chcesz wyświetlić swoje zakładki w widoku zakładek;
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•

Accordion – jeżeli chcesz wyświetlić swoje zakładki w widoku
rozwijanych belek (tzw. Akordeonu);

Kliknij przycisk Insert:

Zauważ, że w edytorze w miejscu przez Ciebie wskazanym pojawiła się
ikonka komponentu DJ-Tabs :-)
Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zakończyć edycję artykułu.
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Wygląd artykułu z zakładkami DJ-Tabs po wybraniu w polu Select Layout
pozycji: Tabs:

Wygląd artykułu z zakładkami DJ-Tabs po wybraniu w polu Select Layout
pozycji: Accordion:
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Zmodyfikuj szablon DJ-Tabs
Po instalacji komponentu DJ-Tabs, masz do dyspozycji aż 12 różnych
szablonów:
•

8 szablonów, które możesz samodzielnie edytować;

•

4 szablony nieedytowalne;

Możesz także tworzyć własne szablony korzystając z opcji dostępnych
z poziomu komponentu.
Aby wyświetlić listę dostępnych szablonów, kliknij na pulpicie przycisk
Themes lub kliknij zakładkę: Themes.

Od razu zauważysz, że nie możesz edytować czterech szablonów: djblack,

dj-orange,

dj-green,

dj-blue.

Natomiast

w nazwie mają słowo: custom możesz modyfikować.
27
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Aby dostosować do własnych potrzeb istniejący szablon, wystarczy, że
klikniesz nazwę wybranego szablonu.
Zarówno tworząc nowy szablon, jak i edytując istniejący, masz do
dyspozycji trzy sekcje: Edit, Basic Styling i Other Styling.
Sekcja Edit zawiera następujące pola:
•

pole Tytuł – wpisz lub zmień nazwę szablonu

•

pole Stan - zdecyduj o stanie publikacji szablonu

•

pole Random - zdecyduj, czy szablon ma być włączony do puli
szablonów losowych, kiedy wybierzesz opcję >>RANDOM<< w
polu Select Theme.

Sekcja Basic Styling, zawiera dziesięć pól, których zmiana wpływa na
wygląd podstawowych elementów szablonu DJ-Tabs.
•

Tab's Height – wysokość zakładek;

•

Tab's max width – maksymalna szerokość zakładek;
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•

Tab color – kolor zakładki;

•

Active tab color – kolor aktywnej zakładki;

•

Tab title color – kolor tekstu w zakładce;

•

Active tab title color – kolor tekstu w aktywnej zakładce;

•

Panel color – kolor tła w panelu;

•

Active panel color – kolor tła w aktywnym panelu;

•

Panel title color – kolor tekstu w panelu;

•

Active panel title color – kolor tekstu w aktywnym panelu;
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Sekcja Other Styling, zawiera jedenaście pól, których zmiana wpływa na
takie szczegóły jak kolor i rodzaj obramowania, a także promień
zaokrąglenia niektórych elementów elementów szablonu DJ-Tabs.
•

Date color – kolor wyświetlanej daty

•

Panel borders style – styl linii obramowania panelu;

•

Active panel brdrs style – styl linii obramowania aktywnego
panelu;

•

Panel borders color - kolor obramowania panelu

•

Active panel brdrs color - kolor obramowania aktywnego panelu;

•

Toggler color – kolor – kolor przełącznika;

•

Active toggler color – kolor aktywnego przełącznika;

•

Tab border radius – promień zaokrąglenia krawędzi zakładek;

•

Panel border radius – promień zaokrąglenia obramowania panelu;

•

Toggler border radius – promień zaokrąglenia obramowania
przełącznika;l

•

Image border radius – promień obramowania grafiki;
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Dziękuję Ci za wspólną podróż
z CMS Joomla!
Jeżeli jesteś w tym miejscu, to oznacza, że
przeczytałeś i mam nadzieję że potrafisz tworzyć
fantastyczne zakładki za pomocą komponentu DJTabs. Dla mnie, jako autora tego e-booka, to
ogromna satysfakcja!
Więcej

niezwykle

użytecznych

rozszerzeń

znajdziesz w serwisie DJ-Extensions.
Wiele porad dotyczących CMS Joomla! znajdziesz także na moim blogu
(www.slawop.net).
Na blogu w zakładce SZKOLENIA (www.slawop.net/szkolenia) możesz
znaleźć informacje na temat moich szkoleń oraz planów na najbliższy
czas.
Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie szkoleń, konsultacji lub
po prostu masz jakieś pytanie, pisz na adres: slawop@slawop.net.
Jeżeli chcesz być na bieżąco i otrzymywać powiadomienia o moich
kolejnych

wpisach

lub

projektach,

zapisz

się

na

mój

newsletter

(www.slawop.net/newsletter).
Jeżeli spodobał się Tobie ten poradnik, pomógł rozwiązać część Twoich
problemów, napisz proszę parę słów opinii korzystając z formularza:
OPINIE (www.slawop.net/opinie).

Do zobaczenia!

Sławomir Pieszczek
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Joomla! 2.5. Praktyczny kurs
www.slawop.net/info/joomla_2-5_praktyczny_kurs.php
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