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Wstęp
Ciągle to powtarzam:
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!
Problem polega na tym, w jaki sposób zaprezentować te treści oraz jak
sprawić, aby internauta zwrócił uwagę na proponowane przez Nas treści.
Jak zaproponować użytkownikom Twojego serwisu treści podobne
do tych, które obecnie są wyświetlone na ekranie?
Na wielu blogach znajdziesz link Podobne wpisy lub osobny moduł
wyświetlający fragmenty treści powiązanych z czytanym artykułem.
Możesz

także

zastosować

tzw.

slider,

który

będzie

zachęcał

do

przeczytania polecanych przez Ciebie artykułów.
DJ-Suggester to rozszerzenie, które wyświetla niewielkie okienko, które
niejako wysuwa się z ekranu po przewinięciu fragmentu lub całości strony.
Jest

to

świetne

narzędzie,

dzięki

któremu

możesz

zasugerować

użytkownikom serwisu zapoznanie się z kolejnym ciekawym artykułem lub
na przykład opisem jakiegoś produktu.
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Dodatek ten to jeden z wielu bardzo użytecznych rozszerzeń, jakie
znajdziesz w serwisie DJ-Extensions. Za jego pomocą możesz sugerować
treści z konkretnej kategorii artykułów, a także ustawić parametry
związane z automatycznym wyszukaniem treści podobnych, do aktualnie
wyświetlanych.
Za pomocą DJ-Suggester możesz także sugerować treści umieszczone
w komponencie K2 oraz produkty z komponentu DJ-Catalog2.
DJ-Suggester udostępnia spore możliwości konfiguracyjne.
Masz

do

dyspozycji

5

różnych

szablonów,

dzięki

którym

możesz

dostosować wygląd wysuwanego okienka do wyglądu Twojej witryny.
Możesz także tworzyć własne szablony! Jeżeli chcesz, aby dodatek
wyświetlał swoje sugestie tylko na wybranych przez Ciebie stronach, to
odpowiednie opcje znajdziesz w DJ-Suggester ;-)
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Możesz zdefiniować ustawienia w taki sposób, aby okienko z sugestią
pojawiało się w odpowiednim momencie oraz ukrywało, kiedy internauta
zacznie przewijać stronę do góry.
Możesz także w wysuwanym okienku DJ-Suggester opublikować dowolny
moduł.
Możliwości dodatku DJ-Suggester możesz przetestować pod adresem:
http://insideinferno.com/en/florence/locations/porta-romana
lub:
http://demo.dj-extensions.com/dj-cat3/3-columns-preview/item/21/2-max
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Instalacja dodatku DJ-Suggester
DJ-Suggester, to komercyjne rozszerzenie, którego półroczna subskrypcja
w dniu pisania tego e-booka wynosi 20$, czyli ok. 60,00 zł.

Jeżeli chcesz zapoznać się z całym proces zakupu, zerknij do artyułu:
Uatrakcyjnij treść za pomocą DJ-Tabs.
Aby zainstalować komponent DJ-Suggester, zaloguj się do zaplecza
swojego serwisu, a następnie kliknij w menu Rozszerzenia pozycję
Instalacje:
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W oknie Instalacje: Instalator, kliknij przycisk Przeglądaj, a nastpnie
wybierz zapisany wcześniej plik instalacyjny dodatku DJ-Suggester i kliknij
przycisk Wczytaj i zainstaluj.

Po chwili zobaczysz komunikat informujący o prawidłowym zainstalowaniu
pakietu DJ-Suggester:
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Kliknij w menu Rozszerzenia pozycję Dodatki. Zobaczysz listę dodatków
zainstalowanych w Twoim serwisie. Odszukaj na liście dodatek o nazwie
DJ-Suggester i kliknij na jego nazwie, aby wyświetlić opcje konfiguracyjne.
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Opcje konfiguracyjne DJ-Suggester
Opcje konfiguracyjne dodatku pogrupowane zostały w czterech sekcjach:
Szczegóły,

Ustawienia

podstawowe,

Ustawienia

sugestii

wpisów

z komponentów oraz Ustawienia modułów w sugestii.
W sekcji Szczegóły, polu Stan wybierz z listy pozycję: Włączony.
W sekcji Ustawienia podstawowe, w polu Offset wpisz odległość
(w pikselach) od której powinno się wysunąć okienko z sugestią. Jeżeli
wpiszesz cyfrę 0, to okienko sugestii pojawi się dopiero po przewinięciu do
samego końca strony.
W polu Motyw wybierz z listy jeden z pięciu dostępnych szablonów, który
najbardziej będzie pasował do projektu graficznego Twojej witryny.
W polu Ukryj po przewinięciu w górę możesz zdecydować, czy okienko
z sugestią powinno być ukryte, kiedy użytkownik przewinie stronę do góry,
czy też ma pozostać aktywne i sam użytkownik może je zamknąć.
W polu Wysuń poi X sekundach wpisz ilość sekund, po jakiej powinno
pojawić się okienko sugestii w przypadku, kiedy treść jest zbyt krótka, aby
można ją było przewijać na stronie.
Kliknij

belkę

Ustawienia

sugestii

wpisów,

aby

skonfigurować

ustawienia związane z informacjami wyświetlanymi w okienku sugestii.
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Teraz możesz zdecydować, czy w okienku z sugestią powinny pojawiać się
informacje pochodzące z artykułów, komponentu DJ-Catalog2, czy też
komponentu K2.

Sugestie artykułów
Jeżeli chcesz, aby okienko sugestii wyświetlało informacje pochodzące
z artykułów zapisanych w Twoim serwisie, to w polu Sugestie artykułów
kliknij przycisk pole wyboru: Włączone. Aby sugerować artykuły z tej
samej kategorii, do której przypisany jest artykuł, który czyta internauta,
w polu Śledź kategorię kliknij pole wyboru: Tak. W polu Kolejność
wybierz z listy odpowiednią pozycję definiującą kolejność, według której
zostanie wybrany proponowany artykuł.
W polu Typ filtra kategorii kliknij pole wyboru: Tylko wybrane, jeżeli
chcesz, aby DJ-Suggester wyświetlał propozycje z wybranych przez Ciebie
kategorii, lub kliknij pole wyboru: Wyklucz wybrane, jeżeli chcesz, aby
proponowane były wszystkie kategorie oprócz tych, które wybierzesz
w polu Kategorie. W polu Kategorie wybierasz pozycje w zależności od
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tego jaka decyzja została przez Ciebie podjęta w polu Typ filtra
kategorii ;-)
Jeżeli chcesz, aby w okienku z sugestiami wyświetlane były grafiki, w polu
Wyświetl zdjęcie kliknij pole wyboru: Tak, natomiast w polu Szerokość
zdjęcia wpisz, jaką szerokość w pikselach te zdjęcia powinny mieć.
W polu Tekst nagłówka artykułu wpisz własny tekst nagłówka, lub
pozostaw to pole puste, jeżeli chcesz, aby został wyświetlony tekst
domyślny: ZOBACZ TAKŻE.

Zapisz wprowadzone zmiany i sprawdź, jak prezentuje się okienko
DJ-Suggester:
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Sugestie produktów DJ-Catalog2
Jeżeli chcesz, aby okienko sugestii wyświetlało informacje pochodzące
z komponetu DJ-Catalog2, to w polu Sugestie produktów DJ-Catalog2
kliknij pole wyboru: Włączone. Aby sugerować produkty z tej samej
kategorii, do której przypisany jest opis produktu, który wyświetla
internauta, w polu Śledź kategorię kliknij pole wyboru: Tak. W polu
Kolejność wybierz z listy odpowiednią pozycję definiującą kolejność,
według której zostanie wybrany proponowany produkt.
W polu Typ filtra kategorii kliknij pole wyboru: Tylko wybrane, jeżeli
chcesz, aby DJ-Suggester wyświetlał propozycje z wybranych przez Ciebie
kategorii, lub kliknij przycisk Wyklucz wybrane, jeżeli chcesz, aby
proponowane były wszystkie kategorie oprócz tych, które wybierzesz
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w polu Kategorie. W polu Kategorie wybierasz pozycje w zależności od
tego jaka decyzja została przez Ciebie podjęta w polu Typ filtra
kategorii ;-)
Jeżeli chcesz, aby w okienku z sugestiami wyświetlane były grafiki, w polu
Wyświetl zdjęcie kliknij pole wyboru: Tak. W polu Skalowanie zdjęcia
możesz zdecydować, czy chcesz zmienić rozmiar zdjęcia, czy też przyciąć
je do wymaganych rozmiarów. W polu

Szerokość zdjęcia podaj

szerokość w pikselach, natomiast w polu Wysokość zdjęcia wpisz
wysokość w pikselach.
W polu Tekst nagłówka produktu z DJ-Catalog2 wpisz własny tekst
nagłówka,

lub

pozostaw

to

pole

puste,

jeżeli

chcesz,

aby

został

wyświetlony tekst domyślny: ZOBACZ TAKŻE.

Sugestie artykułów z komponentu K2
Jeżeli chcesz, aby okienko sugestii wyświetlało informacje pochodzące
z komponentu K2, to w polu Sugestie artykułów K2 kliknij pole wyboru:
Włączone. Aby sugerować artykuły z tej samej kategorii, do której
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przypisany jest artykuł, który wyświetla internauta, w polu Śledź
kategorię kliknij pole wyboru: Tak. W polu Kolejność wybierz z listy
odpowiednią

pozycję

definiującą

kolejność,

według

której

zostanie

wybrany proponowany artykuł.
W polu Typ filtra kategorii kliknij pole wyboru: Tylko wybrane, jeżeli
chcesz, aby DJ-Suggester wyświetlał propozycje z wybranych przez Ciebie
kategorii, lub kliknij przycisk Wyklucz wybrane, jeżeli chcesz aby
proponowane były wszystkie kategorie oprócz tych, które wybierzesz
w polu Kategorie. W polu Kategorie wybierasz pozycje w zależności od
tego jaka decyzja została przez Ciebie podjęta w polu Typ filtra
kategorii ;-)
Jeżeli chcesz, aby w okienku z sugestiami wyświetlane były grafiki, w polu
Wyświetl zdjęcie kliknij pole wyboru: Tak. W polu Rozmiar zdjęcia z
K2 możesz wybrać z listy predefiniowane rozmiary grafik proponowane
przez komponent K2.
W polu Tekst nagłówka artykułu z K2 wpisz własny tekst nagłówka, lub
pozostaw to pole puste, jeżeli chcesz, aby został wyświetlony tekst
domyślny: ZOBACZ TAKŻE.
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Dodatkowe opcje dodatku DJ-Suggester
Jeżeli

chcesz,

aby

okienko

DJ-Suggester'a

wyświetlało

się

tylko

w określonych miejscach Twojego serwisu, możesz za pomocą pola Typ
filtra menu, zdecydować, czy okienko powinno wyświetlać się tylko na
wybranych przez Ciebie pozycjach menu (pole wyboru: Tylko wybrane),
czy też na wszystkich poza wybranymi pozycjami menu (pole wyboru:
Wyklucz wybrane). W zależności od tego, co zdecydujesz, w polu
Pozycje menu zaznacz odpowiednie pozycje.
Jeżeli chcesz, aby okienko DJ-Suggestera wyśietlało treści w jednolity
sposób, to możesz w polu Usuń html z opisu kliknąć pole wyboru: Tak.
W przeciwnym wypadku treści w okienku sugestii będą prezentowane
w taki sposób, w jaki zostały przez ciebie sformatowane podczas ich
tworzenia.
W polu Ilość znaków w opisie wpisz liczbę znaków, jaka ma być
widoczna w okienku sugestii. Pamiętaj jednak, że opcja ta działa
TYLKO wtedy, gdy zaznaczysz w polu Usuń html z opisu opcję: Tak
:-)
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Opcje związane z modułami
Kliknij teraz belkę Ustawienia modułów w sugestii.
W

polu

Kolejność

pozycji

modułów

wybierz

z

listy

kolejność

wyświetlania modułów opublikowanych w DJ-Suggester względem sugestii
pochodzących z komponentu Artykuły, DJ-Catalog2 i K2. W polu Styl
modułów wybierz z listy, jaki kod włączający wyświetlanie modułów
powinien być zastosowany.
Aby wyświetlić moduł w okienku DJ-Suggester'a musisz w ustawieniach
modułu w polu Pozycja wpisać: dj-suggester-plugin.

Możesz także dodać własną pozycję modułu do okienka sugestii,
jednak opcja ta nie jest zalecana przez developera.
Jeżeli z jakiś powodów potrzebujesz dodać własne pozycje, to w polu
Pozycje własne w sugestii kliknij pole wyboru: Włączone. W polu
Kolejność pozycji własnej wybierz z listy kolejność wyświetlania
modułów

opublikowanych

w

DJ-Suggester

względem

sugestii

pochodzących z komponentu Artykuły, DJ-Catalog2 i K2. W polu Styl
modułów wybierz z listy, jaki kod włączający wyświetlanie modułów
powinien być zastosowany.
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Po skonfigurowaniu wszystkich istotnych dla Ciebie opcji kliknij przycisk
Zapisz i zamknij, aby zapisać wprowadzone zmiany.
Pamiętaj, że aby okienko sugestii było wyświetlane w Twoim
serwisie, dodatek DJ-Suggester musi być opublikowany!
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Mam nadzieję, że teraz masz już narzędzie, dzięki któremu możesz
proponować użytkownikom serwisu dodatkowe treści!
Zainstaluj, skonfiguruj, przetestuj i działaj :-)
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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
pomocą

dodatku

internautom

DJ-Suggester,

odwiedzającym

za

zaproponować
Twój

serwis

dodatkowe treści. 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 e-booków, 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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