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 1 . Funkcje serwisu dostępne dla dowolnego użytkownika 

  



 W rozdziale tym przedstawione będą funkcje systemu  przygotowane dla każdego użytkownika. 

Każdym użytkownikiem nazywamy począwszy od nowych gości serwisu po administratorów .  

 

1.1 Dla zarejestrowania nowego użytkownika należy wykorzytsac odnośnik 

  „Utwórz nowe konto”.   rys 1.1 

 

 

 

 

 

   rys 1.1 – formularz rejestracji nowego użytkownika. 

 

 Po wejściu pojawi się formularz w pole którego należy wpisać wybrany przez siebie login ( ciąg 

znaków, który w przyszłości będzie służył do logowania ). W polu niżej należy podac adres email na który 

zostanie wysłane wygenerowane hasło, oraz adresem tym można się posłużyc w celu odzyskania hasła.  

 

 

1.2 Wyszukiwanie w witrynie. 

 

 W celu łatwego wyszukiwania informacji w witrynie można skorzytsac z dołączonej wyszukiwarki.  

Wyszukiwarka podzielona jest na dwie części, pierwsza podstawowa wyszukuje według frazy ( fraz ) podanej 

w polu wyszukania rys 1.2 : 

 

  

     rys 1.2 – wyszukiwarka podstawowa 

 

 

  

 Drugą częścią jest wyszukiwarka zaawansowana, posiada ona funkcje do sprecyzowania wyszukiwania  

   rys 1.2a 

 



 

 

 

     rys 1.2a – wyszukiwarka zaawansowana 

 

 

 

 

1.3 Zmiana wersji językowej  

 

 Serwis pozwala na zmianę wersji językowej, zmiany tej dokonuje się poprzez wykorzystanie odnośnika  

języki – należy poprzez kliknięcie wybrać język rys 1.3  

 

        rys 1.3 – wybór wersji językowej 

 

  

1.4  Dostępne wersje treści  

 

 Serwis www udostępnia treści które można prezentować na wiele sposobów, między innymi można 

wygenerować plik pdf w celu przekazania dalej, można wysłać znajomemu oraz przekazać wersje do 

drukowania. Opjce zawarte są  w następującym menu kontekstowym rys 1.4a 

    rys 1.4a – opcje sposobu prezentacji treści 

 

 W przypadku wyboru przesłania znajomemu po kliknięciu w menu ( rys 1.4a - „Wyślij do znajomego”) 

pokaże się formularz który należy wypełnić podając swój pseudonim i adres mail, adres odbiorcy oraz treść 

wiadomości  

jaką wraz z artykułem ze strony chcemy przekazać  rys 1.4b  

 

 



    rys 1.4b – formularz wysyłki artykułu do znajomego  

 

 

 

 

 

 

2. Tworzenie węzłów treści. 

 

 W tej części przewodnika, zostanie pokazane w jaki sposób można zarządza treścią na stronie.  

Aby zarządzać treścią należy zalogować się do systemu, i o ile posiadamy takie uprawnienia, powinny pojawić 

się nam opcje w menu zarządzania treścią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Sposób tworzenia nowej tręsci  

 

2.1.1. Dodawanie załączników 

  

  Większość treści, którą można umieścić, może zawierać odnośniki do plików ( mogą to  

by dokumenty, pliki muzyczne jak i graficzne ). W celu dodania należy skorzystać z opcji dodaj załącznik,  



po kliknięciu należy wskazać na plik znajdujący się na lokalnym dysku.  

 

  

2.1.2. Meta tagi 

   

  Meta tagi, śa to słowa, frazy po których dana treść jest rozpoznawana w systemie, są one 

wykorzystywane do przeszukiwania treści. Przykładowo pisząc artykuł o ochronie środowiska, jako meta tagi 

można podać następujące frazy „ochrona środowiska, środowisko”. Po takim zabiegu, osoba która będzie 

przeszukiwała serwis pod hasłem ( wykorzystując wyszukiwarkę, punkt 1.2 instrukcji ) „ochrona środowiska” 

jako jedne z wyników otrzyma nasz artykuł dotyczący ochrony środowiska. 

 

 

2.1.3. Załączniki w treści  

 

   Podobnie jak w przypadku załączników, można w części treści umieścić załącznik.Do tego celu 

można wykorzystać edytor treści WYSIWYG ( punkt 2.1.4 samouczka ) oraz jego możliwość dodania plików. 

 

 

 

2.1.4. korzystanie z edytora WYSIWYG  

 

  Edytor treści  WYSIWYG jest to potężne narzędzie oferujące możliwość formatowania tekstu. 

W rysunku 2.1.4 przedstawiony jest front edytora : 

 

  

 

Począwszy od lewej strony : 

 

 pogrubienie tekstu 

 kursywa 

 podkreślony text 

 justowanie tekstu do lewej  

 justowanie tekstu do środka 

 justowanie tekstu do prawej 

 justowanie tekstu do lewej i prawej  

 punktowanie ( za pomocą znaków )  

 punktowanie ( za pomocą numeracji )  

 

 

 opcja dodania hiperłącza ( link'u )  

 przed jej kliknięcie należy wpisać tekst, który ma stać się łączem, po czym zaznaczyć go 

przeciągnięciem mysz, kliknąć przycisk hiperłącza, i w pole adresu należy wpisać 

adres poprzedzony! Http:// ( przykładowo http://www.google.com ) 

 Zarządzanie plikami i załącznikami do treści 

 po kliknięciu w ikonkę drzewa pojawi się prosty formularz ( rys 2.1.4a )  

 

http://www.google.com/


  

rys 2.1.4a – formularz dodania załącznika do treści . 

 

  Z zasady dodaję się tutaj załączniki graficzne  poprzez podanie adresu wskazującego na plik. 

  Można też dodać plik istniejący u nas na lokalnym komputerze, w tym celu należy kliknąć 

  ikonkę znajdującą się po prawej stronie pola „URL obrazka”. Pojawi się panel zarządzania  

  plikami ( rys 2.1.4b ). 

 

  W panelu tym można oprócz, wysłania pliku z dysku lokalnego stworzyć jego miniaturę, osunąć 

  pliki niepotrzebne oraz zmienić rozmiar wybranego pliku.  

 

 

 ikona kolory tła  tekstu, po wcześniejszym zaznaczeniu wybranego fragmentu tekstu, można 

zmienić kolor tła. 

 W polu rozwijanym „paragraf” możemy wybrać wielkości treści, w ten sposób możemy cześć 

tekstu wyeksponować jako np. nagłówek. 

 Pole „W” wskazuje nam miejsce gdzie należy wklejać tekst z dokumentu word.  Tutaj i tylko tutaj 

należy wklejając tekst z dokumentu word, ponieważ wklejenie do bezpośrednio do edytora 

spowodować może niepożądane problemy z formatowaniem. 

 Ikona z „a” odpowiedzialna jest za znaczenie całości wpisanego tekstu. 

 Podgląd wpisanego tekstu 

 opcja wyszukiwania w teksice.  

 



 

 

 

   rys 2.1.4b – formularz zarządzania załącznikami do treści 

 

 2.1.5   upload plików via WYSIWYG 

 

W poprzednim paragrafie przedstawione zostało w jaki sposób można zamieścić własny plik na serwerze. 

Podobnie należy postępować w celu zamieszczenie innego pliku niż graficzny. 

 

 

2.2 Dodawanie węzła Video 

      

     Serwis posiada możliwość dodawania wiadomości Video. W celu dodania takiej wiadomości, należy 

załogować się do panelu administracyjnego i wybrać opcję video.  

Na rysunku poniżej ( 2.2 ) przedstawiony jest początek formularza dodania treści video. 

 

 
 



W celu dodania pliku, należy wskazać na plik znajdujący się na naszym dysku lokalny, wybrać w jakim  

Jest on formacie, dostępne to 16:9 ( panoramiczny ) i 4:3 ( telewizyjny ).  

 

Pozostałe opcję są takie same jak w przypadku dodania treści tekstowej, i można je wykorzystać do 

uzupełnienia przekazu video treścią 

 

 

.  

2.3 Tworzenie ankiet 

 

     Serwis udostępnia możliwość dodawania ankiet, w tym calu należy wybrać w panelu administracyjnym  

Ankieta. Rysunek poniżej ( 2.3 ) przedstawia panel dodania ankiety :  

 

 
 

  Rys 2.3 – ankieta 

 

 

 

 

Pole Question jest polem gdzie należy wpisac pytanie 

naszej ankiety. 

 

 

 

 

 

 

 

Pola opcje są to odpowiedzi które mogą zostać udzielone, 

ankieta zezwala tylko na 1 odpowiedz na pytanie 

 

 

Tutaj można dodać dodatkowe odpowiedzi – ilość 

nieograniczona  

 

 

 

 

 


