Manuál typo3 – základy
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Základné pojmy
Pri práci s CMS Typo3 sa stretneme s niekoľkými pojmami, prevzatými z angličtiny a často
používanými.
 CMS - Content Management System, CMS je systém pre editáciu obsahu webových stránok
bez potreby znalosti HTML kódu. CMS tiež uchováva rovnaký tvar stránok (šablónu).
 Frontend - Časť CMS, ktorú vidí návštevník webu
 Backend - administrátorské, užívateľské rozhranie CMS, prostredníctvom ktorého sa vytvára
a mení obsah stránky. Táto príručka je venovaná práci s týmto rozhraním.
 Stromová štruktúra – je to celá štruktúra vašej stránky (stránka fakulty, resp. oddelenia,
alebo kliniky, alebo katedry). Môže byť zložená z viacerých stránok a podstránok.
 Stránka a podstránka – je samostatný priestor, ktorý obsahuje nejaké obsahové prvky. Má
svoje vlastnosti, ktoré môžete ako užívatelia editovať.
 Obsahový prvok – je časť stránky. Môže to byť text, obrázok, alebo tabuľka a pod.
 Plugin – je malá aplikácia, ktorá je súčasťou Typo3 a umožňuje pokročilejšie činnosti na
stránkach. Napríklad vkladanie noviniek a ich umiestnenie na vybraté časti webu, alebo
zoznam zamestnancov s kontaktmi na nich (tieto sa ťahajú priamo z centrálnej databázy)
a pod.
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Prihlásenie do typo3
Aby ste mohli pracovať v prostredí backendu univerzitnej /fakultnej stránky, musíte sa prihlásiť do
systému typo3. Použijete nato svoj univerzitný / fakultný login, zvyčajne je to vaše priezvisko a číslo
a heslo.
Začnite tak, že si spustíte univerzitnú / fakultnú stránku a v spodnej časti kliknete na tlačidlo Prihlásiť.

Stránka vás presmeruje na stránku prihlásenia, kde vyplníte váš login a vaše heslo
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Prvý pohľad na prostredie Typo3 a pár pravidiel používania.

Backend každého používateľa typo3 je rozdelený na tri časti.
Prvá časť obsahuje používateľské nástroje rozdelené do štyroch kategóríí. Stránka, s rôznymi
zobrazeniami stránky, Súbor, na nahrávanie súborov (obrázkov, pdf dokumentov a pod.) a User
tools, kde je možné meniť jazykové prostredie. Štvrtou časťou je Pomoc.
Druhá časť ukazuje stromovú štruktúru stránok, ktoré máte ako prihlásený používateľ k dispozícii.
Každý užívateľ môže mať nastavené iné viditeľné prvky v stromovej štruktúre. Pokiaľ tam nevidíte to,
čo potrebujete, kontaktujte svojho fakultného / univerzitného administrátora.
Tretia časť slúži na zobrazenie toho, čo si vyberiete v stromovej štruktúre stránky. Ide teda o detailný
pohľad na obsah stránky, ktorú ste si v stromovej štruktúre vybrali.
Aby vaša práca bola efektívnejšia, resp., aby ste hneď videli, čo ste v backende urobili, je to dobré si
na druhej karte vášho prehliadača otvoriť stránku, ktorú v type3 spracúvate. Napríklad v backende
pracujem na stránke Akademickej knižnice, tak na druhej karte mám túto stránku otvorenú:
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Typy zobrazení obsahu stránky
Používajú sa dva spôsoby zobrazenia stránok a ich obsahu. Je to cez príkaz Stránka v prvej časti okna
backendu a cez príkaz Zoznam.
Niektoré veci sa napríklad dajú urobiť cez zobrazenie Zoznamu.
Zobrazenie cez príkaz Stránka je základné a poskytuje v tretej časti okna priamo obsah stránky, teda
vidíme tu jednotlivé obsahové prvky konkrétnej stránky, ktorú máme označenú v stromovej
štruktúre.

Zobrazenie cez Zoznam je pokročilé zobrazenie a ukazuje nielen obsahové prvky konkrétnej stránke,
ale aj jej podstránky, teda štruktúru.
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V tomto zobrazení (cez Zoznam) si môžeme zakliknúť aj tzv. rozšírený pohľad, ktorý nám umožní
ďalšie akcie s podstránkami, ale aj s obsahovými prvkami. Napríklad takýmto spôsobom sa dá meniť
poradie stránok, resp. obsahových prvkov, dajú sa premiestňovať, alebo kopírovať, ale aj editovať,
vymazávať a pod.

Stromová štruktúra stránky
V stromovej štruktúre stránky sa zobrazujú tie stránky, ktoré môžete upravovať. V tejto časti
pracujeme tak, že klikáme ľavým tlačidlom myši buď na ikonu stránky, vtedy aktivujeme kontextovú
ponuku alebo na názov stránky, vtedy sa objaví v tretej časti obsah vybratej stránky.
Kontextová ponuka sa objaví aj vtedy, keď klikneme na názov stránky v stromovej štruktúre pravým
tlačidlom myšky.









Ukázať
na novej karte prehliadača sa otvorí príslušná stránka
Disable
nastavenie, ktoré umožní „zneviditeľniť“ stránku v prehliadači
Editovať
v tretej časti sa otvoria vlastnosti tejto stránky
Info
otvorí nové okno s detailnými informáciami o stránke
História / Späť v tretej časti sa zobrazí zoznam predchádzajúcich verzií stránky
Page actions zobrazia sa možnosti, čo môžete so stránkou urobiť (kopírovať, vymazať)
Branch actions táto časť slúži prevažne pre administrátorov systému

Zoznam súborov
Predtým ako budeme na web resp. do obsahových prvkov a na stránky vkladať obrázky a súbory,
musíme si tieto vložiť na server. Toto robíme pomocou príkazu v prvej časti backendu Zoznam
súborov.
Po kliknutí na tento príkaz sa v druhej časti backendu objaví strom adresárov a súborov, ktorý nám
bol pridelený. S týmto stromom pracujeme podobne ako so stromom stránok. Kliknutím na meno
adresára zobrazíme jeho obsah v tretej časti a kliknutím na ikonu daného adresára zobrazíme
kontextové menu, pomocou ktorého pracujeme s daným adresárom.
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Vytvorenie nového adresára
V tretej časti obrazovky hore sa nachádzajú dve tlačidlá. Jedno so šípkou, to slúži na upload súborov
do aktívneho adresára a druhá ikonka so zeleným pluskom na vytvorenie nového adresára.

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí obrazovka, kde vkladáme meno adresára, je to tu nazvané ako
zložky. V prípade, že chceme vytvoriť viac adresárov, v rozbaľovacom zozname vyberieme príslušný
počet zložiek. Ukáže sa nám viac riadkov na zadanie mien daných adresárov. Po zadaní mena
adresára, resp. mien adresárov, klikneme na tlačidlo Vytvoriť zložky.

Upload súborov
Klikneme na adresár, do ktorého chceme nahrať nejaké súbory. Je dobré si nejako rozumne
navrhnúť štruktúru adresárov, aby sa ľahko dali potom vkladať súbory na web. V tretej časti klikneme
na ikonku so šípkou. Otvorí sa takéto okno:
Toto okno môže v starom prehliadači vyzerať inak.
Proces uploadu súborov bude vyzerať ako
v starom type.
V okne máme upozornenie, že môžeme nahrať súbory s maximálnou veľkosťou 1000MB. Výber
súborov urobíme kliknutím na príkaz Vyber súbory. Je možné vybrať naraz viacero súborov. To
urobíme klasickým spôsobom, podobne ako keď pridávame prílohy k mailom. 
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Vytvorenie novej stránky v stromovej štruktúre
Pokiaľ potrebujeme vytvoriť novú stránku v stromovej štruktúre, máme nato niekoľko spôsobov.
Závisí aj od typu zobrazenia, teda, či sa pozeráme na stránky cez príkaz Stránka, alebo cez príkaz
Zoznam.

Vytvorenie novej stránky v druhej časti okna backendu – odporúčaný spôsob
Druhú časť okna backendu tvorí stromová štruktúra. Nad ňou v hornej časti sa nachádzajú 2 ikonky.
Kliknutím na ikonu so zeleným pluskom sa pod ňou zobrazia ďalšie ikonky.

prvá ikonka je štandardná stránka, ďalšia je odkaz na existujúcu stránku a ďalšia je
odkaz na externú URL (napríklad stránka inej univerzity, divadla a pod.)
Vytvorenie stránky prebieha tak, že „chytíme“ do myšky ikonku a ťaháme ju do stromovej štruktúry
a pustíme ju na miesto, kde chceme stránku vytvoriť. Pomôckou by mala byť jemná vodorovná čiara,
ktorá nové umiestnenie ukazuje. Po „pustení“ ikony sa objaví na danom mieste nová stránka, ktorá je
automaticky skrytá (zákaz vjazdu) a jej názov je Default title, ktorý môžeme zmeniť.

Existujú aj ďalšie spôsoby vytvorenia novej stránky, považujme však tento spôsob za najjednoduchší.

Vlastnosti novovytvorenej stránky
Opäť existuje viacero spôsobov, ktorými sa dajú nastaviť vlastnosti novovytvorenej stránky. Jeden
z nich je, keď klikneme na ikonu novovytvorenej stránky v stromovej štruktúre a tam na príkaz
Editovať.

Ďalší spôsob je použiť pravé tlačidlo na myške a z ponuky vybrať opäť Editovať. No a ešte jeden
spôsob je a to kliknúť na ikonu Ceruzky v tretej časti okna backendu:
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Všetky tri spôsoby v tretej časti okna zobrazia vlastnosti stránky, ktoré môžeme editovať a niektoré je
potrebné aj nastaviť.
K dispozícii máme vlastnosti rozdelené do niekoľkých záložiek.

Záložka Všeobecný
Vyberáme tu Typ (Štandardná stránka, alebo odkaz na existujúcu (aby sa nemuselo vypisovať niečo,
čo už je na webe uverejnené), odkaz na externú stránku,...)
V časti Názov máme k dispozícii tri polia, ktoré môžeme (ale nemusíme) vypĺňať. Názov stránky,
potom je tu Alternatívny názov stránky, čo sa použije vo frontende namiesto názvu stránky v menu.
Povedzme, ako názov stránky bude skratka napr. CDO, ale na webe chceme, aby sa zobrazoval názov
Centrálna databáza osôb, tak tento dlhší názov vpíšeme do alternatívneho názvu. Podtitul vyplňte, ak
je to potrebné.

V časti Speaking URL path segment nastavujeme to, čo sa bude zobrazovať v riadku adresy
v prehliadači. Napríklad chceme niekomu skopírovať adresu konkrétnej stránky, ale nie veľmi dobre
vyzerá dlhý názov stránky napr.: https://www.uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/rektor-uk/.
Ak do riadku Speaking URL path segment napíšeme Rektor, tak názov adresy tejto stránky bude
vyzerať takto: https://www.uniba.sk/rektor/ Aby toto fungovalo, musíme zakliknúť aj políčko
Override the whole page path
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Content
Tu sa zobrazujú kontenty, ktoré sú na stránke. Je to dobré, ak chceme zobrazovať nejaký iný kontent
z inej stránky aj na tejto stránke tak ho tam pridáme. Potom keď sa zmení jeden kontent, tak sa
zmení všade . Je to výborný prvok, ktorý zabraňuje vytváraniu duplikátov na stránkach.
Záložka Prístup
V tejto časti si určujeme, či má byť stránka viditeľná – políčko Disabled. Ak je zašrtnuté, tak stránka
nebude na webe zobrazená. Políčko V menu Skryť znamená, že názov stránky (alternatívny názov
stránky) sa nebude zobrazovať v menu stránky.

V časti Dátumy a prístup si môžeme určiť dátum, odkedy bude stránka publikovaná na webe a kedy
prestane byť na stránke viditeľná. Napríklad chceme uverejniť, že bude nejaká verejná zbierka,
stránku si pripravíme skôr a dátum publikácie dáme napríklad o týždeň neskôr. Dátum expirácie
môže byť dátumom konania akcie. Tým pádom si nemusíme sledovať, či máme na webe aktuálne
informácie a či tam náhodou nie je zverejnené niečo, čo bolo pred 3 mesiacmi.
Záložka Metadáta

11

Tu môžeme pridať Abstrakt, čo je informácia, ktorá sa nezobrazuje vo frontende, ale v zdrojovom
kóde stránky, ktorý „prezerá“ napr. vyhľadávač, kľúčové slová, čo sú buď slová, alebo nejaké krátke
popisy, pomocou ktorých túto stránku ľahšie nájde vyhľadávač. Do Popisu môžeme pridať text, ktorý
bude zobrazený ako krátky opis stránky vo vyhľadávači.
V časti Editorial sa nastavuje zodpovedná osoba za stránku. Musíme to mať kvôli zákonu. Je vhodné
to tam vyplniť, lebo je plugin, ktorý kontroluje neaktuálne stránky a tým, kto majú zodpovednosť
posiela emaily o tom, že táto stránka je neaktuálna.
Záložka Appereance
Šablóny stránky

Záložka Extended
Zaškrtávacie políčko Povoliť len jeden otvorený akordeón na stránke znamená, že povolíme len
jednu „harmoniku“ Na tejto záložke môžeme takisto určiť, aby bola stránka roztiahnutá na čo
najväčšiu šírku. Pokiaľ políčko Roztiahnuť na celú šírku obrazovky nie je zaškrtnuté, bude obsah
stránky zaberať cca 1/3 šírky obrazovky.

Ak sme všetky vlastnosti nastavili ako sme potrebovali, môžeme vlastnosti stránky uložiť pomocou
ikonky „Diskety“ v tretej časti hore.

K editácii vlastností stránky sa vieme kedykoľvek vrátiť cez kontextovú ponuku v stromovej
štruktúre dostupného webu – cez príkaz Editovať
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Vytvorenie obsahu stránky - obsahové prvky
Po vytvorení novej stránky sa na webe (vo Frontende) objaví niečo takéto.

Prvá časť je navigačné menu, druhá časť je hlavný obsah stránky, tzv. Main content a tretia časť je
obsah pravej časti stránky, tzv. Right content.
V Backende to isté vyzerá takto:

Nový obsahový prvok vkladáme pomocou ikony so zeleným pluskom
Po kliknutí naň sa nám objavia možnosti aký typ obsahového prvku chceme vložiť.

Obsahové prvky sú rozdelené do troch záložiek: Typický obsah stránky, kde je textový prvok, text
s obrázkom, obrázky a Tabuľka; potom sú to Špeciálne prvky, kde sa zaraďujú odkazy na súbory,
oddeľovač alebo nejaký audio, video, resp. flash súbor. Na poslednej záložke Pluginy sú dostupné
niektoré pluginy, ktoré môžeme na webe využívať.
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Typický obsah stránky – textový prvok
Keď si vyberieme kliknutím Textový prvok, objaví sa toto okno s nasledovnými nastaveniami, ktoré
sú uložené v štyroch záložkách: Všeobecný, Appereance, Prístup a Extended.
Záložka Všeoecný

V časti Názov napíšeme názov obsahového prvku. Odporúčame nazvať obsahový prvok vždy, aby bol
aj pre editora ľahšie vyhľadateľný. Možnosť Typ znamená toľko, že ak je nastavený na Základný, tak
názov obsahového prvku bude na stránke aj viditeľný. Ak je nastavený Typ na Skrytý, tak názov
obsahového prvku nebude viditeľný.

Ešte v tejto časti Názov môžeme pridať aj dátum, ktorý sa zobrazí v hornej časti obsahového prvku.
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Samotný text píšeme do poľa, kde vidíme podobní ikonky na formátovanie textu ako vo Worde. Ak
kopírujeme obsah z iného webu (napríklad starého webu UK) alebo wordového dokumentu do
textového prvku nového webu, môže sa stať, že sa nám skopíruje rozloženie textu (formátovanie),
ktoré nám nevyhovuje, toto odstránime tou ikonkou metličky. Na novom webe nezvýrazňujeme
inými farbami, nemeníme typy písma, atď
Záložka Appereance
Táto sa týka prvku, ktorý vytvárame v pravej časti – Right content
Záložka Prístup
Na tejto záložke môžeme zneviditeľniť obsahový prvok a to zaškrtávacím políčkom Disable. Máme tu
takisto k dispozícii aj políčka Publish Date a Expiration Date, ktoré slúžia na nastavenie dátumu,
odkedy dokedy bude obsahový prvok viditeľný.

Záložka Extended
Tu si nastavujeme vlastnosť, ktorá sa volá In Accordion. Znamená to toľko, že, keď túto vlastnosť
zaklikneme, obsahový prvok sa bude správať tak, že bude primárne zobrazený iba názov obsahového
prvku a jeho samotný obsah sa objaví až po kliknutí na názov. Tu sa samozrejme vylučuje použitie
skrytého názvu obsahového prvku, aby bolo načo klikať.
Akordeón sme použili ako prvok, ktorým môžeme znížiť množstvo podstránok v stromovej štruktúre,
čím sa web stáva prehľadnejším. Stránka tak nemá jednu alebo dve podstránky, ale namiesto nich
schovaný obsah v akordeóne, ktorý sa dá rozvinúť po kliknutí.

Na stránke to bude vyzerať takto:

Každú zmenu potvrďte kliknutím na ikonku „diskety“, aby sa zmeny uložili.
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Typický obsah stránky – text a obrázky
Keď klikneme v stromovej štruktúre opäť na našu stránku NS, tak už v backende uvidíme, že jeden
obsahový prvok máme vložený.

Ikonku s možnosťou vloženia nového obsahového prvku máme teraz aj nad aj pod existujúcim. Ak si
vyberieme ikonku nad existujúcim prvkom, bude umiestnený tento nový prvok nad existujúcim aj vo
frontende. Takže vyberieme si Text a obrázky. Všetky príkazy a záložky sú úplne totožné. Pribudla
záložka Obrázky a trochu sa zmenil vzhľad záložky Appearance.

Na záložke Obrázky je časť Images and Captions. Tu si v do ľavého okna vyberieme obrázky, ktoré
sme si nahrali do backendu typa3 predtým. Toto nahratie urobíme kliknutím na ikonku „priečinka“,
tým sa otvorí toto okno, kde si vyberieme obrázky a cez príkaz Import selection ich vložíme do
obsahu.
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Je vhodné obrázky nahrávať do backendu s nejakými „normálnymi“ názvami, aby sme ich prípadne
vedeli popísať. Na popis nám slúži praví časť s názvom Captions. Popisy oddeľujeme enterom pre
každý obrázok zvlášť.
V časti Behaviour nastavujeme, čo sa bude diať po kliknutí na obrázok, čiže môžeme tu na každý
obrázok zvlášť nastaviť preklik na inú stránku. Odkazy oddeľujeme enterom (nie čiarkou, ako je
v popise).
V časti Accessability nastavujeme tzv. alternatívne texty, čo sú vlastne popisy, ktoré sa zobrazujú
namiesto obrázkov (pokiaľ načítavanie trvá príliš dlho). Takisto ich používajú zrakovo postihnutí,
pretože práve tieto texty im „čítačka“ prečíta. Môžeme sem pridať aj tzv. texty Title pre každý
obrázok zvlášť. Je to text, ktorý sa objaví v bublinke, keď myškou ukážeme na daný objekt (tu
obrázok).

Na záložke Appereance nastavujeme vzhľad všetkých vložených obrázkov, na obrázku je uvedená
zmena šírky všetkých obrázkov na 100px. Výška sa prispôsobí. Ďalej na obrázku vidieť zarovnanie
obrázkov – vpravo v texte a počet stĺpcov – teda koľko obrázkov má byť vedľa seba, my sme dali 3.
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Na stránke to bude vyzerať potom takto. Aj s Captions, aj s TITLE.

Typický obsah stránky –obrázky
Tento obsahový prvok slúži na vloženie viacerých obrázkov, ktoré môžeme usporiadať do viacerých
stĺpcov.
Je to presne tá istá situácia, ako keď vkladáme obsahový prvok text s obrázkom, ibaže nemáme
možnosť vložiť text.

Typický obsah stránky –tabuľka
Tento obsahový prvok používame vtedy, keď chceme vložiť na stránku tabuľku. Máme k dispozícii 3
záložky.

Na prvej záložke Všeobecný nastavujeme okrem jazyka aj stĺpce, pokiaľ by sme tabuľku vytvárali
v pravom stĺpci webu – Right content. Obsahový prvok vieme skryť – Disable. Vieme dať prvku názov,
ktorý vieme skryť – Typ – Skrytý
Na záložke Tabuľka si v časti stĺpce nastavíme dopredu koľko stĺpcov chceme, aby naša tabuľka mala.
Hneď potom je potrebné tabuľku uložiť, inak si to Typo3 nezapamätá. Kliknutím na ikonku Tabuľky sa
prepneme do zobrazenia tabuľky.
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Tým sa dostaneme do zobrazenia tabuľky v stĺpcoch a riadkoch, kde vyplníme stĺpce údajmi, ktoré
potrebujeme. Čierne plusko slúži na pridanie riadkov (stĺpcov).

Treba si dať pozor, pretože Typo3 pridáva vždy 5 riadkov, aby sa nestalo, že vyplníme iba jeden
a ostatné budú v tabuľke prázdne. Po uložení tabuľky bude na stránke tabuľka vyzerať takto:

To, ako vyzerá tabuľka neovplyvníme. Nejaké vlastnosti však môžeme nastaviť v časti Vlastnosti
Pluginu na záložkách Prístupnosť a Parsovanie tabuľky. Odporúčame napríklad nastaviť Pozíciu
hlavičky, aby záhlavie tabuľky bolo aj farebne odlíšené od ostatných údajov.

Presun, kopírovanie, skrývanie a vymazávanie obsahových prvkov
Ak sme rozumne využili vytváranie obsahových prvkov, vieme ich pomerne jednoducho a rýchlo
napríklad presunúť, teda zmeniť ich poradie, skopírovať, skryť, prípadne úplne odstrániť. Urobíme to
tak, že sa prepneme v prvej časti do zobrazenia Zoznamu.

V tomto zobrazení sa ukážu vedľa obsahových prvkov ďalšie ikony, ktorými môžeme veľmi rýchlo
meniť ich poradie, skrývať, vymazávať a pod.
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Užitočný plugin – Adresár
Pri vytváraní obsahu stránky je možnosť použiť aj nejaký plugin, ktorý robí určité veci automaticky.
Zatiaľ je pre všetkých používateľov užitočný len jeden plugin s názvom Personnel. Tento zabezpečí
vždy aktuálne údaje zamestnancov oddelenia (katedry, kliniky, ...), pretože vypisuje mená a kontakty
priamo z databázy. Tak sa nemôže stať, že na stránke sa zobrazujú kontakty ľudí, ktorí na oddelení už
nepracujú.
Ako plugin vložiť na stránku
Klikneme na ikonku vloženia nového obsahového prvku na stránku:

A potom na záložku Pluginy, kde si vyberieme Všeobecný plugin

Potom sa otvorí okno s o šiestimi záložkami – Všeobecný, Plugin, Appearance, Prístup, Behaviour,
Extended
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Hneď sa prepneme na záložku Plugin, kde si v zozname pluginov vyberiem ten s názvom Personnel.

Po výbere potvrdíme okienko s otázkou

Okno pluginu sa zmení nasledovne a na prvej záložke Základné nastavenia si vyberieme oddelenie
/fakultu/ súčasť /katedru, atď., ktorej chceme zobraziť kontaktné údaje.
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Ďalšie nastavenia riešime v ďalších záložkách Možnosti obsahu a Možnosti zobrazenie. V poznámke
je vždy vysvetlené, čo treba nastaviť a ako.
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