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Fotogalerie Obscura je modul, který slouží k publikování fotografií s možností zařazení fotografií
do alb a vytvoření víceúrovňové struktury fotogalerie. Fotografie lze také připojovat do článků:
●

přímo

●

jako odkaz na detail fotografie z fotogalerie

●

nebo formou odkazu na příslušné album fotogalerie a formou bloků propojit články
s fotogaleriemi

1.1 Přihlášení
Správu fotogalerie mohou provádět pouze
přihlášení redaktoři. K přihlášení redaktora do
systému slouží dialog na adrese URL/user.php,
kde URL je adresa vaší webové prezentace
(např.: www.nasefirma.cz). Do pole Uživatel
zadejte své přihlašovací jméno, zadejte své heslo
a přihlaste se kliknutím na tlačítko Přihlášení.
Redaktor navíc musí mít oprávnění pro práci
s fotogalerií.
Obr. 1 – Dialog pro přihlášení

1.2 Popis fotogalerie
Fotogalerii nalezne uživatel na adrese URL/modules/obscura/. Touto adresou vstoupíte do
základního (výchozího) alba, které je nejvyšší úrovní fotogalerie. Toto výchozí album nelze smazat
ani přesunout. Další alba budete organizovat do stromové struktury podobně jako články, takže
každé album může obsahovat podalba. Alba fotografií zanořená do aktuálního alba jsou vypsána
v seznamu pod názvem alba. Do každého alba lze také vkládat samostatné fotografie (viz níže).
Když najedete ukazatelem myši do přibližně výšky názvu aktuální galerie (nadpisu), objeví se
napravo od nadpisu editační panel nástrojů (toolbar) s ikonami pro editaci fotogalerie.

Obr. 2 – Náhled na strukturu fotogalerie
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Obr. 3– Náhled na fotogalerii Obscura

1.3 Jak vytvořit nové album
Nové album lze vytvořit pomocí první ikony v editačním
toolbaru. Po kliknutí na tuto ikonu se uživateli zobrazí dialog pro
vytvoření alba (Obr. 5).
Obr. 4 – Ikona pro tvorbu nového alba
U nového alba je nutné vyplnit minimálně jeho název. Popis slouží pro podrobnější informace ke
galerii.
Na záložce Album lze v poli Pořadí zadat číslem pořadí alba ve výpisu (viz kapitola 1.9), určit
způsob řazení alb v galerii a případně změnit tzv. Rewrite1.
Na záložce Fotky lze určit způsob řazení fotografií v galerii.
Záložka Volitelné obsahuje uživatelská pole. Informace do nich zadané lze využít pro zákaznické
úpravy fotogalerie, např. pro vytvoření dalších vazeb alba do redakčního systému (integraci
s články apod.).

1 Rewrite je část URL adresy konkrétní webové stránky (článku nebo alba) rewrite je generován automaticky
redakčním systémem z názvu článku nebo alba, ale lze jej ručně změnit
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Obr. 5 – Náhled na okno pro vytvoření nového alba
Po zadání příslušných údajů nového alba stačí kliknout na tlačítko Uložit.
Po uložení změn se uživatel dostává do nově vytvořeného alba, ve kterém může:
●
●
●
●
●
●
●

vytvářet další podalba (ikona 1),
provádět úpravy aktuálního alba (ikona 2)
smazat aktuální album (ikona 3)
přesouvat aktuální album do jiného alba (ikona 4)
upravovat oprávnění pro editaci aktuálního alba (ikona 5)
měnit pořadí fotografií v tomto albu (ikona 6 – objeví se pouze v
případě, že jsou v albu vloženy fotografie)
vkládat jednotlivé fotografie do aktuálního alba (ikona 7)
Obr. 6 – Ikony pro editaci
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fotografie do aktuálního alba hromadně importovat (ikona 8).

Odkaz zpět o úroveň výš pod názvem alba slouží k návratu do původního rodičovského alba.
Odkaz spustit slideshow slouží k prohlížení alba formou slideshow. (více viz kap.1.7)

1.4 Jak přesunout existující album
Pomocí ikony nůžek v editačním toolbaru (ikona 4 na obr. 6) je možno album přesunout do jiného
alba. Způsob je podobný jako při přesunu článků: Kliknutím na ikonku umístíte aktuální album do
schránky a přejdete do alba, do něhož chcete aktuální album přesunout.
Kliknutím na ikonku
jste přešli.

pro vložení alba vložíte album ze schránky jako potomka alba, do kterého
!Album se přesouvá včetně všech svých podalb!

1.5 Vkládání fotografií
Do alba lze vkládat fotografie pomocí ikony
(ikona 7 na obr. 6). Vkládat lze pouze
soubory typu jpg (nebo jpeg) a png. Ostatní obrazové formáty nejsou podporovány.
Výběr fotografie, která má být vložena, probíhá pomocí tlačítka Procházet. Uživatel tak může
načíst jakoukoli fotografii uloženou ve svém počítači. Další pole jsou obdobná jako u vytváření
nového alba. K fotografii lze přidat název, popis, a také stručný popis. Dále lze volit pořadí
fotografie v albu, její viditelnost, připsat GPS souřadnice, témata apod. Dle aktuálního nastavení
fotogalerie. Načtení fotografie proběhne po kliknutí na tlačítko Uložit. Kliknete-li na tlačítko Zpět,
nebudou uloženy žádné změny.
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Obr. 7 – Náhled na okno pro vložení fotografie

1.6 Zobrazení fotografií
Po vložení se zobrazí fotografie včetně jejího názvu a popisku. Zároveň zde naleznete náhled
na celé album se zvýrazněním aktuálně prohlížené fotografie. Pro přecházení mezi fotografiemi
můžete využít tlačítka předchozí či následující nebo zvolit konkrétní fotografii v náhledu.
Po kliknutí na aktuálně zobrazenou fotografii automaticky přecházíte na následující fotografii alba.
Pro prohlížení fotografií alba můžete také využít slideshow (viz kap. 1.7). Z náhledu fotografie se
dostanete zpět na úroveň alba kliknutím na jeho název.

Obr. 8 – Náhled na vloženou fotografii
Kliknutím na odkaz všechny formáty zobrazíte dostupné formáty aktuální fotografie
v předdefinovaných velikostech (viz Obr. 9). Velikosti fotografií v přehledu jsou předem nastaveny
7
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při instalaci modulu. Uživatel nemá možnost měnit velikosti jednotlivých formátů.

Obr. 9 – Náhled na zobrazení všech formátů fotografie
Zpět k náhledu fotografie přejdete pomocí odkazu zpět na fotografii.

1.7 Slideshow
Fotografie alba lze prohlížet také formou slideshow, které spustíte kliknutím na příslušný odkaz
v albu příp. u aktuálně prohlížené fotografie. Slideshow automaticky zobrazuje všechny fotografie
aktuálního alba v 5vteřinových intervalech. Při najetí myší na fotografii se v levém horním rohu
zobrazí ovládací panely, díky kterým můžete přecházet mezi fotografiemi ručně, slideshow
pozastavit nebo opět spustit. Pomocí ikony
můžete slideshow zobrazit na celou obrazovku.
Zpět k běžnému zobrazení se dostanete stisknutím klávesy Esc. Kliknutím na odkaz
opustit slideshow se vrátíte k výchozí fotografii resp. albu.
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Obr. 10 – Náhled na slideshow

1.8 Úprava fotografií
Editační toolbar fotografie opět nabízí možnosti dalších úprav. Levá
ikona toolbaru umožňuje editovat název, popis a pořadí již vložené
fotografie, pomocí ikony uprostřed lze fotografii odstranit. Pravá
ikona slouží k přesování fotografie na jiné místo fotogalerie.
Obr. 11 – Editační toolbar fotografie

1.9 Změna pořadí fotografií v albu
K jednoduché změně pořadí fotografií v albu slouží ikona
(ikona 6 na obr. 6). Při jejím
použití lze libovolně měnit uspořádání fotografií v albu tak, že konkrétní fotografii myší uchopíte a
tažením přesunete na nové místo.
Výsledné pořadí fotografií v albu lze také obrátit. Při editaci alba zvolíte na záložce Fotka (viz obr.
5) roletku Seřadit fotografie, zda chcete řadit fotografie Vzestupně či Sestupně.

1.10 Hromadný import fotografií
Fotogalerie disponuje funkcí hromadného importu fotografií, a to včetně roztřídění do alb.
Fotografie si musíte pro import předem připravit. Fotografie (podporovány jsou formáty jpg, png)
uspořádejte ve svém počítači do struktury složek, která bude reprezentovat strukturu alb.
Z vnořených složek se vytvoří podalba. Do každého alba se vloží všechny fotografie
v odpovídající složce.
Výsledný balík složek pak sbalte do ZIP archivu. Velikost výsledného archivu by neměla překročit
cca 32 MB. Pokud potřebujete importovat větší soubory kontaktujte administrátora webu. Větší
importní soubor je případně možné rozdělit na několik menších – například sbalit do ZIP archivu
samostatně jednotlivé fotogalerie.
Přejděte do alba, do nějž se má provést import, a klikněte na 8. ikonu v editačním toolbaru (viz obr.
6). Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte připravený importní soubor ve svém počítači.
V případě potřeby můžete v editačním okně nastavit i další volby pro import:

Pak klikněte na tlačítko Uložit. Načtení souboru na server a převedení jeho obsahu do alb může
trvat několik minut.
Složky obsažené v importním ZIP souboru budou podalby aktuálního alba.
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1.11 Vkládání fotografií z galerie do článků
Chcete-li vložit fotografii nebo odkaz na galerii do článku, otevřete článek k úpravám, vložte
kurzor do místa, kam chcete fotografii vložit a v editoru klikněte na ikonku
(Vložit připravený
obsah fotogalerie Obscura). Otevře se okno dle obrázku 12.

Obr. 12 – Okno pro vkládání fotografie do článku
Zvolte galerii – v levé horní sekci okna vybíráte galerii, z níž chcete přidat fotografii. Galerie tvoří
stromovou strukturu. Do hlubších úrovní přecházíte kliknutím na název galerie, do vyšších úrovní
přecházíte kliknutím na dvojtečku zcela nahoře v seznamu galerií.
V náhledovém okně vpravo se zobrazí fotografie, které aktuálně vybraná galerie obsahuje.
Kliknutím vyberte fotografii, kterou chcete do článku vložit.
Velikost – touto volbou zvolíte velikost fotografie vložené do článku. Velikosti v nabídce mohou
být uživatelsky nastaveny podle potřeb vašeho webu a mohou se lišit od zde použitých ilustrací.
(viz Obr. 13)

!

Před nastavením parametrů vložení musíte mít nejprve vybranou fotografii. Vyberete-li jinou
fotografii, volby pro vložení fotografie se uvedou do výchozího nastavení.

10

Fotogalerie pro redakční systém Marwel – Obscura verze 2.0

verze manuálu 1.0

Obr. 13 – Fotografii je možno vložit do článku v několika velikostech
Volby v nabídce Velikost zpravidla vystihují maximální velikost vkládaného obrázku (tzv.
opsaného čtverce).
●

Velikost uvedená v závorce definuje delší rozměr obrázku vloženého do článku. V případě
thumbnail (150x150) tak bude delší rozměr 150 obrazových bodů a menší rozměr bude
respektovat poměr stran původního obrázku.

●

Volba original vloží obrázek v původní velikosti, pokud by však měl přetéci z vyhrazeného
prostoru v článku, může být velikost jeho zobrazení zmenšena tak, aby optimálně vyplnil
vyhrazenou šířku.

●

Volba popup nemá vliv na funkci obrázku v článku, označuje pouze velikost používanou
při zobrazování fotografie v popup (samostatném) okně galerie.

Zarovnání – u vkládané fotografie můžete zvolit její zarovnání v textu daného článku.
Alternativní text – textový popisek obrázku použitý v bublině zobrazené při najetí myši na obrázek
v článku, nebo na místě nezobrazeného obrázku (při vypnutém zobrazování obrázků). Jako výchozí
popisek se při výběru fotografie nastaví název souboru s fotografií, ale vy jej můžete přepsat.
Alternativní text se také může zobrazovat jako regulérní popisek obrázku (viz volba Včetně
popisky).
Přepínač pod náhledem řídí funkci obrázku vloženého do článku:

Obr. 14 – Přepínač pro způsob vložení fotografie do článku
●

Vložit přímo – vloží do článku obrázek o velikosti, kterou jste nastavili volbou Velikost.
Obrázek nemá funkci odkazu.
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Vložit náhled na detail v novém okně – vloží do článku obrázek o velikosti, kterou jste
nastavili volbou Velikost. Po kliknutí na obrázek v článku se otevře samostatné okno
(popup okno) s fotografií v rozměrech detailního zobrazení s popisem.

Obr. 15 – Detailní zobrazení fotografie
●

Vložit jako odkaz na galerii – vloží do článku obrázek o velikosti, kterou jste nastavili
v roletce Velikost. Po kliknutí na obrázek v článku se otevře samostatné okno (popup okno)
s fotogalerií do které fotografie náleží.

Obr. 16 – Samostatné okno s fotogalerií
Jakmile máte u fotografie nastaveny potřebné parametry, klikněte na tlačítko Vložit ve spodní části
okna (viz obr. 12).
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1.12 Vkládání automatického výpisu fotografií do článků
Do článku lze vkládat automatický výpis fotografií z fotogalerie pomocí speciálního zápisu.
Pro zobrazení posledních vložených fotografií lze použít zápis:
### module dirname=obscura sort=create_date order=desc limit=4 ###
Číslice za konstantou limit udává počet vypsaných fotografií.

Obr. 17 – Náhled na poslední vložené fotografie vložené pomocí automatického výpisu
Nejčastěji zobrazené fotografie lze automaticky do článku vložit pomocí následujícího zápisu:
### module dirname=obscura sort=count_view order=desc limit=4 ###,
Číslice za konstantou limit udává počet vypsaných fotografií.

Obr. 18 – Náhled na nejčastěji zobrazované fotografie vložené pomocí automatického výpisu
Výpis fotografií z konkrétního alba je rozšířen o specifikaci alba a způsobu řazení fotografií:
### module dirname=obscura from=116 display=product sort=order_number order=asc limit=15
total=0 recursive=1 ###

!

Konkrétní podoba tohoto zápisu je však specifická pro každý web. Přesný postup, jak vkládat
výpis fotografií z určitého alba, proto naleznete na vašem webu v sekci Pro redaktory.
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1.13 Oprávnění k editaci fotogalerie
Fotogalerie umožňuje také vymezit práva skupin uživatelů k editaci jednotlivých alb. Při použití
ikony ve tvaru visacího zámku (ikona 5 na obr. 6) lze definovat, která uživatelská skupina může
aktuální album editovat, vytvářet v něm alba další příp. je mazat.

Obr. 19 – Okno pro definici oprávnění uživatelských skupin

!

Oprávnění se při výchozím nastavení dědí z vyšších úrovní struktury fotogalerie, přičemž větší
váhu má oprávnění, které je hierarchicky výše.
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