CMSSS manuál k použití
http://www.mezulanik.cz

CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli
spravovat i nezkušení uživatelé. Největší výhodou CMSSS je velmi snadná tvorba šablon, takže si i začátečník dokáže vytvořit vlastní
webdesign.

1. Návod k instalaci
1. Nahrajte všechny soubory CMSSS na server.
2. Otevřete složku /install (např: http://www.vášserver.cz/install)
3. Postupujte podle pokynů.
-------------------------------------Instalace/Konfigurace

Nainstalujte systém podle pokynů a poté smažte složku "install".
Nastavení stránky můžete provádět přes administraci. Pokud budete potřebovat upravit něco manuálně, pak v souboru
(default_config.php). Při instalaci tento soubor default_config.php musí mít CHOD 777.
$mysql_host - Server kde máte databázi.
$mysql_username - Jméno pro připojení k databázi.
$mysql_password - Heslo pro připojení k databázi.
$mysql_database - Název databáze.

2. Moduly
Celý systém se skládá z modulů. Jsou to povětšinou samostatné scripty, které jsou propojeny se systémem pomocí headeru. Takto si
lze snadno vytvořit vlasní moduly a vložit je do systému.
Moduly se nahrávají do složky modules nebo admincp/modules. Uživatelské moduly lze nastavit, přidávat a odebírat v menu pod
položkou Uživatelské moduly. Kliknutím na odkaz „Scanovat složku uživatelských modulů“ systém automaticky přidá nově
nakopírované moduly.
Pro administrační moduly je pricnip stejný pod položkou Administrační moduly.

Do systému je možno přidávat vlastní moduly.

Zdrojový kód, který má být zobrazen je třeba vložit mezi tagy opentable(); a closetable();:
<?php opentable(); ?>
<iframe src="modules/eshop/eshop.php" width="99%" height="500"></iframe>
<? closetable(); ?>
Pro připojení k DB postačí vložit soubor config_default.php pomocí funkce include.

3. Bloky
Bloky tvoří základní část webu. Veškerý obsah je situován do bloků. Můžete sem vkládat text, HTML kód, PHP soubory nebo menu.
Vždy pouze jednu věc. Defaultně se do bloků vkládají moduly jako php scripty nebo HTML kód.
Pokud chcete vložit text či HTML kód, stačí je vložit do textového editoru.
Pokud chete vložit soubor, musíte vložit cestu k php souboru od indexu. Např. modules/links/block.php.
Vkládáte-li menu, stačí pouze zvolit vybrané menu a blok bude automaticky zobrazovat pouze obsah tohoto menu.
Vždy nastavujte viditělnost, ideálně pro skupiny Host a Uživatel.
Další možnost je zobrazovat konkrétní bloky pouze na jedné stránce nebo na všech stránkách na webu.

4.Přihlášení

Pomocí tohoto modulu se můžete přihlásit do uživatelského menu na front-endu stránky. Poté můžete editovat svůj profil, změnit si
heslo k účtu, změnit šablonu pro svůj profil, či posílat zprávy ostatním uživatelům. Pokud má váš účet patřičná oprávnění, můžete se
přihlásit do administrace, kde lze pracovat s mnoha jinými moduly.
Pro přihlášení existuje modul http://adresa/user_system/login.php kde se musí přihlásit všichni uživatelé i administrátoři, kteří ve
svém uživatelském menu uvidí ikonu Administrátorský panel.

5. Skupiny
Skupiny určují různá oprávnění uživatelů v systému i v administraci. Každý blok, modul i článek lze nastavit pro každou skupinu zvlášť.
Ve výchozí instalaci jsou nastaveny 4 skupiny, ale můžete zde vytvářet nové skupiny a nastavovat jim různá oprávnění. Například
uživatelé ve skupině Redaktor, mají přístup do administrace, ale pouze k modulu Novinky, kde mohou přidávat nové články na hlavní
stranu.
Všechny články, novinky a moduly doporučujeme zobrazovat pro skupiny Host a Uživatel, což jsou v podstatě všichni návštěvníci
přihlášení i odhlášení.

6. Nastavení hlavní strany
Nastavit jinou hlavní stranu než výchozí modul Novinky, lze v sekci Nastavení. Je možné nastavit libovolný článek, nebo ručně zadat
adresu jiného modulu. Pokud používáte šablonu, která na hlavní straně nezobrazuje novinky, nastavte jako hlavní stranu „N/A“.

7. Menu
V sekci „Menu“ je možné vytvářet položky v menu. Vždy je možné vložit odkaz na stránku nebo modul, který je již v systému
vytvořen, nebo vložit vlastní libovolný odkaz.
Pro každou položku se nastavuje menu, ve kterém je zobrazena a také nadřazená položka, takže aktuální položka bude její subpoložka.

7. Šablony
CMSSS má nejjednodušší šablonový systém ze všech volně dostupných redakčních systémů.
Šablony jsou velmi jednoduché HTML stránky, které jsou v podstatě rozčleněny so jednotlivých souborů, které jsou „includovány“ do
sebe v podstatě jako PHP soubory. Doporučujeme prohlédnout si již hotové šablony, abyste pochopili princip jakým jsou do
jednotlivých souborů vkládány části kódu.
Postačí tedy pouze jedna HTML stránka, ze které vyjmete kód např. <li>položka</li> pro UPNAV (horní menu) a vložíte jej do souboru
navigation.html. Místo <li> menu vložíte proměnnou UPNAV.

Každá šablona obsahuje následující soubory:
home.html (zobrazení hlavní stránky)
obsahuje proměnné:
SITENAME - název webu
SLOGAN - podtitulek webu
CONTENT - novinky

(šablona news.html)

RIGHTNAV - pravé menu (šablona block.html)
LEFTNAV - levé menu

(šablona block.html)

UPNAV - horní menu

(šablona navigation.html)

HORNIJEDNA - horní menu sekundární (šablona navigation.html)
HORNIDVA - horní menu sekundární

(šablona navigation.html)

HORNITRI - horní menu sekundární

(šablona navigation.html)

HORNICTYRY - horní menu sekundární(šablona navigation.html)
HORNIPET - horní menu sekundární

(šablona navigation.html)

DOWNNAV - spodní menu

(šablona other.html)

SPODEKJEDNA - spodní blok

(šablona other.html)

SPODEKDVA - spodní blok

(šablona other.html)

SPODEKTRI - spodní blok

(šablona other.html)

SPODEKCTYRI - spodní blok

(šablona other.html)

SPODEKPET - spodní blok

(šablona other.html)

FOOTER-patička

(šablona other.html)

Tyto proměnné lze zapsat tak jak jsou zapsány zde, VERSÁLKAMI. Systém jim automaticky přiřadí obsah z databáze v šablonách, které
nastavíte v konkrétních souborech. Proměnné jsou názvy pozic, které následně zvolíte v administraci u každého Bloku.

theme.html

(zobrazení ostatních stárnek)

obsahuje proměnné:
SITENAME - název webu
SLOGAN - podtitulek webu
CONTENT - novinky

(šablona news.html)

RIGHTNAV - pravé menu (šablona block.html)
LEFTNAV - levé menu

(šablona block.html)

UPNAV - horní menu

(šablona navigation.html)

HORNIJEDNA - horní menu sekundární (šablona navigation.html)
HORNIDVA - horní menu sekundární

(šablona navigation.html)

HORNITRI - horní menu sekundární

(šablona navigation.html)

HORNICTYRY - horní menu sekundární(šablona navigation.html)
HORNIPET - horní menu sekundární

(šablona navigation.html)

DOWNNAV - spodní menu

(šablona other.html)

SPODEKJEDNA - spodní blok

(šablona other.html)

SPODEKDVA - spodní blok

(šablona other.html)

SPODEKTRI - spodní blok

(šablona other.html)

SPODEKCTYRI - spodní blok

(šablona other.html)

SPODEKPET - spodní blok

(šablona other.html)

FOOTER-patička

(šablona other.html)

V tomto souboru jsou stejné proměnné jako v předchozí šabloně home.html, takže berte na vědomí, že pokud do obou vložíte stejné
proměnné, jejich obsahy budou totožné.
Pokud chcete, aby hlavní strana byla stejná jako všechny další strany, stačí aby soubory home.html a theme.html měly stejný obsah.

navigation.html

(zobrazení horního menu a bloků)

obsahuje proměnné:
TITLE - název bloku
CONTENT - obsah bloku
Do tohoto souboru lze většinou zadat pouze proměnnou CONTENT, takže se Menu například nebude zobrazovat i s nadpisem bloku,
ale v administraci bude přehledně popsané s názvem bloku.

other.html

(zobrazení spodního menu, bloků a patičky)

obsahuje proměnné:
TITLE - název bloku
CONTENT - obsah bloku

Do tohoto souboru lze většinou zadat pouze proměnnou CONTENT, takže se obsah například nebude zobrazovat i s nadpisem bloku,
ale v administraci bude přehledně popsané s názvem bloku.

block.html
obsahuje proměnné:
TITLE - název bloku
CONTENT - obsah bloku
Pokud do souboru home.html a theme.html zadáte na proměnné RIGHTNAV nebo LEFTNAV, bude se tento soubor vypisovat tolikrát,
kolik bloků bude zvoleno v administraci pro tuto pozici.

news.html
obsahuje proměnné:
TITLE - název článku
TOPIC - kategorie
STORY - obsah článku
POSTEDBY - autor
POSTEDTIME - čas vydání
POSTEDDATE - datum vydání
Tento soubor se vypíše, pokud v šabloně home.html nebo theme.html zadáte proměnnou CONTENT. Tento blok vypíše
články/novinky vytvořené v sekci „Články“.
Pokud nechcete na hlavní straně vypisovat novinky, nezapomeňte v administraci zvolit jinou/prázdnou hlavní stranu. Jinak se novinky
budou vypisovat na konci celé stránky.
Šablony také obsahují složky admincp a poll. To jsou šablony pro administraci a anketu, které se mění vždy s aktuální zvolenou
šablonou. Pokud je nechcete měnit, zkopírujte je z jinýhc šablon.

Dodatečné informace k modulu

- *POZNÁMKA* Nastavte pro složku "modules/gallery/images" chmod 777 jinak nebude galerie obrázků fungovat.
- *POZNÁMKA* Pokud budete používat další moduly, které umožňují nahrávání obrázků či souborů, vždy zkontrolujte, zda máte
nastaven CHMOD 777 pro cílovou složku nahrávání

Lightbox galerie
Hlavní soubor backend.php obsahuje lightbox script pro lightbox zobrazování obrázků na celém webu.
VZOR POUŽITÍ:
Samostatný obrázek
<a href="img/image-1.jpg" data-lightbox="image-1" data-title="Název obrázku">Obrázek #1</a>

Více obrázků
<a href="img/image-2.jpg" data-lightbox="roadtrip">Obrázek #2</a>
<a href="img/image-3.jpg" data-lightbox="roadtrip">Obrázek #3</a>
<a href="img/image-4.jpg" data-lightbox="roadtrip">Obrázek #4</a>

