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    Joomla 3.5 oktatóvideó 

Joomla alapok 

1) A honlap megtervezése és az előkészületek  

 Képek, videók, szövegek gyűjtése,  

 Joomla beszerzése,  

 A Template/Sablon választás – Mire kell figyelni? 
 Joomla verzió, modulok elrendezése, háttérszín, a betűszínek, a betűtípusok és a betűméretek 

 Tárhelyszolgáltató választás – Mire kell figyelni? 
Rendszerkövetelmények, gyorsaság/minőség/segítőkészség, ár, szerződési feltételek 
 

2) Joomla! telepítése  

 A tárhelyszolgáltatóhoz a webszerverre  
o  Joomla kicsomagolása, 
o  Joomla feltöltése a szerverre egy ftp-programmal 
o  A főbeállítások: a webhely neve és leírása, adminisztrátori név, jelszó és e-mail cím,  
o  Az adatbázis konfigurálása: adatbázis típusa, az állomás neve, jelszó, adatbázis név, táblanév 

előtag 
o  Nyelvek: További nyelvek telepítése (magyar, német), a többnyelvű funkció aktiválása, 

az adminisztráció és a webhely alapértelmezett nyelve 

 Joomla telepítése a számítógépünkre 
a mindent-egyben eszközzel: Localhost + Joomla 
 

3) A Frontend:          
A webhelynek az a része, amit a honlap látogatói látnak  

  A Fontend tartalma:  
o tartalmi elemek (szövegek, képek, videók) 
o Modulok pld.: menük és bejelentkezés 
o Template (a dizájn sablon) 
o Nyelv: a tartalom nyelvi beállítás alapján 

4) A Backend: Az adminisztrációs felület  

 Az adminisztrációs felület menüpontjai 

 A vezérlőpult   
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5) A legfontosabb beállítások, 
amelyekkel sok időt és bosszúságot spórolunk meg. 
 
Globális konfiguráció, Bővítmények/Beépülőmodul-kezelő, Szövegszerkesztő működési mód, Sablonkezelő 
beállítások, a modulpozíciók megmutatása, keresőoptimalizálási beállítások, Captcha 

A Template / Sablon 

6) Egy új Sablon / Template telepit́ése 

7) A sablonkezelő  

A sablon/template elrejtett lehetőségeinek a megismerése  
A Template elemek elrendezése, a modul pozíciók megtekintése: menük, fejléc, lábléc, modulok, reklámok 
helyének a megtekintése 

8) Egy egyéni fejléckép vagy logó beillesztése a Template /sablonba 

9) A sablon testreszabása: 

  A logó típusa (kép / szöveg) 

 A slogen 

  A facebook, google+ és Twitter iconok konfigurálása 

  A betűtípus és stílus megváltoztatása a sablonban 

 A diabemutató képei és feliratai 

Cikkek írása Joomlával 

10) Joomla tartalomrendezési módszere  
Joomla felépítése, Frontend és Backend, a menük és a cikkek kapcsolata, kiemelt cikkek, kategória blogok és 
listák, alkategóriák 

11) Kategóriák és alkategóriák létrehozása 

12) Cikkek iŕása 

 A kiemelt cikk 

 A szövegszerkesztő használata  

A betük, szövegek, címek, bekezdések formázása.  

 Linkek: Külső és belső linkek készítése. Oldaltörés, bevezető „tovább” stb. 

 

13) A kiemelt cikkek, és a ciḿlap elrendezése 
Elrendezése, sorrendje, kapcsolatuk a főmenühöz. 

14) A kategóriák és cikkek beállításai: 

 Megjelenítés lista vagy blog formában 

 Látható legyen: a szerző neve, közzététel és módosítás dátuma, értékelés,  "Bővebben" gomb, 
nyomtatási ikon, e-mail ikon, navigáció stb.  

15) Cikkek kötegelt feldolgozása 
Az összes kijelölt cikk hozzárendelése egy kategóriához egy kattintással 
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16) A kapcsolatfelvételi űrlap készit́ése 

17) Egy új szövegszerkesztő  telepítése  
 A JCE szövegszerkesztő  telepítése, használata és eltávolítása 

Multimédiás tartalmak és linkek beillesztése 

18) A médiakezelő használata 

 A bélyegkép és a részletes nézet 

 váltás a mappaszintek között  

 új mappa létrehozása 

 a médiakezelő konfigurálása  

 mp3 fájlok engedélyezése 

 kép-, és zenei fájlok feltöltése 

 fájlok törlése 

19) Képek beillesztése a cikkekbe. 

 Képek beillesztése 

 A kép elrendezése 
o szegély, távolság a szövegtől 
o a kép címe és leírása 

20) Google térkép beillesztése 

 Beilleszés a cikkbe 

 Beilleszés a kapcsolatfelvételi űrlapra 

21) YouTube videók beillesztése a cikkekbe 

22) MP3 audio fájlok beillesztése a cikkekbe 

23) Linkek / hivatkozások beillesztése a cikkbe 

 Belső linkek:  
o Egy saját cikkünkre mutató link  
o űrlapra,  
o menüre,  
o e-mailre,  
o PDF fájlra mutató link beillesztése a cikkbe 

 Külső link:  
o Idegen oldalra mutató link beillesztése a cikkbe 

24) A Horgony  
Hivatkozások a cikken belül 

25) Fényképalbum beillesztése  

 Fotóalbum beillesztése a cikkbe  

 modulkénti használata pld. a jobb oldali menük alatt 
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Menük készítése 

26) Menü készítés egy cikkhez 

27) Az elrejtett menü  

 Hogyan, miért, mikor 

 A menü áthelyezése máshová 

 A menü cím megjelenítése vagy elrejtése 

 A menü átnevezése 

28) Menü készítés egy kategóriához  

 A kategóriához tartozó cikkek közötti lapozás a navigáció használatával 

 A menü típusának a megváltoztatása 

 A kategóriára mutató menü készítése 

29) Menükészítés egy bővítményhez vagy komponenshez 

 A kapcsolatfelvételi űrlaphoz 

 Hozzáférési szint: csak regisztrált látogatók/mindenki 

30) Külső oldalak, idegen tartalmak beillesztése (Frame/Fűző) 

A Fűző menü beilleszt egy külső oldalt (URL-t, honlapot) a honlapunkba. 

31) Menü struktúra 

 Fő- és almenük készítése  
(Menü készítés a fényképalbumhoz) 

32) Menüpontok sorendjének az átrendezése 

33) Menü képekkel 

 Iconok beszerzése, és feltöltése a médiakezelőbe 

 A menüpont szerkesztése 

34) Egy új menü modul (doboz) készítése 

 Menü- cím, - típus, - leírás. 

 Egy modul hozzáadása a menütípushoz. 

 A modul hozzárendelése a menüpontokhoz/az oldalakhoz. 

35) Menük ki-/bekapcsolása, törlése és visszaállítása 
 
Hibajelzés és megoldás - 
Sikertelen mentés a következő hibával:  
„Egy másik menüpontnak ilyen aliasa van ugyanezzel a szülővel” 
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Modulok használata és új modulok készítése 

36) A Modulkezelő  

 Modulok ki/bekapcsolása 

 A modulok sorrendjének az átrendezése, 

 Törlés és visszaállítás 

 Szerkesztés 

 Kötegelt feldolgozás 

37) A Bejelentkezés modul készítése 

38) Saját HTML modul készítése 

39) Egy modul beillesztése egy cikkbe 

Sablon/ Template csere 
Egy Responsive Template alkalmazkodik a mobil készülékekhez, 
a sablon alkalmazkodik a képernyő mérethez. 
 

40) Új Template telepítése: 

a stílus szerkesztése, hozzárendelés menüpontokhoz, a logó kiválasztása, a max. oldal szélesség 
megadása, a responsive layout ki-/bekapcsolása, háttér stílus kiválasztása) 
 

41) A bejelentkezés modul áthelyezése, és egy kereső mező / modul készítése 

42) A főmenü konfigurálása 
 
modul osztály utólag (menü klassen suffix) használata 

43) Utolsó igazítások  
 
a tartalomban és a modulokon. 
Egy modul másolása. 

44) Responsive  Diavetítés 

Responsive slideshow beillesztése 

45) A saját Favicon beillesztése 

Egyéb elemek, fontos tudnivalók, tippek 

46) Többnyelvű honlap  

 1.- rész 

 2.- rész 

47) Felhasználók és hozzáférési szintek 
 
felhasználók, felhasználói csoportok, hozzáférési szintek, jogosultságok: 
Public, Guest, Manager, Administrator, Registered, Author, Editor, Publisher, Super User  >> 
megismerése és használata 
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48) Hírlevél 

Magyar nyelvű hírlevél bővimény bemutatása: 
Hírlevél küldése csak egy kiválasztott felhasználói csoportnak.  
Ez egy gyakorlati példa a „Felhasználók és hozzáférési szintek” használatához . 1.  gyakorlati példa. 
 

49) Kiadó/Publisher - Felhasználó regisztrálása 
Ez a felhasználói csoport segíthet nekünk a honlapunk cikkeinek a megírásában. 
2. gyakorlati példa a „Felhasználók és hozzáférési szintek” használatához . 

50) Guest vagy public?  

Vendég vagy nyilvános honlap látogató? 
Különbség előnye: 

 A banner reklámot vagy a bejelentkezés modult csak a „vendég/guest” lássa  

 A bejelentkezést követően eltűnik a bejelentkező modul  

3. gyakorlati példa a „Felhasználók és hozzáférési szintek” használatához . 
 

51) Csak regisztrált látogatóknak 

4. gyakorlati példa a „Felhasználók és hozzáférési szintek” használatához . 

52) Captcha használata 
 

 Google nyilvános és titkos/magán kulcs  

 Globális beállítások-Captcha, beépülő-Captcha 

53) 2 - 3 hasábos cikk készítése 
Egy kis trükkel ez is megoldható! 

54) SEO, Google kereső optimalizálás 1. – rész 

Keresőoptimalizálás 10 lépésben, 3 videóra felbontva 

55) SEO, Google kereső optimalizálás 2. – rész 

56) SEO, Google kereső optimalizálás 3. – rész 

57)  Joomla frissítése 

                 

Videó minőség: 1024x768 
Készülékek: Computer, Laptop, Netbook, Smart TV, Android okostelefon - Videók lejátszására alkalmas készülékek 

 

Egy nagy előny más videókkal szemben:  
Az oktatóvideót folyamatosan frissítsük az új Joomla verziófrissítésekhez. 

A megvásárolt videó frissítése a Joomla 3-as verziókban teljesen ingyenes, azonnal 
megtekinthető online és hírlevélben küldünk róla értesítést 
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A tananyag / videó megrendelhető a Joomlabolt-ban. 

Kellemes tanulást és sok sikert! 
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