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Joomla! 
Joomla jest niewątpliwie jednym z najpopularniejszych systemów CMS (Content Management 

System - System Do Zarządzania Treścią). Jej popularność wynika między innymi ze stosunkowo 

prostej obsługi oraz dostępnej dużej liczby darmowych komponentów (rozszerzeń). Sama Joomla jest również 

środowiskiem darmowym.  

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom uniknąć pułapek związanych z nieprawidłową 

konfiguracją oraz brakiem odpowiedniej polityki tworzenia kopii bezpieczeństwa.  

Dzięki szkoleniu dowiesz się jak zainstalować na swojej witrynie system do zarządzania treścią, jak przeprowadzić 

jego konfigurację, jak zapanować nad zawartością witryny poprzez określenie kategorii. Szkolenie przeznaczone 

jest dla osób rozpoczynających przygodę z budowaniem stron internetowych. 

 
Zakres tematyczny 

CMS Joomla - wstęp  

• Czym jest CMS Joomla 

• Terminologia 

• Linie rozwojowe 

• Przykłady wykorzystania systemu 

Instalacja Joomla  

• Wymagania systemowe 

• Pobieranie plików instalacyjnych 

• Wybór wersji językowej 

• Tworzenie bazy danych My SQL 

• Przenoszenie plików instalacyjnych na serwer 

• Omówienie sposobów instalacji 

• Instalacja lokalna 

• Instalacja na serwerze zewnętrznym 

Dostosowanie kształtu witryny  

• Włączanie i wyłączanie modułów 

• Zmiana położenia modułów 

• Dostosowanie menu (układ i położenie przycisków) 
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Wersje językowe  

• Instalacja j. polskiego 

• Instalacja innych języków 

• Zmiana domyślnego języka witryny 

Panel administracyjny  

• Logowanie do panelu administracyjnego 

• Omówienie podstawowych funkcji administracyjnych 

Kategorie i podkategorie  

• Co to jest kategoria 

• Do czego służy kategoria 

• Jak tworzymy kategorię 

Tworzenie artykułu  

• Jak stworzyć artykuł 

• Omówienie sposobów tworzenia artykułu (edytor tekstowy i kod html) 

• Tworzenie przykładowego artykułu 

• Formatowanie 

• Podział artykułu 

• Wstawianie do artykułu multimediów (zdjęcia, filmy, dźwięk) 

• Definiowanie linków tekstowych i graficznych 

• Publikowanie artykułów 

• Artykuł na stronę startową 

• Usuwanie artykułu 

Konfiguracja artykułu  

• Przegląd dostępnych opcji 

• Globalna zmiana opcji artykułu (wszystkie artykuły) 

• Lokalna zmiana opcji artykułu (jeden artykuł) 

• Wstawianie i ukrywanie opisu artykułu (autor, data utworzenia i modyfikacji etc.) 

• Ręczne i automatyczne umieszczanie artykułu w archiwum 

Tworzenie menu  

• Co to jest menu 

• Tworzenie menu 

• Publikowanie menu 

• Usuwanie, ukrywanie menu 

• Modyfikowanie, zmiana kolejności menu 
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Moduły i komponenty  

• Czym są moduły i komponenty 

• Instalowanie i konfiguracja modułów i komponentów 

• Przypisywanie nowych elementów do menu 

Konta użytkowników  

• Tworzenie i usuwanie kont użytkowników 

• Modyfikowanie kont (zmiana zakresów uprawnień) 

• Logowanie się na utworzone konta 

Szablony  

• Budowa i zastosowanie szablonu 

• Wyszukiwanie szablonów 

• Instalowanie nowego szablonu 

• Włączanie szablonu 

• Zmiana elementów szablonu (wymiary, elementy graficzne, kolorystyka, czcionki, etc) 

Bezpieczeństwo witryny  

• Archiwizowanie plików 

• Archiwizowanie bazy danych  
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