Návod k administra²nej £asti webu
www.munimedia.cz

May 17, 2011

1 Pridanie nového £lánku
1.1

Základní údaje:
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•

Název p°ísp¥vku - môºe by´ zadaný s diakritikou, je povinný

•

Za°azení do kategorie - povinné pole

•

Anotace - môºe by´ pouºitá diakritika

•

Text p°ísp¥vku - samotné telo príspevku, môºe by´ pouºitá diakritika

•

Klí£ová slova - môºe by´ pouºitá diakritika

•

Fotograe/náhled - max. ve©kos´ fotky je 2 MB, ak sa fotka raz pridá tak
sa nedá nahradi´ inou (pracuje sa na odstránení tohto bugu)

1.2

•

AUDIO

Odkaz na audio soubor - odkaz na audio súbor získate kliknutím na odkaz: Zobrazit seznam dostupných soubor·, kde si následne nájdete súbor,
ktorý ste predtým nahrali do sýstemu cez systémový disk, ktorý je na
v²etkých po£íta£och na katedre umiestnený na ploche pod názvom munimedia mediaserver. Súbory na mediaserver sa snaºte uklada´ s názvami

bez diakritiky a bez medzier (medzery nahrádzajte znakom  _). Súbory
musia by´ vo formáte .mp3.

•

Autor - môºete pouºíva´ diakritiku, pole nie je povinné, ale je odporú£ané
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1.3

•

VIDEO

Odkaz na video soubor/YouTube - odkaz na video súbor získate kliknutím
na odkaz: Zobrazit seznam dostupných soubor·, kde si následne nájdete
súbor, ktorý ste predtým nahrali do sýstemu cez systémový disk, ktorý je
na v²etkých po£íta£och na katedre umiestnený na ploche pod názvom munimedia mediaserver. Súbory na mediaserver sa snaºte uklada´ s názvami

bez diakritiky a bez medzier (medzery nahrádzajte znakom  _). al²ou
moºnos´ou je nahra´ súbor priamo na YouTube (prípadne si vyhliadnú´
video súbor, ktorý uº na YouTube je) a následne vloºit hypertextový odkaz na dané video. Súbory nahrávané na mediaserver musia by´ vo formáte

.v.

•

Autor - môºete pouºíva´ diakritiku, pole nie je povinné, ale je odporú£ané
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1.4

•

FOTOGRAFIE

PIDAT FOTOGRAFII - Kliknutím na toto tla£idlo Vám pribudne moºnos´
nahra´ ¤al²iu fotku, ak chcete nahra´ viac fotiek v ur£itom poradí, tak si
najprv ur£te ko©ko bude fotograí a následne ich smerom zhora dole a
z lava do prava nahrávajte v poradí v akom ich chcete ma´ usporiadané.
Kaºdá fotograa môºe ma´ maximálnu ve©kos´ 2 MB, vä£²ie fotky nebudú
nahrané.

•

Soubor - vyberte súbor (fotograu) z po£íta£a, ktorý chcete nahra´

•

Název - Uve¤te názov obrázka, tento názov bude zobrazený ako v alternatívnom texte obrázka (pre uºívate©ov so zrakovými problémami), taktieº aj pri najdení my²ou and fotograu a aj pri kliknutí na ¬u ako Názov
obrázka. Môºete pouºíva´ diakritiku.

•

Autor - Do tejto kolonky zadávajte meno autora fotky/obrázka. Môºete

pouºíva´ diakritiku.

•

Odkaz - Ak chcete po kliknutí na daný obrázok uºivate©a niekde presmerova´, tak do tejto kolonky zadajte adresu kam má by´ uºivate© presmerovaný. Ak uºivate©a nechcete presmerováva´, tak túto kolonku ponechajte prázdnu. Cestu odkazu zadávajte v celom formáte (absolútnu cestu),
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teda napr. vo formáte: http:www.munimedia.cz , pokia© zadáte napríklad
len (relatívna cesta) pes.jpg , tak uºivate© bude presmerovaný na adresu,
ktorá sa bude sklada´ z aktuálnej adresy + Vami zadaná cesta.

Teda

ak je momentálne na adrese http://www.munimedia.cz/kurzy/mmtv/ a
Vámi zadaná adresa je pes.jpg, tak bude presmerovaný na adresu :
http://www.munimedia.cz/kurzy/mmtv/pes.jpg

•

Popis - Do tejto kolonky napí²te, £o sa na obrázku/fotograi nachádza.
Tento popis taktieº slúºi pre zrakovo postihnuté osoby a pre ©udí ktorí
stále pouºivajú textové prehliada£e.

1.5

Soubory

•

Soubor - vyberte súbor z po£íta£a, ktorý chcete nahra´

•

Název - Uve¤te názov súboru, tento názov bude zobrazený ako v alternatívnom texte súboru (pre uºívate©ov so zrakovými problémami), taktieº
aj ako klikate©ný odkaz, pomocou ktorého sa bude moºné daný súbor
stiahnú´/otvori´. Môºete pouºíva´ diakritiku.

•

Autor - Do tejto kolonky zadávajte meno autora súboru. Môºete pouºíva´

diakritiku.

•

Popis - Do tejto kolonky napí²te, £o súbor obsahuje. Tento popis taktieº
slúºi pre zrakovo postihnuté osoby a pre ©udí ktorí stále pouºivajú textové
prehliada£e ale aj pre beºných náv²tevnikov, aby vedeli o aký súbor sa
jedná.
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