Práca s editorom textov:
Pomocou editora viete vytvárať vlastné články, ktoré môžu obsahovať prelinkovania, obrázky,
videá, vnorené javaskripty s mapou a podobne.

Slúži pre vkladanie textov z wordu. Táto funkcia sa postará o odstránenie
formátovania z Vaších textov. Ak by ste text z wordu prekopírovali rovno do
editora formátovania by byli a text by sa nezobrazoval správne a mohlo by sa Vám
s nimi ťažko pracovať.
Slúži na vytvorenie nového prázdneho dokumentu – premaže dokument na
prázdny
Formátovanie textu

Určuje typ textu, prípadne zasunie obrazok,
alebo text viac do prava ak zvolíte „Pozícia
obrázok“
Určuje dôležitosť napisov a odporúčame ich využívať.
Heading 1 – Tág H1 by sa mal na stránke nachádzať iba
raz. Heading 2 sa na stránke môže nachádzať už viac krát.
Do týchto tágov odporúčame umiestňovať hlavné kľučové
slová

Určuje font a veľkosť písma

Slúži na kopírovanie textov
Slúži na vloženie skopirovaného textu
Umiestní zvolený text do bloku s bodkami
na začiatku
Umiestní zvolený text do bloku s číselným radom
Posúva zvolený textový blok, obrázok, alebo samotný text do
pravej a ľavej strany
Vráti späť posledný krok

Slúži na prelinkovanie, alebo
nastavenie stiahnutia prílohy
Ukážka: Nastavenia prelinkovania, alebo prílohy:

Máte možnosť vložiť linku na ktorú Vás
presmeruje, prípadne linku napríklad na
dpf súbor. Linku si je najlepšie skopírovať.
S pravidla býva v tvare
http://www.webroyal.sk/navody.pdf

Ak chcete nahrať súbor (nemáte linku)
nahráte ho touto možnosťou „Browse“

Určuje či sa odkaz, alebo súbor otvorí v
novom okne, alebo v tom v ktorom je
užívateľ.

Slúži na pomenovanie odkazu. Je
efektívne dávať ako Title kľúčové slovo
pre podstránku na ktorú poukazujete.

Po zvolení „Brouse“

Nahranie súboru s počítača ukázané nižšie
Vytvorenie nového priečinka

Možnosť vojsť do priečinku
Po zvolení „Upload“ pre nahranie súboru z počítača:

Zvolíme „Prehľadávať“ a
vyberieme súbor z počítača

Vyberieme súbor v počítači a zvolíme otvoriť
Zvolený súbor

Po kliknutí sa nám nahrá zvoleny
súbor

Značí, že sa vybraný súbor nahráva

Po nahratí súborov, ktoré ste potrebovali môžete okno
zavrieť pomocou Close

Po zatvorení uploadu vidíme nahraté súbory v priečinku v ktorom sme boli. Zvolíme si súbor a „Select“

Prelinkovanie máme hotové. Text podfarbenia „Kliknite tu“ si môžete zmeniť cez farebnosť písma.

Pridávanie obrázka

Obrázok z Vášho počítača sa nahráva
rovnako ako vyššie uvedená príloha.

Po nahratí máte možnosť obrázok doladiť. V záložke General máte možnosť napísať popis k obrázku a
Title /text sa zobrazí sa po prechode nad obrázkom myšou/ a je dôležitý pre vyhľadávače, ktoré obrázky
nevidia.

Záložka Appearance

Situovanie obrázka

Viete meniť
rozmer.
Odporúčame
nechať zaškrnuté
„Constrain
Proportions“ ktoré
sa stará o to, aby
sme mali pri
zmenšovaní
rozmeru rovnaký
pomer strán čim
nebudete mať
obrázok
deformovaný.
Potom čo máme všetko upravené zvolíme „Update“ a
obrázok sa nám nahrá do editora. Tam ho už myšou môžete
premiestniť na požadovanú pozíciu.

