)?( ומלה'ג של היתרון WYSIWYG,
שני 18 ,ינואר  - 09:30 2010עדכון אחרון חמישי 06 ,מאי 10:38 2010

עורכי טקסט מסוג  (get you what is see you what) WYSIWYGהם אחד מהיתרונות של מערכות ניהול
תוכן בכלל וג'ומלה בפרט .העורכים מאפשרים לנהל את תוכן האתר בלי לדעת  .HTMLמכירים את העורך
של  ?wordאז כנראה שתסתדרו.

ג'ומלה מציעה מספר רכיבי  WYSIWYGטובים וטובים יותר.
של הבסיסית ההתקנה עם שמגיע  TinyMCEג'ומלה עושה את העבודה אבל חסר כמה פיצ'רים חשובים
כמו ניהול קישורים לקבצים ולעמודים קיימים באתר.

עורך נפוץ אחר שמשלים את החסרונות של  TinyMCEהוא  .JCEלהבדיל מהקודם  JCEהוא  pluginו-
,רצוי component.ה בניהול התאמות ולבצע pluginה את להפעיל צריך ההתקנה לאחר .יחדיו component
אגב ,לכבות את כל שאר העורכים ,פשוט תבחרו ב editors – type select – manager plugin-ותכבו את
כולם למעט  JCEכמובן.
שני העורכים שהזכרתי מאפשרים לקבוע את הגדרות העורך .את הגדרות  TinyMCEתמצאו בניהול
ה plugin-ואת הגדרות  JCEבניהול ה.component-

פרמטרים חשובים בהגדרת JCE
דפי ,מיילים  word,קבצי .אחרים ממקורות האתר תוכן את מעתיקים המשתמשים רוב .קוד ניקוי – Cleanup
אינטרנט וכו' .יחד עם הטקסט מועתקים גם הגדרות העיצוב ושאר כולרעות שלא ניתנות לצפיה בעין בלתי
מזויינת אבל עלולים לשבור את עיצוב האתר ומקשים מאד על גוגל וחבריו .העורך יכול לנקות את כל הזבל
ולהשאיר רק את הטקסט.
ירידת משמעו  enterהאם ).במקלדת enterה מקש( חדשה לשורה העורך מתייחס כיצד – Formatting
שורה אחת או פתיחת פסקה חדשה .יש לזה משמעות עיצובית ושימושית .טקסטים על מסך מחשב רצוי
לפסק ולהפריד בשורה ריקה .זה מקל על הקריאה.

מה מסתתר מתחת לעורך?
אפשרות חשובה נוספת בעורכי  WYSIWYGהוא כפתור  .code editלחיצה על הכפתור תציג את קוד הדף
ב .HTML-אם תנסו תגלו שעדיין התגנבו לטקסט שלכם כל מיני אלמנטים לא רצויים שאפשר וכדאי
להפטר מהם .זו אחת השיטות שכדאי לנסות אם משהו בעיצוב הדף לא עובד ,נניח התמונה לא מתיישרת
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לשמאל וכך הלאה.
ועניין אחרון JCE .לא עובד חלק ב explorer-ו ,chrome-עם  firefoxהוא רץ כמו נמר .באופן כללי אם רכיב
ג'ומלה מסויים לא עובד טוב ,נסו אותו עם  firefoxזה פותר הרבה בעיות.
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