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TVS JOOMLA ĮDIEGIMAS 

Intrukcijos  Joomla 3 (standartinis palaikymas) versijai 

Instrukcijos paruoštos naudojant šiuos duomenis, kurios reikia pakeisti savais: 

SFTP serveris- vingis.litnet.lt  

Vartotojo vardas ir slaptažodis -  mok90, ***** ______________________/jūsų prisijungimo vardas ir slapt. 

DB hostas- db.litnet.lt  

Prisijungimas prie DB- mok90, *****______________________/jūsų prisijungimo vardas ir slapt. 

Prieš pradėdami darbą išsiaiškinkite, ar tenkinami sistemos pagrindiniai reikalavimai serveriui: 

• » Apache v2.x  ar naujesnė versija (arba Microsoft IIS 7); 

• » PHP 5.3.1 ar naujesnė versija; 

• » MySQL 5.1 ar naujesnė versija; 

 

1. Atsisiųskite Joomla! iš http://www.joomla.org/download.html . Rekomenduojama naudoti naujausią 
versiją  

 

2. Išarchyvuokite savo kompiuteryje.  

Prisijunkite prie ftp serverio naudodami klientinę programą, pvz. FileZilla. Atsivėrusiame lange įveskite 
prisijungimui skirta informaciją. Failų perkėlimas vykdomas naudojant tik saugų SFPT protokolą (22 
portas) 
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 Įkelkite į serverio public_html katalogą visą Joomla! archyvo turinį- pažymėkite visus failus ir Išsiųsti. 
Jei public_html katalogo nėra, jį sukurkite ir uždėkite atitinkamas teises. Dokumentai, aplankai, kuriuos 
Jūs norėsite pateikti interneto vartotojams turi būti visiems skaitomi. (Permission Mask 755- 
katalogams, ir 644- visiems dokumentams). Dešiniuoju pelės klavišu su komanda "Failų teisių 
prieigos" nustatomos minėtos teisės.  

3. Naršyklėje surinkite serverio adresą, pvz. http://kursai.litnet.lt/~mok90. 

4. Prasideda instaliavimo procesas. 

 1 žingsnis. pasirinkite norimą kalbą ir vedlio pagalba pažingsniui įdiegsite sistemą. Rekomenduojame 
pasirinkti „English“, nes lietuvių nėra. 

 

Pastabos: Admin Username lange neveskite admin, tai padidins svetainės saugumą. 

Site Offline: No- svetainė po įdiegimo bus atidaryta, Yes- uždaryta ir matoma tik prisijungus.   

2 žingsnis. Duomenų bazė. Suveskite informaciją reikalingą MySql prisijungimui: 
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3 žingsnis. Testiniai duomenys. 

 

Pastaba. Galima pasirinkti vieną iš šešių demonstracinių (testinių) variantų. Rekomenduojama parinkti Install 
Sample Data- Default English (GB) Sample Data. 
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Testinių variantų iliustracijos: 

  
None 

Blog English (GB) Sample Data 

 
Brochure English (GB) Sample Data 

 

 

 

Default English (GB) Sample Data 

Learn Joomla English (GB) Sample Data 

 
Test English (GB) Sample Data 
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4 žingsnis. Pabaiga. Belieka pašalinti diegimo katalogą (Remove installation folder).  

 

 

7 žingsnis. Įdiegimas baigtas. 

 

Mygtukas Site parodys tinklapio vaizdą, o Administrator pateiks langą admin prisijungimui: 
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Administratoriaus prisijungimo langas pasiekimas prie pagrindinio svetainės adreso prirašius administrator pvz. 
http://kursai.litnet.lt/~mok90/administrator 
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JOOMLA! IŠPLĖTIMŲ APIBRĖŽIMAI 

Joomla! jau savaime yra daug savybių turinti turinio valdymo sistema, bet jei jūs kuriate svetainę su Joomla! ir 
jums reikalingos papildomos savybės, kurios nėra numatytos pagal nutylėjimą, galite lengvai įdiegti išplėtimus. 
Yra penkių tipų Joomla! Išplėtimai: Komponentai, Moduliai, Įskiepiai (Pluginai), Šablonai ir Kalbos. Kiekvienas 
šių išplėtimų skirtas tvarkyti konkrečias funkcines galimybes. 

KOMPONENTAI (ELEMENTAI) 

Komponentai yra stambiausi ir sudėtingiausi išplėtimai iš visų, jie gali būti laikomi kaip mini taikomosios 
programos. Šiuose komponentuose yra dvi sekcijos – administratoriaus sekcija (Back-end)ir svetainės sekcija 
(Front-end). Pavyzdžiui, com_registration yra komponentas, kuris tvarko vartotojų registraciją, vartotojai gali 
užsiregistruoti kaip nariai per jūsų svetainės sąsają, o jūs kaip administratorius galite redaguoti tuos vartotojus. 
Komponentai yra labai svarbi jūsų svetainės dalis, kadangi komponentai valdomi meniu elementų, o kiekvienas 
meniu elementas paleidžia komponentą. 

Pavyzdžiui: com_content, com_registration 
Visus įdiegtus komponentus rasite administratoriaus lange punkte Components:  

  

MODULIAI 

Moduliai yra paprastesni ir lankstesni išplėtimai naudojami svetainių vaizdavimui. Kartais moduliai susiejami su 
komponentais, pavyzdžiui, kaip “latest news“ modulis susiejamas su com_content ir pateikia nuorodas į 
naujausius turinio elementus. Šie moduliai labiausiai žinomi kaip „dėžutės“ („boxes“), kurie sukomponuojami 
kartu su komponentais, pavyzdžiui, prisijungimo modulis. Apatinė antraštė taip pat yra modulis. Moduliais 
priskiriami meniu elementui. Taigi, jūs galite nuspręsti, rodyti ar paslėpti prisijungimo modulį, priklausomai nuo 
to kuris komponentas (meniu elementas) yra naudojamas. Vis dėlto, modulius nebūtina susieti su komponentais, 
tiesą sakant, jie netgi neprivalo būti su kažkuo susieti ir gali būti nekintamas HTML ar tekstas. 

Pavyzdžiui: mod_banners, mod_mainmenu 
Modulius rasite administratoriaus lange Extensions���� Module Manager 

ĮSKIEPIAI 

Įskiepiai yra sudėtingesni išplėtimai ir iš esmės yra įvykių apdorojimo elementai. Bet kokios Joomla dalies, 
branduolio, modulio ar komponento, vykdymo metu gali būti sužadintas įvykis. Kuomet įvykis yra sužadinamas, 
vydomi tie įskiepiai, kurie registruoti toje taikomojoje programoje apdoroti konkretų įvykį. Įskiepiai taip pat 
žinomi kaip mambot. 

Pavyzdžiui: content.searchbot, tinymce 
Įskiepus rasite administratoriaus lange Extensions���� Plug-in Manager 

ŠABLONAI 

Šablonas iš esmės yra jūsų svetainės dizainas, sukurtos Joomla! Pagrindu. Šablonų pagalba jūs galite keisti savo 
svetainės išvaizdą ir nuotaiką (atmosferą). Šablonai turi specialius laukus, kuriuose bus matomi komponentai ir 
moduliai. Šablonus lengva kurti ar pritaikyti sau. Jie suteikia maksimalų lankstumą kuriant svetainės stilių. 

Šablonus rasite administratoriaus lange  Extensions����Template Manager. 

KALBOS 

Tikriausiai pats paprasčiausias išplėtimas yra kalbos. Kalbos gali būti sukomplektuotos dviem būdais – arba kaip 
branduolio komplektas, arba kaip išplėtimo komplektas. Iš esmės, šie failai apima raktas/reikšmė (key/value) 
poras, šios poros pateikia statinių teksto eilučių (sekų) vertimą, kurios susietos su Joomla! kodu. Šie kalbų 
komplektai veikia tiek sąsajos, tiek administratoriaus pusėje. Pastaba: šiuose kalbų komplektuose taip pat yra 
XML meta failas, kuriame aprašoma kalbos ir šrifto informacija, skirta naudoti PDF turinio generavimui. 

Kalbas rasite administratoriaus lange Extensions����Language Manager. 
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Turinio valdymo sistemą Joomla sudaro sistemos branduolys ir prie jo jungiami moduliai,komponentai įskiepai, 
kurie leidžia išplėsti tinklalapio galimybes ir funkcionalumą. 

Galima pasirinkti reikiamą praplėtimų paketą, kuris tenkintų jūsų poreikius. Svarbiausi jų: 

1. Tinklalapio vartotojai 

2. Reklaminiai skydeliai 

3. Kontaktai 

4. Apklausos 

5. Nuotraukų galerija 

6. Lankomumo statistika 

7. Naujienų administravimas  

8. ir kiti. 

Pastabos. 

1. Joomla! administravimo lange negalima naudoti naršyklės Back ir Forward mygtukų. Visus veiksmus reikia 
atlikti per administratoriaus meniu punktus: 

 

 

 

2. Atkreipkite dėmesį į mygtuką Help. Kiekvieną karta yra pateikiama informacija susijusi su ta situacija, kurioje 
bus paspaustas šis mygtukas. 
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KAIP ĮDIEGTI JOOMLA 3 LIETUVYBĘ? 

Atsisiuntimas  
Vertimą rasite www.joomla123.lt. Atsisiųskite paketą į savo kompiuterį: 

 

 

Įdiegimas 
Savo svetainės administravimo rėžime pasirinkite Extensions ���� Extension Manager (I žingsnis). Mygtuko 
„Browse“ pagalba suraskite kalbos paketą savo kompiuteryje (II žingsnis) ir spauskite „Upload&Install” (III 
žingsnis) 

 
Pastaba: Instrukcijos pateiktos IE naršyklei.  

Konfigūravimas 

I žingsnis 

II žingsnis 

III žingsnis 
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Sėkmingai įdiegus, gaunamas pranešimas:

 

 Pasirinkite Extensions ���� Language Manager ir nustatykite, kad svetainės kalba būtų lietuvių (Installed Site ir 

Installed Administrator kortelėse).  

 

Rezultatas: 

 

Pastabos:  
Jei darbo metu pastebėjo, kad kažkoks terminas išverstas neteisingai:  
Suraskite failą  language/lt-LT  aplankale, kuriame yra ieškoma frazė ir atlikite pakeitimus.  
Jei visai nėra vertimo (t.y. matote anglišką frazę): 
1. Suraskite failą language/en-GB/ aplakale, kuriame yra angliškas variantas ieškomos frazės; 
2. Perkelkite į language/lt-LT, pervardinkit (vietoj en-GB įrašykit lt-LT) ir šiame faile išverskite naudojamus 
terminus. 
Vertimo dažniausiai nebūna, kai įdiegiamas naujas TVS papildymas. Pagrindiniai vertimai yra faile lt-Lt.ini. 
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GLOBALIOS NUOSTATOS 

Pasirinkite   Sistema����Globalios nuostatos 

 

 

Svetainės nustatymai 

• Svetainės pavadinimas- pavadinimas, kuris rodomas naršyklėje antraštės lange. 

• Numatytasis redaktorius (Standartinis WYSIWYG redaktorius): galima pasirinkti kitą (jei yra įdiegtas) 
arba dirbti HTML režime. 

Meta duomenų nustatymai 

• Svetainės Meta aprašymas. Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į šį aprašymą. Tai informacija, skirta 
paieškos sistemoms ir puslapių reitingavimui. Indeksavimui bus naudojami pirmi 2 sakiniai arba 20 
žodžių. 

• Raktažodžiai- tai žodžiai pagal kurios paieškos sistemos indeksuojama jūsų svetainė. Ilgis- 500 ženklų. 
Raktiniai žodžiai turi būti atskirti kableliu arba tarpais.  

  



2016 J.Totoraitienė | Joomla v.3 12 

 

Serveris 

 

 

• Pranešimai apie klaidas. Ši funkcija leidžia pasirinkti pranešimų apie klaidas vieną iš keturių lygių.  

• Serverio laiko zona- rankiniu būdu parenkamas „Vilnius“. 

• Duomenų bazės lentelės priešdėlis- visos DB lentelės prasideda čia nurodytu priešdėliu. 
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PIRMI ŽINGSNIAI 

Po lietuvybės įdiegimo svetainės vaizdas turėtų būti štai toks: 

 

Pakeitimai, kurios reikėtų atlikti: 

SULIETUVINKITE MODULIŲ PAVADINIMUS 

Pasirinkite Išplėtimai����Modulių tvarkyklė.  

Susiraskite Main Menu modulį. 
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Atidarykite redagavimui Main Menu modulį ir pakeiskite pavadinimą į Turinys, pvz. : 

 

Pastaba: Naudojant standartinį dizaino šabloną pozicije „position-1“, šis meniu pavadinimas nerodomas. 

Pakeitus šabloną arba poziciją gali atsirasti ir pavadinimas. 

Analogiškai keičiamas ir modulio Login Form  ir Latest Article pavadinimas. Siūloma keisti  į 

„Prisijungimas“  ir „Naujienos“, „Naujausi įrašai“. 
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Liko pakeisti paskutinį modulį Breadcrumbs: 

 

Pasirinkite redagavimui Modulių tvarkyklė ����Breadcrumbs . 

 

Kortelėje Parinktys pakeiskite Pradžios tekstą: 
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MENIU PUNKTAS HOME 

Pakeiskite meniu punkto Home pavadinimą. 

 
 

Pasirinkite Meniu���� Main Menu:

 

Atidarykite redagavimui Home punktą ir įrašykite norimą pavadinimą: 
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PIRMO STRAIPSNIO REDAGAVIMAS 
Pasirinkite Turinys���� Straipsnių tvarkyklė ir atidarykit redagavimui esantį straipsnį:

 

Pakeiskite ten esančią informaciją: 

 

 

Pastaba: 

Atlikdami pakeitimus BŪTINAI pasirinkite  vieną iš pageidaujamų funkcijų:  

 


