
Sigplus   

Galeria w Joomla 



Cel prezentacji 

• Pokazanie że Sigplus jest prosty w konfiguracji; 

• Metody konfiguracji Sigplusa; 

• Jest jednym z najczęściej używanych dodatków w tworzeniu galerii na 

stronie internetowej w Joomla; 

• Błędy w konfiguracji oraz sposoby ich zaradzenia;  

 

 

 



K r ó t k o  o  S i g p l u s  

SIGPLUS – Simple Image Gallery Plus,  

Stworzony został przez węgierskich programistów 

(Levente Hunyadi), 

Używany może być na stronie jako moduł i plugin, 

Służy do generowania i umieszczania galerii w dowolnym 

miejscu artykułu, 

Charakteryzuje go prostota konfiguracji, 

Współpracuje z każdą wersją Joomla. 
 



Główne cechy Sigplus 

 

 

 Kilka efektów wyświetlania 

powiększonych zdjęć (Lightbox, Slimbox, 

PrettyPhoto); 

 Wsparcie dla formatów (JPG, PNG, GIF); 

 Generowanie miniatur z wbudowaną 

funkcją automatycznego kadrowania; 

 Wiele oddzielnych galerii zdjęć na jednej 

stronie; 

 Pełna obsługa wielojęzyczności (krótkie 

nazwy zdjęć oraz szczegółowe opisy dla 

każdego z nich) 



Skąd wziąć Sigplus 

Strona joomla.org  
Strona twórców dodatku  

http://hunyadi.info.hu/levente/en/ 



SPOLSZCZENIE SIGPLUS 

 

Jedną z ważniejszych zalet Sigplusa jest to, że jest po polsku i posiada 
bardzo dobre tłumaczenie.  

Dokumentacja opracowana bardzo szczegółowo jest jednak po angielsku.  



Instalacja galerii  

Instalacja galerii SigPlus przebiega standartowo.  

Z zaplecza naszej witryny wybieramy kolejno:  

 

Rozszerzenia → Instalacje → Instaluj z pakietu → Wybierz plik 
→ Po wybraniu pliku z SigPlus na naszym komputerze klikamy 
w → Wczytaj plik i zainstaluj 

 

Po poprawnym zainstalowaniu modułu i dodatku SigPlus 
musimy pamiętać o ich opublikowaniu.  

 



Konfiguracja  
dodatku Sigplus 

Po poprawnej instalacji oraz opublikowaniu 

SigPlus na naszej stronie nadszedł czas na 

konfigurację.  

 

 



Konfiguracja Sigplus 

- Wskazanie folderu, w którym przechowywane będą nasze zdjęcia; 

- Domyślne ustawienie to katalog images; 

- Dużym ułatwieniem będzie utworzenie w images nowego katalogu w którym będziemy przechowywać nowo 

dodane foto; 

- Pamiętajmy aby po utworzeniu nowego katalogu zdefiniować go w ustawieniach pluginu jako  katalog startowy; 

- Ułatwi to nam dalszą pracę z pluginem ponieważ skróci to ścieżkę jaką będziemy musieli podawać w artykule w 

celu załadowania galerii   



Konfiguracja Sigplus cd.  

• Następnym istotnym parametrem do ustawienia jest wygląd galerii. 

• Odpowiada on za sposób prezentowania zdjęć.  

• Domyślnie ustawiony jest na wygląd stały. Jest to rodzaj slidera zawierającego 

zdefiniowaną ilość miniatur zdjęć na jednej stronie.  

• Ilość elementów w kolumnie i wierszu definiuje się w polach poniżej opcji 

wyboru wyglądu galerii. 



Konfiguracja Sigplus 

Drugi rodzaj wyglądu nazywa się "zmienny" i jest to już 

standardowa galeria typu mozaika, zlożona ze wszystkich zdjęć 

znajdujących się w wybranym (podczas tworzenia artykułu) 

katalogu. Ilość zdjęć możemy ograniczyć poprzez zdefiniowanie 

liczby obrazów do wyświetlenia w polu "Maksymalna ilośc 

obrazków w podglądzie", domyślnie ustawione na 0 co oznacza, że 

wyświetlane będą wszystkie zdjęcia. 



Jeszcze trochę o konfiguracji Sigplus 

W kolejnych polach zdefiniować możemy wielkość 

generowanych miniatur, oraz czy mają one być 

przycinane do zadanego rozmiaru. Nie ukrywam, 

że galerie złożone z kwadratowych miniatur, 

prezentują się na stronie naprawdę dobrze, tak 

więc warto wybrać opcję przycinania zdjęć, a jako 

długość i szerokość podać tę samą wartość. 

Wielkość dobrać należy według własnych 

upodobań, jak dla mnie domyślna wielkość 

150x150 to zbyt dużo i zazwyczaj korzystam z 

miniatur o wielkości 130x130. 



Sposoby umieszczania 
galerii w artykule 

 Prosta galeria bez podpisu 

Standardowym sposobem użycia galerii Sigplus jest wpisanie znacznika 

{gallery}nazwa_folderu_ze_zdjeciami{/gallery} 

- gdzie nazwa_folderu_ze_zdjęciami odnosi się do folderu ze zdjęciami w 

którym mamy zapisane zdjęcia do naszej galerii. Foldery tworzymy zgodnie 

ze ścieżką zdefiniowaną w konfiguracji ogólnej galerii. Domyślnie folderem 

startowym jest katalog images. Jeśli chcemy możemy zależnie od uznania 

zdefiniować inną np. images/galeries 



Sigp lus  -  s la jder  
Innym sposobem wstawienia do artykułu 
zdjęć jest utworzenie slajdera.  

{gallery slider=boxplus.transition 
animation=3000} 
nazwa_folderu_ze_zdjęciami {/ gallery} 

Wielkość slajdera możemy ustalić 
samodzielnie korzystając z parametrów: 
"width=400 height=300„ 

W dalszym ciągu klikając na zdjęcia w 
slajderze uzyskujemy efekt powiększenia. 
Aby go się pozbyć wstawiamy komendę: 
lightbox=none: 

{gallery slider=boxplus.transition 
animation=3000 lightbox=none} 
nazwa_folderu_ze_zdjęciami {/gallery} 



Sigplus –  tytuły zdjęć 

Sigplus umożliwia dodanie podpisów do zdjęć:  

Włączenie pokazywania napisów po najechaniu myszką na obrazek. W tym celu należy po pierwsze włączyć 

opcję pokazywania tytułów w oknie boxplus w konfiguracji dodatku. Po drugie do folderu ze zdjęciami należy 

skopiować plik o nazwie „labels.txt” z tytułami zdjęć z wpisem w środku wg. Wzoru który wyjaśnię na 

następnym slajdzie. 

 



G a l e r i a  zd j ę ć  z  p o d p i s a m i   

Plik labels.txt  tworzymy wg schematu:  

tytulpierwszy|obraz 1|Opis do obrazu 
tytulpierwszy 

tytuldrugi|obraz2|Opis do obrazu 
tytuldrugi 

 

Pamiętajmy, że utworzony plik 
labels.txt umieszczamy w folderze, z 
którego ładowane są zdjęcia do galerii.  

 

Plik najlepiej utworzyć w edytorze typu 
Notepad++, który posiada opcję 
kodowania w UTF-8 bez BOM. 

 

Pamiętajmy o samym wywołaniu 
galerii  

{gallery}mojagaleria{/gallery} 



Mała uwaga… 

• Jeżeli zdjęcie nie będzie miało 
odpowiadającego sobie wpisu w pliku 
labels.txt, a będzie znajdowało się w 

danym folderze nie wyświetli się;  

• Pamiętaj, że wtyczka Sigplus jest bardzo 
wrażliwa na błędy w kodzie. Pomyłka 

popełniona w jednym kodzie dla jednej 
galerii skutkuje nie wyświetleniem się 

wszystkich galerii stworzonych za 
pomocą Sigplus na tej samej stronie; 

• Opisy do zdjęć można dowolnie 
formatować. Skrypt Sigplus akceptuje 

znaczniki HTML, style CSS.  

 



S i g p l u s  –  g a l e r i a  w  p i o n i e  

Galerię w Sigplus można umieścić 

również w pionie. Jest to ciekawe 

rozwiązanie do paska bocznego lub 

innego małego boxa na stronie.  

Wstawiamy go poprzez wpisanie kodu: 

{gallery count=1 width=200 

height=250 counter=1 links=0 

alignment=right navigation=both 

orientation=vertical}nazwa_folderu{/

gallery} 

Parametr count wyznacza ilość 

wyświetlanych zdjęć. 



Galeria po linku 

 

 

 

{gallery id=moja1 

layout=hidden}moja1{/galler

y} 

{gallery link=moja1}Moja 

galeria{/gallery} 



Galeria po obrazku 

{gallery link=MojObrazek}<img height="56" width="75" 

src="/levente/strawberry.jpg" />{/gallery} 

{gallery id=moja1 layout=hidden}moja1{/gallery} 

{gallery link=moja1}<img height="350" width="71" 

src="/images/joomla.jpg" />{/gallery} 



Kontrola liczby rzędów i kolumn 

Liczbę rzędów i kolumn ze 
zdjęciami w galerii można 
definiować za pomocą 
atrybutów:  

{gallery rows=2 cols=3} 

Gdzie rows = liczba wierszy, 
cols = liczba kolumn. 

 

 



K o n t r o l a  s z e r o k o ś c i  i  w y s o k o ś c i    

Szerokość i wysokość zdjęć 

definiujemy przez wstawienie 

atrybutów:  

width (szerokość) i height 

(wysokość) 

{gallery width=100 

height=100} 



Najczęstsze błędy 

• Źle wpisana ścieżka  do folderu z obrazami w 
ustawieniach galerii; 

• Źle wpisany kod wywołujący galerię na 
stronie; 

 



Żródła: 
 JoomlaCode - 

http://joomlacode.org/gf/project/sigplus/; 

 Joomla!WikiPL - http://wiki.joomla.pl/Sigplus; 

 Olszewski.priv.pl - 

http://olszewski.priv.pl/joomla/sigplus-

znakomita-galeria-dla-joomli; 

 Hunyadi.info.hu - 

http://hunyadi.info.hu/levente/en/sigplus; 

 Fotostaś – koło fotograficzne - 

http://fotopolis.cba.pl/baza/index.php?option=co

m_content&view=article&id=28:galeria-

sigplus&catid=13:grafika&Itemid=11; 

 Ric Shreves , Biblia Joomla!  

 Witold Wrotek, Joomla! Praktyczne porady. 
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Dziękuję…  

Dziękuję za uwagę oraz tym, którzy zachęcili 
mnie do wzięcia udziału w Joomla Day Polska 
2014.  

 

 

 

 

Łukasz Russa 


