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Bevezetés
Köszönjük, hogy a Stradus tartalomkezelő rendszert választotta.
Ez a rendszer méretéből is adódóan könnyen kezelhető és beállítása
egyszerű.
Bárminemű témával kapcsolatban kíván webhelyet létrehozni a Stradus CMS
felkészíthető rá.
A rendszer üzembe helyezéséhez szüksége lesz az alábbiakra:
• Webszerver (Apache 2.x, PHP5.x)
• Adatbázisszerver (MySQL 5.x)
• FTP-kliens (pl. FileZilla), amivel feltölti a programot a webszerverre
Ezek birtokában, a telepítő program lefuttatásával együtt, 10 perc alatt
elindítható a Stradus.
A Stradus CMS teljes kihasználásához és az oldala
testreszabásához szüksége lehet alapszintű HTML és
CSS ismeretekre is. Ha kételkedik tudásában keresse fel
a http://www.w3schools.com/html/ webhelyet!

Telepítés/Üzembe helyezés
1. A letöltött zip állományt csomagolja ki egy mappába a számítógépén!
2. A rendszert ajánlott helyi webszerveren beállítani és az elkészített
weboldalt tesztelni a feltöltés előtt.
Ha a helyi webszerverén állította be a rendszert és fel
szeretné tölteni a webhelyére, kérem olvassa el az XX.
oldalon, az ilyenkor szükséges teendőket.

3. Nyissa meg az FTP-kezelő programot!
A FileZilla FTP klienst a http://filezilla-project.org/
webhelyről töltheti le Linux és Windows operációs
rendszerre is.

4. Töltse ki a tárhelyszolgáltatójától kapott adatokkal, a kliens megfelelő
beviteli mezőit!
5. Csatlakozzon fel a szerverre és a tárhelyszolgáltatója utasításainak
megfelelő helyre töltse fel a Stradus CMS rendszermagot!
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6. Ezután nyissa meg webböngészőjét (Google Chrome ajánlott), és
gépelje be azt a webcímet az URL-sávba, ami a webszerveréhez
tartozik! Ekkor megjelenik a Stradus CMS telepítőprogram, ami pár
fontos adatot fog kérni Öntől.
7. A telepítő első lépése rövid tájékoztatást nyújt, de különösebb
tennivalója nincs. A telepítő folytatásához kattintson a megfelelő helyre!
8. A második lépés elkéri Öntől az oldal címét, valamint alcímét. Az oldal
címe alapbeállításnál a címsávban (valamint a böngésző címsorában),
az alcíme pedig a címsáv alatt helyezkedik el (az alapértelmezett
oldalfelépítés esetében). Ezeket később bármikor megváltoztathatja, és
a címsáv tartalmát módosíthatja.
Ha kész, kattintson a Tovább gombra!

9. A harmadik lépésben a tárhelyszolgáltatójától kapott adatokra lesz
szükség. A rendszerbe itt kell megadni először a MySQL adatbázisának
adatait.
Kérem írja be a MySQL kiszolgáló címét, az adatbázisának
felhasználónevét, valamint jelszavát, és az adatbázis nevét. Ha a
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kézileg beírt adatbázis nem létezik, a rendszer megpróbálja létrehozni
azt. Ha az adatbázisszerveren van engedélye adatbázisokat létrehozni,
és ha más érv nem szól ellene, nyugodtan hagyhatja bejelölve az
Adatbázis automatikus elkészítése választógombot. Ha így dönt, akkor
a rendszer, az oldal címével fog új adatbázist elkészíteni.
A következő kép a „kézi” adatbázis készítést ábrázolja.

10.
A negyedik lépés során a rendszerhez tartozó biztonsági
jelszavakat kell megadni.
A közös jelszó, egy egységes adminisztrátori jelszót biztosít, amivel
minden adminisztrátor be tud lépni az adminfelületre. Előnye, hogy
némi egyszerűséget nyújthat, azonban biztonsági kockázatot is
jelenthet. Csak azokat jelöljön majd ki adminisztrátornak akiben
megbízik! Aki nem rendelkezik adminisztrátori jogkörrel, természetesen
a közös jelszót sem használhatja.
A biztonság miatt ne aggódjon! A Stradus CMS el van
látva védelemmel a betöréssel próbálkozók ellen. Kárt
csak a felelőtlenül kijelölt adminisztrátorok, és az
adatbázis-, webszerver jelszavait ismerő személyek
tehetnek. Vigyázzon jelszavaira!
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A Superuser nevű felhasználó lesz az első regisztrált fiók a webhelyén.
A továbbiakban használhatja ezt az oldala menedzselésére, de akár ki
is törölheti. (Erre ajánlott adatbáziskezelő program a PHPMyAdmin. A
felhasználókat a users nevű tábla tárolja.)
Kérem írja be a Superuser jelszavát majd erősítse meg!
Ha befejezte, kattintson a Tovább gombra!

Fontos, hogy a rendszer mindig csak akkor enged
továbblépni, ha a beírt jelszavak megegyeznek, és
minden kötelező adat meg van adva.

11.
Az ötödik lépés elérkeztével a vizuális módot állíthatja be. Ez
röviden annyit jelent, hogy milyen módszerrel szeretné kezelni az oldala
kinézetét.
Ezen a beállításon később természetesen módosíthat. Hacsak nincsen
már egy előre elkészített Stradus CMS témája, válassza az
„Egyszerűen stíluslapokkal” opciót.
Ilyenkor egy beépített oldalszerkezet fogja felépíteni a weboldalát, egy
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alapértelmezett stíluslappal, amit később lecserélhet egy egyedibbre.
Ha a „Témákkal” választógombot jelöli be, lényegi változás akkor sem
történik első ránézésre, de egy egyedi téma elkészítése sokkal
nagyobb szakmai felkészültséget igényel, mint egy stíluslapé.

Egyedi stíluslap készítéséhez CSS, még egy téma
elkészítéséhez HTML és minimális PHP ismeretre is
szüksége lehet.
A szükséges leírásokat a sminkeléshez megtalálhatja a
http://stradus.eu webhelyen, és szakmai segítségért
használja a http://www.w3schools.com lehetőségeit.

12.
A telepítőprogram a hatodik lépéssel fejeződik be!
Ha ezt az üzenetet kapja utoljára vissza,
„Az adatmódosítás sikeres: visual_mode”

...akkor a telepítő sikeresen lezajlott. Kattintson a Befejezés gomba!
A telepítőt később, ha szükséges, újból lefuttathatja!
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Felépítés
A telepítés végeztével egy
teljesen üres, „gyári”
weboldal indul el.

Az alapértelmezett
téma összetevői nagy
vonalakban
Ez az üres lap fogja adni a
keretét az első oldalnak.
• A felső, alsó és
tartalom blokkban
tetszőlegesen lehet
elhelyezni bármilyen
jellegű programkódot. Lehet az egy egyedi címsáv, egyedi menüsáv
stb.
Fontos, hogy egyes lehetőségek stílusfüggőek lehetnek. Ilyenek a
blokkok is, amelyeknek a meglétét vagy pozícióját az éppen használt
téma határozza meg.
• A címsáv hátránya, hogy egyszerűen nem lépheti túl a fő konténer
szegélyét. Kikapcsolható, és az előbbi ok miatt helyettesíthető egy, a
felső blokkba megírt kóddal. Ez stílusfüggő beállítás!
• A lábléc egy kicsit kötöttebb konténer, annyira nem is lényeges. Ebbe is
tetszőleges kód helyezhető. Ez stílusfüggő beállítás!
• Jobb és baloldali sáv: Tartalom hiányában elhagyható. A később
tárgyalt oldalsávi elemek (widgetek) rendre ezekbe kerülnek bele.
(Alapbeállításban: Bal oldal; beépített menü-beépített bejelentkező
felület, Jobb oldal; üres)
Ez stílusfüggő beállítás!

Bizonyos témák nem feltétlen használják ki a Stradus
CMS összes képességét! Akár az is előfordulhat, hogy
egy téma teljesen eltérően működik a beépítettől, és
nem illeszkedik a rendszerbe. Ilyenkor a Stradus a
háttérben ugyanúgy dolgozik (naplóz, vezeti a
statisztikát stb.), de a legtöbb beállítás nem fejti ki a
hatását.
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• A tartalom konténerbe íródhat ki bármi amit az oldal tartalmának
tekinthetünk; szövegek, képek, képgaléria, hírek, fórum stb. A
tartalomkezelés is stílusfüggő, de nyilvánvalóan ritkán találkozhat olyan
témával, ami egy tartalomkezelő rendszernek nem használja ki a
nevéből adódó képességét.

Stradus tartalomkezelés az elméletben
Kezdésnek lapokat kell definiálnunk a rendszerben. A lapokon tároljuk a
tényleges tartalmat, a modulegyedeket. Az egyedek összességét egy lapon
összeállításnak is nevezhetjük.
Az SCMS tehát modulokkal kezeli a weboldalra kiírt tartalmat. A moduloknak
egyedeket hoz létre, és ezekre az egyedekre hivatkozunk a lapokban (vagy
az oldalsávokon).
A modulok tulajdonképpen kész programkönyvtárak, aminek ugyan vannak
megkötöttségei, de bármilyen előre elkészített webprogram, könnyen és
gyorsan átalakítható SCMS modullá.
A modulok (beépülők) írásáról és azok lehetőségeiről
szóló dokumentumot letöltheti a http://stradus.eu
webhelyről.

Az egyedek egy modulon belül különböző tartalmú, de azonos felépítésű
egységek.
A Stradus CMS beépített, Egyszerű szöveg modulját vesszük példának,
beírhatok egy bármilyen szöveget a modul beállítófelületén, egyedenként
mást és mást. Ennek a szövegnek lehetnek különböző tulajdonságai, mint a
betűméret vagy az igazítás, egyedenként szintén különbözőek. Ezeknek a
különböző, de mégis hasonló egyedekkel érjük el a legnagyobb kód
újrahasznosítást.
Ugyanazt az egyedet egy lapon belül akár 100x is kiírhatjuk, de ezzel
párhuzamosan egy másik lapon is akárhányszor anélkül, hogy az Egyszerű
szöveg modult, vagy az egyedét módosítanunk, vagy többszöröznünk
kellene.

Első bejelentkezés
• Ahhoz, hogy elkezdhesse a munkát a webhelye beállításához, először
be kell jelentkeznie a telepítéskor létrehozott Superuser felhasználóval.
• A bejelentkezőfelület alapértelmezésként a bal oldali sávon található.
Ide beírva a „Superuser” felhasználónevét és a jelszavát,
bejelentkezhet a rendszerbe.
• Ha megadta az adatokat, kattintson a Belépés
gombra!
• Ha a bejelentkezés sikeres, akkor a bal oldali
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üzenet fogadja majd.
• A felhasználónevére kattintva nyílik meg az a felület,
ahol a regisztrációkor megadott adatokat láthatja, és
a Szerkesztés gombra kattintva szerkesztheti.
Ezt a menüt természetesen az összes felhasználó
eléri a saját fiókjával kapcsolatban.
• A jelszavát megváltoztathatja, ha kétszer beírja
helyesen a régi jelszavát, valamint egyszer az
újat. Ha a régi jelszó kétszer ugyanúgy lett
beírva, a jelszó a Mentés gomb megnyomásakor
megváltozik.
A többi adat megváltozása a gombra kattintva
feltétel nélkül végrehajtódik.
• Ha új felhasználót szeretne regisztrálni, a
Belépés gomb melletti linkkel, elérheti a
regisztrációs űrlapot. Itt meg kell adnia az
összes fontos adatot, és el kell fogadnia az
Általános Felhasználási Feltételeket.
Amint bejelentkezett a rendszerbe, a kis sárga
buborékok, amik segítik a navigálásban, el fognak tűnni
és a tartalom is alaphelyzetbe áll.

Adminisztrálás
Bejelentkezett, adminisztrátori joggal rendelkező felhasználók beléphetnek az
adminisztrációs felületre.
Alapértelmezett témánál, erre az oldal jobb alsó sarkában nyílik lehetőség, az
Adminisztráció linkre kattintva.

Itt beírhatja a fiókja jelszavát, vagy a telepítéskor megadott közös jelszót.
Aki nem rendelkezik adminjoggal, vagy a felhasználói fiókjának hitelesítése
nem sikerült, hibaüzenetet kap ezen a lapon és ezért nem tud majd
bejelentkezni.
Ha a rendszer elfogadta a jelszavát, átirányítás után az adminisztrációs
felület töltődik be.
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A jelszava beírásához 20 másodperce van. Ez idő letelte után, a böngészője
a főoldalra lesz átirányítva.
Minden oldalbetöltéskor a bejelentkezett felhasználó egy
gyors hitelesítésen megy keresztül. Amint nem valódi
adatokkal él a felhasználó, a rendszer ki fogja dobni.

Amit belépés után lát az, ún. Fejlesztői nézet. Ezen a felületen a rendszer
összes lehetősége elérhető.
A Stradus két különböző adminisztrátori szintet különböztet meg. Az 1-es
szintű a tulajdonos – neki a Tulajdonosi nézet jelenik meg (kevesebb
lehetőséggel), a 2-es szintű meg a fejlesztő, vagyis a Superuser.

A Fejlesztői nézet lehetőségei, menüpontjai a következőek

Általános beállítások
• Weboldal címe: Azt a címet lehet itt átírni, amit a telepítéskor
megadtunk. Ez a cím fog megjelenni a böngésző címsorában.
• Leírás: Fontos metaadatot lehet itt beírni. Az oldala rövid ismertetőjét
kell tartalmaznia. Kitöltése erősen ajánlott, mert az internetes
keresőprogramok, valamint a közösségi oldalak gyakran felhasználják.
• Kulcsszavak: Talán a legjelentősebb metaadatot lehet itt állítani. Ide írja
azokat a szavakat, amik leginkább jellemzik majd a webhelye tartalmát.
A kulcsszó-alapú keresők (amilyen a legtöbb is) nagy része, a találati
lista elkészítésekor leginkább ezt veszi figyelembe.
A kulcsszavakat vesszővel elválasztva írja be a legjobb hatás
érdekében!
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A következő lehetőségek stílusfüggőek!
• Lapcím: A lapcím a tartalom fölött jelenik meg, és az adott menüpont
nevét írja ki. Ha nem szeretné, hogy megjelenjen, pipálja vissza.
• Alcím: A telepítéskor megadott szövegről van szó. Ez jelenik meg a
címsor alatt, fent. Itt használhat HTML kódokat is a formázásra. Az
alcím módosítható, valamint kikapcsolható.
• Szöveg a lábléceben: Az Adminisztráció link melletti szöveget jelenti. Itt
használhat HTML kódokat is a formázásra.
• Adminelérés: Az Adminisztráció linket lehet kikapcsolni a jobb alsó
sarokból.
Ha
Hakikapcsolta
kikapcsoltaaz
azadminelérést,
adminelérést,akkor
akkorisiselérheti
elérhetiaz
a
felületet a http://az-on-weboldala.domain/access/admin
adminisztrációs felületet a
http://az-on-weboldala/access/admin címen!

Egyéb lehetőségek:
• Regisztrációs Feltételek: A Regisztrációs Feltételek az a szöveg, amit a
regisztráló felhasználónak el kell fogadnia a folyamat során. Ezt
szerkesztheti ebben a menüben. Itt használhat HTML kódokat is a
formázásra.
• Favicon: A favicon, a böngészők címsorában, vagy a lapon megjelenő
ikon. Bármilyen kiterjesztésű és méretű képet feltölthet, de az ideális
méret: 16x16

Felhasználók
• Az oldalára regisztrált felhasználók listáját tekintheti itt meg. Telepítés
után csak egy eleme van a listának: a Superuser
Amint beregisztrál valaki az oldalra, azt itt láthatja.
• A Törlés, az Adminjog adása és az Adminjog elvétele műveletek
hajthatóak végre a felhasználókon. A lista jobb felső sarkában lévő
jelölőnégyzet, a felhasználók kijelölését invertálja.

2-es szintű adminisztrátori jogot nem adhat a
webfelületről biztonsági okok miatt. Akiket itt kijelöl,
csak 1-es szintet kap. Superusereket csak az adatbázis
közvetlen szerkesztésével lehet lehet felhatalmazni.
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Stílus
• A weboldala kinézetét kétféle módon szabályozhatja:
◦ Stíluslapokkal: Az alapértelmezett oldalfelépítés (alap téma) lesz
használva minden esetben, csak a hozzá tartozó stíluslapot
cseréljük.
A stíluslapokat a stylesheets, még a témákat a themes
mappa tárolja. A letöltött/elkészített stílusokat ezekbe a
mappákba kell másolni.
•

Ha egyedi külsőt szeretne webhelyének, keresse fel
a http://albagrafix.hu weboldalt!
•
•

Előre elkészített stílusokat tölthet le a
http://stradus.eu webhelyről!

Ha saját maga szeretné a stílust elkészíteni, az
ehhez szükséges dokumentációkat szintén
megtalálhatja weboldalunkon!

◦ Témákkal: A teljes oldalfelépítést cserélhetjük le, de ezáltal a
rendszer egyes szolgáltatásait nem biztos, hogy továbbra is
használhatjuk.
• A Beállít gombra kattintva alkalmazhatja a kiválasztott stílust (stíluslapot
vagy témát). Az oldal teljes újratöltése után, már az új kinézet fog
betöltődni.

Címsáv (stílusfüggő)
A címsáv az oldalnak a fejléce. Bizonyos esetekben nagy lehet a jelentősége,
mert akár egy modult is elhelyezhet benne.
• Egyszerű címsáv használata: A rendszerben beállított stíluslap
határozza meg a címsáv kinézetét. A címsáv szövege, maga az oldal
neve lesz.
• Egyedi címsáv használata: Ebben az esetben még a stílusbeállítás
sincsen hatással a címsáv kinézetére. Mindent Önnek kell
megformáznia.
Itt elhelyezhető szinte bármilyen típusú kliensoldali (HTML, CSS,
JavaScript, VBScript stb.), és PHP szerveroldali kód is. PHP parancsok
írásakor ne feledkezzen meg a nyitó és záró tagekről.
• Címsáv ki: A címsáv teljesen kikapcsol; helyettesíthető pl. a felső
blokkba beírt egyedi kóddal.
• A címsávot csak az arra felkészített témák kezelik.
Stradus CMS | 2011-2012
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Tartalom
• Új lapot hozhat létre a rendszerben.
lapok tárolják a modulegyedek
összeállítását. A lapok egy-egy oldalt
jelentenek, amikre hivatkozhatunk pl. a
menükből.
A Meglévő lapok oszlopban vehetünk fel új
lapokat.
Kattintson az Új lap feliratú gombra, majd
írja be az új lapnak a nevét! Kérem
ékezeteket és speciális karaktereket NE
használjon! Ez a név, csak Önnek fog
megjelenni az adminfelületen.
Ha beírta a nevet, kattintson a Mentés
gombra!
• A lapokat törölheti is, a lapok neve melletti piros X-re kattintva.
• Ha egy lap által tartalmazott összeállítást szeretné megtekinteni,
kattintson az egyik melletti választógombra!

A modulokat a rendszermag moduls nevű mappájába
kell másolni, ami a rendszer főkönyvtárában található.
Új modulokat, és a modulok írásáról szóló
dokumentációt letöltheti a http://stradus.eu webhelyről!

• Ha új lapot hozott létre, láthatja, hogy az üres. Tartalommal a modulok,
és azok egyedeinek segítségével töltheti meg. A Stradus öt beépített
modullal rendelkezik: Egyszerű szöveg, Függőleges menüsáv,
Egyszerű kép, Bejelentkezőfelület és HTML kód.
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Ezeket a lap alján láthatja. Ha új modult telepített, kattintson a Frissítés
gombra!
• A frissítés során az újonnan telepített modulok bejegyzésre kerülnek, és
onnantól kezdve azok is láthatóak lesznek a telepített modulok
listájában.

• Új egyedet, a modulok listájában a zöld + gombra kattintva lehet
hozzáadni.
Ekkor, ha a kék \/ gombra kattint, láthatja a modulegyedeket.

• Az egyedeket módosíthatja a zöld felfele nyíl melletti Szerkesztés
gombbal. Minden modulnak más a szerkesztőfelülete, de a modul nevét
(az előző képen „New simply_image”) mindegyiknek lehet szerkeszteni.
• Az egyed szerkesztése után, hozzáadhatja az egyedet az
összeállításhoz/laptartalomhoz a Hozzáadás gombbal (zöld felfele nyíl).

• Az egyedeket törölheti is, a sorában lévő piros X-szel.
Stradus CMS | 2011-2012
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• Ha több egyedet adott hozzá a tartalomhoz, azokat helyezheti fel, ill. le
az összeállításban, az egyedet jelképező dobozkákban lévő nyilakkal.
• Bepipálhatja a Csak bejelentkezett felhasználóknak jelölőnégyzetet.
Ekkor csak az nézheti meg az adott lapot, aki regisztrált az oldalra. Az
Alapjogok reset feliratú gombbal, az összes ilyen kitételt eltörölheti.
Azután minden lap újból teljesen nyilvános lesz.
Az összeállítás mentése teljesen automatikus. Ha
szerkesztendő lapot vált, vagy bármilyen műveletet hajt
végre a tartalom szerkesztőfelületén, a rendszer
automatikus mentést hajt végre. Ha azonban teljesen
elnavigál az oldalról, vagy bezárja a böngészőt, pár
módosítás elveszhet!

• A módosítások egyből érvénybe lépnek mentés után. Ha megtekinti az
Ön által szerkesztett lapot, láthatja, hogy a módosított tartalom
megjelent a weboldalon.
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Oldalsávok

• Az oldalsávok működése nagyban hasonlít a laptartalom kezeléséhez.
• Lapok helyett az oldalsávokat kezelheti vele és egyszerre látja mindkét
összeállítást.
• Ugyanúgy adhatunk az összeállításba egyedeket, és mozgathatjuk
azokat.
• Az oldalsávokba is ugyanazokat a modulegyedeket helyezhetjük, mint a
laptartalmakba.

Stradus CMS | 2011-2012

16

Menü
Ebben az adminkategóriában lévő beállítások a rendszer
beépített menürendszerét konfigurálják. Az oldal más
részeire nincs hatással.

• Átállíthatja a lapváltó-motort PHP-alapúról, AJAX-alapúra. Ez annyit
jelent, hogy a Függőleges menüsáv modul - ami alapbeállításban a bal
oldalsávon van elhelyezve – hivatkozásai JavaScript segítségével, a
webhely újratöltése nélkül képes lapot váltani.
A PHP-alapú lapváltás minden esetben újratöltéssel jár, így jelentősen
lassul az oldal, és nő a szerver, valamint a kliens terheltsége. Azonban
előfordulhat az is, bár a valószínűsége kicsi, hogy egyes modulok
működésében hibák keletkeznek, mert a nem eseményre meghívott
JavaScript függvények nem futnak le, ha az AJAX hívással kerül be a
forrásba.
• A beépített menü kétszintű, ami annyit jelent, hogy minden főmenüpont
alá készíthetünk almenüpontokat.
• A menüpontoknak lényegében két tulajdonsága van: a címe, és a célja.
A cél csak annyit jelent, hogy melyik lapra mutat, melyik lapot nyissa
meg.
• A piros X-szel az adott sort (menüpontot/almenüpontot) tudjuk kitörölni
a menüből.
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• A zöld +-szal, egy új sort szúrhatunk be a már meglévő után. Mindig
olyan sor szúródik be, amilyen az előző (fő-, vagy almenüpont).
• Az Új menüpont valamint az Új almenüpont gombok elnevezésüknek
megfelelően, a menü legvégére illesztenek be új menüpontot.
• Ha az egész eddigi menüt törölni szeretné, kattintson a Menü
újrakezdése gombra!
• A Visszavonás gomb, az utolsó mentés utáni állapotot hozza vissza.
• Menüpontokat és lapokat a
választógombok segítségével tudja
összetársítani.
Először jelölje be azt a menüpontot
amelyiket szerkesztené, majd
válasszon egyet a lapok közül a
jobb oldalról. Ekkor a célok
oszlopában meg fog változni a
menüponthoz tartozó beviteli mező.
• A mentés után egyből látható, hogy
a menü megváltozott az oldalsávon.
• Most már, ha bármelyik menüpontra is rákattint, láthatja a hozzátársított
lap tartalmát, amit az összeállításkor készített.

Forráskód
• Szabadon szerkeszthető tartalmak vannak elhelyezve a rendszerben.
Ilyen a Felső- és Alsó blokk, a Tartalom blokk, valamint a hibaüzenetek
(„A lap nem található”, „Önnek nincs jogosultsága megtekinteni ezt a
lapot!”).
• A blokkoknak szinte ugyanaz a jelentősége, mint a tetszőlegesen
szerkeszthető címsávnak. Amennyiben a címsáv vagy a kevésbé
dinamikus lábléc nem lenne elég, használja a blokkokat egyedi kódok
elhelyezésére.
A különbség annyi, hogy a blokkok nem a függnek semmitől, kivéve a
tartalom blokkot.
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• A blokkok a lap tetején, alján és közvetlenül a tartalom alatt
elhelyezkedő, szabadon szerkeszthető részek.
• A blokkokba, valamint a hibaüzeneteknél elhelyezhető szinte bármilyen
típusú kliensoldali (HTML, CSS, JavaScript, VBScript stb.), és PHP
szerveroldali kód.
PHP parancsok írásakor ne feledkezzen meg a nyitó és záró tagekről.
• A blokkok teljesen stílusfüggőek, míg a hibaüzenetek nem annyira. A
hibaüzenetek csak akkor nem jelenhetnek meg, ha egy téma nem
használja a rendszer tartalomkezelőjét.
A szerkeszthető tartalmak mind a blocks nevű
mappában találhatóak.
•
•
•

bottom.php: alsó blokk

content_sub.php: felső blokk

not_authorized.php: „nincs jogosultság” hibaüzenet
•

not_found.php: „nem található” hibaüzenet
•

titleblock.php: a szerkeszthető címsáv
•

top.php: felső blokk

Ezeket a fájlokat ajánlott szerkeszteni pl. bármilyen
forrásszerkesztővel is. (gedit, Notepad++)

Rendszernapló
• A Stradus CMS minden fontosabb tevékenységről naplóbejegyzést
készít. Ezt tekintheti meg a Rendszernapló adminkategóriában.
• Szűrheti, valamint rendezheti a tevékenység típusát.
• Szűrési alapok: admin bejelentkezés, regisztráció, felhasználókezelés,
tartalomkezelés, widgetek, nyilvánosság, általános beállítások.
A rendszernapló biztonsági okokból is fontos eszköz
lehet. Itt nyomon követheti, hogy melyik felhasználó
milyen műveletet hajtott végre, és ha gyanús
tevékenységet észlel, még időben intézkedhet.
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Statisztikák
• Minden egyes oldalbetöltéskor készül bejegyzés az adatbázisba, a
látogató adataival. (IP-cím, böngésző, op. rendszer, az URL ahonnan
érkezett, látogatási idő)
◦ Az oldal indulása:
Az első oldalbetöltés
◦ Egyedi látogatók (IP-cím alapján):
A különböző IP-címek száma, amik az oldalt betöltötték.
◦ Egyedi látogatók (Süti alapján):
A különböző böngészők száma, amik az oldalt betöltötték.
◦ Összes landolás:
A nyitólapra érkezett látogatók száma.
◦ Összes oldalbetöltés
◦ Egyedi látogatók száma, napi bontásban (IP-cím alapján):
Grafikon, az aktuális hónap különböző IP-címeiről.
◦ Landolások száma, napi bontásban:
Grafikon, az aktuális hónap főoldalra érkezéseiről.
◦ Oldalbetöltések száma, napi bontásban:
Grafikon, az aktuális hónap oldalbetöltéseiről.
◦ Látogatók böngészői, napi bontásban:
Grafikon, az aktuális hónap oldalbetöltéseinek böngészőiről. Figyelt
böngészők a Google Chrome, az Opera, a Mozilla Firefox és az
Internet Explorer

A Rendszernapló és a Statisztika, a rendszerrel teljesen
inkompatibilis téma esetében is működik tovább.
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Biztonság
• A rendszer alapvető biztonsági intézkedéseit lehet itt végrehajtani.
• A közös jelszó utólag is megváltoztatható. Ehhez meg kell adni a régi
közös jelszót, és az újat meg kell erősíteni.
• Jelszóerősség-mérő mutatja, hogy mennyire jelentene egy jelszópróbálgató robotnak „fejtörést” a jelszó találása.
• Ha minden egyezik, akkor megjelennek a jelszó mellett a kék pipák, és
az elküldés gomb aktívvá válik.

• A Superuser felhasználói fiók is ugyanezzel a módszerrel hozható újra
létre, csak kezdésnek itt is a közös jelszót kell megadni. Ha már létezik
a fiók, akkor a rendszer frissíti a beírt adatokat!
• A Superuser felhasználó jelszava minimum 4 karakter lehet!
• Setup újraindítása: Ha bepipálja az ehhez a ponthoz tartozó
jelölőnégyzetet, és a legalsó elküldés gombra kattint, akkor a telepítő
újraindul.
Ilyenkor az adatbázis tartalma nem veszik el! Ha a MySQL
csatlakozásnál ugyanezt az adatbázist adja meg, a webhely tartalma
(felhasználók, modulok, widgetek, rendszernapló, statisztikák stb.)
visszaáll a setup előtti állapotba, ha azonban új adatbázist
készít/választ, akkor a tartalom, visszatéréskor üres lesz.
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Tulajdonosi nézet
• Csak 1-es szintű felhasználóknak jelenik meg.
• Csökkentett funkciókkal, kevesebb lehetőséggel bír.
• Egyes modulok egyedei innen is szerkeszthetőek.

• Optimális arra, hogy az oldalt fejlesztő által üzembe helyezve, átadja
egy tulajdonosnak, aki kevesebb weblapszerkesztői tudás nélkül is
menedzselheti a webhelyét.
• Természetesen utólag telepített modulok között is lehetnek olyanok,
amiket 1-es szinttel is lehet szerkeszteni.
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Kérjen segítséget!
• Amennyiben akadályba ütközik és a mellékelt dokumentációk nem
nyújtanak megoldást a problémájára, vegye fel a kapcsolatot a Stradus
CMS fejlesztőivel!
Írjon a stradus@sznet.hu email címre, vagy tegye fel kérdését a
http://stradus.eu webhelyen!
• Amennyiben hibabejelentés szeretne tenni, azt is megteheti a fenti
lehetőségeken keresztül, vagy a rendszerbe épített hibajelentő
szolgáltatáson keresztül.

Nyilatkozat a 'Stradus CMS' fejlesztőjétől
A Stradus webes tartalomkezelő-rendszer, csak teljes egészében, szabadon
terjeszthető, illetve bármely része módosítható, amennyiben a módosult
SCMS változat névjegyében feltüntetik annak eredetét, azaz a 'Stradus CMS'
logóját, weboldalát, valamint supportjának elérhetőségét. Bármilyen
módosított változatról kérem értesítsenek e-mailben.
A rendszer csak jogtiszta, nagyrészt nyílt forráskódú szoftverek
felhasználásával készült.
Ön a rendszer telepítésével elfogadja a Stradus Végfelhasználói
Licencszerződést. Kérem olvassa el figyelmesen
Sárfi Benjámin - 2012.08.05
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