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1. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Instrukcja użytkowania zawiera informacje na temat wymagań, które należy spełnić,
aby zainstalować komponent. Prócz wymagań jest także przedstawiony opis całego programu,
jak działa, jak wygląda i jakie funkcje posiada.

1.1. Wymagania komponentu
Aby komponent był w pełni funkcjonalny, wymagany jest CMS Joomla!, w wersji co najmniej
3.4.x. Dodatkowo, aby możliwe było odtworzenie utworów audio, należy zainstalować
darmową wtyczkę – JosDewplayer, w wersji 2.0, kompatybilną z Joomla! 3.x, która jest
dostępna na stronie internetowej autora1. Wszystkie pozostałe biblioteki, takie jak PHP Excel
Reader oraz DataTables, zostały zawarte w komponencie.

1.2. Instalacja
Do instalacji komponentu do zarządzania repertuarem zespołu muzycznego w systemie
Joomla!, wystarczy paczka instalacyjna COM_Repertoire.zip (odpowiednio przygotowane
pliki komponentu oraz plik instalacyjny, skompresowane do formatu ZIP).
Aby zainstalować komponent, należy zalogować się do panelu administracyjnego Joomla!
i wybrać z menu Rozszerzenia → Instalacje (Rys. 1.1). Następnie należy kliknąć Wybierz plik,
z nowo otwartego okna wybrać plik COM_Repertoire.zip, po czym kliknąć Wczytaj plik
i zainstaluj. Po chwili pojawi się komunikat informujący o pomyślnej instalacji komponentu
(lub w razie niepoprawnej konfiguracji komunikat błędu).

Rys. 1.1 - Instalacja komponentu

1

JosDewplayer, http://info-graf.fr/infografcvs/t%C3%A9l%C3%A9chargements/viewdownload/1-extensionsjoomla-2-5-3-0/2-josdewplayer-for-2-5.html

1.3. Panel administracyjny
Po zainstalowaniu komponentu, można uzyskać do niego dostęp z menu komponenty (Rys. 1.2).
Menu to zawiera główny odnośnik do listy utworów, a także dwa odnośniki, dla szybkiego
dostępu do kategorii utworów oraz listy planowanych imprez.

Rys. 1.2 - Dostęp do komponentu

Po przejściu do komponentu, po lewej stronie znajduje się panel boczny, zawierający odnośniki
do wszystkich dostępnych opcji, takich jak: lista utworów, kategorie, imprezy czy import (Rys.
1.3). Dla każdego widoku dostępny jest także przycisk opcje, pozwalający dostosować
ustawienia wyglądu czy prawa dostępu do poszczególnych funkcji.

Rys. 1.3 - Lista utworów

1.3.1. Lista utworów
Głównym widokiem aplikacji jest spis utworów, które wykonuje zespół muzyczny (Rys. 1.3).
Znajdują się tutaj utwory z podziałem na tytuł, wykonawcę, język, kategorię oraz demo – audio
i wideo. Klikając na nagłówek kolumny, można posortować utwory wg potrzeb. Dostępna jest
także wyszukiwarka, która znajduje frazy we wszystkich kolumnach i zawęża listę od razu
po wpisaniu znaku. Jeżeli do utworu został przypisany plik MP3, wyświetla się odtwarzacz
audio. Jeśli przypisany został film, wyświetla się ikona YouTube, będąca odnośnikiem
do strony z filmem.
Dla listy utworów są dostępne trzy główne przyciski:




utwórz – służący do dodania nowego utworu,
dostosuj – po zaznaczeniu utworu i kliknięciu tego przycisku będzie możliwość jego
edycji (edycja jest także możliwa po kliknięciu w tytuł utworu bądź jego wykonawcę),
usuń – po zaznaczeniu utworów, klikając ten przycisk, wybrane pozycje zostaną
usunięte z bazy danych.

Po wybraniu opcji utwórz/dostosuj, zostanie wyświetlony formularz dodawania/edycji utworu,
który zawiera pola, takie jak: tytuł, wykonawca, kategoria, język, demo MP3, demo YouTube
oraz data dodania (Rys. 1.4). Datę dodania utworu do repertuaru można łatwo wprowadzić,
korzystając z kalendarza, który jest dostępny po kliknięciu w ikonę, obok pola data dodania.
Jest ona wykorzystywana przy obliczaniu czasu, przez jaki są wyróżniane nowości (ustawienia
tego czasu są dostępne w opcjach programu, opisanych w rozdziale 1.3.5).
Jeśli edytowany utwór ma już wcześniej przypisany plik MP3, w formularzu pojawi się pole,
umożliwiające jego usunięcie. Jeśli natomiast zostanie wybrany kolejny plik, zostanie on
przypisany dla danego utworu, a poprzedni będzie usunięty z serwera.
W formularzu dodawania/edycji utworu są dostępne trzy przyciski:




zapisz i zamknij – powoduje zapisanie wprowadzonych danych i powrót do listy
utworów,
zapisz i nowy – powoduje zapisanie wprowadzonych danych i przejście do tego
samego widoku, aby wprowadzić kolejny utwór,
anuluj/zamknij – pojawia się odpowiednio przy dodawaniu/edycji utworu. Powoduje
anulowanie zmian i powrót do widoku listy utworów już dodanych.

Rys. 1.4 - Formularz dodawania/edycji utworu

1.3.2. Kategorie
Widok ten pozwala na zarządzanie listą kategorii utworów (Rys. 1.5). Użytkownik może sam
definiować dostępne kategorie. Cały mechanizm jest identyczny, jak zarządzanie kategoriami
artykułów w systemie Joomla!, z tą różnicą, że utworzone tutaj kategorie są dostępne wyłącznie
dla repertuaru muzycznego.

Rys. 1.5 - Lista kategorii utworów

1.3.3. Imprezy
Tutaj znajduje się lista zaplanowanych imprez (Rys. 1.6). Aby użytkownicy mogli
zaproponować wybrane przez siebie utwory z repertuaru zespołu muzycznego na imprezę,
w której będą uczestniczyli, należy wprowadzić imprezę – dla danego dnia wpisać jej nazwę
oraz hasło dostępu, wg wskazówek w niebieskim polu (treść wskazówek można zmienić
w ustawieniach komponentu – rozdział 1.3.5). Spis dostępnych imprez można posortować
wg kolumn lub użyć wyszukiwarki do szybkiego znalezienia poszukiwanej frazy.

Rys. 1.6 - Lista imprez

Po wybraniu opcji utwórz/dostosuj, zostanie wyświetlony formularz dodawania/edycji
imprezy, który zawiera pola, takie jak: data, impreza, hasło (Rys. 1.7). Dla daty imprezy jest
dostępny przycisk, pozwalający wyświetlić kalendarz, który ułatwia wybór odpowiedniej daty.
Pole impreza to opis danej imprezy. Jest on wymagany, tak jak i data. Ostatnie pole – hasło,
zabezpiecza wybór utworów tylko przez gości będących na imprezie, którym hasło zostanie
przekazane lub którego będą mogli się domyślić, dzięki wyświetlanej wskazówce dotyczącej
hasła.
W widoku formularza dodawania/edycji imprezy są dostępne trzy przyciski:




zapisz i zamknij – powoduje zapisanie wprowadzonych danych i powrót do listy
imprez,
zapisz i nowy – powoduje zapisanie wprowadzonych danych i przejście do tego
samego widoku, aby wprowadzić kolejną imprezę,
anuluj/zamknij – pojawia się odpowiednio przy dodawaniu/edycji imprezy. Powoduje
anulowanie zmian i powrót do widoku listy imprez już dodanych.

Oprócz przycisków utwórz i dostosuj, są dostępne jeszcze dwa przyciski: usuń oraz usuń
przestarzałe imprezy. Pierwszy pozwala na usunięcie wcześniej wybranych imprez. Drugi

z kolei umożliwia usunięcie za jednym razem imprez, które już minęły i informacje o nich nie
są już potrzebne.

Rys. 1.7 - Formularz dodawania/edycji imprezy

Jeżeli dla danej imprezy został wybrany co najmniej jeden utwór lub została przesłana jakaś
dedykacja, życzenie, w kolumnie co zagrać pojawi się odnośnik. Po jego kliknięciu zostanie
wyświetlona tabela z utworami wybranymi przez użytkowników (posortowanymi
od najczęściej wybieranych) oraz nadesłanymi życzeniami (Rys. 1.8). Przycisk drukuj
umożliwia przejście do widoku dla druku, nie zawierającego zbędnych informacji i grafik.
Tak wyświetloną stronę można bez problemu wydrukować, dzięki czemu zespół muzyczny
może wziąć na imprezę wydrukowany spis utworów i dedykacji przesłanych przez gości, co
pomoże w doborze repertuaru pod konkretną imprezę.

Rys. 1.8 - Lista utworów i dedykacji na imprezę

1.3.4. Import
Jeśli zespół muzyczny posiada już spis utworów w wersji cyfrowej, może go zaimportować
do programu (Rys. 1.9). Aby to zrobić, należy odpowiednio przygotować plik arkusza
kalkulacyjnego. Poszczególne kolumny powinny zawierać:






kolumna A – tytuły utworów,
kolumna B – wykonawców utworów (opcjonalnie),
kolumna C – język wykonywanych utworów (opcjonalnie),
kolumna D – kategoria, np. Country (opcjonalnie – kategoria musi być wcześniej
utworzona w bazie danych),
kolumna E – link do wideo z demem zespołu (opcjonalnie).

Importowany plik należy zapisać do formatu „Skoroszyt programu Excel 97-2003 (*xls).”

Rys. 1.9 - Import danych

1.3.5. Konfiguracja
Po przejściu do komponentu i kliknięciu w przycisk opcje zostanie wyświetlona strona
konfiguracji komponentu (Rys. 1.10). Dzieli się ona na kilka zakładek:








wygląd listy utworów – tutaj znajdują się ustawienia dotyczące wyglądu listy utworów
wykonywanych przez zespół muzyczny:
o pokaż język utworów – ustawienie widoczności kolumny z językiem, w którym
dany utwór jest wykonywany,
o pokaż kategorie utworów – ustawienie widoczności kolumny z kategorią, do
której został przypisany utwór,
o pokaż demo audio – ustawienie widoczności kolumny z odtwarzaczem audio,
o pokaż demo wideo – ustawienie widoczności kolumny z odnośnikiem do
wideo, na którym utwór jest wykonywany przez zespół muzyczny,
o liczba wyświetlanych utworów – ustawienie domyślnej liczby utworów
wyświetlanych na stronę,
o wyróżniaj nowości – ustawienie wyróżniania nowo dodanych utworów,
o czasu trwania nowości – ustawienie czasu wyróżnienia nowości, od daty
dodania utworu,
tekst nad listą utworów – dowolny tekst, pisany z wykorzystaniem ustawionego
edytora tekstu, który będzie się znajdował nad repertuarem zespołu,
tekst pod listą utworów – dowolny tekst, pisany z wykorzystaniem ustawionego
edytora tekstu, który będzie się znajdował pod repertuarem zespołu,
informacje dotyczące hasła – informacja dla użytkownika, podpowiadająca hasło dla
imprezy – jeśli pole pozostanie puste, będzie wyświetlana informacja domyślna, jak na
Rys. 1.6,
uprawnienia – lista kontroli dostępu, zawierająca uprawnienia do poszczególnych
funkcji komponentu, dla danych grup użytkowników.

Rys. 1.10 - Konfiguracja komponentu

1.4. Strona klienta
Każda osoba odwiedzająca stronę zespołu muzycznego ma możliwość przejrzenia, jakie utwory
wykonuje ten zespół. Dodatkowo, jeśli ta osoba będzie uczestniczyła w imprezie, na której dany
zespół będzie grał, może z dostępnego repertuaru wybrać te utwory, które chciałaby na tej
imprezie usłyszeć.
1.4.1. Repertuar zespołu muzycznego
Lista utworów wykonywanych przez zespół muzyczny jest dostępna w postaci tabeli (Rys.
1.11). Utwory można posortować wg tytułu, wykonawcy, języka, kategorii czy dostępnego
dema. To, jakie kolumny mają być widoczne, czy nowo dodane utwory mają być wyróżniane,
a jeśli tak, to przez jaki czas, ustawia administrator. Dostępna jest także wyszukiwarka, która
zawęża listę w czasie rzeczywistym, po wprowadzeniu każdego znaku. Można także wybrać,
ile utworów ma się wyświetlać na stronie.
Prócz wykazu całego repertuaru muzycznego, nad i pod taką listą może się znaleźć tekst
wprowadzony przez administratora. Na Rys. 1.11 są to „Propozycje utworów na podziękowanie
dla rodziców” nad całą listą oraz krótka informacja o niewypisanych utworach
instrumentalnych pod listą.
Każda nazwa utworu zawiera hiperłącze do serwisu YouTube, w którym automatycznie będą
wyszukane filmy, zawierające tytuł utworu i wykonawcę. Pozwoli to użytkownikowi
przesłuchać utwór, jeśli go np. nie zna.
Jeśli zespół zamieści nagranie audio, na którym wykonuje dany utwór, dla danej piosenki
pojawi się odtwarzacz, z możliwością jego wysłuchania. Przy utworach, do których przypisano
adres URL do filmu, na którym zespół wykonuje utwór, w kolumnie wideo pojawi się grafika,
będąca odnośnikiem do tego nagrania.

Rys. 1.11 - Widok repertuaru dla odwiedzających stronę

1.4.2. Dobór utworów
Jeśli osoba odwiedzająca stronę zespołu muzycznego jest uczestnikiem imprezy, na której ten
zespół będzie grał, może dobrać utwory, które lubi. Organizatorzy takiej imprezy mogą
powiadomić o tym uczestników i przekazać im hasło dostępu. Jeśli jednak tego nie zrobią,
na stronie pozwalającej wybrać swoje ulubione utwory jest informacja, podpowiadająca hasło
(Rys. 1.12). Wskazówki dotyczące hasła może ustawić członek zespołu, będący
administratorem.
Po wybraniu daty i wprowadzeniu poprawnego hasła, użytkownikowi zostaje wyświetlona
strona z opisem imprezy, listą utworów do wyboru oraz miejscem na wpisanie własnych
życzeń, dedykacji, czy jakiś innych informacji dla zespołu muzycznego (Rys. 1.13).
Po naciśnięciu przycisku prześlij repertuar, dane użytkownika zostaną przesłane do bazy
danych i będą dostępne w panelu administracyjnym.

Rys. 1.12 - Dostęp do doboru utworów pod imprezę

Rys. 1.13 - Dobór repertuaru

