JCE etitor
Autor: vegeta - 2008/02/04 09:27
_____________________________________

ChciaÂ³em skorzystaÃ¦ z tego editora lecz jak odpalam artykuÂ³ to
takie krzaczki wychodzÂ±:
Warning: getpluginparams(c:/usr/krasnal/www/joomla/administrator/components/com_jce/plugins/plugins.class.php):
failed to open stream: No such file or directory in
c:\usr\krasnal\www\joomla\mambots\editors\jce\jscripts\tiny_mce\libraries\classes\jce.class.php on line 192
Fatal error: getpluginparams(): Failed opening required
'c:/usr/krasnal/www/joomla/administrator/components/com_jce/plugins/plugins.class.php' (include_path='.') in
c:\usr\krasnal\www\joomla\mambots\editors\jce\jscripts\tiny_mce\libraries\classes\jce.class.php on line 192
Korzystam z Joomla! IE 1.0.13 iso
Joomla! jest postawiona krosnalu
============================================================================

Odp:JCE etitor
Autor: Jokris - 2008/02/04 17:53
_____________________________________

B) CzeÂ¶Ã¦.
Kilka porad:

SprawdÂ¼, czy masz opublikowany JCE Editor Mambot
Wylistuj tutaj, co zawiera linia 192 w pliku jce.class.php. W wersji JCE 1.1.4 zawiera komentarze, wiÃªc nie nie wiem
jakiej wersji uÂ¿ywasz Ty. Zawsze proszÃª o wiÃªcej informacji, i jak grochem o Â¶cianÃª:woohoo: . PrzecieÂ¿ jak tak siÃª
komunikujesz w codziennym Â¿yciu Ty, czy ktokolwiek inny z innymi ludÂ¼mi, to kaÂ¿de tego rodzaju zapytanie bÃªdzie
bez odpowiedzi. Bo dobre pytanie musi zawieraÃ¦ treÂ¶Ã¦. Np.
vegeta mÃ³gÂ³by zapytaÃ¦ tak:
Posiadam edytor JCE w wersji 1.1.8. ChciaÂ³em skorzystaÃ¦ z tego editora lecz jak odpalam artykuÂ³ to
takie krzaczki wychodzÂ±:
...i.t.d.
...i wÃ³wczas Songo ( Jokris np. A czemu nie?. PotrafiÃª robiÃ¦ Kame Ame Ha!!! :woohoo: Uwielbiam ten serial:laugh: )
wiedziaÂ³ by, jak zabraÃ¦ siÃª za odpowiedÂ¼, a nie udzielaÂ³by poradnikÃ³w poprawnych zapytaÃ±. Prawda?. No....
SprawdÂ¼, czy wymienione pliki w komunikacie z bÂ³Ãªdem istniejÂ± na swoich miejscach. Szybka metoda bez
wchodzenia na FTP poprzez Klienta FTP. Wpisujesz poniÂ¿sze adresy do okna przeglÂ±darki
http://nazwakonta-lub-ip/joomla/joomla\mambots\editors\jce\jscripts\tiny_mce\libraries\classes\jce.class.php
http://nazwakonta-lub-ip/joomla/administrator/components/com_jce/plugins/plugins.class.php
MoÂ¿e bez katalogu /joomla/. Nie wiem, jak masz skonfigurowanego Krasnala. JeÂ¶li wyÂ¶wietlÂ± Ci siÃª w przeglÂ±darce
teksty:
Restricted access
...oznacza to, Â¿e takie pliki istniejÂ±.
SprawdÂ¼ uprawnienia dla katalogÃ³w z tymi plikami. JeÂ¶li wykonaÂ³eÂ¶ czynnoÂ¶Ã¦ pierwszÂ±, i pokaÂ¿Â± siÃª pliki z tym
tekstem, to powinno byÃ¦ OK. Ale tego nie wiemy, ...jeszcze.
Wszystko sprawdÂ¼!!!

B) I potem ponÃ³w zapytanie, a moÂ¿e coÂ¶ z tego wyjdzie. I nie "odpalaj" artykuÂ³Ã³w, bo zrobisz jeszcze poÂ¿ar:lol:.
Super Sajanie to potrafiÂ±:lol: . Pozdrawiam. Jokris.
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