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mgVideoBot v 0.1.5 - Wersja z dnia 2006-12-26. Dodatek(mambot), pozwalający wyświetlać różną
zawartość multimedialną w artykule. Bot obsługuje następujące formaty: rm, wma, wmv, mpg, avi, mp3,
mov, mp4, flv, swf oraz dodane przeze mnie mid, midi, m4a i aac. Dodatkowo wznowiłem publikację
pliku w wersji mgVideoBot 0.0.9 pl, ze względu na to. iż nie używa on do odtwarzania plików
multimedialnych skryptów Java. Jeżeli ktoś ma problemy z nowszymi wersjami, to zawsze może
wykorzystać tę starszą wersje bota. Jest to wersja stabilna, i nie ma konfliktu z innymi składnikami
Joomla i Mambo. Jest kompatybilna z oba systemami.
Zmiany mgVideoBot v 0.1.5 w stosunku do poprzednich wersji:
- Poprawiono błąd w sposobie dostępu do katalogów bazowych Joomla, podziękowania dla Aravot
(problem ten zgłaszano mi na pocztę, i wersja 0.1.5 rozwiązuje go pozytywnie)
- Poprawka dla opcji - Autoodtwarzanie w artykule
- Dodano opcję aktywacji/deaktywacji menu kontekstowego dla Windows MediaPlayera. Moje uwagi: Opcja ta działa inaczej dla różnych przeglądarek. Np. Dla Firefoxa wyłącza możliwość odtwarzania wideo
w trybie pełnoekranowym. Niedopracowana przez autora bota.
- Usunięto problem z dużymi literami w rozszerzeniach plików.
- Kompatybilność z Mambo 4.5.X.
- Dodano obsługę plików multimedialnych popprzez javascript.
- Poprawka do problemów występujących z register_globals.
- Usunięto drobny błąd z odtwarzaniem plików Mp3.
- Drobna poprawka do playlisty mp3. W parametrach wpisywanych do treści artykułu można podać
ścieżki URL do plików: absolutne, względne oraz pełne, a w przypadku, gdy media znajdują się w
podfolderze Joomla, i chcesz je wyświetlać w artykule, należy podać adres pełny lub względny. Parametr
false wyświetla media w artykule, natomiast true wraz z linkiem nazwanym dowolnie przez ciebie,
wyświetli media w wyskakującym okienku (popup). Zapraszam do pobierania mgVideoBot 0.1.5 pl.
Adaptacja pliku na język polski- autor witryny. W dalszej części artykułu opiszę przykłady używania bota.
Uwaga!: Chcąc skopiować przykładowe kody mgVideoBot-a podane w dalszej części artykułu, nie należy
wklejać je bezpośrednio w edytorze Joomla/Mambo, gdyż zawierają one formatowanie, oparte na
dodatku GeSHi. Najlepiej skopiować je do dowolnego edytora tekstowego (notatnik, WordPad, Notatnik
SP i.t.d..), a dopiero potem wkleić w artykuł, i pozmieniać dane w kodach na własne. Nie dotyczy to opisu
w ReMOSitory, gdyż, jak chyba wszyscy wiedzą, komponent ten nie wykonuje kodów dodatków, a
szkoda. Muszę nad tym popracować.
Przykłady wstawiania bota do treści artykułu: (wszystkie materiały użyte w przykładach, służą tylko do
celów demonstracyjnych, i podlegają prawom autorskim!!. Kopiowanie Zabronione!!)
1. - Wyświetlanie video w osobnym okinie(popup):
- Po angielsku:
Kod:
{mgmediabot}images/stories/video/film.wmv|true(Click here to
play)|300|300{/mgmediabot} {mgmediabot}images/stories/video/afryka.mpg|true(Click here to
play)|300|300{/mgmediabot}
- Lub po polsku:
Kod:
{mgmediabot}images/stories/video/film.mpg|true(Kliknij tutaj,
aby zobaczyć film)|300|300{/mgmediabot} {mgmediabot}images/stories/video/afryka.mpg|true(Kliknij
tutaj, aby zobaczyć film)|400|400{/mgmediabot}
2. - Wyświetlanie filmu video w artykule(w treści artykułu): Format pliku MPG (Moving Picture Group)
Kod:
{mgmediabot}images/stories/video/film.wmv|false|300|300{/mgmediabot}
{mgmediabot}images/stories/video/afryka.mpg|false|300|300{/mgmediabot}
Format pliku MOV (Quick Time Video) Kod:
{mgmediabot}images/stories/video/film.mov|false|300|300{/mgmediabot}
{mgmediabot}images/stories/video/skater.mov|false|240|210{/mgmediabot} Format pliku FLV
(Macromedia Flash Video) Kod:
{mgmediabot}images/stories/video/fashiontv.flv|false|450|350{/mgmediabot}
{mgmediabot}images/stories/video/fashiontvftvtendance.flv|false|450|350{/mgmediabot}
3. - Odtwarzanie plików MP3: Przykład dla dwóch plików Mp3
Kod:
{mgmediabot}images/stories/video/plik1.mp3;images/stories/video/plik2.mp3|false|300|300{/mgmedia
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bot}
{mgmediabot}images/stories/reg(g)eneracja.mp3;images/stories/uwazaj_co_robisz.mp3|false|300|300{
/mgmediabot}
4. - Odtwarzanie plików Mid, Midi. Pokaz przeniesiony pod poniższy link, ze względu
na kolidowanie ze sobą dwóch obiektów osadzonych za pomocą wtyczki Quick Time, ale tylko pod IE.
Ileż to problemów jest z tą przeglądarką. A szkoda. Przykład pliku audio w formacie MID
5. - Możemy ustawić:
- Szerokość pola wyświetlania/okienka
- Wysokość pola wświetlania/okienka
I dałbym jeszcze kilka przykładów, ale mi FF nie wyrabia.
Dodatkowe instrukcje w panelu konfiguracyjnym bota. Po prawej stronie mamy trzy parametry do
ustawienia. Dotyczą one autoodtwarzania plików, zarówno tych zawartych w artykule, jak i w
wyskakujących oknach(popup) oraz włączenie lub wyłączenie menu kontekstowego dla Windows
MediaPlayera. Zapraszam do pobierania.
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