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RokLatest News 1.0.3pl. Aktualizacja wspaniaBego moduBu wyswietlajcego nowo[ci w stylu akordeonu.
Autor zastosowaB poprawki, wprowadzone przeze mnie do wersji 1.0.2, wic kod skryptu wersji 1.0.3 pl
jest oryginalny, z dodaniem drobnego tBumaczenia oraz tBumaczenie pliku XML. Szkoda, |e nie go[ciB on
(autor) na mojej stronie wcze[niej, bo pewnie prdzej wpadB by na pomysB modyfikacji moduBu. A
zamiast jakiego[ FinLy, byBby Jokris. Pomarzy mo|na. Prawda?. No... ModuB dalej nie dziaBa pod
Internet Explorerem, ale, jak pisze autor moduBu, nie pracuje tylko tam, gdzie templatka nia speBnia
wymogów WC3, czyli np. u mnie. Przegldarka Internet Explorer przestawia si wówczas w tryb pracy
zwany "quirks mode ", czyli tryb zgodnoi[ci wstecz ze starszymi wersjami Internet Explorer'a, np. 5.5,
czego efektem jest takie zachowanie moduBu. Lekarstwo?. Zmieni templatk. Mi si moja podoba. IE
nie u|ywam, a wy róbcie, jak uwa|acie. Pozdrowienia Noworoczne. Wasz dostawca skBadników Joomla.
Jokris. Do Siego Roku.!!. Mo|esz poczyta dalej, chyba |e ju| taDczysz, wic nie mo|esz czyta,
tancz np. Tango.. Je[li nie taDczysz, to.....

ModuB RockLatest News to zmodyfikowana wersja standartowego moduBu Joomla! Nowo[ci
[Latest News]. Autorstwa witryny internetowej RocketTheme.Com. Zalecam aktualizacj moduBu!.
Dziennik Zmian:
- Wersja 1.0.3
- Poprawka w dBugo[ci wy[wietlania tekstu wstpnego (FinLy Arifin)
- Poprawka efektu zanikania dla Internet Explorer (FinLy Arifin)
- Dodana opcja - TytuBy odsyBaczami do artykuBów (FinLy Arifin)
- Dodana opcja pokazania daty powstania artykuBu (FinLy Arifin)
- Usunito powtarzajcy sie kod w linii 9-10 skryptu :
"defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Restricted access' );" (FinLy Arifin)
- 1.0.2
- RokLatest Wersja 1.0.2 autorstwa (Rhuk)
Opis ModuBu:
Posiada on wbudowan funkcj moo.FX opart na skryptach java, umo|liwiajc uwidocznienie
pocztkowej tre[ci nowo[ci w postaci wysuwajcego si tekstu. Co[ w stylu akordeon dla JoGadgets.
Zadaniem moduBu jest wy[wietlenie wykazu, lub listy odsyBaczy do ostatnio publikowanych, jeszcze
aktualnych artykuBów. Pozycje publikowane na stronie startowej standardowo nie s wBczane do listy
artykuBów.
Ogólnie, jest to naprawd fajny gad|et! (moja opinia).
Parametry:
- Decydujemy, czy wBczyc schowek (cache) dla moduBu, czy nie.
- Ustawiamy, czy domy[lnie pierwszy artykuB z listy ma by otwarty, czy nie.
- Ustawiamy przezroczysto[ pokazywanych tre[ci, w momencie wysuwania tekstu.
- Ustawiamy prdko[ (czas w milisekundach) wysuwania tekstu. Mog to by warto[ci od 50 do
1000, byle nie za du|o.
- Definiujemy kolor tBa dla wysuwanego tekstu, oraz kolor linii rodzielajcej linki do artykuBów, oraz
same skrócone artykuBy.
- Definiujemy tryb pracy moduBu, czyli co wy[wietla, i decydujemy, czy pokazywa artykuBy strony
gBównej.
- Definiujemy ilo[ pozycji artykuBów...
- Definiujemy czy chcemy, aby tytuBy artykuBów byBy aktywnymi odsyBaczami bezpo[rednio do
artykuBów (NOWOZ)
- Definiujemy czy chcemy pokaza/ukry dat powstania wy[wietlanych artykuBów. (NOWOZ)
- Polska adaptacja i modyfikacja moduBu WWW.JOKRIS.INFO
- Sugestie i pytania kierowa na nowe FORUM na mojej stronie. Serdecznie zapraszam.
- To tyle. Przyjemnej zabawy. Tak|e Sylwestrowej. JOKRIS.
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