Zdjcia - Ustawienia
Zdjcia - Ustawienia
Ustawienia strony "Zdjcia" pozwol Ci na skonfigurowanie wielu rozmiarów zdj, które bd dostpne dla
Twoich klientów w sklepie.
Kiedy przesyasz zdjcia do PrestaShopa, Generuje on automatycznie róne rozmiary zdj, wliczajc
w to pliki pogldowe, oraz wersj mobiln (w zalenoci od przeznaczenia zdjcia) Dlatego wystarczy,
e przelesz jedn, gówn wersj zdjcia, na tyle te du, e bdzie moga by przeksztacona
automatycznie na wszystkie rozmiary.
Jeli chcesz upewni si, e rozmiar zdjcia jest odpowiedni, powiniene przesya obraz, który ma
prawidowe proporcj, która bdzie pasowa do obrazów o innych wymiarach. Jeli Twój obraz nie
ma tej samej proporcji dugoci do szerokoci, co ustawienia, to moe si zdarzy, e pojawi si biae
pola na przeskalowanych obrazach.

Moesz wczy rozmiar obrazka dla okrelonych typów zawartoci, bezporednio na licie rozmiarów obrazów.
Na stronie Preferencje->Produkty moesz okreli, czy chcesz, aby zdjcie byo automatycznie
przybliane po najechaniu na nie kursorem.
Dodaj nowy rozmiar zdjcia

Moesz atwo doda nowy rozmiar zdjcia, a nawet okreli do jakiego rodzaju zawartoci go stosowa.

Nacinij "Dodaj Nowy" i nastpnie:
1. Podaj nazw, szeroko, wysoko.
2. Okrel dla jakiego typu zawartoci naley go stosowa.
3. Zapisz.

Opcje generowania zdj

Format obrazu. Masz do wyboru dwa najpopularniejsze formaty zdj: JPEG oraz PNG. Obydwa
s rozpoznawalne przez przegldarki. JPEG potrafi dobrze kompresowa, ale w wyniku tego mog by
widoczne skazy na obrazach. Stopie kompresji PNG nie jest tak dobry jak przy JPEG, ale jest te
mniej skaz. Ponadto niektóre stare przegldarki mog mie problem w tym formatem.
Wybór pomidzy jednym a drugim formatem jest kwesti gustu. JPEG jest rekomendowany. Jeli
jednak zaley Ci na mniejszej kompresji i lepszej jakoci, uyj drugiej opcji "Uyj PNG tylko jeeli
zdjcie podstawowe jest w formacie PNG".
Format PNG, nie jest kompatybilny z moduem znaku wodnego.
Kompresja JPEG. Nie wybieraj niczego poniej 80, a w najgorszym razie 75, jeli obawiasz si widocznych skaz.
Kompresja PNG. Nie wybieraj niczego poniej 6, a w najgorszym razie 7, jeli obawiasz si widocznych skaz.
Generuje obrazy na podstawie jednej strony obrazu ródowego. ta funkcja pozwala Ci na okrelenie pooenia obrazu w okrelonym miejscu:
wybierz "Wysoko", aby zdjcie wypeni na wysoko ramki( w tym czasie szeroko jest zmieniona proporcjonalnie do wysokoci obrazu).
wybierz "Szeroko", aby zdjcie wypeni na szeroko ramki( w tym czasie wysoko jest zmieniona proporcjonalnie do szerokoci obrazu).
wybierz "Automatyczny", aby szeroko i wysoko byy przeliczane tak, aby zaj jak najwicej ramki.
Maksymalny rozmiar pliku dla produktów klientów. Twoi klienci mog przesya zdjcia produktów. Domylnie PrestaShop okrela t wielko na
podstawie maksymalnej wartoci dopuszczalnej przez PHP- to oznacza kilka Megabajtów, 8388608 bajtów, to 8 Mb. Moesz powikszy t warto, jeli
to potrzebne, ale upewnij si, e PHP przyjmie przesanie danych w tym rozmiarze.
Szeroko zdjcia produktu. Domylnie klienci mog przesa zdjcie o maksymalnej szerokoci 64 pikseli.
Wysoko zdjcia produktu. Domylnie klienci mog przesa zdjcie o maksymalnej wysokoci 64 pikseli.

Wygeneruj ponownie miniatury

Moesz by niezadowolony z obecnych rozmiarów miniatur w Twoim sklepie. Ta cz pozwoli Ci na
ponowne ich wygenerowanie - albo ograniczenie tego procesu do specyficznego typu zawartoci.

1.
2.
3.
4.

Zmie rozmiary zdj na tabeli omówionej powyej.
Zaznacz jaki typ zawartoci powinien by wygenerowany ponownie.
Okrel czy poprzednie miniatury maj by zachowane, czy nie.
Nacinij "Wygeneruj ponownie miniatury".

Miniatury przesane rcznie zostan usunite i zastpione przez te wygenerowane automatycznie.

