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Moduy czsto posiadaj dwa widoki: Jeden w back-office (jego opcje, ekran konfiguracji etc), i drugi we
Front-Office. Front-Office odpowiada za sposób oraz pooenie moduu w obrbie szablonu Twojego
sklepu.
Kolejno, wedug której moduy pojawiaj si w Twoim szablonie moe by zmieniana zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami. Moesz chcie, eby jaki blok moduu znajdowa si powyej lub poniej innych elementów
strony. W argonie PrestaShop nazywa si to przemieszczeniem, a uywa si do tego narzdzia dostpnego
w menu Moduy->Pozycje. Pozwala ono na niejako "przyczepienie" moduu do jednego z kilku wzów
zaczepienia dostpnych w aktualnym szablonie, bez pisania czegokolwiek w kodzie strony.
Strona "Pozycje" wywietla wszystkie dostpne wzy zaczepienia, a take przypisane do nich odpowiednie
moduy. Wiele wzów jest domylnie pustych, ale te najczciej uywane maj dziesitki moduów (np. punkt
displayHeader posiada domylnie 34 moduy).

U góry strony znajduje si rozwijane menu, które pozwala na ograniczenie widoku do punktu, który Ci
interesuje.
Domylnie lista ta pokazuje wycznie wzy, gdzie moesz doda funkcje. Zaznacz "Wywietl
niepozycjonowalne wzy", aby wywietli wszystkie wzy, nawet te, gdzie nie moesz nic przenie.
W nagówku kadego wza znajduje si jego nazwa techniczna oraz liczba przypisanych moduów. Tabela
poniej wywietla je wszystkie.
Moduy s przedstawione w kolejnoci, z jak pojawiaj si w wle.
Przemieszczenie moduu do wza zaczepienia

Istniej dwa sposoby na przeniesienie moduu do wza:
Nacinicie strzaki do góry/ w dó, aby zmieni kolejno moduu w wle. Strona nastpnie zaktualizuje si i pokae now kolejno.
Przecignicie i upuszczenie moduu na odpowiedni pozycj w ramach wza:
1. Umie kursor na numerze pozycji moduu, kursor zmieni si w krzyyk.
2. Przecignij modu na wybran pozycj, ramka z moduem zostanie tam przeniesiona.
3. Upu modu, a jego pozycja zostanie zmieniona i zapisana.

Dla wikszoci moduów przemieszczenie mona wykona atwo z poziomu Back-Office. Niemniej jednak
istniej moduy, które wymagaj zmian bezporednio w kodzie.
Przypisanie moduu do wza przypisania: Przemieszczenie

W PrestaShop czynno "przemieszczenia" moduu polega na przypisaniu go do konkretnego wza.
Moecie przypisa modu do wicej ni jednego wza.
S dwie wane kwestie przed przypisaniem moduu:
Niektóre moduy s ograniczone do przypisania wycznie dla wybranych wzów.
Niektóre wzy s stworzone, aby przyjmowa tylko niektóre moduy.

Bd wiadom po prostu, e nie zawsze bdziesz móg przypisa kady modu do kadego wza.
Upewnij si e wyczye pami podrczn przegldarki (cache) podczas testowania nowego moduu.
Mona j wyczy w menu Zaawansowane->Wydajno.
Proces przemieszczenia posiada wasny interfejs:
1. Przejd na stron "Pozycje" w menu "Moduy".
2. Nacinij przycisk "Przemieszczanie moduu" u góry po prawej. Pokae si interfejs, gdzie wywietli si
wiele moduów.
3. Z listy rozwijanej "Modu" wybierz ten modu, który chcesz przemieci.
4. Z listy rozwijanej "Dodaj do", wybierz miejsce, do którego chcesz przypi modu.
5. W polu "Wyjtki" podaj nazw odpowiedniego(ch) pliku(ów) odnoszc si do stron, na których modu
ma si nie wywietla.
Mona dokona licznego wyboru, klikajc na pliki przyciskajc jednoczenie klawisz CTRL. Odznacz
pliki take w ten sam sposób: CTRL + przycisk myszy.
6. Nie zapomnij na kocu zachowa zmian.

Menu rozwijane "Dodaj do" pomaga okreli, gdzie modu moe by przypity.
Nawet jeli lista daje kompletny obraz dostpnych wzów, nie musi by ona dostatecznie jasna, jeli chodzi
o dodanie do konkretnego wza. Nie krpuj si próbowa z innymi wzami, jeli otrzymany rezultat nie
odpowiada Twoim oczekiwaniom.
Modyfikacja moduu przemieszczonego

Kady modu posiada dwa przyciski na prawo w swojej komórce: jeden, aby modyfikowa jego
ustawienia, drugi, do odczepienia moduu.
Modyfikacje moduu odbywaj si w tym samym miejscu, co w przypadku procesu przemieszczenia.
Gówna rónica sprowadza si do tego, e nie mona zmieni pól "Modu" oraz "Dodaj do", które s
nieaktywne. Mona tylko modyfikowa pole "Wyjtki", które funkcjonuje jak w przypadku procesu
przemieszczenia opisanego powyej.
Chocia nie moesz modyfikowa pól "Modu" i "Dodaj do", to mog one suy jako przypomnienie aktualnej
pozycji moduu, jeli póniej bdziesz chcia go przenie.

Aby przenie modu do innego wza, uy interfejsu przemieszczenia:
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nacinij przycisk "Przemieszczanie moduu" u góry na prawo. Pokae si interfejs, gdzie wywietli si wiele moduów.
Na rozwijanej licie "Modu", wybierz modu który chcesz przemieci.
Z listy rozwijanej "Dodaj do", wybierz miejsce, gdzie chcesz przypi modu.
W polu "Wyjtki" podaj nazw odpowiedniego(nich) pliku(ów) odnoszc(e) si do stron na których nie chcesz, aby modu si wywietla.
Zapisz zmiany. Pojawi si lista wzów.
Przejd do wza gdzie przemiecie modu, powinien by tam obecny, w razie potrzeby zmie jego kolejno.
przejd do wza, gdzie modu znajdowa si pierwotnie, i nacinij na ikon "Odepnij", aby usun go z tego miejsca. To pozwala unikn podwójnego
pojawiania si tego samego moduu.

Zawsze sprawd, czy modu pojawi si tam, gdzie powinien.

Usunicie moduu z wza

Modu mona usun z wza na dwa sposoby:
usun jeden modu: nacinij na ikon "Odepnij" po prawej stronie okna moduu.
usun wiele moduów: zaznacz kilka kolejnych moduów, w polu po lewej stronie kadego moduu, a nastpnie nacinij przycisk na dole strony: "Uwolnij
(unhook) wybrane".

Przemieszczanie moduów wizualnie: Edycja na ywo

Innym sposobem na przemieszczanie moduów jest zmiana ich pozycji w podgldzie na ywo który
integruje stron gówn z narzdziem, które pozwoli CI na przemieszczenie wizualne moduów. Moesz
przej tam przechodzc przez menu Moduy, podstrona "Pozycje", po prawej stronie znajduje si przycisk
"Uruchom edycj na ywo".

Po naciniciu PrestaShop otworzy stron gówn w nowej zakadce, wraz z uruchomion edycj na ywo:
Wszystkie bloki bd otoczone czerwon ramk, co pozwoli Ci na okrelenie, które bloki mona przemieci.
W lewym rogu ramki znajduje si nazwa biecej ramki.
W prawy rogu ramki znajduj si dwie ikony:
1. Ikona do przemieszczania, nacinij j aby zmie pooenie danego bloku.
2. Ikona "kosz", która pozwala na odczepienie (usunicie" danego bloku.

Na górze okna, znajduj si dwa przyciski, "Zapisz" oraz "Zamknij edycj na ywo".
Pierwszy pozwala zapisa wszelkie dokonany zmiany, drugi zamyka okno bez zapisywania zmian.
Pamitaj, e po usuniciu moduu, musisz i na stron "Pozycje" i uy formularza "Przemieszczanie
moduu", aby ponownie go umie w sklepie.
Gdzie przemieszcza moduy?

Moduy nie mog by przemieszczone nie wiadomo gdzie: Wszystko zaley od wzów danego szablonu i
od tego z z czym dany wze moe funkcjonowa. W wyniku tego mona przemieszcza moduu tylko w ich
wybranym kontekcie: moduy kolumn mog by przemieszczone do rodka kolumny, albo do innej
kolumny, podczas gdy moduy strony gównej (te z rodka strony) mog by przemieszczone tylko w
okrelone strefy.
Aby da temu wyraz wizualnie, PrestaShop wskae, gdzie modu moe by przeniesiony otaczajc
prawidowe bloki zielonym tem i obramowaniem, a ze czerwonym (w edycji na ywo).
Przemieszczanie moduu poprzez zmiany w kodzie

Dotyczy to tylko ekspertów: musisz zna dobrze HTML i PHP aby zmieni cokolwiek w kodzie
moduu
Niektóre moduy nie mog by przypisane do innych stron poniewa nie posiadaj odpowiedniego kodu.

Na przykad blok "Szybkie wyszukiwanie" /blocksearch zawiera jednoczenie sposoby wywietlania
jaki i wywietlanie w nagówku, podczas gdy blok "Waluty"(/blockcurrencies) posiada tylko jeden
plik który odnosi si wycznie do nagówka; Tak samo blok "Produkty promowane na stronie gównej" (
/homefeatured) moe by wywietlony wycznie w czci centralnej strony.
Jeli chcesz umieci proste moduy jak "Waluty" w miejscu, dla którego nie zostao to przewidziane,
musisz sam dokona zmian w kodzie.
Moduy bardziej zaawansowane jak "Produkty promowane na stronie gównej" mog by równie
zmodyfikowane do wywietlania si na innych stronach, ale to wymaga przepisania czci kodu aby mogy
one funkcjonowa prawidowo.
aby spersonalizowa przemieszczenie moduu do wza naley okreli jego funkcj PHP dla danego punktu.
Wemy na przykad blok "Waluty":
function hookTop($params)
{
...
}

Aby przemieci blok "Waluty" do prawej kolumny na przykad, musisz doda funkcj hookRightColumn():
function hookRightColumn($params)
{
...
}

Nastpnie musisz napisa kod, który wywietli zawarto w kolumnie. W najlepszym razie wystarczy
przekopiowa zwarto funkcji hookTop(), w najgorszym trzeba bdzie przypisa zawarto tej funkcji, aby
zacza funkcjonowa w nowej czci.

