
Quatro passos para o uso do PhocaGallery 

 

Passo 1 - Criar pastas dentro de  images/phocagallery  - cada pasta conterá uma galeria. Exemplos:  

images/phocagallery/encontro-2015    

images/phocagallery/palestra-fulano 

images/phocagallery/evento-tal-2016 

images/phocagallery/evento-tal-2017 

images/phocagallery/inauguracao-campus-sap 

images/phocagallery/inauguracao-campus-sls    

(NÃO crie pastas para galerias de fotos diretamente dentro de  images   e   sim dentro de  images/phocagallery ) 

Passos: 

clicar sobre "Conteúdo" | clicar sobre "Mídia" | clicar sobre a pasta "phocagallery" | clicar sobre o botão "Criar Nova Pasta" | 

preencher o nome da nova pasta: use nomes curtos, SEM espaços em branco, com minúsculas, números e hífens | 

clicar sobre "Criar Pasta" 

Certifique-se que a nova pasta foi criada dentro de images/phocagallery , como nos exemplos. 

 

 

  



Passo 2 - fazer o upload de todas as imagens para dentro de cada uma das pastas dentro de images/phocagallery  

(NÃO inclua imagens diretamente dentro de images/phocagallery   e   sim dentro de images/phocagallery/cada-pasta ) 

Passos: 

clicar sobre "Conteúdo" | clicar sobre "Mídia" | clicar sobre a pasta "phocagallery" | 

clicar sobre a subpasta que você criou anteriormente (ex: images/phocagallery/encontro-2015 ) | 

clicar sobre o botão "Enviar" | clicar sobre o botão "Selecionar arquivo" | selecionar os arquivos .jpg , ou seja, as fotos |  

clicar sobre o botão "Abrir" | clicar sobre o botão "Iniciar Envio" 

 

 

 

NÃO envie fotos diretamente da câmera ou celular para o PhocaGallery. 

O correto é baixar todas as fotos para um computador, verificar se não existem fotos corrompidas, redimensioná-las para um 

tamanho menor (ex: 1024x768 pixeis) o que fará com que o tamanho de cada arquivo .jpg diminua de vários megabytes para 

dezenas ou centenas de kilobytes, e só depois enviar as fotos para o Joomla/PhocaGallery. 

Ao renomear as fotos, antes de enviá-las, use nomes curtos, SEM espaços em branco, apenas minúsculas, números e hífens. 

Depois é possível, dentro do componente PhocaGallery,  adicionar longas descrições para cada uma das fotos. 

  



 

Como redimensionar e renomear grande número de fotos de uma só vez, mantendo as proporções 

 

- Instale o aplicativo gratuito IrfanView e o pacote de plugins, obtendo-os a partir do website oficial 

http://www.irfanview.com 

 

- crie uma pasta chamada   entrada   diretamente dentro da raiz do HD (c:\) 

o resultado será   c:\entrada 

 

- baixe todas as fotos da câmera ou celular diretamente para dentro da pasta   c:\entrada   (não use subpastas) 

 

- crie uma pasta chamada   saída (sem acento)   diretamente dentro da raiz do HD (c:\) 

o resultado será   c:\saida 

 

- abra o Prompt de Comando do Windows 

 (basta pressionar simultaneamente as teclas “Logo do Windows” e R simultaneamente, digitar CMD e pressionar ENTER) 

 

- execute o comando: 

"C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe"  "c:\entrada\*.jpg"  /resize_long=1024  /aspectratio  /resample  /makecopy  /convert="c:\saida\*.jpg"  

Todas as fotos que estavam em  c:\entrada  serão redimensionadas e copiadas para dentro de  c:\saida  mantendo os nomes 

originais. 

 

Por outro lado, o comando: 

"C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe"  "c:\entrada\*.jpg"  /resize_long=1024  /aspectratio  /resample  /makecopy  /convert=c:\saida\foto####.jpg  

Além de redimensionar e copiar, também renomeia, criando nomes curtos, sem espaços em branco, no padrão  foto0001.jpg  

foto0002.jpg  etc. 

 

 

Existem muitos outros aplicativos, para Windows e para Linux, que permitem o redimensionamento e troca de nomes de 

arquivos em lote, alguns usados a partir de linha de comando (mais rápido) e outros a partir de interfade gráfica. Sinta-se a 

vontade para usar o que for de sua preferência. O IrfanView é mostrado como exemplo. 

  



Passo 3 – Criar uma Galeria para cada subpasta. 

Passos: 

clicar sobre “Componentes” | clicar sobre “Phoca Gallery” | clicar sobre “Images” | clicar sobre “Multiple Add” | 

selecionar o nome de uma subpasta  ( ex: [v] envento-tal-2017 ) | clicar sobre “Salvar & Fechar” 

Uma nova galeria será criada a partir da subpasta selecionada, 

todas as fotos que estavam dentro de tal subpasta serão adicionadas à galeria e 

miniaturas (thumbnails) serão gerados automaticamente. 

Repetir o procedimento para cada uma das subpastas que foram criadas dentro de images/phocagallery. 

 

 

 

 

  



Passo 4 – Criar um Item de Menu (botão) para cada uma das galerias 

Passos: 

clicar sobre “Menus” | clicar sobre o nome do menu escolhido (ex: menu superior, menu lateral)  | clicar sobre “Novo” | 

Preencher o nome do Item de Menu (botão a ser criado no menu escolhido, ex: Evento Tal 2017 ) |  

em "Tipo de Item de Menu" clicar sobre o botão "Selecionar" | clicar sobre “PhogaGallery” |  

clicar sobre “Lista de imagens (visão de álbum)”  ou em  “List of Images (Category View)”  | 

em "Selecione o álbum" escolha uma das galerias previamente criadas | Salvar e Fechar 

Repetir para criar outros Itens de Menu (botões) cada um chamando uma galeria diferente. 

Sugere-se que seja criado um item de menu pai, com o nome de Galerias, e 

vários itens de menu filhos, cada um com o nome de uma galeria específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomeando pastas e arquivos para uso no Joomla e PhocaGallery: 

 

Usar nomes curtos (abreviar quando necessário; os nomes não devem ser descritivos: para isso existem as descrições) 

SEM espaços em branco 

apenas minúsculas, números e hífens. 

Não usar: 

Nomes muito grandes, espaços em branco, underlines (underscores  _ ), cedilhas, acentos, maiúsculas,  sobrescritos, 

subescritos, caracteres especiais. 


