
Manual Phoca Gallery Básico 
 
 
  



Criando e Editando Categorias 
 
Antes de poder exibir qualquer imagem no frontend, você precisa criar pelo menos 
uma categoria. Você pode criar categorias em locais diferentes: 
 
Em Componentes » Phoca Gallery » Categorias »[Novo] (Esta é a maneira comum de 
criar categorias) 
 
Em Múltiplas Add (Categorias serão criadas automaticamente. A função Multiple Add 
converte todas as pastas e subpastas para categorias e subcategorias). 
 
No Frontend (Usuários no frontend podem criar uma categoria principal e 
subcategorias). 
 
Este guia explica como criar e editar categorias do Phoca Gallery no backend (o 
primeiro item). 
 
Você vai a Componentes » Phoca Gallery » Categorias »[Novo] ou [Editar] 
 
Para criar uma categoria, você só precisa preencher o título e pressionar [Salvar]. 
Phoca Gallery cria o alias. Todos os outros campos são opcionais. 
 
 

Título  preencha o título da categoria (required) 

Alias  apelido utilizado na URL 

Categoria Pai 
Se você quer criar uma subcategoria você deve criar uma 
“Categoria Pai” 

Publicado  Categorias não publicadas não são exibidas no frontend.  

Autorizado 
Categorias não Autorizadas (não aprovadas) não são 
exibidas no frontend.  

Acesso 
determine o acesso à categoria baseado nos grupos 
padrão do Joomla 

Direitos de 
Acesso 

Selecione 1 ou mais usuários que podem ver o conteúdo 
dessa categoria. (selecione múltiplos usuários 



pressionando CTRL) 

Direitos de 
carregamento 

Selecione o (s) usuário (s) que podem fazer upload de 
imagens adicionadas do frontend para essa categoria. 

Direitos de 
Remoção 

Selecione o (s) usuário (s) que podem excluir e publicar 
imagens do frontend nesta categoria. 

Proprietário 

Defina o proprietário da categoria. Os proprietários 
podem fazer upload de imagens para essa categoria e 
podem gerenciá-las no frontend. Se a categoria for 
definida como categoria raiz (ela não terá nenhuma 
categoria pai), os usuários poderão criar subcategorias 
nessa categoria no frontend. 

Diretório de 
álbum 

Pasta no servidor em que as imagens são carregadas, 
quando são adicionadas do frontend. Isso é necessário 
para o upload de frontend. 

Geotagging 
(Latitude e 
Longitude) 

Localização geográfica correspondente 

Image 
Esta imagem é exibida acima da descrição no modo de 
exibição de categoria 

Descrição 
Preencha a descrição que aparece acima das imagens na 
tela de categoria 

Meta Descrição 
Definir a Meta descrição para o site (Modo de exibição por 
categoria) 

Meta 
Palavras-Chave 

Definir Meta palavras-chave para o site (Modo de exibição 
por categoria) 

 
 
Se você criar categorias com a ajuda do método Múltiplos Add, somente o campo title 
e o alias serão salvos.  



Upload de imagens no Phoca Gallery 
 
Em Novo: Vá para Componentes » Phoca Gallery » Imagens » [Novo] e pressione o 
botão [imagem] próximo ao nome do arquivo. 
 
Em Múltipla Adição: Vá para Componentes » Phoca Gallery » Imagens » [Multipla 
Adição] 
 
Você terá uma tela com 3 caixas. Na primeira caixa você vê uma tela com os arquivos 
e pastas presentes em seu servidor em images / phocagallery. Se você quiser carregar 
a imagem para uma pasta existente, clique nessa pasta. Se você quiser enviar a 
imagem para uma nova pasta, vá para a caixa 'pasta' e digite o nome da pasta e 
pressione [criar pasta]. 
Em seguida, vá para fazer o upload de arquivos, pressione [navegar], selecione os 
arquivos que deseja enviar e pressione [iniciar upload]. 

 

Adicionando Imagens 
 
Se você criou uma categoria, pode adicionar imagens a esta categoria: 
 
Vá para: Componentes » Phoca Gallery » Imagens » Clique no botão [Novo]. Agora 
você está na Phoca Gallery [Novo]. Você não precisa preencher os campos “Título” e 
“Alias”, pois eles serão criados a partir do nome da imagem. Mas você deve selecionar 
a categoria e o nome do arquivo. Você pode digitar o nome do arquivo ou selecioná-lo 
na lista. Clique no botão [Imagem] e você pode selecionar o nome do arquivo na lista 
de imagens. Se você estiver em uma lista de imagens, clique no ícone [inserir imagem] 
da imagem selecionada e o nome do arquivo será preenchido no formulário. Você 
pode adicionar alguma descrição da imagem se quiser. Clique em salvar e sua 
imagem será adicionada à sua galeria. Na lista de imagens, você pode publicar, 
cancelar a publicação, editar e excluir os nomes das imagens. 

 

Criando links de menu 
 
Você pode criar um link de menu para: 
 
Lista de álbuns - este layout exibe uma lista de todas as categorias presentes no 
Phoca Gallery: 



 
Vá para: Menu »Menu Principal (por exemplo). Você está no Gerenciador de Itens de 
Menu. Clique no botão [Novo]. Você está no item de menu. Selecione Phoca Gallery 
em “Tipo de Item de Menu”. Em seguida, selecione Lista de álbuns. Adicione título. 
Você pode alterar as configurações do componente em Parâmetros - Componente. 
 
Lista de imagens - este layout exibe uma lista de todas as Imagens dentro de uma 
categoria específica do Phoca Gallery: 
 
Vá para: Menu »Menu Principal (por exemplo). Você está no Gerenciador de Itens de 
Menu. Clique no botão [Novo]. Você está no item de menu. Selecione Phoca Gallery 
em “Tipo de Item de Menu”. Em seguida, selecione Lista de Imagens. Adicione título, 
não se esqueça de selecionar a categoria Phoca Gallery em Selecionar categoria. Você 
pode alterar as configurações do componente em Parâmetros - Componente. 
 
Depois que você criar um link de menu para a galeria (para categorias ou para 
imagens em uma categoria), suas categorias ou imagens estarão disponíveis para 
visualização através deste URL de link de menu. 
 


