Syntax compatibiliteit
Om de syntax compatibiliteit van fckgLite met Dokuwiki te bekijken ga je naar syntax[1]. Deze pagina geeft de syntax weer die door
fckgLite ondersteund wordt. Om te kunnen vergelijken, en te zien wat niet ondersteund wordt, ga je naar de originele pagina originele
syntax[2] die bij verstek door Dokuwiki geïnstalleerd is. Je zal bv merken dat fckgLite de citaat markering[3] niet ondersteunt. Ter
informatie deze pagina is volledig aangemaakt en geformatteerd met fckgLite.

Werkbalk (Toolbar)
De meeste fckgLite werkbalk iconen worden toegelicht in deze handleiding. Deze die weinig verklaring vereisen vindt je terug in de
DokuWikiFCK werkbalk overzichtspagina. Hoe je de werkbalk kan wijzigen vindt je bij veel_gestelde_vragen.

Uitlijning afbeeldingen
Afbeeldingen en bijbehorende teksten worden uitgelijnd door de juiste afbeelding eigenschappen te selecteren in de selectielijst die je
krijgt door het 'afbeelding' icoon aan te klikken.
Wanneer de afbeelding reeds ingevoegd is in je tekst kan je met een rechter muisklik dezelfde selectielijst oproepen.
Er zijn vijf opties in de selectielijst van de 'Uitlijning' menu. Links, midden en rechts lijnen de afbeelding horizontaal uit. Afbeeldingen
worden bij verstek links uitgelijnd. Een horizontale rij met afbeeldingen lijn je steeds links uit.
Rechts naast de afbeeldingen kan je je tekst schrijven. De tekst plaatst zich rond de afbeelding en positioneert zich automatisch
op de linker kantlijn wanneer je tekst voorbij de onderkant van de afbeelding komt. Rechtse uitlijning gedraagt zich op dezelfde manier
maar uiteraard aan de rechterkant.

Voorbeeld van rechtse uitlijning. Alle teksten en afbeeldingen worden links van deze afbeelding uitgelijnd totdat men de onderkant van
de afbeelding voorbij is.
Selecteer uitlijnen op 'Basislijn' en je kan een kolom met afbeeldingen maken die op de linker marge uitgelijnd worden:

Tekst en/of afbeeldingen plaatsen zich op de eerste vrije lijn voorbij basislijn van de uitgelijnde afbeelding.
Je kan ook kiezen om geen specifieke uitlijning te gebruiken of 'uitlijning verwijderen' selecteren bij een uitgelijnde afbeelding.
Hoe je de afbeelding verkenner gebruikt vindt je op de bestand_verkenner pagina.

De Link Tool
In de bestand_verkenner pagina wordt het gebruik van de link dialoog uitgelegd alsook in het hoofdstuk bewerken links verderop.

Geneste Lijsten
Om een geneste lijst te maken klik je op “Inspringen vergroten” en om terug te keren naar een niveau hoger op “Inspringen verkleinen”.
Dit werkt zowel met genummerde als opsommingslijsten. Ben je op het hoogste niveau en doe je Enter dan gaat de cursor terug naar de

linker marge.
Inspringen vergroten:
Inspringen verkleinen:
Versies voor 25 augustus 2013 hadden nog specifieke knoppen voor het nesten van genummerde en opsommingslijsten. Zie : oude
geneste lijst iconen

Plugins
Vanaf versie 03 wordt de meeste plugin syntax verwerkt door de tekstverwerker zonder dat er iets speciaal moet gedaan worden. Voor
de meeste plugins moet de plugin syntax 'ge-escaped' worden anders wordt het resultaat van de plugin door de FCKeditor permanent
opgeslagen in de pagina. De 'escaping' wordt automatisch uitgevoerd door de fckglite parser (= ontleder). De escapes bestaan uit een
aantal kenmerkende eigenschappen met inbegrip van het plaatsen van spaties tussen syntax kenmerken en het cursief maken van rechte
haken. Deze worden verwijderd bij opslag. Zie bewerken plugin_toepassen.
In sommige plugins wordt syntax gebruikt waarbij bepaalde tekens handmatig ge-escaped moeten worden, bv de asterix. In zo'n gevallen
kan je de tekens escapen door het gebruik van backslashes:
{{ filelist >:\*\.png&style=table&sort=mtime}}
Soms is het noodzakelijk om je cache te ledigen om sommige plugins te laten werken. Zie voorbeeld bij plugins

Een plugin bewerken
Zie demo van het bewerken van plugin syntax nadat deze reeds opgeslagen was plugin editor

Onveranderbare Plugins
In de configuratie instellingen van de Dokuwiki Configuration Manager is een instelling voorzien waarbij je een lijst kan ingeven van
“onveranderbare” plugins, die niet ge-escaped worden. Nadat de pagina is opgeslagen wordt het resultaat (output) in de pagina
getoond en niet de plugin syntax zoals normaal. Deze instelling werkt niet gegarandeerd met alle plugins. Je komt dit te weten met
vallen en opstaan.
In fckgLite versies vanaf januari 2011, kan je met de plugin tool plugins bewerken die HTML-stijlopmaak gebruiken zoals in de color
plugin: <color red/yellow>red on yellow</color>. Je hebt de keuze tussen het bewerken van de ingesloten tekst of de ruwe plugin
opmaak. Let wel, het is mogelijk dat dit niet werkt voor elke plugin.
Het feit dat een onveranderbare plugin zich al dan niet gedraagt zoals hiervoor beschreven heeft te maken met het omsluiten van de
tekst in een HTML SPAN of een HTML DIV. Plugins die een SPAN gebruiken werken zoals beschreven en hebben meestal effect op
de tekststijl. Plugins die DIV gebruiken, werken meestal op grotere blokken of tekst materiaal. De color en de fontsize2 plugin zijn
compatibel met de onveranderbare plugin techniek omdat zij hun inhoud omsluiten in een SPAN; de note plugin is niet compatibel
omdat het een DIV gebruikt.

Plugin Tool
Het icoon voor de plugin tool is een stekker:
Deze tool heeft 3 opties.
1. [afgeschaft] Escape Plugin Syntax.
Met deze optie kon je syntax die niet door de tekstverwerker kon herkend worden behandelen.
2 .De plugin editor.
Als je iets wil wijzigen in de syntax of de inhoud van een plugin die met FCKeditor verwerkt is, markeer dan de plugin tekst en doe
de wijzigingen in de plugin editor (tekstverwerker). De meeste van de escapes worden door de editor correct verwerkt. De originele

plugin syntax wordt gereconstrueerd tezamen met de nieuwe toevoegingen. Je moet echter steeds controleren of de plugin syntax
volledig teruggezet is. Plugins aangemaakt met optie 1 kunnen hier niet mee verwerkt worden. De onveranderbare plugin opmaak en
tekst kan hier wel mee verwerkt worden. Zie ook hierboven bij overanderbare plugins
3. [afgeschaft] Stet Plugin.
Dit werd gebruikt om HTML of Dokuwiki opmaak tekens te kunnen afzonderen en te tonen zoals ze ingegeven werden zonder dat ze
geïnterpreteerd werden. De tekst waar stet toegepast is zal getoond worden zoals het is. Nochtans zullen groter dan, kleiner dan
tekens (punthaken) ge-escaped worden met spaties. Zie ook hieronder bij html conflicten
Nota: De stet plugin is afgeschaft. Gebruik in de plaats hiervan de nowiki tags. De stet optie mag niet gebruikt worden met de
huidige fckgLite versies.
De plugin tool verwijdert eveneens de onderliggende HTML opmaak die aangemaakt is met optie 1 hiervoor. Markeer de plugin en
klik op het werkbalk item. Je krijgt dan een controlevenster waar je de verborgen opmaak mee kan weghalen.
Nota: Vanaf fckgLite versie 06 zijn de met 'afgeschaft' aangeduide opties niet meer ter beschikking.

Multi-line plugins
De syntax van sommige plugins zoals de bureaucracy [4]plugin lopen voorbij de lijngrenzen. Dat is niet hetzelfde als plugins waar
meerdere tekstlijnen in de plugin opmaak voorkomen zoals de wrap[5] plugin of de note plugin[6] waar de plugin fungeert als een
tekst container. Werk je met een multilijn plugin dan zal je erover moeten waken dat de lijnen intact blijven door deze telkens te laten
eindigen met een regelterugloop (wat je met de Enter of Return toets bekomt). Om de integriteit van de lijnen te bewaren en er zeker
van te zijn dat elke lijn eindigt met een regelterugloop kan je de MULTI_PLUGIN opmaak gebruiken die er uit ziet als volgt:
~ ~ MULTI_PLUGIN_OPEN~ ~
<your-multi-line-plugin>
line 1
line 2
line 3
</your-multi-line-plugin>
~ ~ MULTI_PLUGIN_CLOSE~ ~
De makkelijkste en het minst voor fouten vatbare manier is de tekst eerst te tijpen in een tekstverwerker en deze met knippen en
plakken in het fckgLite venster te plakken. Hierdoor krijg je de gewenste regelafstand. Let wel spaties aan het begin van een lijn
kunnen niet gebruikt worden omdat deze als standaard opmaak voor Dokuwiki code bloks zullen behandeld worden.
Nota : Je kan maar 1 multi plugin blok per bewerkingsscherm gebruiken. Dit wil zeggen dat je meer dan 1 blok per pagina kan
gebruiken zolang deze in separate secties worden bewerkt.

Paragraaf -> Lijn regelafstandstool
De FckEditor formatteert de tekst in paragrafen. Terwijl je de tekst tijpt kom je aan het einde van het bewerkingsscherm en wordt de
tekst automatisch afgebroken en verder gewerkt op de volgende lijn. Alles binnen de paragraaf wordt door enkelvoudige regelafstand
gescheiden. Tijp je een serie korte lijnen dan worden deze in separate paragrafen geplaatst en krijg je dubbele regelafstanden. Om deze
om te vormen naar enkelvoudige regelafstand selecteer je de lijnen met de muis en klik je op de paragraaf → lijn regelafstandstool:

Bij sommige browers worden enkel de eerste 2 lijnen en soms geen enkele lijn getoond om naar een enkelvoudige regelafstand om te
vormen. Dit komt omdat het scherm niet ge-update werd. De paragrafen zijn verwijderd en de enkelvoudige regelafstand kan je nu
handmatig toepassen. Je kan deze tool ook gebruiken via de context menu <P> naar <BR> door de tekst te selecteren en op de
rechtermuisknop te klikken.
Sneltoets
Voor een enkele lijn bereik je hetzelfde resultaat door de shift toets ingedrukt te houden en klik terwijl op de Enter/Return toets. De
nieuwe lijn zal een enkelvoudige regelafstand hebben tov de vorige lijn zoals in bijgaand voorbeeld:
Lijn een
Lijn twee

Aanmaken en bewerken van tabellen
Aanmaken
Tabellen maak je aan en bewerk je met de FCKeditor's tool in de werkbalk en in de context menu via de rechtermuisknop in een cel,
kolom of rij die je wil wijzigen of uitbreiden. Je kan bij aanmaak het initiële aantal rijen en kolommen meegeven alsook een rij of kolom
met tabel hoofdingen.
Bewerken via de Context Menu
Met de context menu kan je lijnen toevoegen en verwijderen, alsook kolommen en cellen of de cel eigenschappen dialoog activeren
waarbij je tabel hoofdingen voor individuele cellen of samenvoegen van rijen en kolommen kan uitvoeren. De horizontale tekst uitlijning
van individuele cellen aanpassen: links (verstekwaarde), midden, rechts. Zie ook de demo pagina.
Samenvoegingen van kolommen kunnen zonder probleem uitgevoerd worden.
Gebruik je complexe tabellen dan is er nu een distributie die blijkbaar alle soorten complexiteit kan verwerken en bijkomende
voordelen heeft. Hiermede is het mogelijk om bepaalde situaties die soms fouten veroorzaken in de opmaak te voorkomen. Zie ook de
lijsten op de dailies[7] pagina. Met deze distributie geldt het meeste van wat hier onder gezegd wordt niet meer.
Er is weinig ondersteuning voor rij samenvoegingen. Meer specifiek, rij samenvoegingen kunnen niet worden toegewezen aan cellen in
2 kolommen die overlappende posities hebben en afhankelijk van de complexiteit van de tabel, nog steeds problemen veroorzaken bij
Multi rij samenvoegingen. Rij samenvoegingen kunnen in een enkele kolom worden gestapeld bv: cel 1-2, 3-4 van kolom 1. Rij
samenvoegingen kunnen gecombineerd worden met kolom samenvoegingen.
Bij sommige complexe tabellen door kolom samenvoegingen kan de grijze kleur van sommige tabel hoofdingen verloren gaan.
Heb je complexe tabellen nodig dan is het aanbevolen om ze aan te maken met de Dokuwiki editor en in te sluiten in de pagina's door
gebruik te maken van de include plugin[8]. In verband hiermee zie de volgende berichten in het Dokuwiki forum:
https://forum.dokuwiki.org/post/27893 [9]
https://forum.dokuwiki.org/post/23840 [10]
Je kan code blokken in de tabel cellen invoegen maar dan moeten ze het enige item in de cel zijn, maw er kan geen tekst voor of achter
het blok gebruikt worden.
FckgLite ondersteunt FCKeditor's onderschrift of overzichtsmogelijkheden niet die in versies van de fckgLite tabel editor aanwezig zijn
van voor 23 maart 2010.
Voor sommige van de andere dingen die je kan doen met tabellen zie ook plugins[11] demo.

Complexe tabellen plugin distributie
Er is een upgrade voor de fckgLite's tabellen behandeling. Het is gericht op de adressering verzoeken voor betere ontleding van
complexe tabellen waarin meerdere kolom en rij samenvoegingen gebruikt worden.
Het nieuwe tabel verwerkingsalgoritme moet aangezet worden, anders worden de tabellen ontleed zoals in de vorige versies. Er zijn 3
manieren om het nieuwe algoritme aan te zetten:
1. Een nieuwe configuratie optie: complexe_tabellen. Hierdoor wordt de nieuwe tabel verwerking in alle tabellen in alle
pagina's geïmplementeerd.
2. Een nieuw keuzevakje Complexe Tabellen Activeren. Hiermee activeer je het nieuwe algoritme voor de actuele pagina.
Telkens de pagina bewerkt wordt moet je dit vakje aanvinken of de oude werkwijze treedt terug in werking.
3. De ~~COMPLEX_TABLES~~ macro. Is deze macro aanwezig dan worden de tabellen in deze pagina altijd ontleed met het
nieuwe algoritme. De macro moet bovenaan in de pagina opgenomen worden. Het wordt geïmplementeerd als een syntax plugin,
wat betekent dat de pagina eerst moet opgeslagen worden alvorens je het resultaat te zien krijgt. Wanneer je de macro voor het
eerst in je pagina plaatst moet je het keuzevakje activeren complexe tabellen aanvinken. Daarna wordt automatisch de nieuwe tabel
verwerking toegepast en moet je het keuzevakje niet meer telkens activeren.
4. In fckgLite versie 08 wordt de macro automatisch ingevoegd door de tabel ontleder wanneer het keuzevakje Complexe Tabellen
Activeren aangevinkt is en de ~~COMPLEX_TABLES~~ macro nog niet in de pagina opgenomen is zodat de tabellen correct

behandeld worden in toekomstige bewerkingen. Je kan uiteraard de macro altijd verwijderen of de optie uitvinken.
Heb je geen complexe tabel verwerking nodig dan zal het uitzetten van de nieuwe tabel verwerking een kleine snelheidswinst in de
ontleding opleveren.
Zie ook configuratie[12], optie nummer 22.

Lettertype Plugin Tool
Klik op volgend icoon in de werkbalk om de plugin te openen:
Alvorens te klikken moet je eerst de te bewerken tekst selecteren waarna volgende dialoog geopend wordt:

Selecteer een lettertype uit de selectie menu en de grootte en de lijndikte. Groottes die niet expliciet vermeld staan kan je ingeven in het
vak 'Andere grootte'.
Selecteer je een tekst die geformatteerd is met de font (lettertype) tool dan worden de karakteristieken getoond in de dialoog:

Je kan nu een of meerdere elementen wijzigen. Klik op de 'Voorbeelden Tonen' knop om alle mogelijke lettertypes te zien. Ongeveer 23
lettertypes zijn ter beschikking, gebaseerd op de types die gemeenschappelijk zijn voor Windows en OSX. Je kan lettertypes toevoegen
door de fonts array FCKConfig.FontNamesArray in fckeditor/fckconfig.js uit te breiden. Van zodra je het lettertype bepaald hebt kan je
de tekst in de fckgLite editor bewerken. Wil je echter de font (lettertypespecificaties) wijzigen dan moet je eerst de tekst selecteren met
de muis of het toetsenbord en de specificaties opnieuw instellen via de font tool dialoog. Deze tool kan gebruikt worden tezamen met
Dokuwiki's standaard typografische kenmerken: cursief, onderlijnd en vet gedrukt. Zie voorbeeld in veel gestelde vragen

Tekst en Tekst Achtergrond Kleuren Selecteren
Klik op “Kleuren Tonen” om je kleuren te selecteren uit een uitgebreide staalkaart van kleuren. Of je tikt de kleur naam in of de hex
nummer van de kleur in direct in de tekstkaders van de hoofd dialoog. De linker kader is voor de tekstkleur, de rechter voor de
achtergrond kleur. In het keuzemenu “Kleur Opties” kan je selecteren om terug te keren naar vorige kleur selecties of om de kleuren
volledig te verwijderen.

Fckg_font plugin
De font voorziening is gebaseerd op een Dokuwiki syntax plugin, fckg_font, welke met fckgLite meekomt en heeft volgend formaat:
<font size:weight/face;;text-color;;background-color>text</font>
Deze opmaak wordt opgeslagen in het Dokuwiki bestand.
De grootte kan je uitdrdukken in points, ems of pixels, zoals bv in 12pt, 12px, 2em. De lijndikte is ofwel normaal of vet en het uitzicht
is het lettertype van je keuze. Het uitzicht kan een komma gescheiden reeks van lettertypes zijn, zoals in CSS. Vb: times new
roman, baskerville, serif. De kleuren kunnen erkende HTML kleurnamen zijn zoals: red, blue, yellow, of hex waardes
zoals #0000FF. Deze opmaak kan je in de oorspronkelijke Dokuwiki editor ingeven waarna deze herkend zal worden door fckgLite .
FckgLite behandelt deze opmaak als een speciaal geval van onveranderbare plugin. Je kan deze niet bewerken met de plugin tool
maar wel met de font tool en de tekst moet bewerkt worden direct in het FCKeditor bewerkings venster.

Taal Ondersteuning
Het taalbestand vindt je in de map: fckg/fckeditor/editor/plugins/fonts/lang/en.js
Gebruik dit bestand als sjabloon voor je eigen taal en plaats het in deze map. Voeg daarna de verwijzing naar je eigen taal toe in
fckeditor/fckfconfig.js. Zoek volgende regel:
FCKConfig.Plugins.Add( 'fonts', 'en') ;
Voeg dan je taalcode toe in de talenlijst aan de hand van de 2 letterige ISO_639-1 taalcode van je taal. Voorbeeld voor duits zou zijn:
FCKConfig.Plugins.Add( 'fonts', 'en, de') ;
Zie ook de discussie omtrent de taal bestanden in de plugin tool in configuratie[13]. Je kan eveneens je vertalingen in het javascript
taal bestand invoeren in de fckg/fckeditor/editor/lang. Zie ook template[14]

Voetnoot Tekstverwerker
Voetnoten kan je aanmaken door gebruik te maken van de Dokuwiki basis syntax voor voetnoten direct in de tekst die je aan het
verwerken zijt:
((Dit is een voetnoot gemaakt met de Dokuwiki syntax tussen dubbele haken.))
Dit 1) is een Dokuwiki voetnoot opmaak
Of je kan de voetnoot tekstverwerker gebruiken die je in de werkbalk kan terugvinden bij het icoon met het cijfer 1. Deze tool verbergt
de voetnoten zodat je tekst vrij is van voetnoot teksten. De voetnoten worden toegevoegd aan het document wanneer het document
opgeslagen wordt. Voetnoten aangemaakt met de Dokuwiki voetnoten opmaak en deze die gemaakt zijn met de voetnoot tekstverwerker
kunnen beide in hetzelfde document gebruikt worden. Ze worden samengevoegd bij het opslaan van de pagina.
Om een voetnoot aan te maken: klik op de voetnoot icoon, tik je voetnoot tekst in de voorziene ruimte en klik OK wanneer klaar. Elke
voetnoot die gemaakt wordt met de editor krijgt een unieke naam die in superscript getoond wordt waar normaal de voetnoot nummer
verschijnt. Voorbeeld hiervan: fckgL1
Deze tekst is gemaakt met de voetnoot tekstverwerker 2)
Om de voetnoot te bewerken klik je op het voetnoot icoon in de werkbalk en tik de voetnoot naam in bij het voorziene kader en klik op
“Laad Nota in Editor”. De tekst wordt nu geladen in het bewerkingskader waar je deze kunt bewerken. Klik OK wanneer klaar.
Je kan de voetnoot tekstverwerker niet gebruiken om voetnoten te bewerken die reeds aangemaakt en opgeslagen zijn. De editor is
bedoeld om de voetnoten initiëel aan te maken en mogelijks te bewerken voor dat ze opgeslagen worden.

Belangrijke Opmerking: De voetnoot editor werkt niet in Safari en Chrome. Je moet in dat geval de standaard Dokuwiki haakjes
syntax gebruiken.

Schrappen en Bewerken van Voetenoten
Bewerken van voetnoot teksten
Als een bestand opgeslagen is kunnen voetnoten bewerkt worden onderaan de pagina in de voorziene ruimte voor voetnoten.
Bewerk je een sectie, ga dan naar de sectie waar de voetnoten verschijnen. Zij worden getoond onderaan het bewerkingsscherm en
kunnen daar aangepast worden. Hetzelfde geldt voor de bewerking van een volledige pagina.

Schrappen van een voetnoot
Schrappen is een beetje lastiger dan bewerken. In zowel de tekst als in de voetnoot zelf selecteer je de superscript voetnoot nummer
en pas de 'Opmaak verwijderen' toe. Hiermee wordt de HTML opmaak van de voetnoot naam verwijdert. Daarna kan je voetnoot
gewoon schrappen. Je moet echter steeds de 'Opmaak verwijderen' tool toepassen. Je mag niet simpelweg de voetnoot uit je
tekst of voetnoot ruimte onderaan knippen.

Geshi Code Blokken en Downloadbare Fragmenten
Met de Geshi werkbalk item kan je gemarkeerde syntax Geshi code blokken en downloadbare code fragmenten aanmaken:
Om een code blok aan te maken moet je een taal selecteren uit de keuzemenu met de taalnamen. Maak je een fragment aan dan moet je de
bestandsnaam in het tekstvak ingeven. Je kan een lege code blok aanmaken en dan de tekst invoegen die gemarkeerd moet worden. Of je
tikt eerst de tekst in de tekstverwerker, selecteert met de muis wat je wil markeren en klik dan op de Geshi tool.
De markering gebeurt niet voor dat je het document opgeslagen hebt. Daarna zal de markering te zien zijn zowel in de browser als in de
tekstverwerker. Een reeds gemarkeerde blok die je bewerkt wordt op gelijkaardige manier verwerkt. De nieuwe tekst wordt niet
gemarkeerd totdat deze opgeslagen is.
Voorbeelden van deze mogelijkheden vindt je bij: veel gestelde vragen

Smileys
Smileys kan je aanmaken met de FCKeditor en met deze die in de basis Dokuwki tekstverwerker aanwezig zijn. Gebruik hiervoor de
smiley werkbalk item. Voor tips bij het gebruik en bewerken van smileys zie veel gestelde vragen

MS Word Plakken
De MS Word Paste (Plakken) tool is vrij flexibel. Het is getest met MS Word 2000 en Open Office documenten. Beide accepteren
genummerde als opsommingslijsten en tabellen. Afbeeldingen worden echter niet geïmporteerd, net zoals voetnoten. De voetnoot tekst
wordt onderaan de pagina getoond maar de link naar de voetnoot in de tekst komt niet mee. Je kan echter de voetnoten integreren in je
Word of Open Office document door gebruik te maken van de standaard Dokuwiki dubbele haakjes notering.
Eens de tekst geïmporteerd is in de tekstverwerking kan het zijn dat je een en ander moet opschonen.
Deze tool is waarschijnlijk best bruikbaar voor fragmenten en geen uitgebreide documenten. Je zal hier even mee moeten
experimenteren.

Handtekening
Distributies vanaf 12 maart 2013 hebben een context menu met een handtekening item. Met een rechter muisklik in het tekstverwerker
scherm kan je Handtekening selecteren.

Hiermee maak je een dokuwiki-stijl handtekening: een email link met de gebruikersnaam en datum.
— M. Turner// [15] 2013/03/12 10:35 —

Werkingsproblemen
HTML Conflicten
Versies tot 0.02
De inhoud van de webpagina's is geformatteerd met HTML.Punthaken (groter dan, kleiner dan) zijn een essentieel hulpmiddel voor de
HTML opmaak. Tenzij ze gecamoufleerd zijn kan de tekstverwerker geen onderscheid zien tussen punthaken en HTML punthaken
voor opmaak. Je kan op 2 manieren de punthaken camoufleren: de openingspunthaak of beide punthaken cursief zetten <punthaken>of
spaties zetten tussen de tekst en de punthaken < punthaken. >
Hierna de HTML code voor vet gedrukte tekst: <b>DokuWikiFCK</b>
Als de punthaken niet cursief gezet waren, kreeg je volgend resultaat: DokuWikiFCK
Zie hierboven stet plugin

Versies vanaf 0.02
Vanaf versie 0.02.09-Dec_13-11_07 wordt de escaping van de HTML haken behandeld door de tekstverwerker. Voor gedetailleerde
toelichting zie de wijzigingslog van December 2009[16] (11 december)
Hierna html code gemaakt met de huidige versies van fckgLite:
<b>This is bold but not bold</b>
De code moet niet ge-escaped worden, fckgLite doet dit voor u. Je kan niet de <html> tag of de <body> tag gebruiken zonder deze
manueel te escapen. In deze zin zijn <html> en <body> beide ge-escaped door de openingspunthaak cursief te zetten.
Zie ook bij veel gestelde vragenomtrent HTML.

Links Verwijderen
1. Plaats de cursor op de link. Het “Link verwijderen” icoon heeft nu zijn volle kleuren en staat niet meer in grijstinten. Klik op het
icoon en de link is verwijderd.
2. Met de rechter muisknop op de link klikken en in de context menu “Link verwijderen” selecteren.

Aanmaken Email Links
Gebruik de link tool en selecteer de email optie uit het “Linktype” menu. Als je bv volgend adres intikt jsmith@abc.org krijg je dit:
jsmith@abc.org [17]
Als je tekst intikt kan je deze met de muis selecteren en openen in de link tekstverwerker waarna je het email adres intikt. Je schrijft bv
“schrijf naar jsmith in onze organisatie” en markeer “organisatie”. Nu kan je het email adres intikken in het email adresveld en je krijgt
dit : schrijf naar onze organisatie[18].

Je kan eveneens de link dialoog links laten liggen en de basis Dokuwiki syntax direct in de tekstverwerker gebruiken:
<joe@abc.com>
Dit resulteert in het standaard Dokuwiki formaat: joe@abc.com[19]. Wil je echter een naam specifieke link aanmaken zoals in het
voorbeeld van de “organisatie” hierboven dan moet je wel de link tool gebruiken.

Afbeeldingen Schrappen
Als een pagina opgeslagen wordt, plaatst Dokuwiki ingesloten afbeeldingen in een link. Klik je op de afbeelding dan wordt een nieuwe
pagina geopend met de afbeelding en de desbetreffende details van de afbeelding erbij. Om het beeldmateriaal te schrappen moet je
eerst de link verwijderen. Dit doe je door de cursor op de afbeelding te plaatsen en de link te verwijderen zoals hierboven beschreven.
Daarna kan je de afbeelding schrappen.

Normalisering
In het “Opmaak” menu vindt je als eerste item “Normaal”. Pas dit item toe om hoofding opmaak van hoofdingen met onderlijning te
verwijderen. Je kan dit ook gebruiken om de formattering van niet ontlede blokken te verwijderen.

In de hoek gedreven? Gebruik de Terugtoets (Back-space)
Soms lijkt het erop dat FCKeditor je in de hoek drijft. Je hebt bv een zo pas aangemaakte hoofding verwijderd zonder de “Normaal”
selectie uit de Opmaak menu te gebruiken. De tekst is dan wel verdwenen maar soms laat de tekstverwerker verborgen hoofding opmaak
achter. Bijgevolg zal de tekst inspringen als de hoofding nog aanwezig is. Gebruik daarom de Terugtoets om dit volledig te wissen.
Lijnen die aangemaakt zijn met de 'horizontale lijn invoegen' tool zijn eveneens moeilijk kwijt te raken. Ga deze te lijf met de
Terugtoets. Hang je ergens vast in niet ontlede blokken of tabellen waar je niet uit geraakt, gebruik de Terugtoets. Meestal werkt deze
wel. In zo'n gevallen kan het helpen om je document op te slaan en terug te openen om je uit de benarde situatie te verlossen.

Dokuwiki Opmaak Gebruiken
Een groot aantal van de de Dokuwiki opmaak karakters worden herkend door fckgLite. Je kan bv het volgende tijpen waarna je volgende
link krijgt: [[ start|start]]. Of { {:dokuwiki-128.png} } en je krijgt een afbeelding.
Beide voorbeelden zijn 'ge-escaped' door de opmaaktekens in monospace te plaatsen, geselecteerd uit de “Stijl” menu. Andere
mogelijkheid bestaat erin om de opmaak in te sluiten in nowiki tags, direct in de tekst.
<nowiki>[[start|start]]</nowiki>
Hierdoor vermijdt je dat de opmaak geactiveerd wordt als ze niet ge-escaped zouden zijn. Daar waar de opmaak voorziet in dubbele
tekens zoals bij de haken paren volstaat het om telkens 1 haak in elk paar te escapen. Wil je ze beide escapen dan moet je ze een voor
een escapen. Je kan bv em streepjes maken met koppeltekens als volgt: -- geeft –, en --- geeft —. Elk koppelteken is individueel geescaped zodat ze dezelfde grootte hebben in de het uiteindelijk resultaat. Pas je monospace markering toe op koppeltekengroepen dan
zal de escaping niet werken.
Voor meer info over het gebruik van de nowiki tag, zie veel gestelde vragen

Gebruikersinterface
De knoppen waarmee je de tekstverwerking controleert zijn in hoge mate zelfverklarend.
1. Opslaan zal je document opslaan en bewaren.
2. Annuleren verlaat de tekstverwerker zonder opslaan.

3. DW Editor slaat je werk op en verlaat de tekstverwerker. De volgende keer dat je de tekstverwerker opent zal deze het standaard
Dokuwiki tekstverwerking scherm openen. Uiteraard kan je terug naar fckgLite door op de FCK Editor knop te klikken die in de
Dokuwiki's tekstverwerker voorzien is. Uiteraard zal je je werk eerst moeten opslaan als je de wijzigingen gemaakt met de Dokuwiki
tekstverwerker wil bewaren.
4. Verwijder schrapt heel de pagina en toont een leeg blad als resultaat.
5. Taal gebruik je om de taal van de spelling checker te selecteren. Deze knop zie je alleen als SCAYT[20] niet actief is.
6. Back-up slaat de huidige situatie van het tekstverwerking scherm op in het geheugen. Tegelijk wordt de Dokuwiki lock timer reset.
Indien meer dan 30 seconden gepasseerd zijn sinds de laatste lock time gezet werd zal deze knop een concept versie opslaan op
schijf. Met een instelling in de configuratie manager kan de back up op schijf in de meta map geplaatst worden met dezelfde naam als
het document maar met een .fckg suffix. Het wordt opgeslagen in de meta map die overeenkomt met de naamruimte van het document.
7. Terugkeren zal de laatst bewaarde toestand terugplaatsen in het bewerking scherm en overschrijven wat er zich momenteel in
bevindt.

Bestand Verkenner en Link en Afbeelding Tools
De bestand verkenner tezamen met de Link tool en de Afbeelding tool geven je toegang tot de Dokuwiki bestanden en laten je toe om
afbeeldingen en links te laden in je documenten. Normaal installeert de verkenner zichzelf automatisch. Mocht je problemen hierbij
ondervinden raadpleeg dan de verkenner documentatie[21]. Voor zelfstudie omtrent het gebruik van de bestand verkenner en de afbeelding
tools zie media
1) Dokuwiki voetnoot opmaak
2) Voetnoot gemaakt met de voetnoot tekstverwerker

Werkbalk iconen en dialogen
In Dokuwiki worden het opladen van media bestanden naar de server, invoegen van beelden en externe media urls behandeld in de media
manager. Als extra kunnen interne links geselecteerd worden via een pop-up menu gekoppeld aan de interne link werkbalk item. In de
FCKeditor worden deze faciliteiten behandeld met 3 dialogen die aangepast zijn in fckglite ten behoeve van Dokuwiki. Deze zijn de beeld
en link dialogen alsook de bestandsverkenner.
De werkbalk knoppen die de link en beeld dialogen activeren zijn volgende bekende Dokuwiki iconen:

Link Dialoog
De link dialoog heeft 3 velden waarvan 2 met keuzelijsten.

Als je het Link Type URL laat staan, kan je kiezen tussen ofwel http of https in het Protocol menu en kan je de URL direct in het URL veld
intikken. Links die gebruik maken van het URL protocol worden in Dokuwiki getoond als external links[22]. Dit is een link naar adressen
buiten de Dokuwiki data directory. Je kan de URL ook rechtstreeks in de editor intikken, Dokuwiki zal deze herkennen en omzetten naar
een correcte link. De meerwaarde van deze dialoog zit hem in de opties die in het Link Type menu voorzien zijn:

Samba Shares en email adressen
Selecteer je een E-Mail adres of een SMB share, tijp dan het adres in het SMB Share of E-Mail veld en klik OK. Voor email adressen
kan je zoals voor URL's het adres direct in de editor intikken met de gebruikelijke Dokuwiki markering. De link dialoog is hier niet echt
nodig (zie ook “Aanmaken van Email Links” in de handleiding). Voor SMB shares daarentegen moet je de Link dialoog wel gebruiken en het
adres in het Share tekstveld invullen. Vb: %server\share\file.<ext>. De share moet een bestandssuffix hebben.

Interne Links en Interne Bestanden
Interne links en links naar Dokuwiki bestanden moeten via de Link dialoog aangemaakt worden. Dokuwiki Interne Link is een link naar
een bestand in de Dokuwiki's naamruimte hiërarchie, terwijl Niet-Dokuwiki Interne Bestanden opgeladen zijn naar de Dokuwiki
media directory, pdf bestanden, tarballs, enz. Wanneer je een van deze opties selecteert zal de knop Bladeren op server/Opladen

getoond worden. Klik je hier op dan opent de bestandsverkenner zich. In geval van interne links wordt de Dokuwiki data/pages/actuele
naamruimte directory geopend. In geval van non-Dokuwiki interne bestanden wordt de data/media/actuele naamruimte directory
geopend.

Interne Link Dialoog

Als de bestandsverkenner niet gebruikt wordt en de interne link namen manueel worden ingebracht wordt bij een dubbele punt bij het
begin aangenomen dat vetrokken wordt vanuit de root wiki directory. Namen die niet beginnen met een dubbele punt worden
verondersteld zich in de actuele directory te bevinden. In het laatste geval wanneer je je in naamruimte_1 bevindt zal fckglite bij
ingave van nieuw_bestand in het tekstvak in de huidige naamruimte_1 een link aanmaken naar
:naamruimte_1:nieuw_bestand. (Toegevoegd 2 september 2011)
Vanaf 12 november 2010 heeft de interne link dialoog de mogelijkheid om String (tekenreeks) zoekopdrachten toe te voegen alsook
interne pagina links aan urls. In HTML ziet dit er uit als <a name='anchor_name'>. Klik je erop dan ga je naar de plaats in de pagina
waar de interne link ingevoegd is. In Dokuwiki worden interne pagina links aangemaakt voor de pagina hoofdingen h1-h5
Een Geavanceerd tab wordt getoond als je de interne link optie selecteert. Bij activering van deze tab zie je volgende sub dialoog:

Om een interne pagina link in te voegen klik je op „Haal Hoofdingen” waarna je een selectiemenu van de hoofdingen krijgt. Klik op
de hoofding die je wenst en een interne link zal automatisch toegevoegd worden aan uw url.
Dokuwiki distributies vanaf 'Anteater' (11 november 2010) bieden de mogelijkheid om String zoekopdrachten in je internal link urls
in te voegen. Deze dialoog activeert deze faciliteit. Tijp je zoekopdracht in het 'String (tekenreeks) Zoekopdracht' veld en het zal
toegevoegd worden aan de link url.

Adobe Flash
Bestanden met een .swf suffix kan je direct opladen vanuit de bestandverkenner. Wanneer deze eerst opgeladen wordt in de editor zal
de bestandsnaam naast een Adobe flash icoon staan:
Van zodra het document opgeslagen is wordt de film afgespeeld. Wordt het bestand herladen in de editor dan zal de parser deze
bestanden herkennen en converteren naar volgende syntax:
SWF naamruimte:swf_bestand.swf FWS
De SWF en FWS werken volgens de basis Dokuwiki syntax markering. De flash video kan je positioneren door spaties toe te voegen
langs beide kanten van de bestandsnaam. Linken naar externe .swf bestanden is eveneens mogelijk:
SWF [[http://swf.com/swf_bestand.swf|http://swf.com/swf_bestand.swf]]; FWS
Het is niet noodzakelijk om de link tool te gebruiken in geen van beide gevallen. Je kan de syntax direct in je document intikken.

Interne Link converteren naar Externe Link
Hoe je dit doet wordt hier getoond: interne_naar_externe_link

Aanmaken van Links met specifieke Naam
Links bestaan uit 2 delen, de URL en de link tekst. Maak je een link aan met de link dialoog dan zullen tekst en URL identiek zijn. Maak
je bv een link aan naar :wiki:syntax, dan krijg je :wiki:syntax [23]. Wil je echter syntax[24] in de plaats dan kan je dit bekomen via een
van de drie methodes.
1. tik de standaard Dokuwiki syntax direct in de tekst van de editor: [[:wiki:syntax|syntax]]
2. tik de tekst syntax in de editor, selecteer deze met de muis en open de link dialoog en maak de link hiermee aan.
3. maak de link aan met de dialoog en wijzig de tekst nadat de link aangemaakt is. In dat geval verwijder eenvoudig :wiki: en
syntax blijft over.
Deze methodes werken voor alle link types.

Links verwijderen en Email Links aanmaken
Zie handleiding

Bestand Verkenner

De bestand verkenner is vrij intuïtief te gebruiken en vergt zo goed als geen toelichting. Bovenaan links in de bestand verkenner naast het
icoon van de geopende map zie je het „Bron Type”. Alhoewel hier een selectiemenu getoond wordt, kan deze in de fckgLite implementatie
niet gebruikt worden. Start je de verkenner vanuit de afbeeldingen dan wordt automatisch „Beelden” getoond, vanuit de link wordt
„Bestand” getoond. Onder het bron type wordt de link met andere mappen getoond die hiërarchisch op een niveau hoger staan of op
hetzelfde niveau in de huidige map.

Bestanden verplaatsen
In recente verkenner versies is een „Verplaats” icoon voorzien naast de 'alleen lezen' en 'oplaadbaar' iconen:

Houdt de Ctrl toets ingedrukt en klik op de vuilbak waardoor een dialoog wordt geopend om de geselecteerde item naar een submap van
de huidige map te verplaatsen. Het item zal geschrapt worden in de huidige map. Geef de naam van de gewenste submap in bij het
tekstveld in de dialoog en klik op OK. Geneste submappen worden aanvaard zoals bv dir_a/dir_b/dir_c.1)
De verstekwaarde voor de submap is „secure” maar de naam is wijzigbaar. De reden van de „secure” verstek mapnaam is het feit om de
mogelijkheid te bieden de bestanden niet toegankelijk te maken vanaf het web maar enkel vanuit een Dokuwiki pagina. Selecteer je de
naam „secret” dan wordt de map automatisch beveiligd met het volgende .htaccess bestand:
order allow,deny
deny from all
Met dit bestand wordt een directe link naar http://www.yourwiki.org/data/media/secure/secrets.txt door de webserver geweigerd. Maar
Dokuwiki kan wel links maken naar 'secrets.txt' voor elke pagina waarvoor de gebruiker een leesrecht heeft.
Zie ook de discussie omtrent veiligheid op Dokuwiki's plugin page [25]pagina voor fckgLite. De nieuwe verplaats faciliteit maakt het
mogelijk om makkelijk bestanden op te laden die consistent zijn met de Dokuwiki's benamingscode en ze dan eenvoudig te verplaatsen
naar je secure map (zonder de verkenner te moeten heropenen) .

Alleen Lezen en Oplaadbare bestanden
De gele map iconen in de mappenlijst van het voorbeeld hierboven geven aan dat de gebruiker oplaadrechten heeft voor alle mappen.
Omdat hij deze rechten heeft wordt links naast de bestandsnaam een vuilbak icoontje getoond waarmee hij het bestand kan verwijderen.
Heeft de gebruiker geen rechten dan wordt het map icoontje blauw gekleurd:

In bijgaand voorbeeld heeft de gebruiker geen oplaadrechten voor de playground map waardoor er geen vuilbak icoontjes naast de
bestandsnamen te zien zijn. Vermits playground/test een geel map icoontje heeft, kan de gebruiker bestanden opladen (en verwijderen)
omdat hij de rechten hiervoor heeft. Klik je op test of de gele map dan wordt in de verkenner de lijst van mappen in playground/test
getoond met de vuilbak iconen naast de bestandsnamen.

Bestanden Opladen en Mappen Aanmaken
De onderste kader van de verkenner wordt gebruikt om bestanden op te laden. Klik op bladeren om het bestand op je lokale computer te
zoeken. Met opladen aan te klikken wordt het bestand naar de server verstuurd. De map aanmaken knop wordt enkel getoond als deze
door de beheerder geactiveerd is. Als ACL actief is kunnen enkel gebruikers met oplaadrechten voor de huidige map nieuwe mappen
aanmaken.

Een bestand Selecteren
Wanneer je een bestand aanklikt in de verkenner wordt onmiddellijk een dialoog venster geopend met het bestandadres automatisch
ingevuld in het daartoe voorziene vak.

Beeld Dialoog

Zodra een afbeelding geselecteerd is, wordt het in het voorbeeld kadertje getoond op de positie dat het in de tekst zal hebben rekening
houdend met de tekst. In dit voorbeeld wordt de afbeelding in het midden uitgelijnd en wordt daarom in het voorbeeld in het midden
boven de tekst getoond. Je kan breedte en hoogte wijzigen waarbij rekening gehouden wordt met de proportionaliteit indien deze
geblokkeerd werd. Is dit laatste niet het geval dan kan je breede en hoogte naar believen onafhankelijk van elkaar aanpassen.
Voor meer informatie zie handleiding

Link Type
FckgLite ondersteunt Dokuwiki's link types. De verstekwaarde is “detail”. Selecteer je “linkonly”, dan wordt de afbeelding getoond
in de pagina maar na opslag wordt de afbeelding omgevormd naar een een link. Wil je een link zien in de editor gebruik dan de link

dialoog in plaats van de beeld dialoog.

Beelden bekijken in de Bestand Verkenner
Vanaf 19 november 2010 worden miniatuur afbeeldingen in de verkenner getoond waarbij je de afbeelding kan bekijken door op
vergroot te klikken. Er is een knop voorzien om de afbeelding direct in te voegen in het document zonder dat je eerst terug moet gaan
naar het overzicht.

Veiligheid en de media map
Bij verstek houdt Dokuwiki de directe toegang tot bestanden in de data/media map tegen. Dit betekent dat je geen URL kan gebruiken om
een afbeelding rechtreeks op te halen van de media map. Links van dit type zijn external links:
http://example.org/dokuwiki/data/media/some_img.png. Als je dit probeert krijg je onmiddellijk een verboden toegang bericht.
Door middel van php scripts die geen gebruik maken van directe URL toegang omzeilt Dokuwiki dit verbod. FckgLite bestand verkenner
valt buiten dit systeem en heeft een work-around nodig om afbeeldingen te behandelen. Maw je zal de namen van de afbeeldingen zien
maar niet de afbeeldingen zelf maar wel het gebroken beeld icoon.

Unix-type systems
De Dokuwiki media bestanden worden beveiligd door een .htaccess bestand in de data map die directe toegang tot de bestanden in de
data map en zijn submappen via het web verhindert. Om dit verbod te omzeilen gaat fckgLite zich indirect toegang verschaffen tot de
media map via een symbolische link in de fckeditor/userfiles map. In de unix installaties van fckgLite, beginnende vanaf 6 februari
2011 is een .htaccess bestand in de fckg/fckeditor/userfiles map aanwezig die directe toegang tot alle bestanden verhindert behalve voor
beeld bestanden. De naam van het bestand is .htaccess.security. Om het te gebruiken verwijder je de ”.security' extensie en hernoem het
in .htaccess.
Om het bestand effectief te kunnen gebruiken moet het Apache configuratie bestand (httpd.conf) de AllowOverride All directive
toepassen op de userfiles map of een van de hoger gelegen mappen. Deze richtlijn moet in een Directory container opgenomen zijn, bv:

<Directory "/var/www/html">
AllowOverride All
</Directory>
Als je de AllowOverride All richtlijn moet toevoegen omdat het nog niet in voege is voor de userfiles map dan zal je de web server
moeten herstarten. Voor meer info omtrent AllowOverride, zie de Apache documentatie[26]
Noteer dat het .htaccess security bestand alleen beeld bestanden toelaat via de security wall. Urls voor gelijk welk ander bestand
worden geweigerd. Je kan dit wijzigen indien je dit wenst. De .htaccess richtlijn die de bestandtoegang controleert gaat als volgt:
<FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$">
order allow,deny
allow from all
</FilesMatch>
Wil je bv pdf bestanden toelaten via deze controle voeg dan de pdf suffix toe aan de hierboven getoonde richtlijn: ”\.(gif|jpe?
g|png|pdf)$”
Zie ook de pagina in verband met de installatie van de bestandverkenner bestandverkenner installatie[27]

Windows
Indien de bestandverkenner geen afbeeldingen toont probeer dan het .htaccess bestand naar de data/media map te verplaatsen. Indien de
AllowOverride richtlijn op 'All' gezet is voor de media map of hoger gelegen mappen dan zou je de beeld bestanden in de
bestandverkenner moeten zien. Zie ook de hierboven Unix discussie voor verdere details. Zie ook bestanden verplaatsen

Foutopsporing
Indien de hierboven aangehaalde oplossingen niet werken omdat bv je hosting service niet toelaat de instellingen te overschrijven,
waarna bij het gebruik van de security versie van .htaccess de toegang tot beeld bestanden afgeblokt wordt. Bijgevolg worden ze niet
zichtbaar in de beeld verkenner. De oplossing hier is om in de data/media map (Windows) of de userfiles map (unix) de verstek
.htaccess te gebruiken (de userfiles map bevat 2 kopijen van dit bestand, de verstek .htaccess en een kopie .htaccess.open). Deze
bestanden hebben volgende richtlijn inhoud:
order allow,deny
allow from all
Options -Indexes
Indien je deze versie van .htaccess gebruikt zal je je private bestanden moeten beveiligen door secure mappen aan te maken zoals
hierboven toegelicht in bestanden verplaatsen.

Installatie Issues
Voor hulp bij installatie en configuratie van de bestand verkenner zie installatie bestand verkenner[28]. Normaal installeert de
bestandverkenner zich automatisch, indien niet zou de installatie hulp pagina soelaas moeten bieden.
Terug
1) Nota: De gewone voorwaartse schuine streep ('/') wordt gebruikt om mapnamen (directories) te scheiden, ook op Windows systemen

Interne Link naar Externe Link Converteren
De interne link kan zowel voor als na dat de pagina opgeslagen is geconverteerd worden. De tekst blijft identiek, maar als je met de muis
over de tekst zweeft en even pauzeert zal je zien dat de url gewijzigd is.
1. Link naar :wiki:syntax is aangemaakt.
De pagina is opgeslagen en dan geconverteerd naar http://www.mturner.org/fckgLite
:wiki:syntax [29]
2. Link naar :index:site_inx is aangemaakt.
Geconverteerd naar http://www.mturner.org voor dat de pagina opgeslagen is.
:index:site_inx [30]

Hoe doe je dat?
1. Aanmaken Interne Link

2. Link Bewerken
Ga met de muis over de link en klik op 'Link wijzigen'

De Link Dialoog wordt nu geopend.
Wijzig het Linktype naar 'URL' en het protocol naar http. Tik de URL in en klik 'OK”

Hou goed voor ogen dat wanneer je een link van gelijk welk type aanmaakt, de onderliggende link en de link tekst die getoond wordt op
de pagina los van elkaar staan. Je kan de tekst altijd wijzigen terwijl de onderliggende link ongewijzigd blijft. Een vergelijkbare
methode is het intikken van de tekst voor je link, deze selecteren met de muis en de link dialoog openen om de link aan te maken. De link
tekst is dan de geselecteerde tekst.

Link is aangepast

Terug

Geneste Genummerde Lijsten
fckgLite biedt de mogelijkheid geneste lijsten te maken via dit icoon:

Hoe te gebruiken?
Begin met een genummerde lijst. Wanneer je een tweede geneste lijst wil gebruiken, plaats je de cursor op het einde van het actuele
lijst item en klik op het icoon:
1. lijst item
2. actueel lijst item [plaats de cursor hier]
I. nesting
II. nesting [cursor]
a. een nieuw niveau
b. een nieuw item
3. Terug naar het hoogste niveau
Wanneer je een geneste lijst aanmaakt zal de tekstverwerker een extra lijn toevoegen na het nieuwe lijstitem. Pas de lijn spatiëring
aan, plaats de cursor aan het begin van de geneste lijst en tijp je tekst. Als de lijst klaar is doe je 2 maal Enter om terug te gaan naar
het vorig (hoger) niveau. Mogelijks heb je een extra lijn tussen de geneste lijst en het nieuwe item van het vorige niveau. In dat geval
de lijn gewoon schrappen.
Weet dat de 'parser' (= grammaticale structuur ontleder) het soms moeilijk heeft om vetjes gedrukte letters die je in de geneste lijsten
gebruikt hebt en weer terug verwijderd.

Geneste Opsommingslijsten
Versies vanaf 24 april zijn voorzien van deze functie die op dezelfde manier werkt als de genummerde lijsten. Gebruik daarvoor het
volgende icoon:
Terug

Plugin toepassen
Als voorbeeld gebruiken we de tag plugin.
Wanneer je volgende code ingeeft:
{{tag>books cds videos}}
Zal je na het opslaan en terug openen van de pagina het volgende zien:
{ {tag>books cds videos} }
Er zijn nu spaties tussen de accolades te zien. Laat de code zoals ze is. Bij het opslaan wordt de syntax correct weggeschreven.
Wil je meer tags toevoegen, dan haal de je spaties wel weg en voeg je de nieuwe tags toe:
{{tag>books cds videos songs}}
Of bewerk je complexe syntax in de plugin tekstverwerker.
1.
2.
3.
4.

Markeer de plugin syntax
Klik op de plugin tool
Vink “bewerk syntax plugin” aan
Wijzig de code.

De plugin tekstverwerker is niet onfeilbaar omdat er te veel plugins met te veel syntax varianten bestaan. Dus bij bewerken van complexe
plugin syntax steeds checken of de syntax correct is.
Terug

Plugins
Om de syntax voor deze plugins te bekijken klik je op “Toon broncode”.

color plugin
blue on yellow
Opmaak voor dit voorbeeld: <color blue/yellow>blue on yellow</color>

Kleuren gebruiken in tabellen
Standaard Tabel Hoofding
red on silver>

Standaard
Hoofding
blue on yellow
De opmaak van
hierboven is in
nowiki tags:
<color
blue/yellow>blue
on
yellow</color>

Een interessante plugin om de cel achtergrondkleur in een tabel te beheren is cellbg [31]. De volledige cel
achtergrond wordt opgevuld en kan samen met de font tool gebruikt worden. In het voorbeeld hier rechts is de cellbg
Ligne 1
opmaak als volgt: @#6495ed: Ligne 1. De font kleur, grootte en soort worden toegepast op de tekst —Ligne 1— en
niet op de cellbg opmaak.

note plugin
Met gebruik making van de plugin tool

Don't Forget To Save Your String

This is an important Announcement. Buy Canadian!

Gewone opmaak kan ook zonder de plugin tool
This is an important Announcement. Buy Canadian!

Gebruik van Wrap plugin
Voor een demo van deze complexe wrap plugin zie playground[32]

Info Plugin
news Plugin[33] 2011-10-18 by Myron Turner[34]
creates newsfeed refresh button
Anchor Plugin[35] by Eli Fenton[36]
Change Log Header[37] 8 Sep 2008 by Myron Turner[38]
Create header for DokuWikiFCK Change Logs
Cells background color plugin[39] 2009-12-08 by dr4Ke[40]
Sets background of a cell with a specific color
Wrap Plugin[41] 2011-05-15 by Anika Henke[42]
Universal plugin which combines functionalities of many other plugins. Wrap wiki text inside containers (divs or spans) and give
them a class (choose from a variety of preset classes), a width and/or a language with its associated text direction.
Ditaa-Plugin (ditaa 0.9)[43] 2010-11-24 by Andreas Gohr[44]
Renders ASCII flowcharts contained in a DokuWiki page to images
credits 2007-06-18 by Myron Turner[45]
Displays Credits for installed plugins
epub[46] 2011-07-1 by Myron Turner[47]
ebook creator
Info Plugin[48] 2013-02-16 by Andreas Gohr[49]
Displays information about various DokuWiki internals
Pagelist Plugin[50] 2010-01-07 by Michael Klier, Gina Haeussge[51]
Lists pages in a nice formatted way
fckgLite[52] 2013-9-12 by Myron Turner[53]
WYSIWYG plugin for Dokuwiki
email 2008-09-18 by Myron Turner[54]
Outputs email address for mbvan.org
Filelist Plugin[55] 2009-11-16 by Gina Haeussge[56]
Lists files matching a given glob pattern.
Now Plugin[57] 2005-07-28 by me[58]
Include the current date and time
include plugin[59] 2013-02-20 by Michael Hamann, Gina Häussge, Christopher Smith, Michael Klier, Esther Brunner[60]
Functions to include another page in a wiki page
Color Plugin[61] 2008-02-06 by Christopher Smith[62]
Changes text colour and background
Cloud Plugin[63] 2012-08-24 by Michael Hamann, Michael Klier, Gina Haeussge[64]
Displays the most used words in a word cloud.
Note Plugin[65] 2009-06-15 by Olivier Cortès / Eric Hameleers / Christopher Smith / Aurélien Bompard[66]
Add Note/Important/Tip/Warning Capability (DIV+CSS box)
nodisp Plugin[67] 2010-03-19 by Myron Turner[68]
hides display of enclosed text
quickstats[69] 2012-05-08 by Myron Turner[70]
non-sql-based web traffic statistics
OpenAs Plugin[71] 2011-05-29 by Myron Turner[72]

File utility for moving and saving-as, and creating new pages from templates
tag plugin[73] 2012-08-24 by Michael Hamann, Gina Häussge, Christopher Smith, Michael Klier, Esther Brunner[74]
tag wiki pages

Clog Plugin
Deze plugin creëert een basis tabel met tabel hoofding en een datum hoofding. Om deze plugin te laten werken moet deze geplaatst worden
in onveranderbare plugins in het configuratie beheer. Om het te laten werken, sla je het eerst op en heropen je het bestand. Nu is de tabel
klaar om gevuld te worden. Als deze plugin niet in de lijst van de onveranderbare plugins is opgenomen wordt de syntax opgenomen in het
bestand waardoor de tabel telkens opnieuw aangemaakt wordt als je de pagina bewerkt
De syntax is:
~~CLOG~~

29 Nov 2009
Module
Changes Lines/function Status
syntax.php minor bug fix 235
ready
Terug

Sneltoetsen
Volgende sneltoetsen kan je gebruiken:
CRTL-b vetjes gedrukt
CTRL-i cursief
CTRL-m monospace
CTRL-1. . De 5 Dokuwiki hoofding niveaus, met CTRL-1 de grootste en CTRL-5 als kleinste. Het is niet nodig om de tekst te markeren
die omgezet moet worden naar een hoofding. Plaats de cursor op de lijn die je omvormttot hoofding.
.5
CTRL-0 CTRL plus Zero verwijdert de hoofding en is het equivalent van de selectie “Normaal” in het hoofding menu.
CTRL-* start or stop een opsommingslijst
CTRL- =
start or stop een genummerde lijst
of CTRL-{
SHIFT- hou de shift toets ingedrukt en druk op Return. Hiermee maak je een nieuwe lijn aan met een gewone regelafstand en geen
RETURN dubbele. Zie ook paragraaf naar regelafstand tool.
Naast deze sneltoetsen kan je in de bestand verkenner bestanden verplaatsen door de CTRL toets ingedrukt te houden en op het vuilbak
icoon te klikken. Zie ook verplaatsen bestanden.
Er is tevens een virtueel toetsenbord beschikbaar: virtueel toetsenbord[75]
Terug

De context menu wordt geactiveerd door rechts te klikken in een cel, waarbij je cel, rij en kolom eigenschappen kan bewerken. In de
afbeelding hieronder zie je hoe de dialoog werkt.

In de cel eigenschappen kan je de tekst uitlijnen als ook het cel type 'data' of 'hoofding' selecteren. De dimensies van de rij en kolom
samenvoegingen kan je hier eveneens aangeven.

Rij 1 kolom 1
Rij 1 kolom 2
links
midden
rechts uitlijnen: samenvoeging 2 kolommen
Terug

Veel gestelde vragen
Hoe kan ik de werkbalk aanpassen?
In de werkbalk kan je de plaats van een werkbalkitem wijzigen of de item gewoon verwijderen. Hiervoor open je het bestand
fckg/fckeditor/fckconfig.js en bewerk FCKConfig.ToolbarSets[“Dokuwiki”]
FCKConfig.ToolbarSets[“Dokuwiki”] = [
['Bold','Italic','Underline','StrikeThrough','-','Subscript','Superscript'],
['OrderedList','UnorderedList','insertHtml','insertHtmlunorderedList', 'insertHtmlCode' ],
['Rule', 'Smiley', 'SpecialChar', 'Style'], [],['fonts'],
['Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteWord', 'SpellCheck', 'Find'],
['FontFormat'], ['Undo','Redo','RemoveFormat', '-','Table' ],
['Plugin_Tool', 'Delete_P' ],['FitWindow'],
['Link','Unlink'], ['Image', 'Source','geshi' ],
['About','keyboard']
];
Wil je bv Fontformat links bovenaan de werkbalk zien, dan verplaats je de item helemaal vooraan in de lijst:
['FontFormat'],['Bold','Italic','Underline','StrikeThrough','-','Subscript','Superscript'],
Alle werkbalk items verklaren zichzelf behalve:
insertHTML: aangepast voor geneste genummerde lijst
insertHTMLCode: aangepast voor voetnota tekstverwerker
Een item verwijderen uit de werkbalk doe je simpelweg door de item uit de lijst te verwijderen.

PHP in Code Blok
<?php
foreach($list as $plugin) {
if(preg_match('/fckg_dwplugin/',$plugin)) continue;
$plugin = 'plugin_' . $plugin;
$indices = array_keys($data, $plugin);
if(empty($indices)) {
$plugin = '_' . $plugin;
$indices = array_keys($data, $plugin);
}
if(!empty($indices)) {
foreach($indices as $index) {
$labels[] = "$index: " . $patterns[$index];
$pattern = $patterns[$index];
$regex .= "|$pattern";
}
}
?>
De beste manier om een goed resultaat te bekomen is je tekst in een platte tekst tekstverwerker in te tikken en daarna met kopiëren en
plakken in de code blok te verwerken.

Geshi
Hierna vindt je een stukje van de code hierboven in een Geshi code blok.

if(!empty($indices)) {
foreach($indices as $index) {
$labels[] = "$index: "
. $patterns[$index];
$pattern = $patterns[$index];
$regex .= "|$pattern";
}
}
Voor meer details omtrent Geshi code blokken zie handleiding.

Smileys
Smileys kan je aanmaken via het FCKeditor's smiley werkbalk item of met de Dokuwiki's smiley opmaak. Gebruik je de Dokuwiki opmaak
voor bv: :-P dan krijg je dit te zien
. Dokuwiki smileys kan je niet uitlijnen maar FCKeditor smileys wel.
Deze smiley is geselecteerd met de FCKeditor smiley menu:
FCKeditor smileys kan je uitlijnen zoals andere afbeeldingen, links, rechts, midden of op de basislijn. Het voorbeeld hiervoor is rechts
uitgelijnd. Je kan de smileys eveneens vergroten of verkleinen zoals bv in volgende afbeelding:

Distributies van fckgLite vanaf 8 mei 2010 zorgen ervoor dat Dokuwiki smileys beschikbaar zijn in de smileys werkbalk menu. Initieel
worden ze ingevoegd als Dokuwiki tekst opmaak. In de browser worden ze als afbeeldingen getoond net als in de volgende
bewerkingssessies van de pagina met smileys. De beheerder kan in de configuratie instellingen aangeven dat smileys altijd als tekst in de
tekstverwerker getoond worden (met uiteraard afbeeldingen in de browser).
Het verschil tussen beide soorten smileys kan een neven effect vertonen wanneer je wiki pagina's naar een nieuwe server of nieuw domein
verhuist. Dokuwiki smileys zijn altijd beschikbaar omdat ze in Dokuwiki formaat als ascii tekst bewaard worden. FCKEditor's smileys
daarentegen worden opgeslagen als externe afbeeldingen met een volledige URL. Verhuis je de pagina's naar een nieuwe server of domein
dan is de domein naam niet meer dezelfde en ben je de afbeelding kwijt. Om dit te vermijden is er een configuratie optie smiley_hack
waarbij de oude URLs omgezet worden naar de nieuwe server URLs tijdens het bewerkingsproces. Dit gebeurt dus tijdens het laden van
de pagina in de tekstverwerker en bij het opslaan wordt de nieuwe URL opgeslagen. Zie ook configuratie opties.[76]

Enkelvoudige Regelafstand
In plaats van Enter of Return te doen, hou je de shift ingedrukt en doe je gelijktijdig Enter of Return. Dit creëert een nieuwe Dokuwiki
lijn:% .

HTML en Dokuwiki Escapes
HTML tags worden automatisch herkend en ge-escaped door de fckgLite parser (ontleder). Je kan dus iets tijpen zoals bv:
<b>vette</b> lijndikte of <i>cursief</i>
Zie ook html_conflicten in de handleiding.
De html conflict sectie in de handleiding beschrijft hoe je handmatig HTML tags kan escapen vermits dit nodig was in oudere versies van
fckgLite. Faalt de parser en wordt je HTML niet herkend dan kan je nog altijd de tags manueel escapen zoals beschreven of gebruik de
monospace stijl (zie hieronder).

Code Blokken
In code blokken worden html haken ge-escaped door middel van spatiëring < b > vet < /b > wanneer ze getoond worden in de
tekstverwerker. De spaties worden echter verwijderd wanneer ze in html output getoond worden.

Bij distributies vanaf 25 juli 2010 is het mogelijk om tekst voorstellingen in een code blok te doen in een bestandsblok en vice versa:
<file>
Dit is een bestandsblok in een code blok.
</file>
<code>
Dit is een code blok getoond in een bestandsblok.
</code>

Code blockken in tabellen en lijsten
Code blokken kunen in tabellen verwerkt worden zo lang als de code blok het eerste item is in de cel.
rij 1
cel 2
rij 1 cel 1
rij 1 cel 2
rij 2 cel 1 rij 2 cel 2
Code blokken kunnen niet in lijsten ingevoegd worden. De FCKeditor kan hier niet mee overweg.

Code blok hack voor IE
Bij distributies van voor 15 september 2010 faalde IE om non-parsed blokken aan te maken, standaard Code blokken of File blokken.
Vanaf deze datum wordt een valabele Code blok aangemaakt door 'NPB' (vb Code) of 'File' te selecteren in de 'Stijl' menu in IE. Om
een File blok aan te maken kan je volgende work-around gebruiken:
1. maak een Code blok, met of zonder ingesloten tekst elementen
2. plaats je cursor terug in de blok en ga opnieuw naar de Stijl menu en selecteer File. Je krijgt hiermee een normale File blok.
Gebruik je een distributie van voor 25 september 2010, dan kan je deze 2 stappen methode gebruiken om blokken aan te maken van
beide types. Het laatst geselecteerde type blok wordt toegekend aan de blok.

Monospace
Je kan monospace selecteren in de Stijl menu om HTML te escapen: <b>vet</b>
Deze mogelijkheid is geïmplementeerd vanaf 25 juli 2010.

Escaping Dokuwiki Escapes
Het is een goed idee om dubbele percenttekens te escapen: %%. Dit doe je door elk teken apart te escapen als monospace.
De reden hiervoor is de Dokuwiki behandeling van deze tekens. Alle formattering tussen 2 paar van deze escapes gaat verloren. Heb je
zo één paar in een pagina dan hoef je dit niet te escapen. Heb je bv bovenaan de pagina een percentage paar en een ander paar ergens in
het midden dan gaat alle formattering tussenin verloren en wordt alles tot een enkele tekenreeks gereduceerd.
Dit is dus ge-escaped:
%% een
twee

drie %%
niet ge-escaped krijg je dit:
een* twee* drie

nowiki
FckgLite accepteert de nowiki tag, deze wordt direct ingevoegd in de tekstverwerker:
<nowiki>Dit is een **tekst** met opmaak</nowiki>.
De opmaak wordt bewaard. Dit is een link: [[http://www.dokuwiki.org|www.dokuwiki.org]] waar de opmaak bewaard is omdat deze
tussen 2 nowiki tags ingesloten is.
Zie ook:http://www.dokuwiki.org/syntax [77].
Als een tekst tussen nowiki tags geplaatst is en terug geladen wordt in de FCKeditor, dan zal de tekst getoond worden alsof deze
geformatteerd is:
In plaats van <nowiki>[[:http:www.example.com|www.example.com]] </nowiki>
zal je <nowiki>http:www.example.com[78]</nowiki> zien.
Wanneer echter de tekst getoond wordt in de browser zal deze met de standaard Dokuwiki opmaak getoond worden.

nowiki, percent escapes, plugin syntax
Dit is hoofdzakelijk voor ontwikkelaars. FckgLite versies vanaf 12 januari 2011 controleren op paren van volgende tekens: ~#:^ alsook
opr volgende paren: {} <>. Als ze met Dokuwiki percent escapes omsloten zijn worden deze tekens geconverteerd naar nowiki tags
tijdens het opslaan. Voorbeeld:
%%<belangrijke nota>%%
wordt:
<nowiki><belangrijke nota></nowiki>
Vanaf 28 juni 2011 kunnen percent escapes gebruikt worden op de meeste tekstelementen. De veiligste manier is echter het gebruik van
nowiki tags. Dit geldt vooral voor teksten die asterisken bevatten.

Sneltoetsen
FckgLite heeft een sneltoetsen set op CTRL-basis. Zie sneltoetsen.

Font Tool Voorbeelden
Font Tool Voorbeeld
D it is een Times 12 pt voorbeeld vetjes gedrukt
De font tool kan niet tezamen met de standaard Dokuwiki typografische formatteringsmogelijkheden gebruikt worden. Deze worden in
stilte verwijderd.

Font Tool en Kleur

Met de distributies vanaf 20 januari 2011 kunnen voorgrond zowel als achtergrond kleuren voor tekst gezet worden met de font tool.
Rode tekst op gele achtergrond in 10 pt Times New Roman

Blauw in 14 pt vetjes gedrukt

Gebruik van fckgLite in Configuratie voor Alleen Gebruik
Heb je een installatie voor alleen gebruik of hebben je gebruikers volledige toegang tot het bestand systeem dan kan je een compleet open
bestand verkenner configuratie opzetten door gebruik te maken van volgende opties:
open file browsing: true
enable folder creation: y
Default file browsing access: none
Voor meer details over configuratie opties zie configuratie[79]

Wat is de Versie Nummer?
Klik hiervoor op het vraagteken in werkbalk, daarna op de 'Over fckgLite' tab. Hier vindt je de versienummer en datum. Voorbeeld: 0610-Feb_25-09_28, is versie 06 aangemaakt op 25 februari 2010 at 9:28.
In het versie bestand in plugins/fckg/ vindt je de versie nummer eveneens.

Firefox 3.6 Windows
Er is een probleem met Firefox 3.6: wanneer je grote bestanden oplaadt met de bestand verkenner kan dit mogelijk mislukken. Dit schijnt
alleen voor te komen bij Firefox 3.6 in Windows en kan een probleem vormen alleen als je de ontwikkeltool Firebug gebruikt. Wil je
Firefox blijven gebruiken of heb je problemen met 3.6 upgrade dan Firefox of keer terug naar een vorige versie:
ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/[80].

Vragen stellen
Heb je vragen voor het Forum of de Mailing List, probeer dan volgende informatie te verschaffen:
1. De browser(s) waarbij het probleem zich voordoet en doet het zich voor in alle browsers of slechts enkele?
2. Het operating system waar de browser op geïnstalleerd is.
3. De fckgLite versie (Zie hierboven).
4. De Dokuwiki versie.
5. Het operating system waar Dokuwiki op geïnstsalleerd is.
6. De web server (apache of iets anders).
7. De php versie.

Terug

Algemene Werkbalk Functies
Werkbalk icoon

Functie
Gemarkeerde tekst vet, cursief, onderlijnd of doorstreept formatteren.
Superscript of subscript de gemarkeerde tekst.
Selecteer genummerde lijst of opsomming lijst.
Vergroten of verkleinen van de tekst insprong voor genummerde of opsommingslijsten.
Aanmaken en bewerken van Voetnota's
Voeg een scheidingslijn in (horizontale regel).
Selecteer emoticons (lachende gezichten, email icoon, lamp, enz.).
Selecteer symbolen en speciale karakters (letters met accenten, handelsmerk, valuta symbool, enz). Uitgebreid door
DokuWikiFCK om codes en getallen van tekenreeksen te kunnen gebruiken van gelijk welke gesupporteerde browser
karakterset.
Selecteer de stijl in het keuzemenu: code blok (NPB = non parsed block), bestandsblok, vaste tekenbreedte
(monospace)
Stijl: selecteer in de keuzelijsten de stijl, tekentype, grootte, enz. Om deze kenmerken te verwijderen selecteer je een
nieuwe stijl.
Knip de gemarkeerde tekst naar het klembord.
Kopieer de gemarkeerde tekst naar het klembord.
Plak de data vanaf het klembord (met of zonder formattering).
Plak de inhoud van Microsoft Word of gelijkaardige toepassingen. (DokuWikiFCK is enkel getest en aangepast voor
MS Word.)
Controleer de spelling van de tekst in het document.
Zoeken en/of zoeken en vervangen van een woord of tekst in een document.
Opmaak keuzelijst: normaal, kop1, kop2,……
Ongedaan maken of opnieuw uitvoeren van de meest recente actie.
Weghalen van de formattering van de gemarkeerde tekst.
Maak een tabel met het gekozen aantal rijen en kolommen.
Om een ingevoerde plugin te wijzigen kan je de syntax markeren en bewerken in de speciale plugin editor.
Korte lijntjes onder elkaar kunnen geïnterpreteerd worden als paragrafen. Klik op het P/BR icoon om dit terug te
draaien of omgekeerd.
Maximaliseer en minimaliseer het bewerking venster.
Converteert of verwijdert de tekst in hyperlinks. Het kan ook gebruikt worden om het opladen van bestanden te
beheren alsook links naar bestanden op de web server. Let wel: DokuWikiFCK ondersteunt enkel URL's, DokuWiki
interne links, en Samba shares.
Invoegen van afbeeldingen.
Bekijk of bewerk de broncode van het document (voor gevorderden).
Om coding duidelijker te tonen gebruik je de Geshi tool
Informatie over FCKeditor.
Virtueel toetsenbord

Terug
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