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Před několika měsíci jsem hledal nějaký solidní WYSIWYG editor, který by fungoval jak v IE, tak v
Mozille a Netscape. Tenkrát jsem našel FCKeditor a hned si jej zamiloval. Editor pěkně vypadal, měl
všechny potřebné funkce.. ale mnoho chyb. Já se nevzdal a plno chyb opravil, ale přesto editor
občas reagoval nepředvídatelně. Nakonec jsem jej pustil k ledu.
Před dvěma dny jsem se ale znovu podíval na domovskou stránku editoru a s potěšením zjistil, že
editor dospěl do funkční verze 2.0 RC2. Hned jsem jej zkusil a tak vám přináším svoje dojmy.
Editor nabízí změnu vzhledu, PLNOU jazykovou lokalizaci, příjemné uživatelské prostředí, stohy
JavaScriptu (které ovšem fungují ve většině prohlížečů), možnost zobrazení zdojového kódu, úpravy
nástrojové lišty, použití vašeho CSS pro okno WYSIWYGu, průzkumník obrázků a souborů na
serveru, pluginy, konfigurační soubor pro nastavení editoru, třídu pro použití v ASP, ASPX, CFM,
PHP a příklady. Editor je zdarma pod GNU LGP.

Změna vzhledu
Editor nabízí tři volby vzhledu.. stadardní, office2003 (na obrázku) a decentní stříbrnou. Vzhledy
můžete přepínat přepsáním konfiguračního souboru, nebo lépe, pomocí dodávaných objektů.
require("fckeditor.php");
$editor = new FCKeditor( "text" );
$editor->Config['AutoDetectLanguage'] = false ;
$editor->Config['DefaultLanguage'] = 'cz' ;
$editor->Config['SkinPath'] = 'skins/office2003/' ;
$editor->Value= 'FCKeditor verze 2.0 RC2...';
$editor->create();

Tímto způsobem jednoduše začleníte editor do formuláře. Data budou přenesena v proměnné $text.
Ukázka nastavuje vzhled office2003 a moji jazykovou lokalizaci Čeština, kterou si můžete stáhnout
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na konci článku.

Průzkumník souborů na serveru
Starší verze neměla žádný PHP průzkumník souborů, takže jste obrázky museli vkládat ručně, nebo
si kód přepsat. Proto se na fóru FCKeditoru objevila slušná aplikace, která byla funkční, ale
vyžadovala zbytečné nastavování. Nový FCKeditor je i s průzkumíkem souborů (ASP, PHP). Pokud
budete chtít použít starší, hezčí, průzkumník, tak musíte přepsat cesty v configu a v
frmresourceslist.html. FCKeditor, totiž začal používat relativní cesty, místo absolutních. Já osobně
však relativní zadání vítám. Je to dobré například u vkládaných obrázků do (X)HTML kódu.

Jazkykové lokalizace
Editor je konečně plně přeložitelný, nabízí několik jazyků, ani čeština tam nechybí. Pokud máte
zájem o můj český překlad editoru, tak vám nabízím svoji verzi. Doufám, že nikde nejsou překlepy.
Snažil jsem se o podobnost s Wordem, protože k tomu vedou i tlačítka v nástrojové liště. Záleží na
vás jestli si vyberete můj soubor, nebo soubor dodávaný s editorem. Soubor nahrajte do adresáře
editor/lang/ [čeština]

Shrnutí
Nový FCKeditor mě příjemně překvapil. Je dobře a jednoduše implementovatelný, lehce se ovládá,
dokáže tvořit XHTML kód a je ZDARMA. Doporučuji na vyzkoušení. Věřte, že si jej potom
zamilujete.
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