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JOOMLA / FLICKR 

Hér verða kynntar þrjár leiðir til að birta myndir af Flickr á Joomla vef. Í fyrsta lagi verða kynntar tvær 

viðbætur sem báðar eru nothæfar endurgjaldslaust. Viðbæturnar voru prófaðar á Joomla 1.5.22. Í 

öðru lagi er sýnt hvernig hægt er að samþætta Flickr myndasýningu (e. slideshow) á Joomla vef. 

 

Flickr Album 

Flickr Album er viðbót (e. Plugin) sem hentar mjög vel til þess að birta Flickr myndasöfn í greinum eða 

á stökum vefsíðum. Myndasöfnin eru kölluð fram með ákveðnum kóða sem gefur kost á ýmsum 

útfærslum.  Þegar smellt er á mynd birtist hún stærri. 

 

 

Slóð: http://bit.ly/flickr-album   

Uppsetning:  Frekar einföld. Þarf að sækja API lykil á Flickr 

(http://www.flickr.com/services/apps/create/apply/) og rétt Flickr ID 

http://www.flickr.com/services/apps/create/apply/
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(http://idgettr.com/). Þessar upplýsingar þurfa að vera til staðar eigi viðbótin 

að virka.  

Leiðbeiningar:  http://joomla.paulthompson.net/ 

Kostir:  Einfalt í notkun þegar búið er að setja upp. Hægt að setja íslenska texta. 

Gallar:  Virkar ekki alltaf og erfitt að sjá hvers vegna. Frekar gömul viðbót sem virðist 

ekki vera viðhaldið lengur.  

 

Flickr + Highslide 

Flickr + Highslide er kjörin viðbót til þess að birta myndir úr Flickr myndasafni á síðum Joomla vefs. 

Ólíkt Flickr Album þá eru myndirnar birtar í „módúlum“ en ekki sem efni á síðu eða í grein. Þegar 

smellt er á mynd birtist hún stærri. 

 

 

Slóð: http://bit.ly/flickrhighslide   

Uppsetning: Frekar einföld. Þarf að sækja API lykil á Flickr 

(http://www.flickr.com/services/apps/create/apply/) og rétt Flickr ID 

http://idgettr.com/
http://joomla.paulthompson.net/
http://www.flickr.com/services/apps/create/apply/
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(http://idgettr.com/). Þessar upplýsingar þurfa að vera til staðar eigi viðbótin 

að virka. 

Leiðbeiningar: http://flickrhighslide.com/ 

Kostir: Einföld í notkun. 

Gallar: Virkar ekki alltaf. Getur verið erfitt að finna út hvers vegna hún virkar ekki.  

 

Flickr myndasýning samþætt á Joomlavef 

Það er mjög einfalt að birta myndasýningar (e. Slideshow) af Flickr vefjum í greinum eða síðum á 

Joomla vef. Slíkar myndasýningar geta verið af hvaða stærð sem er. 

 

 

 

Til þess að varpa myndasýningu af Flickr vef yfir á Joomla þarf einungis að afrita kóða sem gerður er 

aðgengilegur þegar horft er á Flickr myndasýningar.  Hér er það sem þarf að gera: 

1. Fyrsta skrefið er því að opna Flickr myndasýningu.  

2. Næst er smellt á Share textann efst í hægra horninu á sýningunni og opnast þá gluggi með 

yfirheitinu „Share this slideshow“. 

http://idgettr.com/
http://flickrhighslide.com/
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3. Þá er textinn í reitnum „Grab the embed HTML“ afritaður. 

4. Svo er sá texti límdur í Joomla. Athugaðu að þegar það er gert verður þú að vera í HTML ritli. 

 

Í kóðanum eru upplýsingar um hægð og breidd myndasýningarinnar og þeim tölum má breyta til þess 

að stækka og minnka sýningargluggann. Athugaðu að þessar upplýsingar koma tvisvar fram í 

kóðanum og það verður að breyta þeim á báðum stöðum. 


