
Jak wpisać pogrubiony, pochylony, podkreślony lub kolorowy tekst ?

BBCode zawiera znaczniki pozwalające na szybką zmianę podstawowego wyglądu tekstu. Można to 
uzyskać na poniższe sposoby:

Aby pogrubić jakiś tekst wstaw go pomiędzy [b][/b], na przykład: 
[b]Cześć[/b] stanie się Cześć

Do podkreśleń użyj [u][/u], na przykład:
[u]Dzień Dobry[/u] stanie się Dzień Dobry

Aby wpisać tekst kursywą użyj [i][/i], na przykład:
To jest [i]Świetne![/i] co zmieni się na To jest Świetne!

Zmianę koloru tekstu można osiągnąć przez otoczenie go [color=][/color]. Możesz podać albo nazwę
koloru (np. red, blue, yellow, itp.) lub szesnastkową wartość, np. #FFFFFF, #000000. Na przykład 
aby stworzyć czerwony tekst możesz użyć:
[color=red]Cześć![/color]
albo
[color=#FF0000]Cześć![/color]
oba wyświetlą te same Cześć!

Czy mogę łączyć znaczniki formatujące?

Tak, naturalnie że możesz, na przykład aby zwrócić czyjąć uwagę możesz napisać:

[color=red][b][u][i]POPATRZ NA MNIE![/i][/u][/b][/color]

co zmieni się w POPATRZ NA MNIE!

Jak wstawić film z YouTube na forum ?

W znacznikach [yt] nalezy podać kod filmu znajdującego sie w serwisie YouTube: 

[yt]kod_filmu_z_youtube[/yt]

Co to jest kod_filmu_z_youtube i jak go odszukać na stronie YouTube ? 

To bardzo proste w przykładzie poniżej na czerwono znajduje sie zaznaczony kod filmu w linku do 
YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=0yeWGfU-H9A
http://www.youtube.com/v/0yeWGfU-H9A&hl=en&fs=1

wystarczy go skopiować i wstawic w zanacznku [yt] taj jak pokazane jest poniżej:

[yt]0yeWGfU-H9A[/yt]

Po takim zabiegu na forum pojawi się film :-)



Odnośniki do innych stron - linki

BBCode umożliwia na różne sposoby tworzenie URI, Uniform Resource Indicators znanych jako 
URL'e. Pierwsza wykorzystuje znacznik [url=][/url], cokolwiek wpiszesz po znaku = zostanie 
zmienione na cel odnośnika. Na przykład aby wstawić link do iq24.pl możesz użyć:

[url=http://www.iq24.pl/]Odwiedź iq24.pl[/url]

Co zmieni się w odnośnik Odwiedź iq24.pl. Zauważ, że odnośnik otwiera się w nowym oknie, tak 
więc użytkownik może kontynuować forum jeśli chce.

Jeżeli chcesz aby sam URL był wyświetlany jako link możesz to zrobić używając zwyczajnie:

[url]http://www.iq24.pl[/url]

Co utworzy link http://www.iq24.pl

Podobnie jest z adresami email, możesz albo podać adres wyraźnie, np:

[email]nikt@domena.adr[/email]

co zamieni się na nikt@domena.adr

Podobnie jak ze wszystkimi znacznikami BBCode możesz otaczać adresy URL jakimikolwiek 
innymi znacznikami, jak [img][/img] (zobacz kolejny punkt), [b][/b], itp. Jeśli chodzi o znaczniki 
formatujące, do ciebie należy dbałość o poprawną kolejność otwietania i zamykania, na przykład:

[url=http://www.iq24.pl/][img]http://www.wp.pl/i/const/200612/logoWp.gif[/img][/url]

Dodawanie obrazka do postu

BBCode phpBB zawiera znacznik umożliwiający wstawianie obrazków do postów. Należy jednak 
pamiętać o dwóch istotnych rzeczach: wielu użytkowników nie lubi dużych ilości obrazków w 
postach oraz wstawiany obrazek musi być już dostępny w internecie (nie może na przykład istnieć 
tylko na twoim komputerze, chyba że masz u siebie serwer!). Nie ma obecnie możliwości 
przechowywania obrazków lokalnie wraz z forum . 
Aby wstawić obrazek musisz otoczyć jego adres URL znacznikami [img][/img]. Na przykład:

[img]http://www.wp.pl/i/const/200612/logoWp.gif[/img]

Dla obrazków większych niż 680px istnieje możliwość użycia znacznika [bimg][/bimg]. Wstawiony 
w ten sposób obraz zostanie zeskalowany do szerokości 690px. 

Obrazki najlepiej przechowywać na darmowym serwerze www.fotosik.pl . Można na niego 
bezproblemowo skopiować zdjęcia i podany link do umieszczonego tam zdjęcia wykorzystać jak 
opisano powyżej.


