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Program Pajączek z wbudowanym nowym kursem HTML i ulepszeniami

Cream Software, firma tworząca od 1997 roku oprogramowanie do tworzenia stron
internetowych o nazwie Pajączek, informuje o udostępnieniu najnowszej wersji tego
popularnego programu, ułatwiającego tworzenie stron w HTML, CSS, PHP i językach
skryptowych.
W nowej wersji o numerze 5.9.8, która udostępniona została w lipcu, zaprezentowano blisko setkę zmian,
choć te najważniejsze nie są widoczne na pierwszy rzut oka. W opublikowanej aktualizacji programu
poprawiono mechanizmy publikowania FTP, wprowadzając funkcję bezpiecznego zapisu dokumentów
edytowanych bezpośrednio z serwera. Ulepszone zostały wewnętrzne mechanizmy edycyjne, jak i te
widoczne np. zarządzanie otwartymi dokumentami, publikowanie poprzez drag&drop zakładek. Do programu
dodane zostało także nowe narzędzie generatora tekstów "Lorem Ipsum" oraz nowy kurs HTML! W Pajączku
5.9.8 zmianie uległ także interfejs blisko 90% okien programu.
Zmiany w znaczący sposób wpływają na poprawę wygody pracy i wydajności, a szczególny nacisk położony
został na poprawienie szybkości działania programu. Program bezproblemowo współpracuje z najnowszym
systemem Windows 7 64 bit. Producent wskazuje również, że Pajączek był z powodzeniem testowany na
wersji beta systemu Windows 8, która jest obecnie przygotowywana przez Microsoft.

Pajączek występuje w dwóch wersjach różniących się funkcjonalnością: Standard i Professional. Wersja
Standard posiada mniejsze możliwości w zakresie obsługi zaawansowanych funkcji jak PHP czy JavaScript
oraz pewne ograniczenia w publikowaniu na wielu serwerach FTP. Wersja Professional oferuje pełnię
możliwości. Listę różnic między wersjami można znaleźć na stronie programu.

Pajączek w wersji Professional spełnia większość potrzeb współczesnego webmastera. Zawiera także
kilkadziesiąt szablonów dla początkujących oraz narzędzia usprawniające tworzenie rozbudowanych
projektów internetowych przez bardziej zaawansowanych użytkowników. Liczne ułatwienia, pozwalające na
szybką i wydajną pracę nad zarówno stronami HTML i XHTML jak i aplikacjami tworzonymi w PHP,
JavaScript, VBScript, ASP, a także na ich publikację przez FTP, czynią program przydatnym narzędziem
każdego projektanta stron.
http://www.pajaczek.pl
Licencja na oprogramowanie
Program dostępny jest z licencją bezterminową uprawniającą również do komercyjnego wykorzystania
programu. Dodatkowo użytkownik może wybrać przez jaki okres czasu chciałby posiadać bezpłatny dostęp
do kolejnych nowych wersji programu: przez 1 rok, 2 lata, 3 lata lub na zawsze. Wybierając tę ostatnią
opcję, uzyskuje się dostęp do wszystkich przyszłych nowych wersji programów bez ograniczeń czasowych.
Minimalne wymagania systemowe
System operacyjny
Windows 98/XP/2000/2003/NT/Vista 32 i 64 bity/7 32 i 64 bity
Windows 95 i Windows Me mogą umożliwiać działanie programu
Mac OS / Linux nie są natywnie wspierane
Oprogramowanie
Zainstalowane przeglądarki internetowe
Połączenie z Internetem, do procesu aktywacji i publikacji stron
HomePage:
Lista zmian w 5.9.8:
Download:

http://www.pajaczek.pl
http://www.creamsoft.com/historia-wersji-p5propl-5.9.8.html
http://www.pajaczek.pl/download-web-editor.html

Licencja:
Sklep:
Język:

shareware, cena od 95,- PLN brutto
http://www.pajaczek.pl
Polski

Cream Software to firma działająca na rynku oprogramowania dla użytkowników Internetu od 1997 roku.
Podczas swojej działalności stworzyła wiele programów, z których wymienić można np. Pajączka, Instalatora
Aplikacji, Kameleona, MoonWalkera, Skrybę, Supełka, Śmieciarka, Galernika, SpamRebel. Aktualnie w ofercie
posiada również programy do odzyskiwania danych (Recover My Files, Recover My Photos), programy
multimedialne AVS4You (Video Converter, Audio Editor i inne) oraz DownloadStudio i serwer DLNA Mezzmo.
Programy Cream Software były już wielokrotnie nagradzane zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy
internetowe oraz prasę. Najbardziej utytułowanym programem - jak dotąd - jest Pajączek, który na swoim
koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku.
Dane producenta i dystrybutora:
Cream Software
ul. Dąbrowskiego 58 d
32-400 Myślenice
WWW: http://www.creamsoft.com
email: sklep@creamsoft.com
telefon: 12 443 19 39

Lista zmian w najnowszej wersji 5.9.8
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Poprawka w funkcji parsowania komentarzy CSS, co miało wpływ na poprawność działania funkcji
dynamicznych podpowiedzi do CSS, weryfikacji składni CSS i HTML, dostępu do selektorów w arkuszach
CSS, nawigatora CSS, itp.
Poprawka w sposobie zapisu informacji o folderach/plikach wykorzystywanych w oknach formatowania
kodu i rozszerzonego wyszukiwania w rejestrze Windows.
Nowy wygląd okna rozszerzonego wyszukiwania i zamiany. Okno zostało również powiększone, aby
praca z nim była wygodniejsza.
Okno rozszerzonego wyszukiwania i zamiany nie jest już modalne i pozwala na obsługę edytora i
dokumentów bez wychodzenia z okna.
Okno rozszerzonego wyszukiwania i zamiany posiada nowy przycisk, dzięki któremu można go zwinąć do
niewiele zajmującego ekranu obszaru.
W oknie rozszerzonego wyszukiwania dodano przyciski umożliwiające skopiowanie zaznaczonego tekstu
z głównego edytora do okna tekstu do wyszukania lub zamiany.
Dodano nowe narzędzie, służące do generowania tekstów wypełniaczy tzw. „lorem ipsum dolor sit amet”.
Funkcja jest dostępna z menu „Narzędzia” kategoria „Tekst” i pozwala na wstawianie tekstu wypełniacza
w postaci akapitów, list wyliczeniowych, zdań o określonej liczbie słów czy określonej liczby zdań.
Dodatkowo można w tekst wmieszać znaczniki pogrubień i pochyleń, stosować różne znaki
interpunkcyjne na zakończenie zdania oraz obejmować teksty znacznikami <p>, <div>, <span>, <h1>
lub żadnym. Tekst można wstawiać w HTML lub z konwersją na kod PHP lub JavaScript. (pro)
W menu pod prawym przyciskiem myszki na zakładkach dokumentów dodano polecenia umożliwiające
zamknięcie wszystkich dokumentów znajdujących się przed lub po bieżącym dokumencie.
Dodanie obsługi komendy MLSD do obsługi serwerów oferujących tylko taką formę listowania zawartości
katalogów FTP.
Aktualizacja bibliotek FTP.
Poprawiony problem zawieszania się edytora tabel przy wychodzeniu z okna edytora.
Nowe okno generatora formularzy.
Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia i edycji pływających ramek (znacznik <iframe>).
Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia i edycji ramek (znacznik <frame>).
Usunięcie przestarzałego narzędzia do wstawiania innych elementów formularzy.
Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia znacznika struktury ramkowej (znacznik <frameset>).
Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia i edycji animowanego tekstu (znacznik <marquee>).
Usunięcie pozycji „Ramki” w menu „Kod HTML” oraz „Narzędzia”.
Usunięcie poleceń wstawiających przestarzałe znaczniki <tt>, <acronym> z menu „Formatowanie
tekstu” w menu „Kod HTML”.
Zmiana sposobu działania poleceń wstawiających przestarzałe znaczniki <strike> oraz <big> na
znacznik <span> z odpowiednim stylem.
Nowy wygląd okna tworzenia formularza.
Nowy wygląd okna tworzenia pola listy wyboru formularza. Dodane nowe atrybuty.
Nowy wygląd okna tworzenia pola tekstowego formularza. Dodane nowe atrybuty.
Nowy wygląd okna zakładania blokady na pliku FTP.
Nowy wygląd okna przeglądarki grafik.
Nowy wygląd okna przeglądania zawartości pomocy HTML Help.
Nowy wygląd okna kompilacji dokumentu HTML Help do postaci pomocy binarnej.
Nowy wygląd okna postępu kompilacji HTML Help.
Nowy wygląd okna definiowania informacji dla kompilatora HTML Help.
Nowy wygląd okna edytora projektu HTML Help.
Nowy wygląd okna edytora skorowidzu (indeksu) HTML Help.
Nowy wygląd okna edytora spisu treści HTML Help.
Nowy wygląd okna kompilatora zawartości wybranego folderu do postaci HTML Help.
Nowy wygląd okna definiowania rozmiaru i układu okna pomocy HTML Help.
Nowy wygląd okna tworzenia kodu JavaScript okna dialogowego.
Nowy wygląd okna tworzenia kodu JavaScript otwierającego nowe okno popup.
Nowy wygląd okna tworzenia listy wyliczeniowych <ul> <ol> oraz definicyjnych <dl>.
Nowy wygląd okna tworzenia i edycji makrokodu.
Nowy wygląd okna tworzenia i edycji zmiennych makrokodów.
Nowy wygląd okna tworzenia i edycji bloków makrokodów.
Nowy wygląd okna edytora map odsyłaczy.
Nowy wygląd okna edytora treści wieloliniowych w bazie SQL.
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Nowy wygląd okna definiowania wartości wielokrotnych atrybutów znaczników.
Nowy wygląd okna definiowania atrybutów selektora CSS.
Ulepszony wygląd zakładek otwartych dokumentów w głównym oknie programu i łatwiejsze trafianie w
przycisk zamykania dokumentu.
Nowy wygląd okna definiowania znacznika <noscript>
Nowy wygląd okna kreatora nowego selektora CSS.
Nowy wygląd okna otwierania dokumentu z sieci WWW (do odczytu) i FTP.
Nowy wygląd okna definiowania innych zdarzeń i atrybutów dla znaczników.
Nowy wygląd okna wstawiania parametru obiektu.
Nowy wygląd okna edytora pliku definicyjnego PHP.
Nowy wygląd okna definiowania nowej funkcji PHP.
Nowy wygląd okna drukowania dokumentu z kodem źródłowym.
Poprawiony błąd w funkcji formatowania kodu PHP.
Poprawiony błąd w funkcji wyświetlania podpowiedzi do kodu PHP.
Nowy wygląd okna definiowania ustawień i tworzenia archiwum serwisu (projektu) i jego kompresji.
Nowy wygląd okna przywracania serwisu (projektu) z wcześniej utworzonego archiwum.
Nowy wygląd okna synchronizacji serwisu (projektu).
Nowy wygląd okna szybkiego podglądu plików.
Nowy wygląd okna tworzenia kanału RSS.
W ustawieniach klienta FTP dodana opcja bezpiecznego zapisywania plików na serwerze podczas ich
zdalnej edycji. Zabezpiecza to przed chwilowymi przerwami w działaniu na serwerze aplikacji, której pliki
są modyfikowane i akurat zapisywane, a w trakcie zapisu, serwer próbuje uzyskać do nich dostęp i
powstają błędy zanim plik zostanie do końca zapisany. Nowa funkcja wgrywa zapisuje plik pod
tymczasową nazwą, a następnie wykonuje operację szybkiego usunięcia oryginalnego pliku i podmiany
na ten zapisany z nazwą tymczasową.(pro)
Nowy wygląd okna definiowania własności wybranego schematu kolorowania.
Nowy wygląd okna edytora schematów kolorowania dla dokumentów.
Nowy wygląd okna definiowana stylu elementu należącego do schematu kolorowania.
Nowe okna podrzędne edytora schematów kolorowania dokumentów.
Nowy wygląd okna edytora pliku definicyjnego dla języków skryptowych.
Nowy wygląd okna edytora elementu języka skryptowego.
Nowy wygląd okna edytora właściwości lub metody języka skryptowego.
Nowy wygląd okna edytora listy obiektów globalnych i typów dla edytora plików definicyjnych języków
skryptowych.
Nowy wygląd okna definiowania właściwości typu obiektowego dla edytora plików definicyjnych języków
skryptowych.
Nowy wygląd okna wyboru rozszerzenia przy zaznaczaniu na liście plików o określonych rozszerzeniach.
Nowy wygląd okna definiowania zakresu ustawień programu przeznaczonych do eksportu.
Nowy wygląd okna podpowiedzi i sztuczek.
Nowy wygląd okna dodawania nowego elementu (przycisku) do paska narzędzi.
Nowy wygląd okna ustawień narzędzia weryfikacji składni arkuszy CSS online.
Nowy wygląd okna ustawień weryfikacji składni znaczników online.
Nowy wygląd okna definicji znacznika <script> (nagłówka skryptu).
Usunięcie narzędzia do tworzenia znaczników rozszerzeń SSI+ jako przestarzałego.
Nowy wygląd okna generatora spisu treści odsyłaczy.
Okno wyświetlające postęp operacji, podczas zapisywania dokumentu otwartego z serwera, wyświetla
obecnie prawidłowy pasek postępu zgodny z przesłanymi danymi.
Poprawka związana z zawieszaniem programu przy zamykaniu, gdy w trakcie zamykania pojawiały się
nowe zadania do wykonania z poziomu funkcji operujących na zegarze, które akurat w chwili zamykania
były uruchamiane.
Poprawka związana z oknem wykrywania kodowania. Okno wyświetlane jest dopiero wtedy, gdy nawet
domyślne kodowanie dla całego programu znajdujące się w ogólnych ustawieniach edytora, wskazuje na
brak ustawionego kodowania.
Poprawka w oknie wyszukiwania w bieżącym dokumencie, dotycząca nieuwzględniania ustawień
przełączników w dolnej części okna w sytuacji nie znalezienia szukanego tekstu.
Nowy wygląd okna edytora tabel.
Nowy wygląd okna edytora znacznika <table>.
Nowy wygląd okna edytora znacznika komórki tabeli <td>.
Usunięcie okna edytora znacznika wiersza tabeli <tr> ze względu na brak innych atrybutów niż
podstawowe w html 5.
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Nowy wygląd okna generatora szkieletu tabeli.
Nowy wygląd okna edytora plików definicyjnych języków znacznikowych (tdf).
Nowy wygląd okna edytora właściwości kategorii znaczników dla edytora plików definicyjnych języków
znacznikowych.
Nowy wygląd okna narzędzia automatycznej korekty typograficznej.
Poprawiony błąd związany z dodawaniem na końcu dokumentów nowego pustego wiersza w przypadku
włączenia opcji usuwania spacji z końca wierszy przy zapisie lub odczycie dokumentów.
Nowy wygląd kreatora konwersji zdjęć wbudowanego w Pajączka.
Nowy wygląd kreatora galerii zdjęć wbudowanego w Pajączka.
Nowy wygląd okna graficznej mapy serwisu.
Nowy wygląd okna osadzania multimediów.
Nowy wygląd kreatora transformacji XSLT.
Nowy wygląd okna importera plików w formatach txt, rtf, office.
Dodana możliwość przenoszenia edytowanych dokumentów lokalnych na serwer FTP poprzez funkcję
drag&drop, czyli uchwycenie zakładki myszką i przeniesienie jej nad wybrany folder zdalnego serwera na
zakładce „Moje serwery”.
Poprawa działania przycisku zatrzymującego zapisywanie bieżącego pliku na serwerze (ctrl+s). W
przypadku aktywnego połączenia z serwerem FTP na zakładce „Moje serwery” przycisk zatrzymywania
zapisu nie funkcjonował.
Wyłączenie wymagania połączenia z serwerem FTP w przypadku chęci otwarcia dokumentu do edycji z
cache offline serwera. Dotychczas prosił o połączenie. Obecnie odbywa się to na osobnym połączeniu.
W oknie definiowania serwera FTP dodane sprawdzenie czy adres serwera lub nazwa użytkownika (login)
zawierają znak spacji. Jeśli sytuacja ta ma miejsce, program pyta o akceptację hasła, co pozwala
uniknąć błędów w konfiguracji serwerów.
Poprawka funkcji „Otwórz folder w nowym oknie” z menu podręcznego listy plików lokalnych, która dla
folderów otwierała foldery na liście plików Pajączka zamiast w oknie eksploratora Windows.
Automatyczna modyfikacja ścieżki podglądów plików CHM w sytuacji, gdy w ścieżce znajdują się znaki /
zamiast , które powinny być w Windows używane jako separatory katalogów w ścieżkach.
Do programu dołączony został nowy kurs HTML. Oprócz kursu Pawła Wimmera w Pajączku znajduje się
również kurs Sławomira Kokłowskiego, dostępny w Internecie pod adresem http://www.kurshtml.edu.pl .
Kurs został umieszczony za zgodą autora i znajduje się w menu POMOC. Korzystając z poleceń menu
Pomoc można wyświetlać w Pajączku (na dolnym panelu) poszczególne rozdziały kursu.

