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WARNING: Geek Inside!



  

Požadavky
● Rozšíření CCK Nodereference
● Políčka (volitelná): titulek, popis, odkaz ...
● Možnost vložit odkaz/obrázek inline do textu 

(plaintext i wysiwyg)
● Mediapool – neboli galerie v popup okně

● thumbnaily
● výběr obrázku (média)
● přidání obrázku (média)
● úprava/smazání obrázku (média)



  



  



  



  

Views support



  



  

Implementace
● CCK API: vytvoření CCK „compound field“, 

které k nodereference přidává další pole
● vlastní CCK typ pole mediareference
● vlastní widget
● obojí jako wrapper kolem mediareference

● Popup galerie: View + Views Embed Form + 
Lightbox2

● Vkládání obsahu zajištěno spoluprací s 
modulem Insert

● Políčko barva – modul Colorpicker



  

Zajímavé části
● konfigurovatelná políčka – wrapper kolem NR
● renderování stránek v popup okně
● dynamicky generovaný pohled (view)
● view jako formulář (Views Embed Form)
● integrace s modulem Insert
● JS event stack binder



  

Volitelná pole
● titulek, popis, odkaz, barva

slide: typ animace a spoždění
● ukládání v DB:

vlastní sloupeček
         X

serializovaná data
● do budoucna API

=> každé políčko jako 
submodul



  



  



  

Kód
● projet implementovaná hooky 

● CCK field
● CCK widget

● Wrapper
● mediareference_field_settings() => 

nodereference_field_settings()
● mediareference_field() => nodereference_field()

● mediareference_widget_js() … AHAH masakr



  

Jak na CCK API
● http://www.lullabot.com/articles/creating-

custom-cck-fields
● http://maxeydevbox.org/blogs/geoffmaxey/buildi

ng-custom-compound-fieldswidgets-cck-drupal-
6x

● http://www.poplarware.com/articles/cck_field_m
odule



  

Kód
● mediareference_pre_preprocess_page()
● mediareference_theme_registry_alter()
● Drupal.settings.mediareference.lightframize



  

Insert



  

Podpora Insert je relativně snadná...



  

Kód
● mediareference.insert.inc



  

Popup okno
● Použití modulu Lightbox2 v módu Lightframe

● řešení z nouze a v časové tísni
● moduly Modalframe a Popups se pro tento úkol 

neosvědčily
● do budoucna nahrazení asi jQuery UI Modal

● Lightframize
● ?lightframize=1
● ošetření odkazů v Lightframe regulárním výrazem
● Jak to dělají Panel Pages? (možnost vypnout 

regiony)



  

Kód
● mediareference_pre_preprocess_page()
● mediareference_theme_registry_alter()
● Drupal.settings.mediareference.lightframize



  

Dynamický View
● defaultní View

● exportován a načten skrz modul přes Views API
● dynamické přidávání filtrů

● zobrazení pouze těch typů uzlů, které jsou 
definovány v node reference

● příklad hybridního vývoje



  



  



  



  

Kód
● Defaultní view

● mediareference_views_default_views()
● mediabrowser.view.inc

● Dynamické filtry a hlavička („Create XY“)
● mediareference_browser()



  

JS event stack binder
● snaha o maximální využití původního kódu 

nodereference widgetu
● na tlačítcích (např. Browse) je již navázána 

obsluha JS události od NR widgetu
● implementace „semaforu“, který pozastaví 

původní akci a dovolí vykonat akci kterou 
chceme

● k tomu je ale potřeba dostat se na „první 
místo ve frontě“, což jQuery.bind() 
neumožňuje



  

Nodereference widget

Tlačítko
„Přidat referenci“

MouseDown

1. Noderef AHAH

Navázané JS události a funkce

2. další navázaná funkce

prohlížečprohlížeč

Kliknutí
na tlačítko RenderAHAH

request
AHAH

responseZpracování
serverem

3. další navázaná funkce

spuštění



  

JS Event Stack Binder

MouseDown
1. NR AHAH

0. Medref SEMAFOR

Update 1. Medref MouseDown

Tlačítko

$('.button)
.bindIntoStack(0,'mousedown.override', function(e) {
  …
});

Vlastní typ události



  

prohlížečprohlížeč

Kliknutí
na tlačítko RenderAHAH

request
AHAH

responseZpracování
serverem

Popup okno

Zpracování
výsledku
serverem

otevřeme
popup okno

Kliknutí

zavřeme popup
a přeneseme
řízení zpět do

rodičovského okna

na tlačítku vyvoláme
původní událost

MouseDown 

na semaforu
je červená
odchytíme

událost
MouseDown
a zahodíme ji

zavoláme vlastní speciální
událost Update, která

nám odemkne „semafor“



  

Kód
● JS Event Stack Binder

● $.fn.bindIntoStack
● Semafor

● Drupal.behaviors.mediareference 



  

Použití mediareference
● Slideshow
● Galerie
● Vkládání médií do textu

● Vkládání pomocí šablon (např. obrázek s popisem)
● Odkazy na ostatní uzly s kontextově upraveným 

popisem
● Napadá vás ještě něco?
● Podobný projekt: „Nrembrowser“ od Aarona 

Winborna
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