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Možné řešení vkládání obrázků do textu
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Co chceme udělat

Vstupní data (obrázky a text) Článek na webu
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Příprava obrázků

Úprava grafiky

Převedení, exportování na formát PNG, JPG, GIF

Přejmenování dle potřeby (není nutné)

Úprava rozměrů (není nutné)
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Obecné možnosti (s Drupalem i bez)

Zobrazovat obrázek z "cizího hostingu" přes  <img src=““>

Nahrát na cizí službu (rajce.cz) a odkázat přes <img src=““>

---

Na FTP přes souborový manažer (TC) a vložit přes <img src=““>

Souborové manažery u WYSIWYG editorů

Vlastní řešení 
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S Drupalem máme na víc!

Snadné opětovné používání jednou vložených obrázků

Odkaz z náhledu na větší/původní obrázek (lightbox)

Možnost třídění do galerií, náhledů článků (Views)

Automatizované ukládání obrázků dle zadaného klíče = pořádek

Popisky u obrázku, generované náhledy, zkopírování z URL ...
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Tři možnosti řešení přes Drupal

Image a související moduly 

- může posloužit, avšak v D7 zavržen (?)

Inline + Upload + Upload path + …

- funkční bez WYSIWYG editoru, [inline:01], www.maxiorel.cz

 CCK + ImageField + Insert + …  

Propracované řešení  → dále řešené 

Relativně náročné  nastavení, absolutně skvělé výsledky
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Filosofie CCK

Na článek (uzel) je nahlíženo jako na skupinu polí (fields)

Výchozí uzel typu Článek má pole Nadpis a Text 

Přes CCK lze přidat takřka libovolné pole:

- další textové pole, odkaz, e-mail....

- soubor (FileField)

- - obrázek (ImageField)

- - - skupinu obrázků v jednom poli
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Obrázek na vstupu

Já a moje štěňátko.JPG  (6 MB)

Souhra modulů pro jeho zpracování 

Vloží se do CCK pole ImageField

Pathauto vyčistí název na ja-a-moje-stenatko.jpg

FileField Paths ho uloží do dané složky

= Obrázek je v systému
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Modul Insert

K obrázku dá tlačítko "Insert"

Označíme místo v editoru

Klepneme na "Insert"

Obrázek se vloží 

Vezme si i ALT a TITLE

Lze v editoru stylovat, smazat

Nemazat z pole!



 10

Publikace obrázku

Image resize filter - vytvoří náhled z vloženého obrázku

Lightbox2 - zobrazí originál v okně Lightbox

ImageCache  (ImageAPI) - přednastavené rozměry náhledů
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FileField Sources

Opětovné použití obrázku

Načtení obrázku z URL

Spolupráce s IMCE
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Galerie za obsahem

Obrázek v galerii či v článku? Dle potřeby.

"Zneužití" List field - vlastní šablona pole - řádek: 

if ($item['list'] != 1) continue; před  if (!$item['empty']) : ?>

Se zapnutým list budou vidět za článkem, s vypnutým ne. 

Titulky v galerii?

     <?php print $item['view'] ?> 

     <?php if ($item['data']['title'] != '') { ?> 

     <?php print $item['data']['title'] ?>

     <?php } ?>
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Schéma
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Na co dát pozor

Dobře pojmenovávat přikládané soubory (automaticky?)

Dobře si rozvrhnout automatické ukládací cesty

obsah/[yyyy]-[mm]-[dd]-[type-name]-[title]

HTML filter Drupalu žere style="". Nenastavitelné!

Použít WYSIWYG Filter
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Co bych si přál

Možnost specifikace umístění obrázku v šabloně

Proměnná?

Zminimalizovalo by to počet definovaných polí
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