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Hojtsy Gábor
 Drupal használó és 

fejlesztő 2003 óta
 A Drupal.hu egyik 

elindítója
 Acquia, Code Gardener
 Drupal 6 társ-vezető-

fejlesztő
 Drupalcon Szeged társ-

vezető-szervező



Megnyertük a pályázatot!
 Kristof van Tomme írta, többen segítettünk 

finomítani
 Tudtuk, hogy a “világ végén” vagyunk
 Megoldási javaslataink

− A “Drupaltown” koncepció
− Hotelszoba foglalást segítő rendszer
− Gyorsbuszok a helyszínre, szállodákba Budapestről

 Innen vezettünk le igényeinket a webhelyre nézve
 Kristof és én lettünk a főszervezők



Az előttünk jövők



Az előttünk jövők



Alap smink választás



Ez lett “egy hétvége” alatt



Alapvető funkciók
 Webhely regisztráció, simplenews hírlevél
 Fórumok: fontosak a jó kategóriák
 GYIK GYIK hátán, utazás, helyszín információ
 Tartalom szerkesztés kezdetben a menedzsment 

webhelyen, onnan emeltük át
 Később egyszerűen az éles webhelyen



Logo verseny és szavazás
 CCK alapú tartalom tíusok, imagefield
 Hasznos volt a képméret megszabása miatt is
 Szavazáshoz votingapi és voteupdown 

(egyszerű felhasználói felület amit még 
egyszerűbbé sminkeltünk)



Csalogató fotók
 Egyszerű “oldal” típusú tartalmak fájl feltöltéssel
 Nem volt szükség arra, hogy később felhasználók 

által kezelt fotógaléria legyen, ezért így 
egyszerűbb volt

 Kevesebb extra modul kellett
 A jquery_update és lightbox modulokat 

használtuk



Előadások és témakörök
 Taxonómia: témakör, célközönség, hossz
 Ugyanaz a tartalom típus előadásnak és BoF-nak
 Egyszerűbb volt a közös igényekhez igazítani, de 

féltevezető volt az egyedi dolgoknál (pl. cikkek az 
előadásokhoz)

 Szavazás itt is votingapi és voteupdown; 
egyedi views smink a “pipás listához”





function dt_votingapi_views_formatters
         ($details = array()) {

  return array(
    'dt_views_votingapi_formatter_checkmark' => 
    t('Checkmark if 1')
  );

}

function dt_views_votingapi_formatter_checkmark
         ($fieldinfo, $fielddata, $value, $data) {

  if ($value) {
    return '&#x2713;';
  }

}



Résztvevői idézetek
 Új tartalom típus
 Mindig rejtett (nincs közzétéve)
 Egyedi SQL kód és smink
 Az idézet a cím (title) mezőben 

van (biztos, hogy rövid és 
frappáns szöveg lesz)

 Csak a webhely felhasználói 
nevében lehet beküldeni 
idézetet (Mark Twain-től nem 
idézünk)



A regisztrációs rendszer
 Néhány kiváló modul némi egyedi kóddal
 Kipróbáltuk az e-commerce, ubercart modulokat
 Végső soron egyszerű feltevésekből indultunk ki, 

amit tudtunk tovább gyúrni
 Signup és signup status modulok kezelték a 

feliratkozásokat
 Signup payment adta a fizetési módszer ötletet
 Végső soron újra kellett írnunk számos egyébként 

kész e-commerce elemet, egyszerűbben.



Feliratkozási rendszer
 Eltérő árú belépők (idővel záruló feliratkozás)
 Buszok, konf utáni túrák, szponzor pólók (mindig 

nyílt feliratkozással)
 Szobákat reprezentáló tartalmak

− Excel táblából importálva (Taxonomy import/export 
via XML és Node Import modulok)

− Mindegyiken 1 a feliratkozási limit
− Egyedi tartalom és mező jogosultsági kód (a Drupal node 

access alrendszerrel), így a szobatársak is látták a szobát



Feliratkozás áttekintések
 CSS-sel felvértezett views megoldás
 A szobák keresője állítható szűrőket is biztosított
 A feliratkozások tranzakcióit egyedi kód kezelte
 A PayPal fizetést a simple_paypal modul 

automatikusan, a bankos fizetést emberi 
gombnyomás manuálisan követte



Lényeges problémák
 Egy szobára csak egyszer lehet feliratkozni
 A szobafoglalás idejét vagy bármi mást a 

tranzakcióban megváltoztatni fizetés megkezdése 
után nem lehetett (admin beavatkozás nélkül)

 Nos, igen, azt gondoltuk, hogy egyszerűen menni 
fog az egy tranzakció per résztvevő modell. Az 
emelkedő árak viszont ez ellen hatottak.



Szoba, támogatás kereső
 Bio modul egyedi bio node típussal (CCK)
 Jelölőnégyzet szobamegosztáshoz
 Egyszerű view azokkal, akik bejelölték
 Anyagi támogatást keresők egy kicsit 

bonyolultabbak, itt egyedi views szűrőt 
fejlesztettünk (aki beírt szöveget)



Időrendi program
 Kialakult a napi programok kerete, kódban
 Az előadások információi adatbázisból
 A két forrást elegyítettük megjelenítéshez (nem 

views-t használtunk)
 Több szintű gyorstárazás
 Testreszabott program a szavazatokat is 

figyelembe vette
 Nyomtatási lehetőség egyedi CSS-sel, hogy 

bárki sajátot nyomtathassaon



Programpontok időzítése
 Termek taxonómiával, date modul által adott 

mező (tól-ig) az előadások időzítéséhez
 Napi keret kiírása a weboldalra, “fogózóna” az 

időzítendő programpontnak, és “dobózóna” a 
“nem módosult”, “törölni” és konkrét szoba és idő 
kombinációknak (a cellák id=”” értéke alapján)

 A jquery_update és jquery_ui modulokkal a 
http://ui.jquery.com címen megtekinthető drag-
and-drop demó alapján

http://ui.jquery.com
http://ui.jquery.com


Hirdetőtábla
 Whiteboard tartalom típus
 Bárki beküldhette, szerkeszthette 

bármelyiket
 Kevés egyedi kód a listázásukhoz

− “Sticky” a tetejére
− Egyébként módosítás szerint csökkenő 

sorrendben
− A régebbiek csak listábab
− Egyedi CSS, hogy post-it jellegű 

megjelenése legyen



Előtéri projektor
 A konferencia ideje alatt az aktuális program

− Egyszerű JavaScript óra a sarokban
− JavaScript alapú tartalom elrejtés idő alapján
− Így gyorstárazást ki lehetett használni
− Automatikus újratöltődés a BoF-ok miatt

 A code/docs/ui sprint idején a whiteboard és 
fotók
− Egyszerű JavaScript óra a sarokban
− A whiteboard kód újrahasznosítása
− Folyamatosan futó flickr beágyazott fotógaléria



Köszönöm


