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2 METODY OSADZANIA WIDŻETÓW
2.1 METODA IFRAME
Umieszczanie widżetów z wykorzystaniem metody Iframe polega na wklejeniu w kodzie strony odpowiedniego tagu z
odnośnikiem do widżetu. Tag Iframe pozwala na zawieranie dokumentu HTML wewnątrz innego dokumentu HTML.
Przykładowa implementacja widżetu przy użyciu Iframe może wyglądać następująco:
<iframe width="500" height="500" src="http://adres-do-widzetu" frameborder="0"></iframe>

Powyższy tag posiada cztery parametry:





width - określa szerokość ramki widżetu w pikselach
height - określa wysokość ramki widżetu w pikselach
src - określa odnośnik do widżetu
frameborder - określa czy ramka widżetu ma posiadać obramowanie (0 - nie, 1 - tak).

Powyższa metoda jest bardzo łatwa w implementacji, zapewnia wysokie bezpieczeństwo oraz nie wpływa
bezpośrednio na czas ładowania się witryny, gdyż widżet umieszczony w ten sposób ładuje się niezależnie
(asynchronicznie) od strony, na której został umieszczony.
Wadą powyższego rozwiązania jest bardzo ograniczona możliwości ingerencji w zawartość umieszczoną za pomocą tej
metody oraz jej ostylowania. Ograniczona jest również responsywność elementów umieszczonych w ten sposób.
Umieszczanie treści za pomocą Iframe jest również niezalecane w kontekście SEO (Search engine optimization).

2.2 METODA JAVASCRIPT (INLINE)
Metoda JavaScript zwana też metodą Inline - polega na umieszczeniu w dokumencie HTML odpowiedniego kodu
JavaScript, który w odróżnieniu od Iframe generuje widżet bezpośrednio na stronie, na której został umieszczony.
Przykładowy kod widżetu może wyglądać następująco:
function createWidget() {
return widgetContent;
}
document.getElementById('widgetDiv').innerHTML = createWidget();

W tym uproszczonym przykładzie funkcja o nazwie createWidget generuje widżet w dokumencie HTML w którym
została umieszczona.
Zaletami takiego rozwiązania jest dowolność w dostosowaniu widżetu do swoich potrzeb. Widżet wygenerowany w
ten sposób staje się integralna częścią strony na której został umieszczony, można zatem w łatwy sposób wpłynąć na
jego wygląd oraz wymusić pełną responsywność.
Do wad metody Inline należy nieco bardziej skomplikowana implementacja, oraz zmniejszenie poziomu
bezpieczeństwa witryny (zalecane jest implementowanie kodu jedynie ze sprawdzonych źródeł). Należy również
pamiętać o tym, że widżet umieszczony w ten sposób ładuje się synchronicznie z witryną, wiec czas oczekiwania na
pełne załadowanie strony może się wydłużyć.
Istotnym ograniczeniem jest brak możliwości umieszczenia więcej niż jednego widżetu Kalendarza oraz więcej niż
jednego widżetu Tabeli na jednej stronie.
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2.3 IFRAME VS JAVASCRIPT (INLINE)
Zalecana metoda implementacji zależy głównie od efektu jaki chcemy osiągnąć. Np. podczas implementacji widżetu za
pomocą Iframe po jego bokach mogą pojawić się suwaki. W jednym przypadku (widżet lista) może być to zaletą.
Natomiast w przypadku implementacji widżetu o stałych wymiarach (widżet kalendarz), efekt widocznych pasków
przewijania może obniżyć estetykę jak i funkcjonalność widżetów. Przy implementacji za pomocą Iframe należy
pamiętać o tym aby dobrać odpowiednie wymiary widżetu, tak aby żaden z jego elementów nie został ukryty. Z tego
powodu implementacja widżetu „Kalendarz”, za pomocą Iframe jest niewskazana, gdyż niektóre z jego elementów,
które wychodzę poza obszar bazowego widżetu zostaną schowane pod ramka. Z kolei przy implementacji za pomocą
JavaScript należy zachować szczególną uwagę podczas samej implementacji, upewniając się, że kod który wklejamy na
stronę, odpowiada w 100% temu, który udostępniony jest przy danym widżecie. Wklejenie części kodu lub pominięcie,
któregoś ze znaków może skutkować nieoczekiwanymi rezultatami. Specyficzną cechą widżetów osadzonych za
pomocą JavaScript jest to iż dziedziczą one style osadzone na stronie. Może to być równocześnie wadą (niektóre ze
styli zawartych na stronie mogą w nieoczekiwany sposób zmodyfikować wygląd widżetu) jak i zaletą (możliwe staje się
nadpisywanie styli widżetu z poziomu własnych arkuszy, zbędne staje się umieszczanie kodu w osobnym pliku CSS).
JavaScript (Inline)

Iframe

Łatwość w implementacji
Odseparowanie od dokumentu HTML
Interakcja ze stroną
Łatwość zmiany wyglądu
Dynamiczne dopasowywanie
Optymalizacja SEO
Zalecane metody implementacji poszczególnych widżetów KIWIPortal:
Widżet „Tabelka” – Iframe/JavaScript
Widżet „Mapa” – Iframe (jedyna dostępna metoda)
Widżet „Kalendarz” – JavaScript
Widżet „Lista” – Iframe/JavaScript
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3 IMPLEMENTACJA WIDŻETÓW ZA POMOCĄ IFRAME
3.1 PODSTRONA WIDŻETÓW
Przejdź na podstronę widżetów (Ustawienia) , uruchom okienko z konfiguracja danego widżetu za pomocą przycisku
"Pobierz kod".

3.2 ZAKŁADKA IFRAME
Przejdź do zakładki "Umieść za pomoca Iframe", jeżeli nie jest domyślnie aktywna. Zapoznaj się z instrukcją zawartą nad
ramką z kodem.
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3.3 KOD SEKCJI BODY
Zaznacz i skopiuj cały kod widoczny w ramce a następnie wklej kod w sekcji BODY dokumentu HTML w miejscu w którym
chcesz aby pojawił się na stronie.

3.4 USTALANIE WYMIARÓW
Ustal szerokość oraz wysokość widżetu za pomocą parametrów width i height. Np. w widżecie o szerokości 500 pikseli i
wysokości 500 pikseli parametry powinny być wpisane w następujący sposób: "width="500" height="500".
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4 IMPLEMENTACJA WIDŻETÓW ZA POMOCĄ JAVASCRIPT
4.1 PODSTRONA WIDŻETÓW
Przejdź na stronę widżetów, uruchom okienko z konfiguracja danego widżetu za pomocą przycisku "Pobierz kod".

4.2 ZAKŁADKA JAVASRIPT
Przejdź do zakładki "Umieść za pomocą JavaScript", jeżeli nie jest domyślnie aktywna. Zapoznaj się z instrukcją.
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4.3 KOD SEKCJI HEAD
Zaznacz i skopiuj cały kod widoczny w pierwszej ramce a następnie umieść go w sekcji HEAD swojej strony.

4.4 KOD SEKCJI BODY
Następnie zaznacz i skopiuj kod widoczny w drugiej ramce i wklej go w miejscu w którym chcesz aby został wyświetlony
widżet (obowiązkowo w sekcji BODY dokumentu).
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4.5 BIBLTIOTEKA JQUERY
Jeżeli twoja strona nie korzysta z biblioteki jQuery, zaznacz i wklej kod widoczny w trzeciej ramce oraz wklej go w sekcji
HEAD twojej strony. Powyższa biblioteka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania widżetu.

5 DOSTOSOWYWANIE WYGLĄDU WIDŻETÓW ZA POMOCĄ CSS
Istnieje możliwość ostylowania wszystkich widżetów według własnych potrzeb. Aby to zrobić należy podczas
tworzenia widżetu zaznaczyć opcję „Zdefiniuj własny arkusz stylów”, i poniżej podać ścieżkę do własnego pliku z
kaskadowymi arkuszami stylów (CSS). Warto pamiętać, że jeżeli zamierzamy umieszczać widżet na stronach
korzystających z protokołu HTTPS (m.in. aplikacje Facebook), należy upewnić się, że adres URL poprzedzony jest
odpowiednim protokołem (https) oraz arkusz CSS umieszczony jest na serwerze obsługującym szyfrowane
połączenia.
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5.1 WIDŻET "TABELA"

5.1.1 Kolory
Zmiana koloru wybranego elementu odbywa się poprzez nadpisanie domyślnego stylu CSS. Lista predefiniowanych kolorów,
których możemy użyć w CSS jest dostępna pod adresem: http://www.w3schools.com/cssref/css_colornames.asp
Element nr 1 - kolor tła nagłówka tabeli
.kiwiWidgetTable table th {
background: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 2 - kolor tekstu nagłówka tabeli
.kiwiWidgetTable table th {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 3 - kolor informacji o dacie wydarzenia
.kiwiWidgetTable .date {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 4 - kolor informacji o nazwie wydarzenia
.kiwiWidgetTable .name a {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 5 - kolor informacji o lokalizacji wydarzenia
.kiwiWidgetTable .localization {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 6 - kolor informacji o kategorii wydarzenia
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.kiwiWidgetTable .categories a {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 7 - kolor informacji o tagach wydarzenia
.kiwiWidgetTable .tags {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 8 - wiersz nieparzysty
.kiwiWidgetTable table tr.ui-datatable-even {
background: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 9 - wiersz parzysty
.kiwiWidgetTable table tr.ui-datatable-odd {
background: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 10 - kolor stopki tabeli
.kiwiWidgetTable .simple-pagination {
background: TWÓJ_KOLOR;
}

5.1.2 Rozmiary
Zmianę rozmiaru widżetu dokonuje się poprzez modyfikację wymiarów kolumn oraz tekstu, reszta elementów
dopasowuje się dynamicznie. Lista predefiniowanych jednostek, których możemy użyć w CSS jest dostępna pod adresem:
http://www.w3schools.com/cssref/css_units.asp
Element nr 2 - rozmiar tekstu nagłówka tabeli
.kiwiWidgetTable table th {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 3 - rozmiar kolumny z datą wydarzenia
.kiwiWidgetTable .date {
width: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 4 - rozmiar kolumny z nazwą wydarzenia
.kiwiWidgetTable .name {
width: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 5 - rozmiar kolumny z lokalizacją wydarzenia
.kiwiWidgetTable .localization {
width: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 6 - rozmiar kolumny z kategorią wydarzenia
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.kiwiWidgetTable .categories {
width: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 7 - rozmiar kolumny z tagami wydarzenia
.kiwiWidgetTable .tags {
width: TWÓJ_ROZMIAR;
}

5.2 WIDŻET "MAPA"

5.2.1 Kolory
Zmiana koloru wybranego elementu odbywa się poprzez nadpisanie domyślnego stylu CSS. Lista predefiniowanych kolorów,
których możemy użyć w CSS jest dostępna pod adresem: http://www.w3schools.com/cssref/css_colornames.asp
Element nr 1 - kolor nazwy wydarzenia
.kiwiWidgetMap .title {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 1 - kolor tła nazwy wydarzenia
.kiwiWidgetMap .title {
background-color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 2 - kolor daty wydarzenia
.kiwiWidgetMap .date {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 3 - kolor lokalizacji wydarzenia
.kiwiWidgetMap .localization {
color: TWÓJ_KOLOR;
}
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Element nr 4 - kolor kategorii wydarzenia
.kiwiWidgetMap .category {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 5 - kolor tekstu informacyjnego
.kiwiWidgetMap .info {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

5.2.2 Rozmiary
Zmianę rozmiaru widżetu dokonuje się poprzez modyfikację szerokości całego widżetu oraz wymiarów poszczególnych
bloków tekstu, reszta elementów dopasowuje się dynamicznie. Lista predefiniowanych jednostek, których możemy
użyć w CSS jest dostępna pod adresem: http://www.w3schools.com/cssref/css_units.asp
Cały widżet - szerokość całego widżetu
.kiwiWidgetMap {
width: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 1 - rozmiar nazwy wydarzenia
.kiwiWidgetMap .title {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 2 - rozmiar daty wydarzenia
.kiwiWidgetMap .date {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 3 - rozmiar lokalizacji wydarzenia
.kiwiWidgetMap .localization {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 4 - rozmiar kategorii wydarzenia
.kiwiWidgetMap .category {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 5 - rozmiar tekstu informacyjnego
.kiwiWidgetMap .info {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}
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5.3 WIDŻET "KALENDARZ"

5.3.1 Kolory
Zmiana koloru wybranego elementu odbywa się poprzez nadpisanie domyślnego stylu CSS. Lista predefiniowanych kolorów,
których możemy użyć w CSS jest dostępna pod adresem: http://www.w3schools.com/cssref/css_colornames.asp
Element nr 1 - kolor nagłówek tabeli
.kiwiWidgetCalendar thead {
background: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 2 - kolor obramowanie tabeli
.kiwiWidgetCalendar tbody tr td {
border-color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 3 - kolor informacji o wydarzeniu w danym dniu
.kiwiWidgetCalendar .event:before {
border-color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 4 - kolor komórki tabeli
.kiwiWidgetCalendar tbody tr td {
background: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 5 - kolor nagłówka tabeli listy wydarzeń
.kiwiWidgetCalendar .eventWindow .header {
background: TWÓJ_KOLOR;

Strona 14 z 17

}

Element nr 6 - kolor obramowania tabeli listy wydarzeń
.kiwiWidgetCalendar .eventWindow .{
border-color: TWÓJ_KOLOR;
}

5.3.2 Rozmiary
Zmianę rozmiaru widżetu dokonuje się poprzez modyfikację wymiarów pojedynczej komórki, która domyślnie jest
kwadratem o boku 40px, reszta elementów dopasowuje się dynamicznie. Lista predefiniowanych jednostek, których
możemy użyć w CSS jest dostępna pod adresem: http://www.w3schools.com/cssref/css_units.asp
Element nr 4 – zmiana rozmiaru widżetu poprzez modyfikację wymiarów komórki
.kiwiWidgetCalendar tbody tr td {
width: TWOJA_SZEROKOŚĆ;
height: TWOJA_WYSOKOŚĆ;
}
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5.4 WIDŻET "LISTA"

5.4.1 Kolory
Zmiana koloru wybranego elementu odbywa się poprzez nadpisanie domyślnego stylu CSS. Lista predefiniowanych kolorów,
których możemy użyć w CSS jest dostępna pod adresem: http://www.w3schools.com/cssref/css_colornames.asp
Element nr 1 - kolor daty wydarzenia
.kiwiWidgetList .date {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 2 - kolor godziny wydarzenia
.kiwiWidgetList .hour {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 3 - kolor nazwy kategorii Modyfikacja niezalecana! Kolory odzwierciedlają te użyte w aplikacji KIWIPortal
.kiwiWidgetList .catNUMER_KATEGORII {
background-color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 4 - kolor nazwy wydarzenia
.kiwiWidgetList .link {
color: TWÓJ_KOLOR;
}
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Element nr 5 - kolor lokalizacji wydarzenia
.kiwiWidgetList .localization {
color: TWÓJ_KOLOR;
}

Element nr 6 - kolor linii oddzielającej wydarzenia
.kiwiWidgetList > hr {
background-color: TWÓJ_KOLOR;
}

5.4.2 Rozmiary
Zmianę rozmiaru widżetu dokonuje się poprzez modyfikację wymiarów poszczególnych bloków tekstu, reszta
elementów dopasowuje się dynamicznie. Lista predefiniowanych jednostek, których możemy użyć w CSS jest dostępna
pod adresem: http://www.w3schools.com/cssref/css_units.asp
Element nr 1 - rozmiar daty wydarzenia
.kiwiWidgetList .date {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 2 - rozmiar godziny wydarzenia
.kiwiWidgetList .hour {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 3 - rozmiar nazwy kategorii
.kiwiWidgetList .category {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 4 - rozmiar nazwy wydarzenia
.kiwiWidgetList .link {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}

Element nr 5 - rozmiar lokalizacji wydarzenia
.kiwiWidgetList .localization {
font-size: TWÓJ_ROZMIAR;
}
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