


Agenda 

Wstęp 

Zmiany 

Co nowego dla web developerów? 

Nowości we front-end developingu 

Czego spodziewać się może końcowy użytkownik? 

Podsumowanie 



Drupal 8 w liczbach 

26 nowych modułów 

6 608 plików 

247 597 linii komentarzy 

~870 dni developingu 

267 aktywnie działających instalacji 

http://infogr.am/Drupal-Code-Base 





Drupal 8 timeline 

2011 

10.03.2011 
Start 

developingu 

2012 

01.12.2012 
Feature Freeze 

2013 

01.02.2013 
Code Freeze 

14.04.2013 
Tutaj jesteśmy 

Sierpień 2013 
Drupal 8 





Zmiany dotyczą… 

web 

developerów 



oraz… 

front-end 

developerów 



a także… 

końcowych 

użytkowników 







Symfony 

Zbiór komponentów wielokrotnego użycia 

Napisany obiektowo 

Realizuje wzorzec MVC 

Odpowiada na wiele problemów, z którymi stykają się programiści 



HttpFoundation 

HttpKernel 

Routing 

ClassLoader 

EventDispatcher 

DependencyInjection 

 

 

Yaml 

Serializer 

Validator 

Translations 

Twig 

 

Komponenty 



Odrzucenie podejścia „wymyślmy koło od nowa” 

Łatwiejsza integracja z wieloma aplikacjami 

Pozyskanie nowych użytkowników kropelki 

Krok w stronę obiektowości 

Zalety 



Krok w stronę obiektowości 

Nowe API 

Jeszcze większy brak kompatybilności wstecznej i trudniejsza migracja 

Dłuższy czas oczekiwania na istotne moduły 

Wady 





name: My module 

description: 'My first Drupal 8 module' 

package: Example modules 

core: 8.x 

API – mymodule.info.yml 



<?php 

 

use Symfony\Component\HttpKernel\Exception\AccessDeniedHttpException; 

  

function mymodule_permission() { 

  return array( 

    'access mymodule' => array( 

      'title' => t('Access mymodule'), 

      'description' => t('Allow users to access all mymodule pages'), 

    ), 

  ); 

} 

  

function mymodule_menu() { 

  $items['mymodule/page-one'] = array( 

    'title' => 'Page One', 

    'page callback' => 'mymodule_page_one_callback', 

    'access arguments' => array('access mymodule'), 

  ); 

  return $items; 

} 

  

function mymodule_page_one_callback() { 

  throw new AccessDeniedHttpException(); 

  // return array('#markup' => t('Hello Drupal Camp Wrocław participants! :)')); 

} 

Na potrzeby zmieszczenia się kodu na slajdzie wszystkie komentarze usunięte  

API – mymodule.module 



API – mymodule 





Wykorzystywane przez 70% użytkowników 

Lepsza integracja z elementami systemu 

Większe możliwości dla twórców modułów 

Uproszczenie panelu administracyjnego Drupala 

Spowolnienie rozwoju Viewsów 

Views 



Strony internetowe 

Aplikacje mobilne Aplikacje desktopowe 

API 

Systemy, frameworki, aplikacje… 



Komponent HttpKernel 

Lepsza integracja modułów z serwisami 

Eliminacja zmiennych globalnych 

Dostarczanie danych w dowolnym formacie (np. HTML, SOAP, RSS, jSON) 

Services 





Nowe, semantyczne elementy HTML5 

Znaczna poprawa użyteczności 

Łatwiejsze tworzenie aplikacji mobilnych 

ARIA Roles 

HTML5 + CSS3 



Moduł breakpoint w corze 

Wygląd automatycznie dostosowany do rozdzielczości 

Responsywne obrazy i multimedia 

RWD tables 

Responsive design 



http://engineeredweb.com/blog/drupal-8-front-end-performance/ 

Wydajność front-endu 

Niebywale istotna inicjatywa 

Lazy images loading 

Lepsza agregacja CSS i JS 

Bardziej wydajna kompresja obrazów 

Znacznie większy komfort korzystania 

z witryny 

87% 

13% 

Co wpływa na czas 

ładowania się stron? 

Front End Odpowiedź serwera



100% 
mobile 

HTML5 

CSS3 

Responsive 
design 

Zwiększona 
wydajność 
front-endu 

Breakpoints 
w core 

… 

Mobile 



Nowy system layoutów  

Bardziej intuicyjne zarządzanie blokami 

Ujednolicone bloki, strony, menu etc. 

Blocks & Layouts everywhere 



Nowy system szablonów, komponent Symfony 

Duże bezpieczeństwo 

Automatyczne escape’owanie 

Tryb sandbox 

Możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy (filtry, 

operatory) 

Kolejny krok w stronę MVC 

Twig 





Integracja z CKEditor 



Prostsze dodawanie treści 



Edycja w trybie in-line 



Wygodniejszy dostęp przez smartfony 





Podsumowanie 

Znaczne zmiany w API 

Implementacja (względnie) nowych technologii w rdzeniu 

HTML5 + CSS3 

Responsive Design 

Nowy system skórek 

Większa użyteczność systemu 

Spore wyzwanie  



Pytania? 



Milena Szałacka 
e: milena.szalacka@semtec.pl 

f: http://www.facebook.com/milena.szalacka 

l: pl.linkedin.com/in/milenaszalacka 

Dziękuję za uwagę 


