Brug af K2 Extra Fields (avanceret)
Denne lille guide, vil vise hvordan man kan bruge K2s Extra Fields på en avanceret måde.
På denne måde er det muligt at vise felterne hvor man har brug for dem i K2 items, kategorioversigt, samt i modulet K2 Content.
Man bør have kendskab til overrides i Joomla, samt adgang til redigering af filer i kildekoden (gennem FTP, cPanel, Plesk eller lign.)
Installer K2 på dit site
Nyeste version kan hentes på https://getk2.org/
Opret en Extra Field Group
Components > K2 > Extra Fields Group
Klik New og giv gruppen et genkendeligt navn (jeg plejer typisk at
bruge navnet på den kategori gruppen skal knyttes til)

Opret et Extra Field
Components > K2 > Extra Fields
Klik New og giv feltet et genkendeligt navn
Vælg hvilke Extra Fields Group feltet skal tilhøre (her er valgt gruppen der netop er oprettet: “Gruppenavn”)
Vælg hvilken type feltet skal være - i denne demo benytter det
mest enkle, nemlig “Text Field”.
Vælg om feltet er påkrævet eller ej og om det skal være forudfyldt.
Klik Save & Close

Knyt Extra Fields Gruppen til en K2 kategori
Components > K2 > Categories
For at kunne benytte det nyoprettede Extra Field i K2 items, skal det knyttes
til en kategori.
Herefter vil feltet kunne føjes til alle items der ligger i den pågældende
kategori.
Det er IKKE muligt at knytte flere Extra Fields Grupper til en kategori.
Og dog, der findes et plugin der kan gøre det muligt, så hvis man har lyst, kan
man kigge på:
https://extensions.joomla.org/extension/inceptive-multiple-extra-fieldgroups-for-k2/ (gratis)
https://extensions.joomla.org/extension/multiple-extra-fields-groups-for-k2/
(betaling)
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Brug af Extra Field i K2 item
Components > K2 > Items
Når du nu opretter et item i kategorien med den tilknyttede Extra
Fielgs Gruppe, vil du kunne udfulde feltet under fanebladet Extra
Fields

Standardvisning af Extra Field i K2 item
På front-end vises extra fields som standard bare i en lang liste
under indholdet på det K2 item du netop har oprettet.

Men det er slet ikke den visning vi ønsker!
Vi vil vise felterne enkeltvis rundt omkring på siden med det oprettede K2 item og det er så nu det bliver en anelse mere
langhåret, men bare rolig, jeg har hjulpet dig lidt på vej.
Download filen K2_Extra_Fields_UNZIP.zip og pak den ud.
De 2 foldere du finder i den udpakkede fil hedder com_k2 og mod_k2_content er overrides til K2 og skal uploades til din
template, så de ligger i denne folder:
/templates/---#---template-navn---#---/html/
For at skære det lidt mere ud, så skal du ende med at have denne folderstruktur:
/templates/---#---template-navn---#---/html/com_k2/default/ som indeholder en del filer (til denne demo, skal vi kun benytte category_item.php og item.php, men lad de andre ligge, hvis du vil lave flere overrides)
og denne:
/templates/---#---template-navn---#---/html/mod_k2_content/Default/ som indeholder default.php
I demofilerne, er der taget udgangspunkt i at man allerede har ét extra field og at id’et på det er “1”.
Da folderne under /templates/---#---template-navn---#---/html/com_k2/ og /templates/---#---template-navn---#---/html/
mod_k2_content/ hedder default, laves der overrides på standopsætningen i K2.
Ønsker man kun override på bestemte kategorier, skal disse foldere omdøbes og man vælger derefter i K2 Kategorien
hvilken override der ønskes - dette er ikke noget der gennemgåes i denne lille guide.
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Avanceret visning af K2 Extra Field
Såfremt du har fulgt guiden og dit Extra Field har id “1”, vil du nu
kunne se indholdet af feltet vist 2 gang på det oprettede K2 item.
Grunden til det vises 2 gange, skyldes jeg har indsat det i koden 2
gange, men på 2 forskellige måder, for at hjælpe dig.
Første gang det vises, trækkes indholdet af feltet blot ud og vises
på siden.
Anden gang, tjekkes der først for om feltet er udfyldt, og hvis det
er, vises det, ellers ikke.
Dette kan ses i koden for item.php under com_k2/default/

Fjern standardvisning af Extra Fields
Som du kan se, vises feltet stadig på den grimme måde K2 som standard vises felterne på. Det vil vi gerne have fjernet.
Så du skal lige i koden for item.php i de override filer du har uploadet.
Slet indholdet fra linie 252-272 og gem. Det var det - nu ser du kun felterne, der hvor du har placeret dem eller rettere jeg
har, men du kan jo selv flytte dem rundt som det passer dig.
Ovenstående gør sig mere eller mindre også gældende for category_item.php i samme folder og for default.php under
mod_k2_content (husk det er override-filerne vi arbejder!)
Så leg lidt med det og skab nogle sider, hvor du ikke bare benytter standardvisninger, men skiller dig ud!

Rigtig god fornøjelse!
Med venlig hilsen

Thomas Thrane
Digital Designer
thomas@thrane.nu
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Lige en forklaring til hvad der er ændret i filerne - der er indsat start/slut kommentar, så I kan se hvad der er ændret, men dette
hjælper måske lidt mere:
com_k2
item.php
linie 13-31 - laver det overordnede kald til databasen efter extrafields
linie 56-58 - indsætter extra field med id’et “1”
linie 62-66 - indsætter extra field med id’et “1”, men kun hvis det er udfyldt
category_item.php
linie 16-34 - laver det overordnede kald til databasen efter extrafields
linie 38-40 - finder extra fields for det enkelte item i modulet
linie 67-69 - indsætter extra field med id’et “1”
linie 73-77 - indsætter extra field med id’et “1”, men kun hvis det er udfyldt
mod_k2_content
default.php
linie 13-31 - laver det overordnede kald til databasen efter extrafields
linie 45-47 - finder extra fields for det enkelte item i modulet
linie 90-92 - indsætter extra field med id’et “1”
linie 96-100 - indsætter extra field med id’et “1”, men kun hvis det er udfyldt
Bemærk!
Der er forskel på hvordan kald til extra fields lave i hhv. com_k2 og mod_k2_content, så man kan ikke bruge samme metode i dem
begge.
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