
Salve salve!!! 

Eu já criei um post que já está antigo, ensinando a dar uma incrementada em uma 
galeria de imagens que foi inicialmente feita à partir do livro do Marinho. 
Bom, este tuto simplesmente ensinava a colocar o efeito lightbox na galeria pra 
abrir as imagens... 
Com o passar do tempo, vi que não ficou legal, pois, meu model ficou muito mal 
feito... Tinha que enviar foto por foto... Tinha que fazer uma volta danada para 
gerar os thumbnails... 
Além destes citados acima, a foto ainda ficava guardada no meu servidor. Como este 
site foi criado para a Paróquia que frequento, não posso contratar um serviço 
caro, sendo assim, serviços mais baratos tem menos espaço de armazenamento! 

Além do mais, a pessoa tinha que clicar em foto por foto... báh!!! muito chata 
essa galeria ;) 

Resolvi buscar então por algo satisfatório mais ou menos "pronto" na web... 
Achei o django-picasso, que me atendeu completamente! Mas o que este cara faz? 
Bom, ele cria a galeria de imagens à partir de um Álbum hospedado no Picasa Web... 
uhu!!! Resolvi dois problemas... 

O da galeria e o da hospedagem! Mas, vale salientar que só temos 1 Gb de 
armazenamento... That's ok ! ;) 

Mas... Ele cria e tudo mais, mas a galeria continua chata como antes! 
Tive de fazer vários ajustes nos templates para ficar de acordo com o que eu 
pretendia... 

Depois, o outro passo foi encontrar uma galeria "javascript" para gerenciar as 
fotos... Eis que encontrei uma... 
Neste site http://english.jondesign.net/
Baixe o código fonte... Vamos precisar copiar os arquivos:

jd.gallery.css
mootools-1.2.1-core-yc.js
mootools-1.2-more.js
jd.gallery.js

Copie cada um para a paste onde ficam seus scripts e arquivos css do seu site 
ok... 

Não vou explicar como instalar o django-picasso pois lá no site do projeto tem um 
tuto de como fazer!
No meu caso, eu modifiquei o template do django-picasso chamado "view_album.html".
Sugiro que você de uma olhada nas views do picasso para entender como elas 
funcionam....

No meu template base, eu tenho um bloco responsável pelos scripts js, css e 
outros...
Então, a template view_album.html, que extende o base.html, teve o seguinte código 
adicionado no seu block scripts:

{% block scripts %}
{{ block.super }}
<link rel="stylesheet" href="{{ MEDIA_URL }}css/galeria/jd.gallery.css" 
type="text/css" media="screen" charset="utf-8" />
<script src="{{ MEDIA_URL }}js/galeria/mootools-1.2.1-core-yc.js" 
type="text/javascript"></script>
<script src="{{ MEDIA_URL }}js/galeria/mootools-1.2-more.js" 
type="text/javascript"></script>

http://code.google.com/p/django-picasso/
http://code.google.com/p/django-picasso/
http://english.jondesign.net/


<script src="{{ MEDIA_URL }}js/galeria/jd.gallery.js" 
type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">
function startGallery() {
var myGallery = new gallery($('myGallery'), {
timed: true
});
}
window.addEvent('domready',startGallery);
</script>

{% endblock %}

No block content, vamos mudar o comportamento do template do picasso... 
Deixei o meu desta forma:

% block content %}

    <h2><u>Fotos da galeria - {{ album.title }}</u></h2><br /><br />

    <h2 class="explain">

        {% if album.summary %}

            {{ album.summary }}

        {% endif %}

    </h2>

�

<div id="myGallery">

        {% for photo in photos %}

            <div class="imageElement">

                <h3>{{ photo.title }}</h3>

                {% if photo.summary %}

                    <p>{{ photo.summary }}</p>

                {% else %}

                    <p>Sem descrição</p>

                {% endif %}

                <a href="{% url picasso_view_photo photo.photoid %}" 
title="open image" class="open" ></a>

                {% with photo.content.all.0 as content %}

                    <img src="{{ content.url }}" alt="{{ photo.title }}" 
class="full" />



                    <img src="{{ content.url }}" alt="{{ photo.title }}" 
class="thumbnail" />

                {% endwith %}

            </div>

        {% endfor %}

    </div>
 <div class="clear"></div>

    <br /><p><a href="{% url picasso_index %}">Ver as útilmas galerias...

        </a></p>

    <p><a href="{% url picasso_list_albums %}">Ver todas as galerias...

        </a></p><br /><br />

{% endblock %}


