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Pierwsze kroki
Po instalacji Drupala w przegldarce internetowej naszym
oczom ukae si strona gówna serwisu (rysunek 2.1). W tej
chwili niewiele si na niej dziej ze wzgldu na to, e nie dodano jeszcze adnych treci.

Rysunek 2.1. Gówna strona serwisu zaraz po instalacji

Kup książkę
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Strona gówna
Sama strona skada si z niebieskiego nagówka. W lewym górnym
rogu zawiera on logo serwisu oraz jego nazw, a w prawym rogu skróty
do edycji konta i wylogowania si. Na dole nagówka po lewej stronie
widzimy gówne menu nawigacyjne zawierajce tylko jeden odnonik — Strona gówna.
Poniej nagówka po lewej stronie widzimy pierwszy pasek boczny,
w którym znajduje si wyszukiwarka oraz odnoniki nawigacyjne.
Po prawej stronie paska bocznego znajduje si waciwa tre domylnej strony gównej.
Na dole strony wida ciemnoszar stopk serwisu, w której w tej chwili
znajduje si jedynie informacja, e strona jest zbudowana i napdzana
przez system Drupal.
W dalszej czci ksiki przejdziemy do opisu struktury stron umoliwiajcych konfiguracj wszystkich elementów Drupala. Jeeli nie jestemy zalogowani, wpisujemy nazw uytkownika, którego utworzylimy
w trakcie instalacji, oraz haso i klikamy Zaloguj.
Zaraz po wykonaniu instalacji powiniene by zalogowany jako administrator utworzony w trakcie instalacji. Mona to pozna po tym, e
na górze, po prawej stronie ciemnoszarego paska, znajduje si powitanie
z nasz nazw uytkownika podan w trakcie instalacji oraz odnonikiem Wyloguj.
W przypadku gdy po instalacji z jakiego powodu nie bdziemy zalogowani, na stronie gównej nie bdziemy widzieli paska administracyjnego, natomiast pasek boczny nie bdzie zawiera menu nawigacyjnego. Dostpny za to bdzie formularz logowania si (rysunek 2.2).
Nie bdzie wtedy równie widoczny odnonik Dodaj now zawarto
w treci strony.
Pierwsz czynnoci, jak bdziemy zwykle musieli zrobi, eby móc
zarzdza naszym serwisem, bdzie zalogowanie si.
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Rysunek 2.2.
Pasek boczny
z formularzem
logowania si

 W I C Z E N I E

2.1

Logowanie i wylogowywanie si

1. Jeeli jeste zalogowany, kliknij przycisk Wyloguj po prawej stronie

paska. Zostaniesz przeniesiony na stron gówn, jednak ju jako
uytkownik anonimowy.
2. W pasku bocznym na stronie gównej wpisz w polu Nazwa
uytkownika swoj nazw.
3. Wprowad Haso logowania dla podanego uytkownika.
4. Kliknij przycisk Zaloguj. Przegldarka odwiey okno i znowu
powinien by widoczny pasek administracyjny na górze strony,
sygnalizujcy, e uytkownik jest zalogowany w systemie.
Jeeli nie pamitasz hasa podanego w trakcie instalacji lub rejestracji,
istnieje moliwo zmiany hasa poprzez wiadomo e-mail wysan
na podany adres e-mail uytkownika. W celu przypomnienia hasa naley
otworzy w przegldarce adres http://moja-strona.pl/user/password,
zamieniajc domen „moja-strona” na wasn.

Zalogowany uytkownik posiada dostp do dziaów administracji
i konfiguracji serwisu. Na samej górze strony znajduje si wtedy
ciemny pasek administracyjny wraz z szarym, zwijanym paskiem
skrótów.
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Pasek administracyjny
Pasek administracyjny (rysunek 2.3) umoliwia nawigowanie po administracyjnej czci naszego serwisu dziki odnonikom do najwaniejszych sekcji konfiguracji systemu. Nowy, bardziej przejrzysty podzia
konfiguracji oddziela od siebie najwaniejsze zagadnienia, takie jak:

Rysunek 2.3. Pasek administracyjny systemu
T Ikonka Dom — przenosi na stron gówn serwisu.
T Kokpit — centrum informacji o aktywnoci uytkowników
T
T

T

T
T
T

T
T
T

w systemie.
Zawarto — zarzdzanie wszystkimi treciami dodawanymi
do serwisu przez uytkowników.
Struktura — konfiguracja elementów serwisu, takich jak rodzaje
zawartoci i kategorie przypisywane do zawartoci oraz menu
nawigacyjne i bloki treci umieszczane w obszarach strony
(np. w nagówku lub stopce).
Wygld — pozwala na wybieranie i konfigurowanie wygldu
serwisu, kolorystyki, czcionek itp. poprzez wybór skórki i jej
dostosowanie.
Ludzie — w tej sekcji moemy zarzdza kontami uytkowników
naszego serwisu.
Moduy — s to rozszerzenia, które po zainstalowaniu i aktywacji
rozbudowuj i dodaj nowe funkcjonalnoci w serwisie.
Konfiguracja — zawiera podsekcje z ustawieniami podstawowymi,
jzykowymi, konfiguracj plików, ustawieniami kont
uytkowników oraz wiele wicej.
Raporty — to przydatne narzdzia dostarczajce informacji
o witrynie oraz problemach i aktualizacjach.
Pomoc — dokumentacje dotyczce tego, jak zacz i jak uywa
poszczególnych funkcji i moduów.
Witaj <nazwa uytkownika> — powitanie, które jednoczenie
jest odnonikiem do konta aktualnie zalogowanego uytkownika.
Wicej informacji o konfiguracji kont znajduje si w dalszej
czci ksiki.
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T Wyloguj — odnonik, po klikniciu którego stajemy si zwykym

uytkownikiem anonimowym bez dostpu do dziau
administracyjnego serwisu.
T Na samym kocu znajduje si zakadka ze strzak, która umoliwia
zwijanie i rozwijanie paska skrótów.

Interfejs administracyjny
Dziay administracji stron s uruchamiane przede wszystkim z paska
administracyjnego, ale mog by równie wywoywane przez róne
skróty w systemie. Caa administracja odbywa si w wyskakujcym
okienku (rysunek 2.4), które pojawia si nad aktualn stron i przykrywa j póprzezroczystym cieniem.

Rysunek 2.4. Przykadowe okno interfejsu administracyjnego

Kada strona administracyjna posiada nazw nad biaym oknem oraz
ikonk umoliwiajc dodawanie jej lub usuwanie z paska skrótów.
Po prawej stronie mog si czasami znajdowa zakadki do rónych
kart, które zawieraj dodatkowe ustawienia i formularze dla danego
dziau administracyjnego.
Cakiem po prawej stronie znajduje si przycisk zamykania interfejsu
administracyjnego, który zamyka okno i przenosi nas z powrotem do
poprzedniej strony.
Nad ustawieniami w kadej karcie znajduje si cieka nawigacyjna.
S to odnoniki do kolejnych elementów nadrzdnych dla strony, na
której si znajdujemy. Dziki temu moemy atwo nawigowa nawet
po bardzo rozbudowanych strukturach i zawsze wiemy, gdzie si aktualnie znajdujemy.
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 W I C Z E N I E

2.2

Nawigacja po oknach administracyjnych

1. Kliknij odnonik Konfiguracja w pasku administracyjnym.
2. Kliknij Ustawienia konta — pierwszy dzia w grupie LUDZIE
3.
4.
5.
6.

w kolumnie po lewej stronie.
Z pierwszej zakadki USTAWIENIA przejd na zakadk
ZARZ DZANIE POLAMI.
Przejd do dziau Ludzie, klikajc odnonik w ciece nawigacyjnej.
Wró do dziau Ustawienia konta.
Zamknij okno, klikajc przycisk zamykania okna administracyjnego
po prawej stronie (biay znak „x” w czarnym kóku).

Pasek skrótów uytkownika
Tu pod paskiem administracyjnym znajduje si pasek skrótów uytkownika (rysunek 2.5). Domylnie po lewej stronie zawiera on odnoniki do tworzenia i wyszukiwania treci w serwisie, a po prawej
odnonik do edycji skrótów umieszczonych na tym pasku.

Rysunek 2.5. Zwijany pasek skrótów uytkownika

Pasek skrótów moe zawiera odnoniki zdefiniowane przez uytkownika. Zwykle s to zakadki do najczciej odwiedzanych formularzy
i miejsc w systemie.
 W I C Z E N I E

2.3

Dodawanie odnoników do paska skrótów

1. Przejd do dowolnej strony administracyjnej, na przykad klikajc

Konfiguracja, a nastpnie pierwszy odnonik w prawej kolumnie,
czyli Podstawowe dane.
2. Po prawej stronie nazwy dziau, nad okienkiem nakadki
administracyjnej, znajduje si znaczek plusa (rysunek 2.6). Po
najechaniu kursorem myszy na t ikonk pojawi si opis funkcji.
Kup książkę
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Rysunek 2.6.
Ikonka dodawania
strony do paska
skrótów

T Kliknij ikonk Dodaj do sekcji skrótów Domylny.
T Po przeadowaniu strony w pasku skrótów pojawi si nowy

odnonik — Podstawowe dane.
 W I C Z E N I E

2.4

Usuwanie odnoników z paska skrótów

1. Przejd do dowolnej strony, która znajduje si ju w pasku skrótów,

na przykad klikajc jeden z odnoników w tym pasku.
2. Podobnie jak w poprzednim wiczeniu, po prawej stronie nazwy

dziau znajduje si ikonka — tym razem jest to znak minusa.
Najed kursorem myszy na ten znak, a pojawi si znowu opis
funkcji (rysunek 2.7).
Rysunek 2.7.
Ikonka usuwania
strony z paska
skrótów
3. Kliknij ikonk usuwania i poczekaj na przeadowanie strony.

Usune odnonik z paska skrótów.
Czasami po dodaniu skrótu chcielibymy go przesun na pasku i zrobi porzdek lub poukada odnoniki koo siebie. Przed nastpnym
wiczeniem dodaj do paska skrótów jeszcze trzy wybrane strony administracyjne. Mog to by strony z dziau konfiguracji, na przykad Podstawowe dane, Data i czas oraz Style obrazków, lub dowolnego innego.
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 W I C Z E N I E

2.5

Zmiana kolejnoci odnoników na pasku skrótów

1. Kliknij Edycja skrótów po prawej stronie paska skrótów.
2. Strona edycji skrótów skada si z tabeli odnoników wczonych,

czyli aktualnie widocznych na pasku, oraz wyczonych
— ukrytych odnoników, których nie chcemy cakiem usuwa
(rysunek 2.8).

Rysunek 2.8. Tabela odnoników w menu skrótów
3. Kady wiersz tabeli zawiera kolejno uchwyt do przenoszenia

(may krzyyk ze strzakami na kocach), wywietlan nazw
skrótu oraz odnoniki do operacji edytuj i usu.
4. Kliknij lewym przyciskiem myszy uchwyt i przytrzymaj. Nastpnie
zacznij przeciga myszk w gór lub w dó listy odnoników.
5. Po umieszczeniu skrótu w nowym miejscu pu klawisz myszki.
6. Pod tabel znajduje si przycisk Zapisz zmiany. Kliknij go. W menu
skrótów na górze strony pojawi si odnoniki w nowej kolejnoci.
Nad tabel znajduje si odnonik do formularza dodawania nowego skrótu, który umoliwia wpisanie cieki i nazwy pojawiajcej
si na pasku. W tym miejscu moliwe jest równie usuwanie pozycji z paska poprzez kliknicie czynnoci usu i potwierdzenie
operacji na nastpnej stronie.
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 W I C Z E N I E

2.6

Edycja odnonika na pasku skrótów

1. Kliknij Edycja skrótów po prawej stronie paska skrótów.
2. Kliknij edytuj przy pozycji Dodaj tre .
3. W formularzu edycji (rysunek 2.9) zmie pole Nazwa z Dodaj

tre na samo Dodaj.

Rysunek 2.9. Formularz edycji skrótu

W tym miejscu moliwa jest równie zmiana samej cieki, do
której prowadzi odnonik, jednak nie bdziemy jej w tej chwili
zmienia.
4. Kliknij przycisk Zachowaj. Po odwieeniu strony w pasku
skrótów zamiast starej etykiety jest nowa, krótsza.
W przypadku gdy mamy wicej odnoników, warto pomyle nad
skróceniem ich nazw, dziki czemu by moe zmiecimy jeden lub dwa
odnoniki wicej. Mniej klikania i przewijania stron to przede wszystkim
wygoda i oszczdno czasu.

Podstawowa konfiguracja i nawigacja
Poniewa nasz serwis w tej chwili nie jest zbyt rozbudowany, przechodzimy od razu do jego administracji. W trakcie instalacji ustawilimy nazw witryny i jej adres e-mail. Moemy jednak chcie zmodyfikowa te ustawienia.
Kup książkę
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 W I C Z E N I E

2.7

Zmiana podstawowych danych witryny

1. Przejd do dziau Konfiguracja na pasku administracyjnym.
2. W grupie ustawie System, pierwszej w prawej kolumnie, kliknij

odnonik Podstawowe dane.
3. Pierwsze trzy pola tworz grup SZCZEGÓ Y SERWISU

(rysunek 2.10). Moemy tutaj zmieni nazw witryny wywietlan
w nagówku strony oraz haso witryny, które w zalenoci
od ustawie skórki pojawia si najczciej pod nazw witryny
w nagówku. Wpisz dowolny tekst w polu Haso.

Rysunek 2.10. Formularz edycji podstawowych danych serwisu

Trzecie pole to adres gówny witryny, wykorzystywany jako
adres nadawcy we wszystkich wiadomociach wysyanych
automatycznie z serwisu do uytkowników. Jeeli chcesz, moesz
go w kadej chwili zmieni.
Kup książkę
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4. Kolejna grupa ustawie skada si z dwóch pól zgrupowanych

jako Strona gówna. W tym miejscu mona okreli, ile
najnowszych wpisów z wczon opcj publikacji na stronie
gównej bdzie si na niej pojawiao. Zmie na 5.
Moliwe jest równie ustawienie strony gównej na dowoln
zawarto naszego serwisu. Suy do tego drugie pole w tej grupie.
Jeeli jest ono ustawione na przykad na ciek utworzonych
wczeniej stron typu Prosta strona, Artyku lub dowolnej innej
zawartoci, to bdzie si ona pojawiaa jako strona gówna serwisu,
a Ilo wpisów na stronie gównej nie jest wtedy brana pod uwag.
5. Ostatnia grupa ustawie dotyczy stron bdów. Po utworzeniu
wasnych stron bdów, na przykad z wyszukiwark i opisem,
mona tutaj wpisa ich cieki, dziki czemu uytkownicy po
wpisaniu adresu, który nie istnieje lub do którego nie posiadaj
dostpu, bd przenoszeni na podane tutaj strony.
6. Kliknij przycisk Zachowaj konfiguracj.
7. Kliknij przycisk zamknicia okna administracyjnego lub ikonk
strony domowej w pasku administracyjnym po lewej stronie.
Po odwieeniu w nagówku powinno si pojawi wpisane haso.

Kokpit
Centrum dowodzenia nasz witryn i pierwsza strona na pasku administracyjnym to wanie Kokpit (rysunek 2.11).

Rysunek 2.11. Kokpit systemu
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W tej chwili kokpit zawiera informacje dotyczce najnowszych treci
dodanych na stronie oraz list ostatnio utworzonych uytkowników
i formularz wyszukiwania. Poniewa w serwisie nie ma treci, a jedynym uytkownikiem jest administrator utworzony w czasie instalacji,
niewiele si jeszcze tutaj dzieje. Jednak sam kokpit jest bardzo wygodnym i elastycznym narzdziem. Moliwe jest przenoszenie, dodawanie
i ukrywanie elementów widocznych na tej stronie.
 W I C Z E N I E

2.8

Dodawanie nowego bloku do kokpitu

1. Kliknij odnonik Dostosuj kokpit.
2. W trybie edycji kokpitu zobaczysz obszar ukrytych bloków

(na szarym tle) oraz dwie kolumny zawierajce bloki widoczne
na stronie kokpitu (rysunek 2.12).

Rysunek 2.12. Ekran dostosowania kokpitu
3. Kliknij Ostatnie odpowiedzi i, trzymajc wcinity przycisk

myszki, przenie ten blok nad lew kolumn, poniej bloku
Ostatnie treci.
4. Pu blok — pojawi si on w lewej kolumnie kokpitu pod blokiem

Ostatnie treci.
5. Kliknij przycisk Gotowe — zostaniesz przeniesiony z powrotem

do kokpitu. Pod blokiem Ostatnie treci widoczny jest nowy blok
z ostatnimi odpowiedziami (komentarzami) do treci na stronie.
Oczywicie w serwisie nie ma adnych treci i nie ma te
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odpowiedzi, wic na razie jest on pusty. Zobaczysz jednak,
e kokpit jest centralnym punktem, dziki któremu mona
szybko zorientowa si, co si dzieje w witrynie.
 W I C Z E N I E

2.9

Zmiana ukadu bloków w kokpicie

1. Kliknij odnonik Dostosuj kokpit.
2. Przenie kursor myszki nad Formularz wyszukiwania i kliknij,

3.
4.

5.

6.

a nastpnie — trzymajc przycisk myszki — przenie ten blok
na sam dó lewej kolumny.
Pu przycisk myszki.
Podobnie jak w drugim kroku, naley zapa blok Kto przeglda
z obszaru bloków ukrytych i przenie go do prawej kolumny
pod blokiem Nowi uytkownicy.
W ten sam sposób moesz przenie dowolny blok na szary
obszar bloków ukrytych, jeeli nie interesuj Ci informacje
na przykad o nowych uytkownikach.
Jeeli jeste ju zadowolony z dostosowania kokpitu, kliknij
przycisk Gotowe, co spowoduje zapisanie ustawie i przeniesie
Ci z powrotem do kokpitu.

wiea instalacja udostpnia nam tylko pi bloków w Kokpicie. Moliwe jest dodanie kolejnych bloków, które moemy stworzy sami lub
poprzez instalacj w systemie dodatkowych moduów. Suy do tego
odnonik Dodaj inne bloki w obszarze bloków ukrytych w widoku
dostosowania kokpitu. Wicej informacji na ten temat mona znale 
w rozdziale w caoci powiconym blokom w dalszej czci ksiki.

Kup książkę

Poleć książkę

