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Tworzenie kont u�ytkowników
i zarz�dzanie nimi

Teraz, gdy Twój serwis już powstał i jest gotów do działania, staniesz przed koniecznością podjęcia kilku
ważnych decyzji. Przede wszystkim musisz zastanowić się, czy ktoś poza Tobą powinien otrzymać prawa
administrowania zawartością serwisu. Ponadto musisz określić, czy serwis ma być dostępny dla wszystkich,
czy też prawo do zapoznawania się z pełną zawartością i korzystanie z wszystkich funkcji serwisu będą
dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. W tym rozdziale opiszę te
funkcje systemu Drupal, które decydują o sposobie traktowania osób odwiedzających serwis, a także
przedstawię narzędzia pozwalające konfigurować ustawienia konta użytkownika tak, by ograniczyć
jego prawo do decydowania o kształcie serwisu.

U�ytkownicy, rangi i uprawnienia
O tym, kto będzie mógł podejmować pewne działania w Twoim serwisie oraz jaki będą miały one zasięg,
decydują ustawienia bezpieczeństwa systemu Drupal. Dzięki tym ustawieniom określasz możliwości
oglądania zawartości witryny, tworzenia nowych treści, aktualizowania starych i usuwania wpisów
w zależności od rodzaju konta użytkownika, przypisanej mu rangi i nadanych uprawnień.

Użytkownicy (czyli odwiedzający witrynę) są dzieleni przez system Drupal 7 na dwie główne
kategorie — użytkowników anonimowych i użytkowników uwierzytelnionych. Użytkownicy anonimowi
korzystają z serwisu bez logowania polegającego na podaniu identyfikatora i hasła. Jeżeli odwiedzisz
witrynę www.cnn.com bez podawania loginu i hasła, zostaniesz zaklasyfikowany jako użytkownik
anonimowy. System Drupal pozwala użytkownikom zachować anonimowość, jednocześnie dając
administratorowi narzędzia niezbędne do ograniczenia możliwości podejmowania działań przez takich
użytkowników. Użytkownicy uwierzytelnieni identyfikują się własną nazwą i powiązanym z nią hasłem.
Wkrótce opiszę, w jaki sposób tworzy się nazwy użytkowników i ich hasła, na razie jednak liczy się to,
byś nauczył się odróżniać dwie kategorie użytkowników.

Rangi to mechanizm systemu Drupal, który pozwala administratorowi serwisu definiować
podkategorie dla uwierzytelnionych użytkowników. Podział na rangi może pokrywać się z przynależnością
do konkretnego działu w firmie (osobna ranga dla pracowników kadr, osobna dla działu zakupów,
sprzedaży, marketingu i obsługi klienta), ale może też definiować charakter działań w serwisie (ranga
dla twórców zawartości, dla korektorów), określać dostęp do poszczególnych działów serwisu
(towary, wsparcie, sprzedaż, strona główna) czy zawierać dowolną inną definicję, jaką uznasz za niezbędną.
Rangi stanowią po prostu narzędzie wprowadzenia w grupie użytkowników uwierzytelnionych kategorii,
którym zostaną przypisane konkretne uprawnienia. Każdemu z uwierzytelnionych użytkowników serwisu
możesz nadać jedną lub więcej rang (np. możesz przypisać do wybranego konta rangi powiązane
z działaniem w dziale sprzedaży, tworzeniem treści i z towarami), ale możesz też nie nadawać mu żadnej.
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Uprawnienia w systemie Drupal to narzędzie, dzięki któremu określasz możliwości działań
użytkowników przypisanych do poszczególnych rang. Każdej ze zdefiniowanych rang możesz przypisywać
dziesiątki uprawnień, możesz też cofać je do woli. Uprawnienia mogą obejmować przeróżne rodzaje
aktywności w serwisie — tworzenie nowych stron, dodawanie nowych artykułów, edytowanie artykułów
bez względu na to, kto jest ich autorem, prawo do przeszukiwania zawartości serwisu, prawo do zakładania
nowych kont użytkowników. To właśnie wypadkowa wszystkich uprawnień przypisanych do danej rangi
decyduje o tym, co przydzielony do niej użytkownik może zdziałać na stronie.

Mając do dyspozycji możliwość zakładania kont użytkowników i przydzielania im rang o zdefiniowanych
wcześniej uprawnieniach, zyskujesz bardzo elastyczne narzędzie, które pozwoli Ci zabezpieczyć dostęp
do najważniejszych fragmentów serwisu i jego zawartości.

Konta u�ytkowników
Każda z witryn tworzonych w systemie Drupal ma przynajmniej jedno konto użytkownika — konto
administratora. Konto to zostaje utworzone automatycznie w czasie instalowania systemu Drupal.
To za jego pomocą zarządzasz zawartością strony. Konto to wystarcza w zupełności wszystkim
właścicielom serwisów, który samodzielnie tworzą ich zawartość i administrują treścią. Jeśli przewidujesz,
że w przyszłości mogą pojawić się nowi autorzy treści na stronie lub osoby uprawnione do zarządzania
jej kształtem, powinieneś zawczasu zdecydować, którego z mechanizmów tworzenia kont będziesz chciał
używać. System Drupal oferuje Ci trzy alternatywne metody zakładania kont.

� Użytkownik sam zakłada konto, które staje się aktywne bez akceptacji ze strony administratora.
� Użytkownik wysyła prośbę o utworzenie konta, ale staje się ono aktywne dopiero po uzyskaniu

akceptacji administratora.
� Tylko administrator ma prawo zakładać nowe konta.

Twoja decyzja powinna zależeć przede wszystkim od charakteru prowadzonego przez Ciebie serwisu
internetowego. Jeśli jego głównym celem jest udzielanie informacji i wiesz, że użytkownicy strony nie
będą potrzebowali własnych kont, by zapoznać się z treścią stron serwisu czy uczestniczyć w jego tworzeniu
(choćby poprzez dodawanie komentarzy), wtedy najrozsądniejszym wyborem wydaje się być opcja trzecia.
W ten sposób unikniesz wprowadzania użytkowników w błąd poprzez wywoływanie wrażenia, że do
poznania zawartości strony niezbędne jest zalogowanie się. Jeżeli serwis oferuje materiały lub funkcje,
które nie są przeznaczone dla szerszej publiczności, wprowadzenie kont użytkowników staje się
nieodzowne. W takim przypadku wybór metody postępowania zależy przede wszystkim od tego,
czy chcesz pozwolić użytkownikom na zakładanie kont bez przeprowadzania dodatkowej weryfikacji
(rozwiązanie pierwsze), czy też chcesz potwierdzać w jakiś sposób ich tożsamość (rozwiązanie drugie).

Wybór metody tworzenia kont jest jednym z kroków procesu definiowania ustawień konta
użytkownika w serwisie zbudowanym w systemie Drupal.

Konfigurowanie konta u�ytkownika
Zanim podejmiesz się utworzenia pierwszego konta użytkownika, powinieneś zajrzeć na stronę zarządzania
kontami i sprawdzić, a może także zmienić, ogólne zasady pracy w serwisie. Aby otworzyć stronę
konfiguracji konta, kliknij odnośnik Configuration (konfiguracja) umieszczony na szczycie strony
(widoczny tylko, jeśli jesteś zalogowany do konta administratora). Na ekranie pojawi się strona
zatytułowana Configuration (konfiguracja). Na samej górze znajduje się grupa ustawień zatytułowana
People (użytkownicy). Kliknij odnośnik Account settings (ustawienia konta), który zaprowadzi Cię
na stronę zawierającą cały szereg opcji konfiguracji konta użytkownika.

Na tej stronie możesz zdefiniować następujące ustawienia:
� nazwę anonimowego użytkownika — w większości przypadków pozostawienie nazwy domyślnej

sprawdza się wyśmienicie;
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� rangę skojarzoną z uprawnieniami konta administratora (zasady tworzenia rang opiszę w dalszej
części tego rozdziału) — wybrana ranga stanie się domyślną dla administratora modułów
dodawanych później do systemu. Najrozsądniej jest pozostawić w tym miejscu ustawienie wartości
administrator.

Następnym zestawem opcji są definicje ustawień zebrane w grupie Registration and Cancellation
(rejestracja i usuwanie). Służą one określeniu statusu konta użytkownika w systemie Drupal. Pierwsza
grupa opcji (Who can register accounts? — sposób tworzenia konta) odpowiada za wybór metody
tworzenia nowych kont.

� Jeżeli tylko administrator ma mieć prawo zakładania nowych kont użytkowników, wybierz pierwszą
z opcji, Administrators Only (tylko administratorzy mogą tworzyć nowe konta użytkowników).

� Jeżeli każdy odwiedzający stronę ma zyskać możliwość utworzenia własnego konta, wybierz
opcję Visitors (odwiedzający mogą tworzyć konta użytkowników bez konieczności czekania
na zatwierdzenie).

� Jeżeli odwiedzający ma mieć prawo wystąpienia z prośbą o utworzenie konta, ale jej rozpatrzenie
ma należeć do obowiązków administratora, wybierz trzecią opcję, Visitors, but administrator
approval is requested (odwiedzający mogą tworzyć konta użytkowników, które następnie muszą
zostać zatwierdzone).

Żeby zademonstrować działanie tego systemu, wybiorę teraz pierwszą z opcji, czyli tę, w której tylko
administrator może tworzyć nowe konta użytkowników.

Kolejna opcja, Require e-mail verification (wymagaj weryfikacji adresów e-mail podawanych przez
użytkowników tworzących nowe konta), jest domyślnie zaznaczona i sugeruję pozostawić ją w tym stanie.
Dzięki niej system Drupal wysyła do każdego nowo rejestrowanego użytkownika wiadomość e-mail
z prośbą o potwierdzenie decyzji o utworzeniu konta. Jest to forma zabezpieczenia się przed skryptami
zakładającymi nowe konta w serwisie, skuteczna o tyle, że niewiele programów jest na tyle sprawnych,
by poprawnie reagować na wiadomości z żądaniem weryfikacji.

Dalej znajdziesz grupę ustawień (When cancelling a user account — w chwili likwidacji konta
użytkownika), które określają, co stanie się z wpisami tworzonymi przez użytkownika po usunięciu
jego konta z systemu. W większości przypadków najrozsądniejszym rozwiązaniem jest pozostawienie
domyślnej opcji Delete the account and keep all content (usuń konto, zachowując wszystkie wpisy).
Oczywiście możesz zmienić ją na dowolną inną, która bardziej pasuje do charakteru Twojego serwisu.

Ustawienia z grupy Personalization (personalizacja) pozwalają określić, czy użytkownik będzie mógł
dodawać zdjęcie i podpis do swojego profilu. Na potrzeby przykładu pozostawię domyślne ustawienia
tych opcji, ale oczywiście możesz włączać i wyłączać je w dowolnej konfiguracji, w zależności do tego,
czy zechcesz udostępnić te funkcje użytkownikom swojego serwisu.

Pozostałe opcje, znajdujące się na dole strony, zawierają ustawienia wyglądu wiadomości e-mail
wysyłanych przez system do użytkowników. Wiadomości te są wysyłane przy okazji zmian w ustawieniach
konta, a w tym miejscu panelu konfiguracji określasz ich treść. Możesz przeredagować ją tak, by w każdym
z przypadków odpowiadała Twoim indywidualnym potrzebom. Przejrzyj zawartość zakładek pionowego
menu i sprawdź, jak wyglądają komunikaty generowane przez system i wysyłane do użytkowników.

System Drupal daje Ci także możliwość definiowania pól, które każdy z użytkowników będzie musiał
wypełnić podczas rejestracji. Jeżeli chcesz uzupełnić domyślny formularz rejestracyjny systemu, który
zawiera jedynie pola nazwy użytkownika i hasła, o dodatkowe elementy, na przykład adres czy numer
telefonu, otwórz zakładkę Manage Fields (zarządzanie polami), umieszczoną na górze formularza
Configuration (konfiguracja).

Dodawanie nowego pola do formularza jest bardzo proste. Wystarczy podać opisującą go etykietę,
określić systemową nazwę pola i podać typ, który zadecyduje o sposobie wyświetlania pola na ekranie
użytkownika (na przykład pole tekstowe). Rysunek 3.1 przedstawia etap tworzenia nowego pola, które
ma zdradzać lokalizację użytkownika. Etykietą pola jest Location (lokalizacja), nazwą user_location,
natomiast samo pole będzie zbierać dane tekstowe (Form element to edit the data) i zapisywać je w postaci
tekstu (Type of data to store).
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Rysunek 3.1. Aktualizacja ustawień konta użytkownika

Kliknięcie przycisku Save (zachowaj) otworzy następne formularze konfiguracyjne, w których będziesz
mógł określić dodatkowe parametry utworzonego właśnie pola. Dla celów demonstracyjnych (a także
w przypadku tworzenia typowego pola formularza rejestracyjnego) wystarczą domyślne ustawienia
proponowane przez system.

Skoro zakończyłeś już definiowanie ustawień kont użytkowników, pora zająć się określeniem rang
i przydzieleniem im odpowiednich uprawnień.

Tworzenie rang
Ranga użytkownika jest określeniem jego przynależności do konkretnej grupy użytkowników, których
konta dają im identyczne prawa i obowiązki wewnątrz serwisu. Gdybyś prowadził serwis szkoły podstawowej,
mógłbyś zdefiniować rangi nauczycieli, uczniów i pozostałego personelu. Jeżeli witryna pełni rolę serwisu
społecznościowego, możesz utworzyć rangi autorów tekstu, recenzentów, publikujących i administratorów
forum.

Najtrudniejszym etapem tworzenia rang jest zdecydowanie, jakich będzie potrzebować Twój serwis.
Ogólna zasada stwierdza, że łatwiej zarządza się serwisem, dla którego zdefiniowano mniej rang, ponieważ
uprawnienia nadaje się każdej randze z osobna. Niestety, mniejsza liczba rang oznacza jednocześnie
mniejszą elastyczność, zatem mogę z całą pewnością stwierdzić, że zachowanie odpowiednich proporcji
ma tu kluczowe znaczenie. Pamiętaj też, że prawdopodobnie z czasem, gdy zorientujesz się, kto odwiedza
Twój serwis, czeka Cię wprowadzanie modyfikacji w definicjach rang. Z przykrością stwierdzam, że nie
istnieje sposób wyliczenia liczby potrzebnych w serwisie rang, ale pocieszające jest to, że w zasadzie każda
liczba, która Ci odpowiada, jest dobra. W dalszych przykładach będę korzystać z dwóch ogólnych rang.

Pierwszą z nich będzie ranga dla ludzi powiązanych z organizacją utrzymującą witrynę,
do obowiązków których będzie należeć tworzenie treści, publikowanie jej i zarządzanie ogólnym
charakterem strony (np. tworzenie menu i innych tego typu elementów).
Druga ranga będzie przeznaczona dla gości, którym zapewni się dostęp do „prywatnej” części witryny,
jeśli przejdą pomyślnie proces uwierzytelniania (czyli dla użytkowników posiadających konto i hasło
w serwisie). Ci użytkownicy będą mieli prawo przeglądać całą zawartość witryny i komentować ją, ale
nie będą mogli dodawać nowych artykułów, edytować już istniejących czy usuwać wybranych wpisów.

Aby utworzyć nową rangę użytkowników, zaloguj się do konta administratora, a następnie kliknij
odnośnik People (użytkownicy) znajdujący się na górze strony. Mając przed sobą formularz People
(użytkownicy), kliknij zakładkę Permissions (uprawnienia). Na stronie Permissions (uprawnienia) znajduje
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się odnośnik Roles (rangi), który otwiera formularz przeglądania, tworzenia, edytowania i usuwania
rang. Na samym dole, w kolumnie Name (nazwa) znajduje się puste pole tekstowe. Wpisz w nim nazwę
nowej rangi użytkowników. W naszym przykładzie będzie to pracownik firmy (rysunek 3.2).

Rysunek 3.2. Określanie rang na stronie People (użytkownicy)

Kliknij teraz przycisk Add role (dodaj rangę). W ten sposób utworzyłeś rangę pracownik firmy. Pod
tabelą rang pojawi się natychmiast puste pole, w którym możesz wpisać nazwę kolejnej rangi. W naszym
przypadku będzie to u�ytkownik uprawniony. Użytkownik uprawniony to każdy z odwiedzających stronę,
kto posiada konto w serwisie i może przeglądać zawartość przeznaczoną dla ograniczonego grona
użytkowników. Użytkownik taki może również komentować treść umieszczaną na stronie przez autorów,
ale nie może samodzielnie tworzyć zawartości witryny, zmieniać jej ani usuwać. Nie posiada też żadnych
uprawnień administracyjnych. Po wpisaniu w polu tekstowym nazwy u�ytkownik uprawniony kliknij
przycisk Add role (dodaj rangę).

Skoro utworzyłeś już nowe rangi, czas zająć się nadaniem im odpowiednich uprawnień.

Przypisywanie uprawnie�
Uprawnienia stanowią mechanizm kontroli poczynań użytkowników, którym przypisano w serwisie
odpowiednie rangi. Rdzeń systemu Drupal oraz każdy z modułów dodatkowych zawiera zestaw
zdefiniowanych zawczasu uprawnień, które aktywujesz lub dezaktywujesz dla każdej z rang.

Aby przypisać konkretne uprawnienia wybranej randze, zaloguj się jako administrator i kliknij
znajdujący się na górze strony odnośnik People (użytkownicy). Po otwarciu tej strony, kliknij zakładkę
Permissions (uprawnienia) umieszczoną na górze strony. Wyświetlony formularz posłuży do określania
usprawnień każdej ze zdefiniowanych rang (rysunek 3.3).

Na tej stronie znajdziesz spis wszystkich dostępnych w serwisie uprawnień oraz wyszczególnienie
zdefiniowanych rang użytkowników. Dla każdej z rang możesz zaznaczyć te uprawnienia, które będą
jej przydatne (przewiń zawartość strony w dół, żeby zapoznać się z całą listą), oraz usunąć zaznaczenia
tych, które nie będą potrzebne.

Przewiń teraz zawartość strony do grupy Node (segment) i zaznacz w niej następujące pola dla
rangi pracownik firmy:

� Create new Article content (tworzenie nowych artykułów),
� Create new Basic page content (tworzenie nowych stron),
� Edit own Article content (edytowanie zawartości własnych artykułów),
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Rysunek 3.3. Określanie uprawnień użytkowników poszczególnych rang

� Edit own Basic page content (edytowanie zawartości własnych stron),
� Delete own Article content (usuwanie własnych artykułów),
� Delete own Basic page content (usuwanie własnych stron).

Przewiń zawartość strony w górę do grupy Comments (odpowiedzi) i zaznacz w niej następujące pola
dla rangi Użytkownik uprawniony:

� View comments (dostęp do odpowiedzi),
� Post comments without approval (dodawanie odpowiedzi bez zatwierdzania),
� Edit own comments (edytowanie własnych odpowiedzi).

Właśnie utworzyłeś pierwsze, przykładowe rangi użytkowników i nadałeś im odpowiednie
uprawnienia. Możesz teraz zająć się tworzeniem kont użytkowników.

Tworzenie konta u�ytkownika
Zdefiniowałeś właśnie rangi użytkowników, nadałeś im odpowiednie uprawnienia, zatem jesteś gotowy
do rozpoczęcia prac nad zakładaniem kont użytkowników. Aby utworzyć konto nowego użytkownika,
kliknij odnośnik People (użytkownicy) znajdujący się w menu na górze strony. Otworzysz w ten sposób
stronę widoczną na rysunku 3.4.

Widoczna na rysunku 3.4 lista zawiera spis kont wszystkich użytkowników serwisu. W tej chwili
widnieje na niej jedynie konto administratora, utworzone w chwili wykonywania instalacji systemu
Drupal. Aby dodać nowego użytkownika do systemu, kliknij odnośnik Add user (dodaj użytkownika)
znajdujący się w lewym górnym rogu strony. Otworzysz w ten sposób formularz Add user (dodaj
użytkownika) przedstawiony na rysunku 3.5.

Za chwilę założymy przykładowe konto użytkownika. Wprowadź te dane w poszczególnych polach.

� W polu Username (nazwa użytkownika) wpisz jankowalski.
� W polu E-mail address (adres e-mail) wpisz jankowalski@firma.com.pl.
� W polu Password (hasło) wpisz 12jankowalski34.



TWORZENIE KONTA U�YTKOWNIKA

45

Rysunek 3.4. Tworzenie konta użytkownika

Rysunek 3.5. Formularz dodawania użytkownika
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� W polu Confirm password (potwierdzenie hasła) wpisz 12jankowalski34.
� Upewnij się, że w grupie Status (status) zaznaczyłeś opcję Active (aktywna).
� W grupie Roles (ranga) zaznacz opcję pracownik firmy.
� Zaznacz pole Notify user of new account (powiadomienie o utworzeniu konta). Wybór tej

opcji sprawi, że system Drupal wyśle do użytkownika powiadomienie e-mail o pomyślnym
założeniu konta.

� Kliknij przycisk Create new account (utwórz nowe konto), żeby zapisać wprowadzone dane.
� Otwórz kartę List (lista) znajdującą się na górze formularza, żeby wyświetlić aktualną listę kont

w serwisie (rysunek 3.6). W tej chwili powinno znajdować się na niej również utworzone przed
chwilą konto.

Rysunek 3.6. Wszystkie konta użytkowników w Twoim serwisie

Od tej chwili Jan Kowalski może logować się do Twojego serwisu i podejmować w nim działania,
na które zezwala ranga pracownik firmy.

Zdarzają się przypadki, w których niezbędne jest przeprowadzenie aktualizacji danych użytkownika,
na przykład kiedy osoba używająca go zechce zmienić hasło, adres e-mail lub gdy Ty chcesz zmienić
uprawnienia rangi czy usunąć jego konto. Odpowiednie funkcje stają się dostępne po kliknięciu odnośnika
Edit (edytuj) znajdującego się obok nazwy konta na stronie People (użytkownicy).

Konta zak�adane przez u�ytkowników
Jeżeli serwis został skonfigurowany tak, by użytkownik mógł sam założyć konto, a rola administratora
ograniczała się wyłącznie do przeprowadzenia weryfikacji, proces zakładania konta będzie przebiegał
nieco inaczej. Jeśli dopuściłeś zakładanie konta przez każdego, kto odwiedzi stronę (niezależnie od tego,
czy w dalszych krokach będzie potrzebna akceptacja administratora, czy nie), na formularzu logowania,
nad przyciskiem Log in (zaloguj), pojawi się odnośnik Create new account (utwórz nowe konto). Widok
ekranu logowania znajduje się na rysunku 3.7.
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Rysunek 3.7. Masz możliwość założenia nowego konta

Po kliknięciu tego odnośnika (o ile nie jesteś zalogowany do serwisu) znajdziesz się na stronie, na
której możesz podać propozycję nazwy użytkownika oraz wprowadzić swój adres e-mail (rysunek 3.8).
Spróbuj teraz założyć kolejne przykładowe konto, tym razem korzystając z uprawnień osoby odwiedzającej
stronę, a nie z uprawnień administratora — podaj nazwę użytkownika i wpisz adres e-mail. (Uwaga:
Drupal dopuszcza jednokrotne użycie adresu e-mail w czasie procedury zakładania konta. Jeśli z danym
adresem jest już powiązane jakieś konto, system zgłosi błąd podczas ponownej próby wykorzystania tego
samego adresu).

Rysunek 3.8. Ekran wprowadzania danych konta

Po zakończeniu procedury zakładania konta na Twój adres e-mail zostanie przysłana wiadomość
z informacją o utworzeniu nowego wpisu w bazie, a na ekranie pojawi się komunikat:

Thank you for applying for an account. Your account is currently pending approval by the site
administrator. In the meantime, a welcome message with further instructions has been sent to
your e-mail address. (Dziękujemy za zgłoszenie chęci założenia konta. Konto oczekuje w tej
chwili na zatwierdzenie przez administratora witryny. Tymczasem hasło i dalsze instrukcje
zostały przesłane na podany adres e-mail).

Gdy odwiedzający założy nowe konto w systemie, a Ty będziesz musiał je zatwierdzić, udaj się do
strony People (użytkownicy) i edytuj dane interesującego Cię konta. Zmień jego status z zablokowanego
na aktywny. Dopóki nie przeprowadzisz tej operacji, użytkownik nie będzie mógł logować się do serwisu
za pomocą swojego identyfikatora i hasła. Jeśli zezwoliłeś na tworzenie konta użytkownika bez potrzeby
uzyskania akceptacji ze strony administratora, odwiedzający będzie mógł zalogować się do serwisu
natychmiast po założeniu konta.
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Zmiana has�a
Jednym z bardzo wygodnych rozwiązań w systemie Drupal, które pozwalają znacznie oszczędzić czas
administratora, jest możliwość samodzielnego zmieniania hasła przez użytkownika. Dzięki tej funkcji
administrator nie musi odpowiadać na prośby o dokonanie zmiany hasła. Gdy wylogujesz się z serwisu
(odpowiedni odnośnik znajdziesz w prawym górnych rogu okna przeglądarki), zostaniesz automatycznie
skierowany do ekranu logowania (odsyłam do rysunku 3.7). Tam, nad przyciskiem logowania, znajdziesz
odnośnik Request new password (prześlij nowe hasło).

Po kliknięciu tego odnośnika otwiera się strona, na której użytkownik może podać albo swój
identyfikator, albo adres e-mail.

Wpisanie poprawnego identyfikatora lub adresu e-mail (poprawnego, czyli istniejącego w bazie
danych) sprawi, że system Drupal wyśle na wskazany adres (lub na adres powiązany z podanym
identyfikatorem) wiadomość zawierającą odnośnik, za pomocą którego można jednokrotnie zalogować
się do swojego konta i dokonać tam zmiany hasła.

Podsumowanie
W tym rozdziale opisałem proces konfigurowania ustawień kont użytkowników, tworzenia nowych
rang tych kont oraz przypisywania rangom odpowiednich uprawnień. Wskazałem dylematy, z jakimi
przyjdzie Ci się zmierzyć w czasie pierwszych dni pracy nad kształtem serwisu — wspomniałem między
innymi kwestię ustalenia praw administrowania zasobami serwisu i możliwości dodawania treści, a także
określenia, kto będzie miał prawo decydować o tych sprawach.

Jeśli zdecydujesz się dopuścić innych ludzi do pracy nad zawartością serwisu, będziesz musiał określić
podstawowe uprawnienia tych użytkowników, co realizuje się najlepiej, tworząc odpowiednie rangi
kont użytkowników i definiując powiązane z nimi uprawnienia. Będziesz też musiał zdecydować, kto
i w jaki sposób będzie miał prawo dodawać nowe konta w serwisie. System Drupal oferuje trzy sposoby
tworzenia kont — bezpośrednio przez odwiedzającego stronę i bez potrzeby uzyskiwania akceptacji
administratora, przez odwiedzającego, lecz dopiero po weryfikacji ze strony administratora oraz wyłącznie
przez administratora. Po podjęciu decyzji we wspomnianych powyżej sprawach możesz przystąpić do
zakładania kont użytkowników. Liczba kont jest nieograniczona, ale pamiętaj, jeśli użytkownicy nie będą
w stanie odnaleźć interesujących ich informacji, szybko stracą zainteresowanie Twoim serwisem.
Tu właśnie na scenę wkracza taksonomia, której poświęcę następny rozdział.
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