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Pierwsze kroki
Po instalacji Drupala w przegl�darce internetowej naszym
oczom uka�e si� strona g�ówna serwisu (rysunek 2.1). W tej
chwili niewiele si� na niej dziej� ze wzgl�du na to, �e nie do-

dano jeszcze �adnych tre�ci.

Rysunek 2.1. G�ówna strona serwisu zaraz po instalacji
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Strona g�ówna
Sama strona sk�ada si� z niebieskiego nag�ówka. W lewym górnym
rogu zawiera on logo serwisu oraz jego nazw�, a w prawym rogu skróty
do edycji konta i wylogowania si�. Na dole nag�ówka po lewej stronie
widzimy g�ówne menu nawigacyjne zawieraj�ce tylko jeden odno-
�nik — Strona g�ówna.

Poni�ej nag�ówka po lewej stronie widzimy pierwszy pasek boczny,
w którym znajduje si� wyszukiwarka oraz odno�niki nawigacyjne.
Po prawej stronie paska bocznego znajduje si� w�a�ciwa tre�� domy�l-
nej strony g�ównej.

Na dole strony wida� ciemnoszar� stopk� serwisu, w której w tej chwili
znajduje si� jedynie informacja, �e strona jest zbudowana i nap�dzana
przez system Drupal.

W dalszej cz��ci ksi��ki przejdziemy do opisu struktury stron umo�li-
wiaj�cych konfiguracj� wszystkich elementów Drupala. Je�eli nie jeste-
�my zalogowani, wpisujemy nazw� u�ytkownika, którego utworzyli�my
w trakcie instalacji, oraz has�o i klikamy Zaloguj.

Zaraz po wykonaniu instalacji powiniene� by� zalogowany jako admi-
nistrator utworzony w trakcie instalacji. Mo�na to pozna� po tym, �e
na górze, po prawej stronie ciemnoszarego paska, znajduje si� powitanie
z nasz� nazw� u�ytkownika podan� w trakcie instalacji oraz odno�ni-
kiem Wyloguj.

W przypadku gdy po instalacji z jakiego� powodu nie b�dziemy zalo-
gowani, na stronie g�ównej nie b�dziemy widzieli paska administra-
cyjnego, natomiast pasek boczny nie b�dzie zawiera� menu nawigacyj-
nego. Dost�pny za to b�dzie formularz logowania si� (rysunek 2.2).
Nie b�dzie wtedy równie� widoczny odno�nik Dodaj now� zawarto�	
w tre�ci strony.

Pierwsz� czynno�ci�, jak� b�dziemy zwykle musieli zrobi�, �eby móc
zarz�dza� naszym serwisem, b�dzie 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. Je�eli jeste� zalogowany, kliknij przycisk Wyloguj po prawej stronie
paska. Zostaniesz przeniesiony na stron� g�ówn�, jednak ju� jako
u�ytkownik anonimowy.

 2. W pasku bocznym na stronie g�ównej wpisz w polu Nazwa
u�ytkownika swoj� nazw�.

 3. Wprowad	 Has�o logowania dla podanego u�ytkownika.
 4. Kliknij przycisk Zaloguj. Przegl�darka od�wie�y okno i znowu

powinien by� widoczny pasek administracyjny na górze strony,
sygnalizuj�cy, �e u�ytkownik jest zalogowany w systemie.

Je�eli nie pami�tasz has�a podanego w trakcie instalacji lub rejestracji,
istnieje mo�liwo�	 zmiany has�a poprzez wiadomo�	 e-mail wys�an�
na podany adres e-mail u�ytkownika. W celu przypomnienia has�a nale�y
otworzy	 w przegl�darce adres http://moja-strona.pl/user/password,
zamieniaj�c domen� „moja-strona” na w�asn�.

Zalogowany u�ytkownik posiada dost�p do dzia�ów 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) umo�liwia nawigowanie po admi-
nistracyjnej cz��ci naszego serwisu dzi�ki odno�nikom do najwa�niej-
szych sekcji konfiguracji systemu. Nowy, bardziej przejrzysty podzia�
konfiguracji oddziela od siebie najwa�niejsze zagadnienia, takie jak:

Rysunek 2.3. Pasek administracyjny systemu

� Ikonka Dom — przenosi na stron� g�ówn� serwisu.
� Kokpit — centrum informacji o aktywno�ci u�ytkowników

w systemie.
� Zawarto�	 — zarz�dzanie wszystkimi tre�ciami dodawanymi

do serwisu przez u�ytkowników.
� Struktura — konfiguracja elementów serwisu, takich jak rodzaje

zawarto�ci i kategorie przypisywane do zawarto�ci oraz menu
nawigacyjne i bloki tre�ci umieszczane w obszarach strony
(np. w nag�ówku lub stopce).

� Wygl�d — pozwala na wybieranie i konfigurowanie wygl�du
serwisu, kolorystyki, czcionek itp. poprzez wybór skórki i jej
dostosowanie.

� Ludzie — w tej sekcji mo�emy zarz�dza� kontami u�ytkowników
naszego serwisu.

� Modu�y — s� to rozszerzenia, które po zainstalowaniu i aktywacji
rozbudowuj� i dodaj� nowe funkcjonalno�ci w serwisie.

� Konfiguracja — zawiera podsekcje z ustawieniami podstawowymi,
j�zykowymi, konfiguracj� plików, ustawieniami kont
u�ytkowników oraz wiele wi�cej.

� Raporty — to przydatne narz�dzia dostarczaj�ce informacji
o witrynie oraz problemach i aktualizacjach.

� Pomoc — dokumentacje dotycz�ce tego, jak zacz�� i jak u�ywa�
poszczególnych funkcji i modu�ów.

� Witaj <nazwa u�ytkownika> — powitanie, które jednocze�nie
jest odno�nikiem do konta aktualnie zalogowanego u�ytkownika.
Wi�cej informacji o konfiguracji kont znajduje si� w dalszej
cz��ci ksi��ki.
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� Wyloguj — odno�nik, po klikni�ciu którego stajemy si� zwyk�ym
u�ytkownikiem anonimowym bez dost�pu do dzia�u
administracyjnego serwisu.

� Na samym ko�cu znajduje si� zak�adka ze strza�k�, która umo�liwia
zwijanie i rozwijanie paska skrótów.

Interfejs administracyjny
Dzia�y administracji stron� s� uruchamiane przede wszystkim z paska
administracyjnego, ale mog� by� równie� wywo�ywane przez ró�ne
skróty w systemie. Ca�a administracja odbywa si� w wyskakuj�cym
okienku (rysunek 2.4), które pojawia si� nad aktualn� stron� i przy-
krywa j� pó�przezroczystym cieniem.

Rysunek 2.4. Przyk�adowe okno interfejsu administracyjnego

Ka�da strona administracyjna posiada nazw� nad bia�ym oknem oraz
ikonk� umo�liwiaj�c� dodawanie jej lub usuwanie z paska skrótów.

Po prawej stronie mog� si� czasami znajdowa� zak�adki do ró�nych
kart, które zawieraj� dodatkowe ustawienia i formularze dla danego
dzia�u administracyjnego.

Ca�kiem po prawej stronie znajduje si� przycisk zamykania interfejsu
administracyjnego, który zamyka okno i przenosi nas z powrotem do
poprzedniej strony.

Nad ustawieniami w ka�dej karcie znajduje si� �cie�ka nawigacyjna.
S� to odno�niki do kolejnych elementów nadrz�dnych dla strony, na
której si� znajdujemy. Dzi�ki temu mo�emy �atwo nawigowa� nawet
po bardzo rozbudowanych strukturach i zawsze wiemy, gdzie si� aktu-
alnie znajdujemy.
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� W I C Z E N I E

2.2 Nawigacja po oknach administracyjnych

 1. Kliknij odno�nik Konfiguracja w pasku administracyjnym.
 2. Kliknij Ustawienia konta — pierwszy dzia� w grupie LUDZIE

w kolumnie po lewej stronie.
 3. Z pierwszej zak�adki USTAWIENIA przejd	 na zak�adk�

ZARZ
DZANIE POLAMI.
 4. Przejd	 do dzia�u Ludzie, klikaj�c odno�nik w �cie�ce nawigacyjnej.
 5. Wró� do dzia�u Ustawienia konta.
 6. Zamknij okno, klikaj�c przycisk zamykania okna administracyjnego

po prawej stronie (bia�y znak „x” w czarnym kó�ku).

Pasek skrótów u�ytkownika
Tu� pod paskiem administracyjnym znajduje si� pasek skrótów u�yt-
kownika (rysunek 2.5). Domy�lnie po lewej stronie zawiera on odno-
�niki do tworzenia i wyszukiwania tre�ci w serwisie, a po prawej
odno�nik do edycji skrótów umieszczonych na tym pasku.

Rysunek 2.5. Zwijany pasek skrótów u�ytkownika

Pasek skrótów mo�e zawiera� odno�niki zdefiniowane przez u�ytkow-
nika. Zwykle s� to zak�adki do najcz��ciej odwiedzanych formularzy
i miejsc w systemie.

� W I C Z E N I E

2.3 Dodawanie odno�ników do paska skrótów

 1. Przejd	 do dowolnej strony administracyjnej, na przyk�ad klikaj�c
Konfiguracja, a nast�pnie pierwszy odno�nik w prawej kolumnie,
czyli Podstawowe dane.

 2. Po prawej stronie nazwy dzia�u, nad okienkiem nak�adki
administracyjnej, znajduje si� znaczek plusa (rysunek 2.6). Po
najechaniu kursorem myszy na t� ikonk� pojawi si� opis funkcji.
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Rysunek 2.6.
Ikonka dodawania
strony do paska
skrótów

� Kliknij ikonk� Dodaj do sekcji skrótów Domy�lny.
� Po prze�adowaniu strony w pasku skrótów pojawi si� nowy

odno�nik — Podstawowe dane.

� W I C Z E N I E

2.4 Usuwanie odno�ników z paska skrótów

 1. Przejd	 do dowolnej strony, która znajduje si� ju� w pasku skrótów,
na przyk�ad klikaj�c jeden z odno�ników w tym pasku.

 2. Podobnie jak w poprzednim �wiczeniu, po prawej stronie nazwy
dzia�u 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 prze�adowanie strony.
Usun��e� odno�nik z paska skrótów.

Czasami po dodaniu skrótu chcieliby�my go przesun�� na pasku i zro-
bi� porz�dek lub pouk�ada� odno�niki ko�o siebie. Przed nast�pnym
�wiczeniem dodaj do paska skrótów jeszcze trzy wybrane strony admi-
nistracyjne. Mog� to by� strony z dzia�u konfiguracji, na przyk�ad Pod-
stawowe 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 kolejno�ci odno�ników na pasku skrótów

 1. Kliknij Edycja skrótów po prawej stronie paska skrótów.
 2. Strona edycji skrótów sk�ada si� z tabeli odno�ników w��czonych,

czyli aktualnie widocznych na pasku, oraz wy��czonych
— ukrytych odno�ników, których nie chcemy ca�kiem usuwa�
(rysunek 2.8).

Rysunek 2.8. Tabela odno�ników w menu skrótów

 3. Ka�dy wiersz tabeli zawiera kolejno uchwyt do przenoszenia
(ma�y krzy�yk ze strza�kami na ko�cach), wy�wietlan� nazw�
skrótu oraz odno�niki do operacji edytuj i usu�.

 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy uchwyt i przytrzymaj. Nast�pnie
zacznij przeci�ga� myszk� w gór� lub w dó� listy odno�ników.

 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� odno�niki w nowej kolejno�ci.

Nad tabel� znajduje si� odno�nik do formularza dodawania nowe-
go skrótu, który umo�liwia wpisanie �cie�ki i nazwy pojawiaj�cej
si� na pasku. W tym miejscu mo�liwe jest równie� usuwanie po-
zycji z paska poprzez klikni�cie czynno�ci usu� i potwierdzenie
operacji na nast�pnej stronie.
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� W I C Z E N I E

2.6 Edycja odno�nika 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 mo�liwa jest równie� zmiana samej �cie�ki, do
której prowadzi odno�nik, jednak nie b�dziemy jej w tej chwili
zmienia�.

 4. Kliknij przycisk Zachowaj. Po od�wie�eniu strony w pasku
skrótów zamiast starej etykiety jest nowa, krótsza.

W przypadku gdy mamy wi�cej odno�ników, warto pomy�le	 nad
skróceniem ich nazw, dzi�ki czemu by	 mo�e zmie�cimy jeden lub dwa
odno�niki wi�cej. Mniej klikania i przewijania stron to przede wszystkim
wygoda i oszcz�dno�	 czasu.

Podstawowa konfiguracja i nawigacja
Poniewa� nasz serwis w tej chwili nie jest zbyt rozbudowany, prze-
chodzimy od razu do jego administracji. W trakcie instalacji ustawili-
�my nazw� witryny i jej adres e-mail. Mo�emy jednak chcie� zmody-
fikowa� te ustawienia.
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� W I C Z E N I E

2.7 Zmiana podstawowych danych witryny

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

odno�nik Podstawowe dane.
 3. Pierwsze trzy pola tworz� grup� SZCZEGÓ�Y SERWISU

(rysunek 2.10). Mo�emy tutaj zmieni� nazw� witryny wy�wietlan�
w nag�ówku strony oraz has�o witryny, które w zale�no�ci
od ustawie� skórki pojawia si� najcz��ciej pod nazw� witryny
w nag�ówku. Wpisz dowolny tekst w polu Has�o.

Rysunek 2.10. Formularz edycji podstawowych danych serwisu

Trzecie pole to adres g�ówny witryny, wykorzystywany jako
adres nadawcy we wszystkich wiadomo�ciach wysy�anych
automatycznie z serwisu do u�ytkowników. Je�eli chcesz, mo�esz
go w ka�dej chwili zmieni�.
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 4. Kolejna grupa ustawie� sk�ada si� z dwóch pól zgrupowanych
jako Strona g�ówna. W tym miejscu mo�na okre�li�, ile
najnowszych wpisów z w��czon� opcj� publikacji na stronie
g�ównej b�dzie si� na niej pojawia�o. Zmie� na 5.
Mo�liwe jest równie� ustawienie strony g�ównej na dowoln�
zawarto�� naszego serwisu. S�u�y do tego drugie pole w tej grupie.
Je�eli jest ono ustawione na przyk�ad na �cie�k� utworzonych
wcze�niej stron typu Prosta strona, Artyku� lub dowolnej innej
zawarto�ci, to b�dzie si� ona pojawia�a jako strona g�ówna serwisu,
a Ilo�	 wpisów na stronie g�ównej nie jest wtedy brana pod uwag�.

 5. Ostatnia grupa ustawie� dotyczy stron b��dów. Po utworzeniu
w�asnych stron b��dów, na przyk�ad z wyszukiwark� i opisem,
mo�na tutaj wpisa� ich �cie�ki, dzi�ki czemu u�ytkownicy po
wpisaniu adresu, który nie istnieje lub do którego nie posiadaj�
dost�pu, b�d� przenoszeni na podane tutaj strony.

 6. Kliknij przycisk Zachowaj konfiguracj�.
 7. Kliknij przycisk zamkni�cia okna administracyjnego lub ikonk�

strony domowej w pasku administracyjnym po lewej stronie.
Po od�wie�eniu w nag�ówku powinno si� pojawi� wpisane has�o.

Kokpit
Centrum dowodzenia nasz� witryn� i pierwsza strona na pasku admi-
nistracyjnym to w�a�nie Kokpit (rysunek 2.11).

Rysunek 2.11. Kokpit systemu
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W tej chwili kokpit zawiera informacje dotycz�ce najnowszych tre�ci
dodanych na stronie oraz list� ostatnio utworzonych u�ytkowników
i formularz wyszukiwania. Poniewa� w serwisie nie ma tre�ci, a jedy-
nym u�ytkownikiem jest administrator utworzony w czasie instalacji,
niewiele si� jeszcze tutaj dzieje. Jednak sam kokpit jest bardzo wygod-
nym i elastycznym narz�dziem. Mo�liwe 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 odno�nik Dostosuj kokpit.
 2. W trybie edycji kokpitu zobaczysz obszar ukrytych bloków

(na szarym tle) oraz dwie kolumny zawieraj�ce bloki widoczne
na stronie kokpitu (rysunek 2.12).

Rysunek 2.12. Ekran dostosowania kokpitu

 3. Kliknij Ostatnie odpowiedzi i, trzymaj�c wci�ni�ty przycisk
myszki, przenie� ten blok nad lew� kolumn�, poni�ej bloku
Ostatnie tre�ci.

 4. Pu�� blok — pojawi si� on w lewej kolumnie kokpitu pod blokiem
Ostatnie tre�ci.

 5. Kliknij przycisk Gotowe — zostaniesz przeniesiony z powrotem
do kokpitu. Pod blokiem Ostatnie tre�ci widoczny jest nowy blok
z ostatnimi odpowiedziami (komentarzami) do tre�ci na stronie.
Oczywi�cie w serwisie nie ma �adnych tre�ci i nie ma te�
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odpowiedzi, wi�c na razie jest on pusty. Zobaczysz jednak,
�e kokpit jest centralnym punktem, dzi�ki któremu mo�na
szybko zorientowa� si�, co si� dzieje w witrynie.

� W I C Z E N I E

2.9 Zmiana uk�adu bloków w kokpicie

 1. Kliknij odno�nik Dostosuj kokpit.
 2. Przenie� kursor myszki nad Formularz wyszukiwania i kliknij,

a nast�pnie — trzymaj�c przycisk myszki — przenie� ten blok
na sam dó� lewej kolumny.

 3. Pu�� przycisk myszki.
 4. Podobnie jak w drugim kroku, nale�y z�apa� blok Kto przegl�da

z obszaru bloków ukrytych i przenie�� go do prawej kolumny
pod blokiem Nowi u�ytkownicy.

 5. W ten sam sposób mo�esz przenie�� dowolny blok na szary
obszar bloków ukrytych, je�eli nie interesuj� Ci� informacje
na przyk�ad o nowych u�ytkownikach.

 6. Je�eli jeste� ju� zadowolony z dostosowania kokpitu, kliknij
przycisk Gotowe, co spowoduje zapisanie ustawie� i przeniesie
Ci� z powrotem do kokpitu.


wie�a instalacja udost�pnia nam tylko pi�� bloków w Kokpicie. Mo�-
liwe jest dodanie kolejnych bloków, które mo�emy stworzy� sami lub
poprzez instalacj� w systemie dodatkowych modu�ów. S�u�y do tego
odno�nik Dodaj inne bloki w obszarze bloków ukrytych w widoku
dostosowania kokpitu. Wi�cej informacji na ten temat mo�na znale	�
w rozdziale w ca�o�ci po�wi�conym blokom w dalszej cz��ci ksi��ki.
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