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Własna strona WWW? Sklep internetowy lub forum? Z Drupalem to możliwe!
• Jak sprawnie poruszać się w środowisku systemu Drupal?

• Jak pracować z modułami, skórkami i zawartością witryny?

• Jak od podstaw zbudować i uruchomić własny serwis?

Jak twierdzi autor tej książki, Drupal to coś więcej niż CMS. I ma rację, biorąc pod uwagę fakt, że 

ten system zarządzania treścią umożliwia to, co nie zawsze łatwe jest w przypadku innych 

systemów, takich jak Joomla! czy Wordpress – swobodę tworzenia w pełni dopasowanych stron. 

Dzięki modularnej strukturze i tysiącom dodatków Drupal zapewnia projektantom niemal 

nieograniczone możliwości kreowania funkcjonalności i wyglądu witryny. Ten potencjał

w połączeniu z opinią niezawodnego i elastycznego systemu oraz wielkim wsparciem światowej 

społeczności sprawił, że wciąż mało popularny w Polsce Drupal na świecie wyrósł na lidera rynku 

CMS. Dowód? W oparciu o niego powstały tak prestiżowe witryny, jak strona amerykańskiego 

Białego Domu, oficjalny serwis miasta Londyn, strona króla Belgii czy polskiego Ministerstwa 

Gospodarki. Jednocześnie od 2007 roku Drupal regularnie zdobywa tytuł najlepszego CMS

w licznych konkursach.

I choć jest to system oparty na otwartym kodzie źródłowym, nic za darmo! Drupal uchodzi 

bowiem za jeden ze skryptów trudniejszych do opanowania. Aby więc ułatwić sobie to zadanie, 

podejmij naukę z kompletnym podręcznikiem, dzięki któremu szybko i bez trudu ujarzmisz ten 

niezwykły system. Błyskawicznie opanujesz jego środowisko i przejdziesz do budowania własnej, 

profesjonalnej witryny. Przeczytasz o tym, jak opracować strukturę menu i wykonać tłumaczenie 

interfejsu oraz dowiesz się wszystkiego na temat modułów, „skórek” i szablonów. Nauczysz się 

sprawnie zarządzać zawartością strony i jej użytkownikami oraz optymalnie ją konfigurować. Krok 

po kroku prześledzisz proces budowania przykładowego serwisu z wykorzystaniem modułów CCK 

i Views – zobaczysz, jak atrakcyjnie prezentować treść, zapewnić stronie pełnię funkcjonalności

i estetyczny wygląd oraz zadbać o jej bezpieczeństwo. Dowiesz się, jak poprawnie uruchomić 

swoją witrynę i administrować nią, a także poznasz rozwiązania typowych problemów, na jakie 

możesz trafić przy każdym z realizowanych etapów.

Przekonaj się, że nawet tak potężne narzędzie jak Drupal z dobrym podręcznikiem 
staje się łatwe do opanowania! 
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Rozdzia� 4.

Budowa witryny

Wst�p
W tym rozdziale omówimy szereg opcji, które decyduj� o tym, jak witryna ma si�
prezentowa	 i z czego jest zbudowana. Wybierzemy wi�c skórk�, skonfigurujemy
wy�wietlane w jej obr�bie bloki, zbudujemy nawigacj�, a tak�e dokonamy t�umacze-
nia interfejsu. Dowiemy si�, jak w��czy	 modu�y, a dla dowolnej strony ustawi	 alter-
natywny adres (alias). Jest to zestaw opcji sk�adaj�cych si� na cz��	 dzia�u zarz�-
dzania nazwanego Budowa witryny.

Aliasy adresów
…/admin/build/path

Alias jest alternatywn�, ustawion� przez nas �cie�k� (URL), której wywo�anie spowoduje
wy�wietlenie strony pierwotnie znajduj�cej si� pod innym adresem.

Ka�da strona naszej witryny ma swój unikalny adres. Przyk�adowo ka�dy segment jest
dost�pny po podaniu �cie�ki …/node/<numer kolejny segmentu>, a wi�c …/node/1,
…/node/2 i tak dalej. Formularz kontaktowy znajdziemy pod adresem …/contact, a stron�
logowania pod …/user.

Bywaj� sytuacje, �e chcemy nada	 inny adres jednej ze stron — bo obecny jest trudny
do zapami�tania, nie wygl�da zbyt dobrze albo woleliby�my zmieni	 s�ówko angielskie
na polskie (contact — kontakt, taxonomy/2 — kategoria/2). Do tego w�a�nie s�u�y
zak�adanie aliasów adresów.

Je�li interesuje nas automatyczne generowanie aliasów dla ka�dej dodawanej tre-
�ci, kategorii czy u�ytkownika, powinni�my zainteresowa� si� modu�em pathauto,
który oferuje takie w�a�nie mo�liwo�ci.
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Klikamy Dodaj alias, co przeniesie nas na stron� …/admin/build/path/add. Nast�pnie
musimy wybra	, dla jakiej wersji j�zykowej chcemy go za�o�y	, a potem poda	 ist-
niej�cy adres i jego alias (rysunek 4.1).

Rysunek 4.1.
Tworzenie aliasu,
czyli niestandardowego
adresu do strony

Wa�ne, aby adres, do którego chcemy utworzy� alias, faktycznie istnia�. W powy�szym
przyk�adzie u�yto adresu …/node/4, ale je�li nie utworzono jeszcze �adnych wpisów
albo dodano jedynie trzy lub mniej, zapisanie powy�szych opcji wygeneruje b��d.

Podczas dodawania i edycji aliasów podajemy, dla jakiej wersji j�zykowej je tworzymy.
O j�zykach i ich obs�udze wi�cej dowiemy si� w rozdziale 6. „Konfiguracja witryny”.
Teraz niech wystarczy nam wiedza, �e je�li b�dziemy prowadzi	 tak� stron�, to dla
poszczególnych wersji j�zykowych danego wpisu mo�emy za�o�y	 inne aliasy.

Bez k�opotu za�o�ymy aliasy zawieraj�ce polskie litery, spacje, czy nawet wykrzyknik.
Jednak pewne znaki (np. znak zapytania, znak &, gwiazdka) maj� specjalne znaczenie
w adresacji u�ywanej na serwerach WWW b�d� w systemach operacyjnych i mog� spo-
wodowa	 b��dne rozwi�zywanie adresów — strona po wpisaniu …/g�ówna @#$!%^&*?
nie zostanie znaleziona. Aby unikn�	 niepotrzebnych problemów, zaleca si� stosowanie
w adresach tylko ograniczonego zestawu znaków — a – Z, 0 – 9, podkre�lenia i my�lnika.

Po dodaniu kilku aliasów mo�emy przejrze	 ich wykaz na stronie g�ównej zarz�dzania
aliasami (rysunek 4.2).

Rysunek 4.2.
Wykaz aliasów

Nale�y zwróci	 uwag� na to, �e system nie dopu�ci do sytuacji, kiedy mieliby�my
dwa takie same adresy. Próba za�o�enia aliasu, który spowodowa�by istnienie dwóch
identycznych URL, zako�czy si� b��dem. Nie ma jednak przeciwwskaza�, aby kilka
aliasów wskazywa�o na jeden URL, zatem dla formularza kontaktowego mo�emy za-
rezerwowa	 kilka adresów — kontakt, napisz-do-nas, napisz i jakie tylko chcemy.

Warto zapami�ta	, �e aliasy b�d� dzia�a	 równie� jako identyfikatory stron wpisywane
w definiowaniu widoczno�ci bloków — o czym ju� za chwil� w kolejnej cz��ci, gdzie
omówimy system ich wy�wietlania.
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Bloki
…/admin/build/block

Blok to pewien obszar na stronie, zawieraj�cy zazwyczaj niewielk� porcj� tre�ci (np.
ostatnie komentarze), jak�� funkcjonalno�	 (np. pole wyszukiwania) b�d� inne dane
(np. list� obecnie zalogowanych u�ytkowników), dostarczan� przez jeden z zainstalowa-
nych w systemie modu�ów.

Bloki mo�emy umieszcza	 w zdefiniowanych dla ka�dej skórki obszarach, a tak�e
sterowa	 ich widoczno�ci� na podstawie adresu, uprawnie� czy zdefiniowanej przez
nas funkcji PHP.

Dzi�ki zarz�dzaniu blokami mo�emy sterowa	 wszystkimi tymi funkcjami, tak aby
ka�dy blok wy�wietla� si� w po��danym miejscu, w �ci�le zdefiniowanych sytuacjach.

Bloki w wi�kszo�ci s� dostarczane przez modu�y — w miar� jak b�dziemy instalowa	
kolejne, ich wykaz stanie si� bogatszy. Jeden modu� mo�e dostarcza	 zero, jeden b�d�
wi�cej bloków. Sami mo�emy te� doda	 blok z dowoln� tre�ci� (zgodnie z wybranym
formatem danych) b�d� kodem PHP.

Po wej�ciu na t� stron� zarz�dzania zobaczymy wykaz dost�pnych w systemie bloków,
zawieraj�cy w kolejnych kolumnach:

� uchwyt do przeci�gania do innego obszaru lub do zmiany kolejno�ci bloku
w danym obszarze,

� nazw� bloku,

� przypisanie do jednego z obszarów, jakie zdefiniowa� autor aktualnie
u�ywanej skórki,

� opcj� wykorzystywania modu�u zapobiegania przeci��eniu,

� link do konfiguracji,

� ewentualnie (w przypadku bloków stworzonych przez nas) link do usuni�cia bloku.

Rozmieszczanie bloków jest realizowane metod� „przeci�gnij i upu�	” lub poprzez
przydzia� do obszaru na podstawie listy warto�ci. Formularz zarz�dzania blokami (do-
st�pny pod adresem …/admin/build/block) nale�y zapisa	, aby zmiany da�y jaki� efekt
(rysunek 4.3).

Na rysunku widzimy, �e ka�dy blok przydzielony jest do jednego z obszarów (w wypadku
skórki Garland mo�e to by	 Lewa kolumna boczna, Prawa kolumna boczna, Zawarto��,
Nag�ówek, Stopka b�d� <brak>, czyli blok nigdzie niewy�wietlany).

Powy�szy rysunek przedstawia te� blok w�asny, który mo�emy utworzy	 za pomoc�
formularza tworzenia nowego bloku (co opisano kilka stron dalej).
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Rysunek 4.3.
Rozmieszczanie
bloków w obszarach

System wy�wietla nam ponadto w ramach skórki szereg specjalnych pól, zawieraj�-
cych nazwy obszarów, dla �atwiejszej orientacji, gdzie dok�adnie pojawi si� blok, kiedy
przydzielimy go np. do obszaru Nag�ówek (rysunek 4.4).

Rysunek 4.4. Pola wy�wietlane tylko w dziale zarz�dzania blokami pomagaj� w ich rozmieszczeniu
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Je�li mamy uruchomion� wi�cej ni� jedn� skórk�, to zobaczymy dodatkowo linki do
wy�wietlenia konfiguracji bloków w ka�dej z nich, czyli dla ka�dej ze skórek konfi-
guracja rozmieszczenia bloków jest unikalna (rysunek 4.5).

Rysunek 4.5.
Rozmieszczenie bloków
mo	emy konfigurowa�
niezale	nie dla ka	dej
aktywnej skórki

Zauwa�my te�, �e je�li wybrali�my inn� skórk� dzia�u zarz�dzania, to strona konfigu-
racji bloków poka�e si� w skórce domy�lnej, a nie skórce dzia�u zarz�dzania. Jest to
logiczne, poniewa� przy zarz�dzaniu usytuowaniem bloków w 95% przypadków b�-
dzie nam chodzi�o o bloki widoczne w skórce, jak� widzi typowy u�ytkownik witryny,
a nie administrator.

Bloki dost�pne po instalacji

Po instalacji Drupala 6 i uruchomieniu wszystkich dost�pnych modu�ów mamy do
dyspozycji bloki pokazane w poni�szej tabeli (tabela 4.1).

Tabela 4.1. Bloki dost�pne po instalacji

Nazwa bloku (Adres konfiguracji
(admin/build/block/configure/…))

Co robi? (konfiguracja ponad standard)

Prze��cznik wersji j�zykowej (locale/0) Pozwala wybra	 j�zyk witryny. Je�li w�a�nie ogl�dany
segment ma t�umaczenie na klikni�ty j�zyk, zostanie
ono zaprezentowane.

Ostatnio w blogach (blog/0) Pokazuje wszystkie najnowsze wpisy z blogów
u�ytkowników.

Ostatnie wiadomo�ci z kana�u
(NAZWA)(aggregator/
feed-<identyfikator kana�u>)

Pokazuje list� najnowszych wiadomo�ci w kanale
subskrybenta kana�ów. Mo�emy skonfigurowa	 liczb�
elementów w bloku.

Ostatnie wiadomo�ci w kategorii
(NAZWA)(aggregator/ category
-< identyfikator kategorii>)

Pokazuje list� najnowszych wiadomo�ci w kategorii
subskrybenta kana�ów. Mo�emy skonfigurowa	 liczb�
elementów w bloku.

Ostatnie odpowiedzi (comment/0) Lista najnowszych komentarzy do dowolnego typu
tre�ci.

Odno�niki podstawowe (menu/primary-links) Pokazuje menu odno�ników podstawowych w strukturze
drzewa.

Odno�niki dodatkowe (secondary-links) Pokazuje menu odno�ników dodatkowych w strukturze
drzewa.
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Tabela 4.1. Bloki dost�pne po instalacji — ci�g dalszy

Nazwa bloku (Adres konfiguracji
(admin/build/block/configure/…)) Co robi? (konfiguracja ponad standard)

Nowi u�ytkownicy (user/2) Pokazuje list� nowo zarejestrowanych u�ytkowników.
W konfiguracji mo�emy zdefiniowa	 liczb�
wy�wietlanych u�ytkowników.

Nowe tematy (forum/1) Wykaz najnowszych tematów za�o�onych na forum.
Mo�emy poda	, jaka liczba tematów ma si� pokazywa	.

Aktywne tematy (forum/0) Pokazuje najnowsz� aktywno�	 na forum — nowo
za�o�one tematy oraz tematy, w których w�a�nie
pojawi�a si� nowa odpowied�. Mo�emy poda	,
jaka liczba tematów ma si� pokazywa	.

Naj�wie�sza ankieta (poll/0) Wy�wietla najnowsz� ankiet� z mo�liwo�ci�
zag�osowania.

Kto przegl�da (user/3) Wy�wietla nazwy u�ytkowników zalogowanych
i aktywnych przez ustawiony w bloku czas
w minutach oraz informacj� o liczbie odwiedzaj�cych
(z podzia�em na zarejestrowanych i nieznajomych).
Aktywno�	 u�ytkownika w minutach:
D�ugo�	 listy u�ytkowników:

Ksi��ka (book/0) Pokazuje drzewiast� struktur� ksi��ki. Mo�emy
zdecydowa	, czy pokazujemy tylko w sytuacji, kiedy
trafili�my na stron� ksi��ki (wtedy pokazujemy struktur�
ksi��ki, do której nale�y dana strona), czy mo�e
pokazujemy wszystkie ksi��ki w systemie, niezale�nie
od tego, jaka obecnie strona jest wy�wietlana.

Informacje o autorze (profile/0) Pozwala wy�wietli	 dane o autorze danego wpisu,
wraz z polami wype�nionymi w profilu (zgodnie
z konfiguracj� bloku mo�emy wybra	 tylko niektóre pola).

Formularz wyszukiwania (search/0) Wy�wietla pole wyszukiwarki.
Subskrybuj (node/0) Wy�wietla ikon� b�d�c� linkiem do kana�u RSS

witryny — http://adres.pl/rss.xml.
Logowanie (user/0) Udost�pnia formularz logowania — oczywi�cie tylko

u�ytkownikom niezalogowanym. Je�li w��czono
modu� OpenID, blok umo�liwia zamian� formularza
tradycyjnego (u�ytkownik+has�o) na pole do wpisania
identyfikatora OpenID.

Nawigacja (user/1) Pokazuje podr�czne menu dla zalogowanego
u�ytkownika, zawieraj�ce link do edycji profilu,
dodawania zawarto�ci, wylogowania, linki do dzia�u
zarz�dzania (je�li u�ytkownik ma do niego dost�p)
i tym podobne.

Witryn� nap�dza Drupal (system/0) Wy�wietla informacj� o systemie u�ytym do budowy
strony i logo Drupala. Mo�emy wybra	 kilka wersji
kolorystycznych i wielko�ci.



Rozdzia� 4. � Budowa witryny 101

Konfiguracja bloku

Ka�dy blok mo�e udost�pnia	 specyficzne dla niego opcje konfiguracyjne, ale jest te�
szereg atrybutów wspólnych, które posiada ka�dy blok w systemie, niezale�nie od tego,
czy stworzyli�my go sami, czy dostarcza go jeden z modu�ów.

Po wej�ciu w konfiguracj� dowolnego bloku (odno�niki do konfiguracji s� przy ka�dym
z nich na stronie zarz�dzania) zobaczymy zatem opcje specyficzne dla niego oraz standar-
dowe, omówione ni�ej.

Opis bloku jest tekstem, jaki pojawi si� na stronie zarz�dzania blokami. Mo�emy go
ustawi	 tylko dla bloków, które dodamy w�asnor�cznie.

Tytu� bloku to tekst nag�ówka, jaki zostanie zaprezentowany u�ytkownikowi (rysu-
nek 4.6).

Rysunek 4.6.
Blok o tytule
„Muzyka”

Mo�emy te� nie wy�wietla	 �adnego tytu�u — wtedy w pole na� przeznaczone wstawia-
my <none>. Je�li pole pozostawimy puste, system wy�wietli domy�lny tytu�, o ile dany
blok taki posiada.

W dalszej konfiguracji bloku, w sekcji U�ytkownicy, mamy do wyboru trzy opcje
decyduj�ce o tym, czy blok ma by	 pokazywany obligatoryjnie, bez mo�liwo�ci wy-
��czenia (opcja pierwsza), czy zezwoli	 u�ytkownikom na wy��czenie go sobie w pro-
filu (opcja druga), czy mo�e w ogóle go nie wy�wietla	, dopóki u�ytkownik z pe�n�
�wiadomo�ci� nie w��czy go na stronie edycji profilu.

Sekcja Wy�wietlanie zale�ne od rangi oznacza, �e blok zobacz� tylko osoby przy-
nale�ne do zaznaczonych tutaj rang. W ten sposób mo�emy zaprezentowa	 bloki tylko
wybranej grupie — na przyk�ad osobom niezalogowanym b�d� moderatorom ko-
mentarzy.

Ostatnia sekcja, Wy�wietlanie zale�ne od strony, wymaga szerszego omówienia. Za
jej pomoc� mo�emy ustawi	 pokazywanie bloku tylko, gdy odwiedzamy wybrane
i wprost tu podane adresy (opcja Pokazuj tylko na stronach z listy), b�d� przeciwnie
— przy wskazanych �cie�kach go ukry	, a wy�wietla	 na wszystkich innych (opcja
Pokazuj na wszystkich stronach prócz tych z listy).

Trzecia opcja, Wy�wietlaj, je�li poni	szy kod PHP zwraca prawd� — TRUE jest prze-
znaczona do sterowania wy�wietlaniem bloku za pomoc� dowolnego kodu PHP
zwracaj�cego prawd� lub fa�sz.

Je�li chodzi o pierwsze dwie opcje, przyk�adem niech b�dzie sytuacja, kiedy chcemy
wy�wietla	 blok z reklam� na ka�dej stronie, ale:
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� nie na stronie g�ównej,

� nie w dziale administracyjnym,

� nie podczas edycji zawarto�ci.

Wystarczy wype�ni	 formularz jak na rysunku i blok b�dzie zachowywa� si� dok�ad-
nie tak, jak chcemy (rysunek 4.7).

Rysunek 4.7.
Manewrowanie
widoczno�ci� bloku
w zale	no�ci
od �cie	ki do strony

Jak wida	, z wykorzystaniem znaku wieloznacznego * zast�puj�cego dowolny (rów-
nie� pusty) ci�g znaków, jeste�my w stanie do�	 precyzyjnie zaadresowa	 zarówno
ko�cówki, jak i dowoln� wewn�trzn� cz��	 adresu. Wiedz�c, �e wszystkie strony edycji
zawarto�ci maj� format …/node/<identyfikator segmentu>/edit, mogli�my wprowa-
dzi	 mask� do wykluczenia wy�wietlania bloku pod tymi adresami.

Warto te� zauwa�y	 s�ówko <front>. S�u�y ono do sterowania widoczno�ci� bloku na
stronie g�ównej. Mimo i� strona ta mo�e si� z czasem zmieni	 (konfiguracja tego, co
jest stron� g�ówn�, pozwala na wskazanie dowolnej �cie�ki w systemie), nie b�dziemy
musieli poprawia	 widoczno�ci wszystkich bloków.

Jeszcze szerszego omówienia wymaga trzecia opcja sterowania widoczno�ci� bloku.
Kod PHP, jaki mo�emy tu wstawi	, jest zupe�nie dowolny. Je�li zechcemy pokazy-
wa	 blok z wynikami Du�ego Lotka, mo�emy tu sprawdza	 dzie� tygodnia i zwraca	
TRUE, je�li jest akurat wtorek, czwartek b�d� sobota. Z bardziej przydatnych przyk�a-
dów, mo�emy sprawdzi	, jaki jest typ aktualnie wy�wietlanej strony, i pokazywa	
blok tylko, je�li jest to wpis w blogu (rysunek 4.8).

Rysunek 4.8.
Manewrowanie
widoczno�ci�
bloku w zale	no�ci
od rezultatu,
jaki zwraca kod PHP
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Powy�szy rysunek zawiera tylko kilka linijek kodu, wi�c przy okazji go omówimy.
Zawiera on instrukcj� if, która — je�li adres obecnie wy�wietlanej strony sk�ada si�
ze s�ówka „node” i dowolnego numeru — zwróci TRUE pod warunkiem, �e w�a�nie
wy�wietlany segment jest typu blog. Tablica arg(0) przechowuje kolejne cz��ci adresu
rozdzielone uko�nikiem, zatem w wypadku adresu …/node/5 zmienna arg(0) b�dzie
równa node, a arg(1) równa	 si� b�dzie 5.

Przyk�ady skryptów do gotowego zastosowania w tym miejscu znajduj� si� w spe-
cjalnej cz��ci dokumentacji na stronie http://drupal.org/node/60317. Warto przej-
rze	 te propozycje, bo bywaj� tam naprawd� ciekawe sposoby wzbogacenia funkcji
strony.

W�asne bloki

Zarz�dzanie blokami pozwala nam po klikni�ciu opcji Dodaj blok (…/admin/build/
block/add) doda	 do systemu blok zawieraj�cy dowoln� tre�	 b�d�, znowu, kod PHP.

Od najprostszego umieszczenia komunikatu od administratora do u�ytkowników w randze
moderator, do skomplikowanego bloku wy�wietlaj�cego dane pobrane z bazy, me-
chanizm ten daje pot��ne mo�liwo�ci. Po zapisaniu pojawi si� on na li�cie dost�p-
nych bloków, ró�ni�c si� od wbudowanych tym, �e widoczna b�dzie przy nim opcja
usu
 (rysunek 4.9).

Rysunek 4.9.
Opcja usuwania bloku
jest dost�pna tylko
dla tych, które sami
utworzyli�my

Bloki zawieraj�ce kod PHP to funkcja, dzi�ki której mo�emy wy�wietli	 na stronie
niemal dowoln� informacj�, jak� mo�emy sobie wyobrazi	 i uda nam si� zaimplemen-
towa	 jej przygotowanie — na przyk�ad poprzez zapytanie do bazy danych, si�gni�cie
do systemu plików czy napisanie dowolnie skomplikowanego kodu.

Przyk�adowe pomys�y na bloki zbudowane z kodu PHP mo�emy znale�	 na stronie
http://drupal.org/node/21867, zawieraj�cej dziesi�tki pomys�ów na wykorzystanie tej
funkcji.

Jeden z najprostszych pomys�ów to wy�wietlenie losowego tekstu — cytatu, wskazówki,
porady. Osi�gniemy to, wywo�uj�c opcj� Dodaj blok (…/admin/build/block/add) i wpi-
suj�c kod PHP w pole Tre�� bloku (rysunek 4.10).
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Rysunek 4.10.
Wprowadzanie
zawarto�ci bloku

Kod, jaki wkleili�my w powy�szym rysunku, ma niniejsz� posta	:
<?php
// porada ze strony http://drupal.org/node/21867
  global $user;
  $cytat  = array(
    'Hej, czy nie wiecie, nie macie w�adzy na �wiecie <br />  (Kult)',
    'Mniej czytajcie/Mniej si� uczcie/Wi�cej my�lcie/Wi�cej czujcie <br />
(Dezerter)',
    'Mo�esz wy��czy� blok z cytatem w <a
href="http://localhost/drupal?q=user/'.$user->uid.'">swoim profilu</a>',
    );
  return $cytat[rand(0,count($cytat)-1)];
?>

Nie mo�emy zapomnie	 wybra	 PHP jako format danych do zawarto�ci bloku (rysu-
nek 4.11).

Rysunek 4.11.
Wybór formatu, jaki
ma zosta� zastosowany
do wy�wietlenia
zawarto�ci bloku

Aby pozosta	 w zgodzie z ostatni� porad�, powinni�my jeszcze ustawi	 atrybut Do-
my�lnie wy�wietlaj ten blok, ale pozwól u	ytkownikom go ukry� w opcji Ustawienia
wy�wietlania:.

Po zapisaniu tak spreparowanego bloku b�dziemy mogli przydzieli	 go do dowolnego
obszaru, gdzie b�dzie wy�wietla� swoje losowe teksty (rysunek 4.12).
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Rysunek 4.12.
Blok z tre�ci�
wygenerowan�
przez kod PHP

Formularz kontaktowy
…/admin/build/contact

Trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazi	 stron�, która nie udost�pnia odwie-
dzaj�cym jakiej� formy kontaktu. Wiele stron istnieje tylko po to, aby taki kontakt
umo�liwi	. Cz�sto s� to wizytówki firm i instytucji, ministrony dedykowane prezen-
tacji produktów czy ofert specjalnych albo blogi, gdzie autor liczy na odzew ze strony
czytelników.

Podstawowa dystrybucja Drupala daje do�	 prost� funkcjonalno�	 formularza kon-
taktowego. Wyró�nia si� on mo�liwo�ci� zdefiniowania dowolnej liczby kategorii,
z których ka�da mo�e mie	 innych odbiorców, automatyczn� odpowied� i nazw�. Po-
zwala to zbudowa	 prosty system, gdzie odwiedzaj�cy nasz� witryn� ma do wyboru
kilka opcji kontaktowych, na przyk�ad z dzia�em sprzeda�y, pomoc� techniczn� czy
sekretark� prezesa.

Now� kategori� dodajemy za pomoc� opcji Dodaj kategori� (rysunek 4.13).

Rysunek 4.13.
Konfiguracja kategorii
formularza
kontaktowego

Oprócz tych ustawie� mo�emy przypisa	 kategorii wag� (ci��sze, z wi�ksz� wag�,
b�d� ni�ej na li�cie, z której u�ytkownik wybiera kategori� kontaktu) oraz ustawi	,
czy kategoria ma by	 domy�lnie wybrana po przej�ciu na stron� z formularzem kon-
taktowym.
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Niestety, mamy do dyspozycji tylko jeden g�ówny i wspólny dla wszystkich kategorii
opis formularza, mo�liwy do skonfigurowania przez opcj� Ustawienia. W tym samym
miejscu ustalimy, ile wiadomo�ci na godzin� mo�na wys�a	 za pomoc� naszego for-
mularza. Ma to na celu przeciwdzia�anie automatom spamuj�cym (rysunek 4.14).

Rysunek 4.14.
Konfiguracja cech
formularza
kontaktowego
wspólnych dla
wszystkich kategorii

Na samym ko�cu ustawie� jest jeszcze jedna istotna opcja. Jej w��czenie uruchomi
formularz kontaktowy na stronie ka�dego profilu u�ytkownika. Formularze b�d� do-
st�pne pod adresem …/user/<identyfikator u	ytkownika>/contact. U�ytkownicy b�d�
mogli wy��czy	 swój formularz w opcjach edycji w�asnego profilu.

O ile przy stronach prowadzonych indywidualnie w��czanie osobistych formularzy
kontaktowych nie ma wi�kszego sensu, to na stronach z wi�ksz� liczb� u�ytkowni-
ków (np. redaktorów, bloggerów, dyskutantów na forum) mo�e mie	 ona bardzo
praktyczne zastosowanie. Przede wszystkim u�ytkownicy, z którymi si� kontaktujemy,
nie musz� nigdzie podawa	 w�asnego adresu e-mail, a tak�e w ka�dej chwili b�d�
mogli wy��czy	 formularz, je�li z jego powodu otrzymywa	 b�d� niechciane wiadomo�ci.

Tak dla g�ównego formularza kontaktowego, jak i dla formularzy osobistych, a nawet
dla rejestracji u�ytkownika czy dodawania komentarzy warto rozwa�y� wprowadze-
nie techniki weryfikuj�cej, czy wype�niaj�cy jest na pewno cz�owiekiem. Modu�y udo-
st�pniaj�ce t� funkcj�, popularnie zwan� CAPTCHA1, s� dost�pne w kilku wersjach
— od ca�kowicie samodzielnego captcha, po dodatki integruj�ce nasz� witryn� z sys-
temami Mollom czy Askimet.

Kiedy ju� utworzymy kilka kategorii, mo�emy je przejrze	 i edytowa	 na g�ównej stronie
zarz�dzania modu�em Kontakt (rysunek 4.15).

Rysunek 4.15.
Domy�lna kategoria
dla formularza
kontaktowego

                                                          
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
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Jeden z wpisów b�dzie zaznaczony jako Wybrany, co oznacza, �e po za�adowaniu
strony …/contact b�dzie on wy�wietlany jako domy�lna kategoria kontaktowa. Po-
nadto mo�na zauwa�y	, �e jedna z kategorii ma wpisane dwa adresy odbiorców. Jest
to jak najbardziej prawid�owe i czasami niezb�dne ustawienie.

Menu
…/admin/build/menu

Menu to bardzo ciekawy element systemu Drupal. Z punktu widzenia osoby pocz�t-
kuj�cej, buduj�cej pierwsze strony, modu� ten jest tylko zbiorem interfejsów admini-
stracyjnych pozwalaj�cych zarz�dza	 nawigacj� na stronie. Oferuje te� bloki dla ka�-
dego stworzonego menu (mo�emy ich bowiem stworzy	 tyle, ile zechcemy).

Tak naprawd� menu.module jest jednym z kluczowych elementów systemu Drupal.
Ka�da strona wy�wietlana w ramach serwisu — czy to wpis na blogu, formularz
kontaktowy, lista artyku�ów czy wreszcie formatka administracyjna do zarz�dzania
u�ytkownikami — musi mie	 swoj� �cie�k� (adres, URL), a wywo�anie dowolnej
�cie�ki obs�uguje w�a�nie ten modu�.

Na szcz��cie szczegó�y tych mechanizmów nie przydadz� si� nam, dopóki nie za-
czniemy pisa	 w�asnych modu�ów, zatem przejd�my do tego, co mo�emy skonfigu-
rowa	 za pomoc� tego obszaru dzia�u zarz�dzania.

Po wej�ciu na g�ówn� stron�, Wy�wietl menu, widzimy trzy menu stworzone tu� po
instalacji systemu.

Pierwsze z nich — Nawigacja — jest specyficzn� grup� odno�ników u�ytecznych
g�ównie dla zalogowanego u�ytkownika. Jest tam przede wszystkim link do wy�wie-
tlenia strony profilu oraz ��cze s�u��ce do wylogowania si�. Znajdziemy tak�e ��cza
do dodawania zawarto�ci i do zarz�dzania stron� — chocia� ich widoczno�	 ma �cis�y
zwi�zek z uprawnieniami. Zwyk�y u�ytkownik (nie administrator) nie zobaczy w ogóle
odno�nika do dzia�u zarz�dzania.

Kolejne dwa standardowe menu s� przeznaczone do umieszczania w nich odno�ni-
ków podstawowych i dodatkowych. To, co si� tam znajdzie, zale�y wy��cznie od nas.
Mo�emy tam umie�ci	 dowolne adresy — po klikni�ciu dowolnego z nich pojawi si�
interfejs s�u��cy do zarz�dzania pozycjami, jakie si� w danym menu znajduj�.

Struktura menu

Menu w Drupalu ma struktur� drzewiast�. Oznacza to, �e ka�dy element mo�e by	
umieszczony albo na szczycie menu (równorz�dnie z innymi pozycjami), albo jako
jeden z „li�ci”, czyli posiada	 jako rodzica inny element menu. Liczba zagnie�d�e�
nie jest ograniczona.
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Dobrym przyk�adem struktury drzewiastej jest menu Nawigacja, a w nim element Za-
rz�dzaj — zawieraj�cy pod sob� wszystkie g�ówne obszary dzia�u zarz�dzania, a pod
ka�dym obszarem poszczególne strony s�u��ce do sterowania konkretnymi funkcjami
(rysunek 4.16).

Rysunek 4.16.
Widok drzewiastej
struktury menu

Elementy w ka�dym menu mo�emy przesuwa	 metod� „przeci�gnij i upu�	”. Podczas
tego procesu widzimy dok�adnie, co i w jakie miejsce zamierzamy przenie�	 — za-
równo element, który z�apali�my, jak i wszystkie elementy podrz�dne (rysunek 4.17).

Rysunek 4.17.
Przenoszenie ga��zi
drzewa ze wszystkimi
elementami
podrz�dnymi

Dodawanie elementu do menu

Aby doda	 element do menu, wystarczy wybra	 opcj� Dodaj element, widoczn� pod
warunkiem, �e jeste�my na stronie wy�wietlaj�cej obecn� zawarto�	 jednego z menu.

Aby doda	 element, musimy poda	 przynajmniej �cie�k�, na jak� wskazuje, oraz tekst
odno�nika, który pojawi si� w menu. Opcjonalnie mo�emy poda	 opis, jaki zostanie
dodany do atrybutu title odno�nika w menu (rysunek 4.18).

Jak wida	 na przyk�adzie, podali�my �cie�k�, która jest tylko cz��ci� pe�nego adresu.
Jest to tak zwana �cie�ka wewn�trzna. Oczywi�cie mo�emy u�ywa	 pe�nego adreso-
wania, na przyk�ad http://localhost/drupal/contact, ale zdecydowanie odradzam taki
wybór. Podaj�c tylko �cie�k� wewn�trzn�, unikniemy �mudnego poprawiania ka�dej
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Rysunek 4.18.
Konfiguracja nowego
odno�nika w menu

pozycji menu w sytuacji, gdyby�my nagle musieli zmieni	 adres, pod którym znajduje
si� nasza witryna. 
cie�ki wewn�trzne gwarantuj� nam bezbolesne przeniesienie
serwisu pod zupe�nie inny adres — na przyk�ad z komputera osobistego do Internetu,
z domeny darmowej na p�atn� czy z podfolderu do katalogu g�ównego.

Poza podaniem �cie�ki, opisu i tytu�u powinni�my zdecydowa	, czy w danej chwili
element ma by	 widoczny (atrybut w��czony), a tak�e czy ma by	 domy�lnie rozwi-
ni�ty (atrybut rozwini�te). To drugie ustawienie jest pomocne przy prezentowaniu
menu w blokach — przyk�adowo, je�li zaznaczymy atrybut rozwini�te przy pozycji
Dodaj zawarto�� w menu Nawigacja, nasi zalogowani u�ytkownicy od razu b�d� wi-
dzieli, jak� tre�	 mog� doda	 do witryny (rysunek 4.19).

Rysunek 4.19.
Menu Nawigacja
w postaci bloku, jaki
zobaczy u	ytkownik
po zaznaczeniu
opcji „rozwini�te”
przy pozycji
„Dodaj zawarto��”

Co warte odnotowania, nawet klikaj�c Dodaj element mo�emy umie�ci	 now� pozy-
cj� w dowolnym miejscu ca�ej struktury. Jedn� z opcji do ustawienia jest bowiem
element nadrz�dny, który zawiera wszystkie menu (wyró�nione poprzez otoczenie ich
nazwy ostrymi nawiasami) oraz wszystkie wyst�puj�ce w nich pozycje, z zaznaczon�
hierarchi� (rysunek 4.20).

Rysunek 4.20.
Wybór rodzica dla
nowej pozycji w menu

Na samym ko�cu formularza jest jeszcze mo�liwo�	 ustawienia wagi elementu, ale
robienie tego r�cznie, kiedy mamy do dyspozycji mechanizm „przeci�gnij i upu�	”
(który w miar� przestawiania pozycji wzgl�dem siebie sam nadaje im w�a�ciwe wagi),
graniczy z niedorzeczno�ci�.
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Po dodaniu pozycji do odno�ników podstawowych i dodatkowych, przy standardo-
wych ustawieniach skórki Garland, zobaczymy je w specjalnym obszarze na szczycie
strony (rysunek 4.21).

Rysunek 4.21.
Menu odno�ników
podstawowych
i dodatkowych

To, czy odno�niki maj� by	 wy�wietlane, skonfigurujemy w ustawieniach ka�dej
skórki. Ka�da skórka mo�e mie	 zdefiniowane nieco inne miejsce do wy�wietlania
tych odno�ników.

Warto wiedzie	, �e dodanie pozycji w menu jest mo�liwe tak�e za pomoc� innych
sposobów. Jeden z najcz��ciej wykorzystywanych i najwygodniejszych jest dost�pny
z poziomu formularza dodawania zawarto�ci. Mo�emy wtedy okre�li	 (za pomoc� pól
dost�pnych w sekcji Menu), jaki ma by	 tekst odno�nika i gdzie ma si� pokaza	. B�-
dzie on kierowa� do w�a�nie dodawanej tre�ci, a wi�c nie musimy martwi	 si� o r�czne
wpisywanie adresu (rysunek 4.22).

Rysunek 4.22.
Formularz dodawania
i edycji zawarto�ci
zawiera te	 opcj�
utworzenia odno�nika
w menu

Dodawanie menu

Menu, jakie znajdziemy po instalacji Drupala, to jednak tylko przyk�adowe, gotowe do
zagospodarowania struktury. Sami mo�emy za�o�y	 kolejne, klikaj�c opcj� Dodaj
menu. Jedyne, co musimy poda	, zak�adaj�c nowe menu, to wewn�trzna nazwa,
tytu� i opis (rysunek 4.23).

Do nowo utworzonego menu mo�emy doda	 nowe pozycje lub przenie�	 dowolny
istniej�cy odno�nik. Aby tego dokona	, musimy wej�	 w edycj� odno�nika i zmieni	
jego rodzica na nowo utworzone menu (rysunek 4.24).
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Rysunek 4.23.
Tworzenie
nowego menu

Rysunek 4.24.
Nowe menu pojawi si�
jako jedna z pozycji listy
Element nadrz�dny
podczas edycji dowolnego
odno�nika

Bloki zawieraj�ce menu

Je�li zechcemy wy�wietli	 nowo stworzone menu na stronie, musimy pos�u�y	 si�
blokiem. Ka�de menu, jakie istnieje w systemie, jest mo�liwe do pokazania jako blok —
automatycznie zak�adany w momencie tworzenia menu. Na stronie zarz�dzania blokami
ustawiamy widoczno�	 tego bloku na wybrany przez nas obszar i menu z odno�nikami,
jakie w nim zawarli�my, pojawi si� na stronie. Przy okazji mo�emy zaobserwowa	
wp�yw ustawienia atrybutu rozwini�te na prezentacj� menu (rysunek 4.25).

Rysunek 4.25. Przyk�adowa struktura menu

Po klikni�ciu elementu, który nie ma ustawionego atrybutu rozwini�te, jego elementy
podrz�dne staj� si� widoczne (rysunek 4.26).
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Rysunek 4.26.
Blok pokazuj�cy
odno�niki nale	�ce
do nowego menu

Ustawienia modu�u menu
…/admin/build/menu/settings

Na sam koniec warto zajrze	 do ustawie� samego modu�u menu. Ca�a konfiguracja
sprowadza si� do wskazania trzech atrybutów. Pierwszy okre�la, jakie menu b�dzie
domy�lnie wybrane w trakcie dodawania nowego wpisu i wykorzystania wspomnia-
nej wcze�niej mo�liwo�ci umieszczenia odno�nika do menu bezpo�rednio podczas
dodawania tre�ci. Po prostu — to menu, które tu wybierzemy, b�dzie domy�lnie wy-
brane jako menu, do którego zostanie wstawiony odno�nik.

Kolejne dwie opcje s� �ci�le zwi�zane z wy�wietlaniem odno�ników podstawowych
i dodatkowych. Poniewa� ka�da standardowa skórka umo�liwia skonfigurowanie jej
tak, aby pokazywa�a jeden zestaw lub oba zestawy odno�ników, mo�emy tu wskaza	,
które menu zawiera odno�niki podstawowe, a które dodatkowe. Jest to przydatne, je�li
z jakich� powodów wolimy stworzy	 zupe�nie w�asne menu, gdzie b�dziemy trzyma	
odno�niki, które zechcemy nast�pnie wy�wietli	 w miejscu, gdzie zwyczajowo pre-
zentowane s� pozycje z menu odno�ników podstawowych b�d� dodatkowych.

Modu�y
…/admin/build/modules

System modu�ów jest elementem, który prawdopodobnie zadecydowa� o sukcesie Drupa-
la. Nie chodzi tylko o mo�liwo�	 rozszerzania witryny o nowe funkcje, ale o elastycz-
no�	 interfejsu programistycznego (API) stworzonego do dyspozycji twórców dodatków.
Bardzo cz�sto podkre�la si� zalet�, jak� jest prostota wpasowania si� w ramy opisane
przez twórców systemu i �atwo�	 pisania nowych modu�ów. Dzi�ki temu mo�emy cieszy	
si� ich ogromn� liczb� i ró�norodno�ci�. W momencie pisania tego rozdzia�u na stronie
http://drupal.org/project/modules?filters=drupal_core%3A87&solrsort=sis_project_
release_usage%20desc mo�na by�o znale�	 ponad 3600 modu�ów do Drupala 6.

Jak zarz�dza	 modu�ami w Drupalu? Pierwszym miejscem, jakie powinni�my od-
wiedzi	, jest oczywi�cie strona z interfejsem do ich w��czania i wy��czania. Po
przej�ciu na ni� zobaczymy obszerny wst�p wyja�niaj�cy podstawowe mechanizmy
dodawania, aktualizowania, instalowania i konfigurowania modu�ów.
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Pod wst�pem, który warto przeczyta	, zobaczymy pogrupowany wykaz wszystkich
modu�ów, jakie mamy w tej chwili do dyspozycji. Po instalacji systemu te grupy to:
Modu�y rdzenia, opcjonalne oraz Modu�y rdzenia, wymagane. Jak �atwo si� domy�li	,
nie mo�emy wy��czy	 �adnego z modu�ów wymaganych, dlatego dla wygody ca�a sekcja
z nimi jest po za�adowaniu strony zwini�ta. Po rozwini�ciu wida	, �e do dzia�ania Drupala
wymagane jest w��czenie tylko kilku modu�ów (rysunek 4.27).

Rysunek 4.27.
Wymagane modu�y
nie maj� opcji ich
wy��czenia

W miar� instalowania modu�ów zewn�trznych b�d� powstawa	 nowe sekcje grupuj�-
ce modu�y zgodnie z ich przeznaczeniem — na przyk�ad zestaw modu�ów wcho-
dz�cych w sk�ad Content Construction Kit, s�u��cego do budowania nowych rodzajów
zawarto�ci, b�dzie zgrupowany w jednym miejscu.

Wró	my do listy modu�ów rdzenia, które s� w grupie opcjonalne. Je�li po instalacji nie
w��czyli�my wszystkich dost�pnych modu�ów, zróbmy to teraz. Po tej operacji wró	my
do strony …/admin/build/modules i obejrzyjmy list� (rysunek 4.28).

Rysunek 4.28.
Opcjonalne modu�y
rdzenia Drupala

Jak wida	, dost�pne opcje s� minimalne i sprowadzaj� si� do mo�liwo�ci w��czenia b�d�
wy��czenia modu�u. Mo�emy jeszcze ustawi	 dla niektórych atrybut Zapobieganie
przeci�	eniu. Ta druga opcja jest cz��ci� modu�u throttle.module i omówiona zo-
stanie w dalszej cz��ci ksi��ki, wi�c mo�emy j� w tym momencie zignorowa	.
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Zale�no�ci modu�ów

Z listy modu�ów mo�emy jeszcze dowiedzie	 si�, czy dany modu� jest wymagany do
dzia�ania innych — tak jak w przypadku modu�u Comment. Co wi�cej, system nie po-
zwoli nam wy��czy	 modu�u, je�li inne modu�y, które go wymagaj�, s� obecnie w��-
czone. System zale�no�ci dzia�a te� w drug� stron� — je�li przyk�adowo wy��czymy
modu�y Forum i Tracker, nast�pnie wy��czymy Comment, a potem zechcemy w��-
czy	 ponownie modu� Forum, zostaniemy pocz�stowani stosownym komunikatem
(rysunek 4.29).

Rysunek 4.29.
Przyk�ad dzia�ania
pilnowania zale	no�ci
mi�dzy modu�ami

Po klikni�ciu Kontynuuj zostan� w��czone wymagane modu�y.

Jak zauwa�ysz, przegl�daj�c list� modu�ów, system zale�no�ci bazuje na dwóch na-
zwanych relacjach — Jest zale	ny od i Wymagany przez (rysunek 4.30).

Rysunek 4.30.
Opisy zale	no�ci
mi�dzy modu�ami

Dzi�ki temu prostemu systemowi zale�no�ci nie uda nam si� popsu	 jakiej� funkcjo-
nalno�ci, wy��czaj�c modu� dostarczaj�cy „us�ugi” innemu modu�owi. Klasyczny
przyk�ad to wspomniany modu� Comment, pozwalaj�cy na uruchomienie modu�u Forum
— którego uruchomienie bez funkcji komentarzy nie ma wielkiego sensu.

Z powy�szych rozwa�a� wynika bardzo wa�na obserwacja. Modu�y w Drupalu bar-
dzo cz�sto przenikaj� si�, �wiadcz� sobie ró�nego rodzaju us�ugi, rozszerzaj� funkcje
dost�pne w innych modu�ach. Przyk�adowo — mo�emy dodawa	 tre�	 (wpisy w blo-
gu, artyku�y, strony ksi��ki) bez w��czonego modu�y Taxonomy, ale jego uruchomie-
nie wzbogaca nasze mo�liwo�ci o kategoryzacj� tre�ci. W��czenie Upload pozwoli
nam dodawa	 do tre�ci za��czniki, a modu� Content translation doda naszym wpisom
jeszcze jeden wymiar — wersj� j�zykow�.
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Instalowanie nowych modu�ów

Co jednak, je�li chcemy doda	 nowy modu�? Operacja ta jest stosunkowo prosta. Wy-
starczy pobra	 archiwum modu�u ze strony http://drupal.org/project/Modules, umie-
�ci	 rozpakowany katalog zawieraj�cy pliki w katalogu ./sites/all/modules, a nast�pnie na
stronie …/admin/build/modules odszuka	 nazw� za�adowanego na serwer modu�u i go
w��czy	.

Aby wy�wietli	 list� wszystkich dost�pnych modu�ów do aktualnie u�ywanej wersji
Drupala, nale�y na stronie http://drupal.org/project/Modules skorzysta	 z filtra zaw�-
�aj�cego wykaz do wybranej wersji, który znajdziemy w bloku Filter by compatibility
(rysunek 4.31).

Rysunek 4.31.
Filtr wersji, do której
wy�wietlane s� modu�y

List� mo�emy nast�pnie zaw�zi	, korzystaj�c z wyszukiwania (blok Search modules),
wyboru jednej z kategorii (blok Projects), a nast�pnie posortowa	 j� wed�ug jednego
z kryteriów w bloku Sort by: Title (tytu�), Creation date (data powstania projektu), Last
release (ostatnie wydanie), Recent activity (projekty, w których dokonano zmian) czy
te� Usage statistics (liczba u�ytkowników danego modu�u).

Co dzieje si� podczas instalacji modu�u i co przez ni� rozumiemy? Instalacja to pro-
ces, jaki zachodzi tak naprawd� tylko przy pierwszym w��czeniu pobranego modu�u.
Ka�dy modu� sk�ada si� z szeregu plików, a jednym z nich jest plik z rozszerzeniem
install. Plik ten zawiera szereg funkcji wywo�ywanych przy w��czaniu modu�u —
przede wszystkim ustawienie zmiennych systemowych oraz stworzenie wymaganej
struktury w bazie danych. Je�li modu� wy��czymy, dane te nie s� kasowane, dzieje si�
tak dopiero po wyinstalowaniu modu�u. Dopóki tego nie zrobimy, ponowne w��cze-
nie modu�u spowoduje tylko zmian� jego statusu na „w��czony”, a nie ponown� jego
instalacj�.

Wersje modu�ów

Schemat nazewnictwa wersji projektów (modu�ów, skórek, rdzenia) dost�pnych na stronie
drupal.org jest oparty o kilka zasad, spisanych na stronie http://drupal.org/handbook/
version-info.

Po pierwsze — w danym momencie istniej� dwie aktywnie wspierane g�ówne, stabilne
wersje Drupala. W chwili pisania tej ksi��ki g�ówne wersje to Drupal 5 i Drupal 6.

Co to znaczy, �e wersja jest wspierana? W skrócie oznacza to, �e w sytuacji wykrycia
luki w bezpiecze�stwie lub krytycznego b��du s� wydawane ma�e wersje — na przy-
k�ad 6.1, 6.2 i tak dalej. Ma�e wersje mog� niejako „przy okazji” zawiera	 szereg napraw
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drobniejszych b��dów, ale zasada ogólna jest taka, �e wydawane s� tylko, je�li zosta-
nie opracowana �ata naprawiaj�ca jak�� luk� bezpiecze�stwa.

Co oznacza, �e w danej chwili wspierane s� dwie g�ówne wersje? W uproszczeniu
oznacza to tyle, �e po wydaniu Drupala 7 Drupal 5 przestanie by	 wydaniem wspie-
ranym.

Wersja Drupala, jak� mamy zainstalowan� na naszej witrynie, jest wi�c bazowym
kryterium, jakim musimy si� pos�ugiwa	, szukaj�c do niej rozszerze� i skórek. Sche-
mat wersjonowania tych�e jest taki, �e wszystkie projekty pasuj�ce do Drupala 6 b�d�
mia�y numer wersji zaczynaj�cy si� od „6.x”. Przyk�adowo, na stronie modu�u
admin_menu, w cz��ci Downloads, przy sekcji Recommended releases (czyli wydania
rekomendowane) zobaczymy, �e jest dost�pny dla trzech wersji g�ównych Drupala
(rysunek 4.32).

Rysunek 4.32.
Tabela z rekomendowanymi
wydaniami modu�u wyró	nia
si� zielonym t�em

Jak wida	 — wersja ka�dego modu�u sk�ada si� ze z�o�enia wersji g�ównej Drupala
(np. 6.x) oraz wersji samego modu�u. Zatem z rysunku 4.42 wynika, �e modu� admi-
nistration menu mo�emy pobra	 i zainstalowa	 w wersji 1.5, przeznaczonej dla Dru-
pala 6, oraz wersjach 2.8 i 1.4, przeznaczonych odpowiednio dla Drupala 5.x i 4.7.x.

To jednak nie koniec schematu. Nieco ni�ej znajdziemy sekcje z wersjami „niezalecany-
mi”, które mog� zawiera	 ró�ne przyrostki, takie jak „alpha” czy „dev” (rysunek 4.33).

Rysunek 4.33.
Reszta wyda

oznaczona jest innymi
kolorami, najmniej
stabilne maj� kolor
czerwony

Zauwa�ymy te�, �e do Drupala 6 istniej� dwie ró�ne „linie” modu�u, czyli wersje
1.x i 3.x. Jak to rozumie	? Najcz�stszym wyja�nieniem takiego stanu jest fakt, �e pro-
grami�ci rozwijaj�cy modu� w wersji 1.x postanowili rozpocz�	 prac� nad wersj� zawie-
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raj�c� znaczne zmiany w kodzie. W tym celu pozostawili wersj� 1.x jako „stabiln�”,
czyli rekomendowan� dla typowego u�ytkownika, oraz utworzyli lini� 3.x, któr� mo-
�emy pobra	 w wersjach 6.x-3.x-dev i 7.x-3.x-dev, a wi�c niekoniecznie stabilnych,
w stanie takim, jaki pozostawi� ostatni programista, zapisuj�c zmiany do CVS. Mamy
te� wersj� 6.x-3.0-alpha3, co nale�y czyta	 jako wersj� do testowania, któr� (najle-
piej po dok�adnym przeczytaniu komentarzy do wydania, dost�pnych pod linkiem
Notes) mo�emy �mia�o zainstalowa	 na w�asn� odpowiedzialno�	.

Z pewno�ci� natkniemy si� jeszcze na inne przyrostki, a mianowicie beta i rc, które
oznaczaj� odpowiednio wersj� beta (nieco bardziej stabiln� ni� alpha) oraz release
candidate (czyli kandydata do wydania stabilnego). Ka�dy z tych przyrostków mo�e
mie	 numer — na przyk�ad 6.x-3.x-rc4 b�dzie oznacza�o czwarte wydanie kandyduj�ce
do bycia stabiln� trzeci� wersj� modu�u przeznaczonego do wspó�pracy z Drupalem 6.

Strony modu�ów (projektów)
Sama instalacja modu�u to jednak niewielki problem. Najpierw powinni�my w ogóle
go znale�	 i wybra	 w�a�ciw� wersj�. S�u�y do tego zaawansowany system wersjo-
nowania (oparty o integracj� z CVS), �ledzenia b��dów i generowania „stron starto-
wych” dla ka�dego projektu, dost�pny w ramach witryny drupal.org.

System ten jest de facto zbiorem modu�ów do Drupala, których centraln� cz��ci�
jest modu� Project. Mo�emy go sobie pobra� i uruchomi� dla w�asnych potrzeb. Co
prawda zestaw ten jest bardzo mocno dopasowany do wymaga	 witryny drupal.org,
ale warto zwróci� uwag�, �e twórcy Drupala stworzyli na bazie swojego dziecka za-
awansowany system o funkcjach porównywalnych ze znanym projektem Sourceforge.
Czy� nie jest to �wietny dowód elastyczno�ci i rozszerzalno�ci tego narz�dzia?

System, jaki zbudowali twórcy witryny drupal.org, narzuca szereg wymaga� co do na-
zewnictwa, po�o�enia plików i dost�pu do narz�dzia wspomagaj�cego wersjonowanie —
CVS. Poniewa� twórcy sami stosuj� si� do schematu, proponuj� zacz�	 poznawanie go
od najwa�niejszego projektu, jakim jest sam rdze� Drupala.

Przejd�my na „stron� startow�” projektu Drupal — http://drupal.org/project/Drupal.
Ka�dy modu� i ka�da skórka, jakie mo�emy pobra	 na drupal.org, posiada podobn�
stron�, zawieraj�c� szereg elementów pozwalaj�cych zapozna	 si� z projektem. Do naj-
wa�niejszych elementów mo�na zaliczy	 obszary zaznaczone na rysunku (rysunek 4.34).

 1. Metryczka z autorem i dat� utworzenia strony projektu.

 2. Oznaczenie kategorii, do której zalicza si� projekt (mo�e nale�e	 do kilku).

 3. Cz��	 opisowa, zawieraj�ca nie tylko ogólny opis funkcji, jakie zawiera
w sobie projekt, ale równie cz�sto ró�ne uwagi dotycz�ce niestandardowych
wymaga� (inne modu�y, wersje PHP).

 4. Sekcja Downloads, w której znajdziemy poszczególne wydania projektu.
Pierwsz� grup� s� wydania rekomendowane, czyli najstabilniejsze.

 5. Druga grupa plików do pobrania prezentuje wydania w wersjach rozwojowych
(alfa, beta, rc).
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Rysunek 4.34. Obszary strony z przyk�adowym projektem utrzymywanym na witrynie drupal.org

 6. Odno�niki do stron, z jakimi warto si� zapozna	.

 7. Lista programistów bior�cych udzia� w rozwoju projektu, wraz z ich aktywno�ci�
— liczb� wys�anych do CVS zmian w kodzie (commits), pierwszym i ostatnim
zapisem zmian do CVS.

 8. Wyszukiwarka zg�oszonych spraw w systemie �ledzenia b��dów oraz
podsumowanie, ile i jakiego typu sprawy by�y zg�aszane.

 9. Lista ostatnio zg�oszonych spraw w systemie �ledzenia b��dów.

Przewini�cie strony z modu�em w dó� uwidoczni kolejny zestaw opcji, który mo�e
ró�ni	 si� nieznacznie dla poszczególnych projektów (rysunek 4.35).

Rysunek 4.35.
Przyk�adowe linki,
jakie mo	na spotka�
przy ka	dym
z projektów
na drupal.org
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Powy�sze linki prowadz� do najwa�niejszych zasobów dodatkowych, czyli:

Resources (zasoby)

� Read license (czytaj licencj�),

� Read complete log of changes (przejrzyj ca�y dziennik zmian),

� Try out a demonstration (wypróbuj wersj� demonstracyjn�),

� Look at screenshots (zobacz ekrany — jak wygl�da projekt),

� View usage statistics (zobacz statystyki u�ycia projektu).

Development (rozwój)

� View pending patches (przejrzyj oczekuj�ce �atki),

� Browse the CVS repository (przejrzyj repozytorium CVS),

� View CVS messages (zobacz komunikaty CVS),

� Report a security issue (zg�o� problem z bezpiecze�stwem).

Z punktu widzenia wyboru modu�u, szczególnie kiedy odszukamy kilka podobnych do
siebie, warto zweryfikowa	, czy modu�y s� obecnie mocno rozwijane, czy mo�e okres
ich �wietno�ci ju� min��. Pomocne mog� by	 w tym celu trzy linki:

View usage statistics (odno�nik widoczny na rysunku 4.35) pokazuj�cy dla danego
modu�u dane zbierane co tydzie� ze wszystkich stron raportuj�cych do drupal.org list�
u�ywanych modu�ów. Da nam to ogólne poj�cie o wykorzystaniu projektu (z podzia�em
na wersje) na przestrzeni ostatnich tygodni (rysunek 4.36).

Rysunek 4.36.
Statystyka ilo�ci stron
wykorzystuj�cych dany
projekt

Odno�nik View all committers (odno�nik widoczny na rysunku 4.34 w obszarze numer 7),
który prowadzi do strony z pe�n� list� programistów danego projektu. Cz�sto pozwala
zorientowa	 si�, czy projekt jest „�ywy” i czy jego rozwój nie zatrzyma� si� kil-
ka(na�cie) miesi�cy temu (rysunek 4.37).
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Rysunek 4.37.
Wykaz
programistów
zapisuj�cych zmiany
w kodzie do CVS
danego projektu

Issue statistics (odno�nik widoczny na rysunku 4.34 w obszarze numer 8), gdzie dowiemy
si�, ile spraw w systemie �ledzenia b��dów zg�oszono ogó�em i w ostatnim miesi�cu
(Issue activity), a tak�e jaki by� �redni czas obs�ugi spraw w danej kategorii (Average
lifetime). Te dane równie� mog� by	 pomocne w oszacowaniu, czy modu� jest aktywnie
u�ywany, naprawiany i rozwijany (rysunek 4.38).

Rysunek 4.38.
Statystyki obs�ugi
zg�osze
 do danego
projektu

Wsparcie do modu�ów

Drupal.org, a konkretnie dzia� zarz�dzaj�cy projektami, jest przy okazji zaawanso-
wan� platform� �ledzenia b��dów, podobn� do znanej z projektów fundacji Mozilla
— Bugzilla. Mo�emy z jej pomoc� zarówno wyszukiwa	 rozwi�zania naszych pro-
blemów, jak i pomóc innym, odpowiadaj�c na ich zapytania.

W sytuacji kiedy mamy problem z modu�em, powinni�my zacz�	 od klikni�cia Advanced
search w bloku Issues for… na stronie startowej modu�u. Prowadzi on do zaawansowa-
nego formularza, dzi�ki któremu wyszukamy zg�oszone sprawy dotycz�ce projektu —
zarówno b��dy, propozycje zmian, jak i pro�by o wsparcie (rysunek 4.39).
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Rysunek 4.39. Zaawansowane wyszukiwanie w zg�oszeniach dotycz�cych projektów

Po wyszukaniu zobaczymy list� spraw pasuj�cych do zadanych kryteriów — w wielu
z nich znajdziemy wr�cz gotowe kawa�ki kodu PHP, tak zwane �atki (patch), które
rozwi�zuj� jaki� problem. Usprawnienia takie, po sprawdzeniu i ewentualnym popra-
wieniu kodu, cz�sto trafiaj� do kolejnej wersji modu�u.

Przestrze� nazw

Ka�dy projekt utrzymywany na drupal.org ma przydzielon� tak zwan� przestrze�
nazw, czyli unikalny ci�g znaków stosowany do oznaczenia projektu, który b�dzie
przewija� si� w wielu miejscach — na przyk�ad jako nazwa katalogu z rozpakowanym
modu�em, arkusza stylów skórki czy pliku .info zawieraj�cego informacje o module.
Przyk�adowo, pobierany w rozdziale 3. „Pierwsze kroki po instalacji” modu� Admini-
stration Menu ma do swojej dyspozycji ci�g znaków admin_menu, który odnajdziemy
w bardzo wielu miejscach. Pierwszym z nich b�dzie ostatnia cz��	 adresu, pod którym
znajdziemy stron� projektu w ramach witryny drupal.org — http://drupal.org/project/
admin_menu.

Aktualizacja modu�ów

W trakcie rozwijania witryny nieraz b�dziemy musieli wykona	 operacj� aktualizacji
modu�u. Stanie si� tak, je�li postanowimy zmieni	 jego wersj� na nowsz� — bo za-
wiera ona nowe funkcje, napraw� b��dów czy �atk� bezpiecze�stwa.

Proces aktualizacji mo�emy podzieli	 na kilka kroków, które powinny by	 zawsze
wykonane, je�li chcemy unikn�	 k�opotów:

 1. Ustawiamy stron� w tryb przerwy technicznej.

 2. Czy�cimy wszelkie pami�ci podr�czne.

 3. Wykonujemy kopi� zapasow� plików i danych.
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 4. Upewniamy si�, �e jeste�my zalogowani jako administrator (u�ytkownik
o identyfikatorze 1).

 5. Czytamy dokumentacj� dostarczon� do aktualizowanego modu�u. Szczególnie
wa�ne jest przeczytanie plików README.txt, INSTALL.txt czy innych, z których
nazwy wynika, �e mog� nie�	 wa�n� informacj� (np. READ-THIS-BEFORE-
UPGRADE!!!.txt).

 6. Czytamy not�, jak� programi�ci zamie�cili przy pobranym przez nas wydaniu
(czasem nic tam nie ma, czasem znajdziemy list� usuni�tych b��dów, czasem
jednak bardzo wa�ne informacje o procesie aktualizacji).

 7. Pobieramy pliki z modu�em.

 8. Nadpisujemy stare pliki modu�u nowymi, pobranymi w punkcie 7.

 9. Uruchamiamy skrypt …/update.php i wykonujemy proces aktualizacji.

 10. Notujemy ewentualne b��dy.

 11. Sprawdzamy, czy wszystko dzia�a.

 12. Wy��czamy tryb przerwy technicznej.

W 95% przypadków aktualizacja modu�u w obr�bie danej wersji (np. z wersji 6.x-1.1
na 6.x-1.5) nie niesie �adnych zagro�e� i niespodzianek i trwa, po wykonaniu kroków
1 - 8, kilka sekund. Przy migracji na wy�sz� lini� danego modu�u (np. z wersji 6.x-1.1 na
6.x-2.0, czy wr�cz 7.x-1.0) musimy ju� bardzo uwa�nie przeczyta	 wszystkie dostar-
czone dokumenty, wpisy na stronie modu�u, noty przy wydaniach. Bardzo cz�sto pro-
ces aktualizacji jest mo�liwy, ale tylko z ostatniej wersji „starej” linii, tak wi�c zanim
wrzucimy pliki nowej ga��zi, musimy dostosowa	 swoj� instalacj� i wgra	 najnowsz�
wersj� modu�u z linii, któr� chcemy porzuci	.

Czym jest tak naprawd� aktualizacja? Proces ten niewiele ró�ni si� od instalacji. Je�li
jest taka potrzeba, tworzone s� nowe kolumny b�d� tabele w bazie danych, wykonuj�
si� operacje modyfikacji danych w istniej�cych tabelach b�d� zmiany atrybutów pól
i tabel — na przyk�ad dodanie indeksu.

Dlaczego system aktualizacji jest tak niezawodny? Twórcy modu�ów s� zobowi�zani
do �cis�ego wpasowania si� w schemat i utrzymywania �cie�ek aktualizacyjnych,
czyli specjalnych funkcji w pliku o rozszerzeniu .install, które wykonuj� odpowiednie
zmiany w bazie danych, dla ka�dej nowej wersji. Podczas pracy ze stron� …/update.php
wykonywane jest sprawdzenie, jak� wersj� modu�u mamy zainstalowan�, a jaka jest
wgrana na serwer. Je�li oka�e si�, �e nasza wersja to 6.x-1.0 (informacje o tym s� za-
pisane w tabeli system), a na serwerze s� pliki z wersj� 6.x-1.15, zostan� wykonane
instrukcje z pliku install dla wszystkich po�rednich wersji, a� do obecnej.

Odinstalowywanie modu�ów

Na g�ównej stronie z list� dost�pnych modu�ów jest te� niepozorna zak�adka Odinstaluj.
Po jej klikni�ciu zostaniemy zabrani na stron� z list� modu�ów, które mo�emy odin-
stalowa	. Jak wspomniano wcze�niej, odinstalowanie modu�u wi��e si� z wykonaniem
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specjalnej funkcji z pliku install — najcz��ciej usuni�ciem zmiennych systemowych
oraz stworzonych na potrzeby modu�u tabel w bazie danych. Operacja ta jest oczywi-
�cie nieodwracalna — chyba �e mamy kopie zapasowe naszej bazy danych.

Czasem jednak taki krok mo�e by	 wymagany i przydatny, szczególnie je�li przestali-
�my u�ywa	 jakiego� modu�u, a teraz chcemy zacz�	 z niego korzysta	, ale zale�y
nam na zupe�nie �wie�ym starcie, bez starych ustawie� konfiguracyjnych, które mog�y
przele�e	 w bazie danych nawet po skasowaniu plików modu�u z dysku serwera czy
wymianie Drupala z wersji 5 na 6.

Skórki
…/admin/build/themes

Skórki to zestawy plików, dzi�ki którym nasza strona, zachowuj�c struktur� nawiga-
cyjn� i zawarto�	, mo�e zmienia	 wygl�d jak kameleon. Wystrój witryny — pliki gra-
ficzne te�, logo, ikon, style czcionek, obramowania — mo�na zmieni	 za pomoc� kilku
klikni�	, ustawiaj�c inn� skórk�. Efekt mo�na porówna	 do zmiany wystawy sklepo-
wej przy pozostawieniu tych samych produktów. Naszym produktem jest zawarto�	
(tre�	 wpisów, nawigacja, formularze), a wystaw� jest projekt graficzny.

Dodawanie skórek

Podobnie jak modu�y, mo�emy dodawa	 do systemu nowe skórki. Operacja ta polega
na pobraniu archiwum z plikami skórki i rozpakowaniu go do w�a�ciwego folderu —
w najprostszej sytuacji b�dzie to ./sites/all/themes.

Po umieszczeniu plików we w�a�ciwym miejscu zobaczymy nowy wpis na wykazie
dost�pnych skórek. Teraz wystarczy j� w��czy	, zaznaczaj�c pole w kolumnie W��czony,
i wybra	 jako domy�ln�, aby od razu cieszy	 si� z nowego wygl�du.

Konfiguracja skórek

System skórek jest w Drupalu bardzo rozbudowany i stwarza projektantom ogromne
mo�liwo�ci. Na szcz��cie za pomoc� interfejsu administracyjnego jeste�my w stanie
skonfigurowa	 wi�kszo�	 typowych opcji, bez schodzenia w pliki skórki. Przyjrzyjmy
si�, co to za opcje.

Po wy�wietleniu g�ównej strony tego dzia�u zobaczymy dost�pne skórki, czyli te, któ-
rych pliki znajduj� si� w katalogach ./themes, ./sites/all/themes, ./sites/default/themes
i katalogach dedykowanych dla poszczególnych witryn (je�li u�ywamy trybu multisi-
te, omówionego w rozdziale 14. „Uruchomienie witryny”, w punkcie „Drupal w trybie
wielowitrynowym (multisite)”).
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Wykaz ten prezentuje nam miniaturk�, nazw� i opis skórki, wersj�, mo�liwo�	
ustawienia atrybutu W��czony, zaznaczenia skórki domy�lnej i konfiguracji w��czo-
nych skórek (rysunek 4.40).

Rysunek 4.40.
Dzia� zarz�dzania
— lista dost�pnych
skórek

W danej chwili mo�emy mie	 kilka w��czonych skórek, ale tylko jedna mo�e by	
domy�lna — wy�wietlana niezalogowanym i nowym u�ytkownikom. Po instalacji
Drupala jedyn� w��czon� skórk� jest Garland. Je�li w��czymy kolejne, umo�liwimy
u�ytkownikom, którym nadamy uprawnienie „wybieranie skórki”, wybór skórki, jaka
im najbardziej odpowiada. Wyboru spo�ród w��czonych skórek b�d� mogli dokona	
na stronie edycji swojego profilu (rysunek 4.41).

Rysunek 4.41.
Wybór skórki
przez u	ytkownika

Ustawienia globalne skórek

…/admin/build/themes/settings

Konfiguracj� skórek mo�emy podzieli	 na ustawienia globalne i ustawienia dla kon-
kretnej skórki. Te pierwsze b�d� stosowane do wszystkich uruchomionych skórek,
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dopóki nie zdecydujemy si� skonfigurowa	 której� z nich wprost. Ustawienia globalne
zawieraj� tylko opcje, które implementowane s� w ka�dej zbudowanej wed�ug stan-
dardu skórce Drupala. Mo�emy wi�c zdecydowa	, czy skórka ma wy�wietla	 po-
szczególne dane:

� logo,

� nazwa witryny,

� has�o strony,

� misja strony,

� portrety u�ytkowników w tre�ci wpisów,

� portrety u�ytkowników w odpowiedziach,

� pole wyszukiwania,

� ikona skrótu,

� odno�niki podstawowe,

� odno�niki dodatkowe.

Ponadto mo�emy zdecydowa	, czy skórka ma wy�wietla	 informacje o autorze i dacie
dodania wpisu dla poszczególnych rodzajów zawarto�ci. Przy za�o�eniu, �e w��czyli-
�my wszystkie modu�y z podstawowej dystrybucji, b�dzie to wykaz, jaki prezentuje
rysunek 4.42.

Rysunek 4.42.
Wy�wietlanie
informacji o autorze
i dacie mo	na
zdefiniowa� osobno
dla ka	dego
z rodzajów zawarto�ci

Powy�sze opcje b�d� przeniesione na strony konfiguracji wszystkich aktywnych skó-
rek, pod warunkiem �e dana opcja nie by�a tam wcze�niej konfigurowana.

Nieco ni�ej mo�emy skorzysta	 z prostego interfejsu do wskazania b�d� za�adowania
na serwer grafiki na logo i ikon� skrótu. Oba formularze pozwalaj� u�y	 materia�ów
dostarczonych ze skórk�, wskaza	 �cie�k� do pliku z grafik� albo wgra	 go za pomoc�
dedykowanego pola (rysunek 4.43).
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Rysunek 4.43.
Konfiguracja logo
u	ywanego w skórce

Konfiguracja przyk�adowej skórki — Garland

Ustawienia globalne nie s� mo�e imponuj�ce, ale poszczególne wersje wystroju wi-
tryny mog� zawiera	 zdecydowanie bogatsze opcje, czego dobrym przyk�adem jest
skórka Garland. Po przej�ciu na konfiguracj� tej w�a�nie skóry widzimy dodatkow�
sekcj� pod tytu�em Paleta kolorów. Dzi�ki umieszczonym tam opcjom mo�emy wy-
bra	 jeden z dost�pnych schematów kolorystycznych albo skomponowa	 w�asny. Co
wi�cej, przed zatwierdzeniem zmian schematu mamy bie��cy podgl�d na to, jak b�-
dzie prezentowa�a si� nasza strona w wybranych kolorach (rysunek 4.44).

Rysunek 4.44.
Przybornik kolorów,
lista predefiniowanych
wersji kolorystycznych
i podgl�d zmian
na 	ywo w skórce
Garland
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Poni�ej sekcji Paleta kolorów znajdziemy standardowe opcje, jakie mogli�my skonfi-
gurowa	 w ustawieniach globalnych. Je�li jednak zmienimy któr�� z nich (na przy-
k�ad wy��czymy wy�wietlanie logo), to ustawienia globalne przestan� wp�ywa	 na t�
opcj�, dopóki nie u�yjemy przycisku Przywró� domy�lne warto�ci na samym dole
strony konfiguracji danej skórki. Po klikni�ciu tego przycisku wszystkie standardowe
opcje s� ustawiane tak jak na zak�adce Ustawienia globalne i dopóki nie zdecydujemy
si� ponownie konfigurowa	 skórki wprost, zmiany ustawie� globalnych b�d� przeno-
szone do poszczególnych skórek.

Warto odnotowa	, �e opcja Przywró� domy�lne warto�ci nie tylko przywróci usta-
wienia globalne i ich synchronizacj�, ale te� spowoduje przestawienie konfiguracji
skórki do jej wyj�ciowych parametrów, czyli takich jak �wie�o po zainstalowaniu skórki.

Skórka dzia�u zarz�dzania

Konfiguracja Drupala pozwala nam ustawi	 inn� skórk� dla wy�wietlania stron, które
s� cz��ci� panelu administracyjnego.

Takie rozwi�zanie ma kilka zalet, z których bodaj najwi�ksz� jest taka, �e je�li zmie-
nimy skórk� domy�ln� na tak�, która nie dzia�a w�a�ciwie i powoduje ca�kowit� nie-
dost�pno�	 serwisu, to nie b�dziemy mieli k�opotu z jej zmian�. Wystarczy pami�ta	,
�e skórk� zmienimy pod adresem …/admin/build/themes. Poniewa� tej operacji doko-
namy na stronie dzia�u zarz�dzania, dla którego wybrali�my inn� ni� uszkodzona
skórk�, to nie b�dzie k�opotu z wycofaniem zmiany.

Wyboru skórki dzia�u zarz�dzania dokonamy pod adresem …/admin/settings/admin.

T�umaczenie interfejsu
…/admin/build/translate

Drupal zosta� napisany w sposób umo�liwiaj�cy �atw� zmian� j�zyka interfejsu.
Oznacza to, �e wszystkie napisy (etykiety pól, listy warto�ci, komunikaty, tekst po-
mocy), jakie pokazywane s� u�ytkownikowi, mo�emy przet�umaczy	.

Napisy, jakie pokazywane s� w ró�nych miejscach systemu, s� przechowywane w ba-
zie danych, a specjalny mechanizm (obs�ugiwany przez modu� Locale) pozwala zapi-
sa	 w tym miejscu równie� ich t�umaczenia. W ramach jednej witryny mo�emy wi�c
mie	 kilka wersji j�zykowych interfejsu.

Nie nale�y myli	 interfejsu z zawarto�ci� (tre�ci�) wpisów. T�umaczenie napisów nie
obejmuje bowiem t�umaczenia tre�ci. Ta operacja jest równie� mo�liwa, ale obs�ugi-
wana jest przez inny modu� (Content translation), który opisany b�dzie w rozdziale 6.
„Konfiguracja witryny” w punkcie „J�zyki”.
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Jak sprawdzi�, w jakim stopniu
nasz interfejs jest zlokalizowany

Na stronie g�ównej (…/admin/build/translate) jest informacja o zainstalowanych j�-
zykach oraz o kompletno�ci t�umaczenia. Je�li przy j�zyku, który nas interesuje, znajduje
si� warto�	 ni�sza ni� 100%, oznacza to, �e istniej� w systemie ci�gi znaków, które
nie doczeka�y si� t�umaczenia na dany j�zyk.

Aby uzupe�ni	 braki w napisach, mo�emy pos�u�y	 si� narz�dziami na zak�adkach
Szukaj, Importuj i Eksportuj. Pierwsza opcja pozwala nam wyszuka	 dowolny napis
i doda	 b�d� edytowa	 jego t�umaczenie. Drugi z odno�ników pozwala na zaimporto-
wanie t�umaczenia. Trzeci s�u�y do eksportowania wszystkich napisów do pliku .po,
który mo�emy nast�pnie wygodnie edytowa	 z u�yciem notatnika systemowego b�d�
dedykowanego narz�dzia, takiego jak POEdit.

Jak zdoby� pliki .po

Do niedawna proces pozyskiwania plików .po by� zagmatwany i niejasny. Szuka�o si�
ich albo na stronach z lokalnym wsparciem, albo w katalogach z pobranym modu�em,
albo wykonywa�o si� samemu. T�umaczenia by�y zazwyczaj autorskie i nie podlega�y
moderacji, która dba�aby o ich wzajemn� korelacj� i konsekwencj� w t�umaczeniu termi-
nologii.

Problemy te sko�czy�y si� po uruchomieniu serwera http://localize.drupal.org. Jest to
centralna platforma dla t�umaczy interfejsu Drupala. Umo�liwia grupow� prac� nad
lokalizacj� modu�ów i samego rdzenia.

Aby skorzysta	 z umieszczanych tam t�umacze�, nale�y zarejestrowa	 si� na drupal.org,
a nast�pnie wykona	 instrukcj�:

 1. Logujemy si� do http://localize.drupal.org (z u�yciem konta za�o�onego na
drupal.org).

 2. Przechodzimy na http://localize.drupal.org/translate/languages/pl/export.

 3. Wpisujemy cz��	 nazwy modu�u (np. View), z podpowiedzi wybieramy
interesuj�cy nas modu� (np. Views).

 4. Wybieramy wersj� modu�u, jaki mamy zainstalowany.

 5. Zostawiamy domy�ln� opcj� z grupy Type.

 6. Zmieniamy Packaging na All in one file, tak aby pobra	 t�umaczenie
w jednym pliku.

 7. Reszta opcji bez zmian.

Pobrane pliki mo�emy od razu zaimportowa	 do swojego serwisu.
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Jak zaimportowa� plik
z t�umaczeniem do naszej strony

Aby zaimportowa	 plik t�umaczenia, udajemy si� na zak�adk� Importuj (…/admin/build/
translate/import) i w polu Plik j�zyka: wskazujemy zbiór z naszego komputera.

Wybieramy, do jakiego j�zyka chcemy zaimportowa	 napisy, oraz decydujemy, czy
import ma nadpisa	 ju� istniej�ce t�umaczenia, czy tylko doda	 te, które wyst�puj�
w pliku, a w naszej witrynie figuruj� jako zupe�nie nieprzet�umaczone (zalecana jest
ta druga opcja, chyba �e �wiadomie chcemy nadpisa	 istniej�ce napisy).

Import pliku z t�umaczeniem mo�e by� procesem d�ugotrwa�ym i w niektórych przy-
padkach (zale�nie od konfiguracji PHP na serwerze) zako	czy� si� niepowodzeniem.
Najcz�stsze komunikaty to b��d przekroczenia czasu wykonywania si� skryptu
b�d� b��d braku pliku. Przypadki te zostan� omówione w rozdziale 16. „Typowe
problemy”.

Wyszukiwanie i t�umaczenie pojedynczych napisów

Opcja Szukaj to narz�dzie do odnajdywania ci�gów znaków. Przyk�adowo, je�li widzimy
w systemie nieprzet�umaczony tekst, mo�emy skopiowa	 go i wpisa	 w wyszukiwar-
k� na tej stronie. System (je�li zostawimy domy�lne opcje wyszukiwania) znajdzie
nam wszystkie wyst�pienia wpisanego ci�gu znaków — w ka�dym j�zyku, jaki jest
zainstalowany w witrynie.

Je�li wyszukiwarka znalaz�a jakie� pasuj�ce do kryteriów ci�gi znaków, pojawi
si� nam ich wykaz, wraz z oznaczeniem, czy dany ci�g zosta� przet�umaczony. Je�li
tak, jego kod w kolumnie J�zyki nie b�dzie przekre�lony. Dla przyk�adu, s�ówko node
po wyszukaniu w witrynie z uruchomionymi j�zykami polskim i niemieckim i po im-
porcie polskiego t�umaczenia zwraca kilkadziesi�t wyników z przekre�lonym kodem de
i nieprzekre�lonym pl (rysunek 4.45).

Rysunek 4.45.
Wyszukany napis
i wersje j�zykowe,
dla których zosta�
przet�umaczony

Je�li zechcemy przet�umaczy	 wyszukany ci�g znaków (b�d� edytowa	 jego istniej�ce
t�umaczenie), klikamy Edytuj, co spowoduje wy�wietlenie formularza z oryginalnym
wyra�eniem i polami do wprowadzenia b�d� edycji jego t�umacze� (rysunek 4.46).
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Rysunek 4.46.
T�umaczenie napisu

Po wprowadzeniu i zapisaniu t�umaczenia b�dzie ono natychmiast dost�pne w syste-
mie i widoczne dla odwiedzaj�cych witryn�, którzy wybrali w konfiguracji swojego
profilu odpowiedni� wersj� j�zykow� (b�d� zosta�a im ona wy�wietlona na podstawie
adresu, subdomeny czy ustawie� przegl�darki).

Opisane powy�ej opcje s� bardzo przydatne, kiedy chcemy przet�umaczy� pojedyn-
czy ci�g znaków b�d� ich niewielk� liczb�. Je�li zabieramy si� do t�umaczenia du-
�ego obszaru — na przyk�ad ca�ego modu�u — zdecydowanie polecam inne me-
tody, na przyk�ad przez opisane ni�ej pliki .po b�d� (wed�ug mnie najwygodniejsze,
bo bez odrywania napisów od kontekstu) t�umaczenie z wykorzystaniem modu�u
l10n client (http://drupal.org/project/l10n_client). Je�li interesuje Ci�, jak dzia�a
modu� l10n client, zapraszam do obejrzenia pokazu na jego temat na stronie http://
elimu.pl/drupal-6-wygodne-tlumaczenie.

Zmienne w napisach

W oryginalnych napisach stosowane s� bardzo cz�sto specjalne ci�gi znaków, których
podczas t�umaczenia nie powinno si� zmienia	. S� to zmienne przechowuj�ce jakie�
dane, które mog� zmienia	 si� w czasie. W tabeli 4.2 przedstawi�em bardzo typowe
przypadki.

Umiej�tno�	 poprawnego przet�umaczenia napisów, bez uszkodzenia zmiennych, ja-
kie zosta�y u�yte w oryginalnej wersji, jest bardzo przydatna, je�li sami t�umaczymy
interfejs u�ytkownika. Napisy bez tych zmiennych b�d� oczywi�cie dzia�a	, ale mog�
utraci	 swój pierwotny sens (i zazwyczaj tak si� dzieje).

atwo zauwa�y	, �e zmienne s� poprzedzane ró�nymi znakami. Czasem jest to %,
a czasem &, kiedy indziej !. Nie wynika to z braku konsekwencji czy przypadku. Je�li
nie b�dziemy tworzy	 modu�ów do Drupala, to niekoniecznie musimy zna	 ró�nic�
mi�dzy tymi trzema sposobami umieszczania zmiennych w �a�cuchach t�umacze�, ale
warto wiedzie	, �e takowe istniej�. Nie wchodz�c w szczegó�y, zmienne s� przetwa-
rzane na trzy sposoby:
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Tabela 4.2. Przyk�ady zmiennych wyst�puj�cych w napisach

Oryginalny napis T�umaczenie polskie Znaczenie zmiennych

!name cannot be longer
than %max characters but
is currently %length
characters long.

Nazwa !name nie mo�e si�
sk�ada� z wi�cej ni� %max
znaków, a w tej chwili ma
%length znaków.

!name — nazwa pola w wype�nianym
formularzu.
%max — maksymalna liczba znaków
w polu formularza.
%length — liczba wprowadzonych
znaków.
Stosowane jako ogólny komunikat
b��du w formularzach.

Cron has not run.
Please visit the
<a href="@status">status
report</a> for more
information.

Zadania cron nie
zosta�y wykonane.
Wi�cej informacji
w <ahref="@status">raporcie
o stanie witryny</a>.

@status — link (URL) do strony
z raportem o statusie witryny.

!datetime — !username !datetime — !username Ekstremalny przypadek napisu, który
sk�ada si� z samych zmiennych
po��czonych my�lnikiem. Wy�wietlany
w segmentach, które maj� w skórce
ustawione pokazywanie informacji
o dacie i autorze wpisu.

!name sent a message using
the contact form at !form.

U�ytkownik !name wys�a�
wiadomo��, korzystaj�c
z formularza kontaktowego
na stronie !form.

!name — nazwa u�ytkownika, który
wype�ni� formularz kontaktowy
!form — nieco myl�co nazwana
zmienna, przechowuj�ca adres strony,
na której zosta� wype�niony formularz.
U�ywane w tre�ci wiadomo�ci e-mail
powiadamiaj�cej odbiorc� o wype�nieniu
formularza kontaktowego.

� Wszystkie zmienne poprzedzone znakiem @ b�d� przed wy�wietleniem
przekazane do funkcji check_plain celem sprawdzenia, czy tekst sk�ada si�
ze znaków zakodowanych utf8, a nast�pnie zamiany znaków specjalnych na
encje HTML (zgodnie z opisem funkcji na http://api.drupal.org/api/
function/check_plain).

� Wszystkie zmienne poprzedzone % s� traktowane jak te z @, ale dodatkowo
otaczane znacznikami <em>.

� Wszystkie zmienne poprzedzone ! s� wy�wietlane bez �adnego sprawdzenia,
co jest potencjalnie gro�nym sposobem, je�li nie mamy 100% pewno�ci,
�e zosta�y ju� na wcze�niejszym etapie sprawdzone.

Eksport i obróbka plików .po
Je�li chcemy przet�umaczy	 wi�ksz� liczb� napisów, wy�ej opisany sposób (t�uma-
czenie pojedynczych fraz przez interfejs Drupala) nie jest optymalny, je�li chodzi
o szybko�	 czy wygod�. Maj�c do zlokalizowania ca�y modu�, na który nierzadko
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sk�ada si� kilkaset napisów, warto si�gn�	 do metody eksportowania i importowania
plików .po lub .pot — w których umieszczone s� wszystkie napisy obecne na dany
moment w naszej instalacji.

Pliki .po s� �atwe do obróbki zarówno w zwyk�ym edytorze tekstowym, jak i w dedy-
kowanych programach — na przyk�ad dost�pnym na platform� Windows poEdit.

Na stronie Eksport mo�emy pobra	 plik w dwóch formatach. Sekcja Eksportowanie
t�umaczenia zwróci nam napisy w formacie Gettext Portable Object (rozszerzenie
.po), a Eksportowanie szablonu w formacie szablonu Gettext Portable Object (rozsze-
rzenie .pot).

Jaka jest ró�nica mi�dzy tymi plikami? Plik .pot to szablon zawieraj�cy tylko angiel-
skie teksty i miejsce na ich przet�umaczenie, nie zawiera jednak samych t�umacze�.
Jest wi�c idealnym materia�em na ca�kiem nowe, niezawieraj�ce obcych przek�adów
t�umaczenie. Plik .po dla odmiany b�dzie zawiera� zarówno angielskie, jak i polskie
napisy, o ile oczywi�cie mamy ju� w serwisie jakie� t�umaczenia, które zaimportowa-
li�my b�d� wykonali�my samodzielnie.

Je�li chcemy przet�umaczy� jaki� modu� zewn�trzny, warto przeszuka� jego katalog
CVS w poszukiwaniu szablonu .pot. Link do katalogu CVS ka�dego modu�u znaj-
dziemy na jego stronie startowej. Znaj�c unikaln� nazw� modu�u (nadan� mu
przestrze	 nazewnicz�, przyk�adowo <nazwa>), mo�emy od razu uda� si� pod adres
http://drupalcode.org/viewvc/drupal/contributions/modules/<nazwa>.

Je�li nie znajdziemy pliku .pot (zazwyczaj umieszczany jest w katalogu translations),
mo�emy go wygenerowa� sami. Aby to zrobi�, nale�y zainstalowa� specjalny mo-
du� o nazwie Translation template extractor, który znajdziemy pod adresem http://
drupal.org/project/potx. Z jego pomoc� po zainstalowaniu modu�u do t�umaczenia
wyeksportujemy szablon do t�umaczenia.

Struktura plików .po

Pliki .po i .pot posiadaj� prost� struktur�, dzi�ki czemu t�umaczenie mo�emy wyko-
na	 nawet za pomoc� najprostszego edytora tekstowego obs�uguj�cego kodowanie
UTF-8. W plikach tych wyró�nia si� cz��	 nag�ówkow� — poprzedzon� zestawem
dwóch pustych fraz:

msgid ""
msgstr ""

po których znajdziemy definicj� atrybutów pliku, takich jak autor t�umaczenia, data
ostatniej zmiany, kodowanie znaków czy nazwa t�umaczonego projektu.

Po nag�ówku nast�puje cz��	 zawieraj�ca w�a�ciwe napisy wraz z t�umaczeniami,
umieszczone w zestawach:

� komentarz (poprzedzony znakiem #, w plikach generowanych przez Drupal
b�dzie tam informacja, z którego modu�u pochodzi napis);
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� napis oryginalny (umieszczony w cudzys�owach poprzedzonych kodem
msgid);

� napis przet�umaczony (umieszczony w cudzys�owach poprzedzonych kodem
msgstr).

Rzut oka na plik .po powinien wyja�ni	 wiele w�tpliwo�ci, zobaczmy wi�c przyk�a-
dowe t�umaczenia napisów (tabela 4.3).

Tabela 4.3. Przyk�adowe t�umaczenia, jakie znajdziemy w plikach .po

L.p. Fragment pliku .po Komentarz

1 #:  modules/node/node.module:2555

msgid "Remove post from front page"

msgstr "Usu	 ze strony g�ównej"

Najprostszy przypadek t�umaczenia
— zestaw msgid i msgstr.

2 #:  modules/node/node.module:2635

msgid "Promoted @type %title to front page."

msgstr "Wpis %title (@type) umieszczono na
stronie g�ównej."

T�umaczenie zawieraj�ce zmienne
@type (rodzaj zawarto�ci)
oraz %title (tytu� wpisu).

3 #:  modules/poll/poll-bar.tpl.php:25
modules/poll/poll.pages.inc:20

msgid "1 vote"

msgid_plural "@count votes"

msgstr[0] "1 g�os"

msgstr[1] "@count g�osy"

msgstr[2] "@count g�osów"

T�umaczenie zawieraj�ce formy
mnogie, zale�ne od liczby, jaka
znajduje si� w zmiennej @count.

4 #: /drupal/node/add

msgid ""

"<em>Strona</em>, podobna w formie do
<em>artyku�u</em>, s�u�y do "

"umieszczania informacji, które rzadko s�
aktualizowane, na przyk�ad "

"stron typu \"O nas\". Domy�lne ustawienia
<em>strony</em> nie "

"pozwalaj� na umieszczanie odpowiedzi ani na
publikacj� na stronie "

"g�ównej."

msgstr ""

Przyk�ad zestawu, gdzie po s�owie
msgid wyst�puje kilka wierszy
z zawarto�ci� w cudzys�owach.
Taka sama konstrukcja zachowana
jest w t�umaczeniu. Wida	 równie�
znaki ucieczkowe.

W trzecim przyk�adzie wida	 tak zwane znaki ucieczki. Stosuje si� je, aby w napisie
wy�wietlanym u�ytkownikowi umie�ci	 znak cudzys�owu. W tym celu znak cudzy-
s�owu musimy poprzedzi	 znakiem \, tak aby silnik gettext nie uzna� cudzys�owu za
koniec danej frazy. Podobnie rzecz ma si� z now� lini� — aby zawrze	 w napisie no-
wy wiersz, musimy wstawi	 kod steruj�cy \n.
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Formu�a liczby mnogiej
Drupal, a dok�adniej mechanizm gettext, który wykorzystano w Drupalu, obs�uguje
liczby mnogie, których zasady s� ró�ne dla ró�nych j�zyków. Dzi�ki temu mo�emy
poprawnie przet�umaczy	 komunikat, w którym wyst�puje zmienna przyjmuj�ca po-
sta	 liczby, na przyk�ad „Oddano 1 g�os”, „Oddano 2 g�osy”, „Oddano 10 g�osów”.

Aby mo�liwe by�o obs�u�enie takich form, w pliku .po musimy przede wszystkim
umie�ci	 definicj� form mnogich w�a�ciw� dla j�zyka, na który t�umaczymy. Dla pol-
skiego b�dzie to definicja (za http://translate.sourceforge.net/wiki/l10n/pluralforms#p):

"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 &&
(n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

Definicj� tak� umieszczamy w cz��ci nag�ówkowej pliku, zast�puj�c t�, która znajduje si�
w wygenerowanym pliku .po lub .pot.

Zgodnie z dokumentacj� gettext (http://www.gnu.org/software/hello/manual/gettext/
Plural-forms.html) mamy w przypadku naszego j�zyka tylko trzy przypadki do obs�u�enia:

� 1 plik,

� 2, 3, 4 pliki,

� 5 – 21 plików,

� 22 – 24 pliki,

� 25 – 31 plików,

� …i tak dalej.

Zatem dla ka�dego napisu maj�cego „obs�u�y	” liczby mnogie musimy dostarczy	
trzy wersje t�umaczenia, jak w przyk�adzie z tabeli 4.3, pozycja 3:

#:  modules/poll/poll-bar.tpl.php:25 modules/poll/poll.pages.inc:20
msgid "1 vote"
msgid_plural "@count votes"
msgstr[0] "1 g�os"
msgstr[1] "@count g�osy"
msgstr[2] "@count g�osów"

Jak wida	, Anglicy maj� pro�ciej — albo 1 g�os, albo wiele g�osów. My mamy jesz-
cze 2 – 4, 22 – 24, 32 – 34 (i tak dalej) g�osy, st�d zamiast jednej formy mnogiej mu-
simy wprowadzi	 w pliku zawieraj�cym t�umaczenie dwa przypadki.

Wyzwalacze
…/admin/build/trigger/node

Drupal 6 posiada wbudowany mechanizm wykonywania dzia�a� (akcji) pod pewnymi
warunkami, zwanymi wyzwalaczami.
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Wyzwalaczem mo�e by	 zatem dodanie nowego wpisu, komentarza, terminu (katego-
rii w s�owniku), czy nawet zalogowanie si� u�ytkownika.

Mimo i� modu� trigger.module posiada panel administracyjny, to po instalacji nie-
wiele mo�emy w nim ustawi	. Klikaj�c po dost�pnych zak�adkach: Odpowiedzi, Zawar-
to��, Cron, Kategorie, U	ytkownicy, zauwa�ymy szereg zdefiniowanych wyzwalaczy,
ale tylko do kilku z nich b�dziemy mogli przypisa	 dzia�anie.

Z dost�pnych zaraz po instalacji dzia�a� wyzwalanych przez zdarzenia w systemie
mo�emy wyró�ni	 te, które maj� zdarzy	 si� po zachowaniu b�d� aktualizacji nowego
wpisu (dost�pne na zak�adce Zawarto��, rysunek 4.47) oraz po zachowaniu, aktuali-
zacji b�d� usuni�ciu odpowiedzi do wpisu (dost�pne na zak�adce Odpowiedzi, rysu-
nek 4.48).

Rysunek 4.47.
Dzia�ania, jakie
mo	emy wyzwoli�

Rysunek 4.48.
Wyzwalacze dost�pne
w rdzeniu Drupala

Jak wida	, opcji nie mamy za wiele. Przyk�adowo, mo�emy zdecydowa	, �e ka�dy
wpis ma zosta	 po zapisaniu opublikowany, i to na stronie g�ównej, niezale�nie od
ustawie�, jakie wprowadzili�my na formularzu dodawania zawarto�ci. Tak zdefinio-
wane akcje b�d� wygl�da�y nast�puj�co (rysunek 4.49).

Rysunek 4.49.
Dzia�ania dla
konkretnego
wyzwalacza
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Mo�emy przekona	 si�, �e niezale�nie od tego, jak ustawimy wpis, zawsze zostanie
on umieszczony w statusie „opublikowano” na stronie g�ównej naszej strony.

Na szcz��cie to, co widzimy, to tylko przyk�ady, a nie koniec mo�liwo�ci. Si�a tego
modu�u tkwi bowiem w �cis�ej wspó�pracy z innym — dzia�a� zautomatyzowanych.
To w�a�nie tam zdefiniujemy dzia�ania, jakie mo�emy powi�za	 z danym zdarzeniem
systemowym (wyzwalaczem). Aby to zrobi	, musimy przej�	 do interfejsu zarz�dza-
nia modu�em dzia�a� — pod adres …/admin/settings/actions.

Je�li w dziale zarz�dzania dzia�aniami zautomatyzowanymi dodamy akcj� Wy�lij
e-mail po dodaniu wpisu (dodawanie akcji opisano w rozdziale 6. „Konfiguracja wi-
tryny”, punkt „Dzia�ania zautomatyzowane”), to nasza paleta dzia�a� dost�pnych w ra-
mach tego wyzwalacza powi�kszy si� (rysunek 4.50).

Rysunek 4.50.
Do��czenie nowego
dzia�ania

Po dodaniu tej akcji do wyzwalacza Zachowanie nowego wpisu zostanie wys�any mail
o temacie, tre�ci i adresacie zdefiniowanych w module akcji zautomatyzowanych.

Kolejne akcje i wyzwalacze b�d� pojawia	 si� w miar� instalowania nowych modu-
�ów, tak wi�c warto co jaki� czas zagl�da	 w ten obszar. Bywa, �e modu�y s�u��ce do
wykonywania pewnych czynno�ci mog�yby z powodzeniem zosta	 zast�pione wyge-
nerowaniem odpowiedniej akcji i zaplanowaniem jej w okre�lonych warunkach —
tak jak ma to miejsce z powiadomieniem administratora witryny o dodaniu nowego
komentarza czy wpisu.

Podsumowanie
Budowa witryny jest dzia�em podstawowym, je�li chodzi o konfiguracj� klocków,
z jakich strona jest zbudowana — modu�ów, skórek, bloków, odno�ników w menu i tak
dalej. To, co ustawimy w tym miejscu, b�dzie mia�o wp�yw na ca�� witryn�.






