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Úvodem
Kniha, kterou právě držíte v rukou, navazuje na několik předchozích knih o redakčním systému
Drupal, které nakladatelství Computer Press vydalo jako jediné v České republice. Tento redakční
systém zažívá stále vzrůstající popularitu a v různých žebříčcích obliby se drží na prvních třech místech, spolu se systémy Joomla a WordPress.
Je to již potřetí, co píši zcela novou knihu o redakčním systému Drupal. Po dvou vydáních knihy
o kompletní tvorbě webu postaveného na Drupalu 5 a Drupalu 6 a po knize 333 tipů a triků pro
Drupal nyní čtete zcela novou knihu, která je určena pro zájemce o Drupal 7. Nejedná se o upravené
vydání předchozích knih. Tato je zcela nová svým obsahem i konceptem, který reflektuje přání a připomínky čtenářů, které jsem za poslední roky shromáždil ve své e-mailové schránce. Věřím tedy, že
s knihou budete spokojeni a splní vaše očekávání ještě více než mé předchozí tituly.

Co vás v knize čeká
Po seznámení s Drupalem, jeho instalací a novinkami v Drupalu 7 vás kniha provede tvorbou vzorového webu pomyslného kulturního centra, na kterém se objevují články, běžné stránky s řídce aktualizovaným obsahem, kontaktní formulář, fórum, obrázky a další prvky. Celá tato část knihy je orientována ryze prakticky a bez zdlouhavého vysvětlování vám ukáže a naučí vás, jak vytvořit funkční,
v reálu použitelné webové stránky s Drupalem.
V následující části knihy jsou popsány jednotlivé moduly redakčního systému Drupal, a to jak z pohledu jimi nabízených funkcí, tak z pohledu uživatelských oprávnění, která poskytují. Další kapitoly pak
opět praktickým způsobem rozvádějí práci s moduly, které ve standardní instalaci Drupalu najdete.
Nechybí ovšem ani popis doplňkových modulů, které si můžete stáhnout z webových stránek drupal.
org a zásadně s nimi rozšířit funkcionalitu Drupalu. Většina praktických ukázek pro práci s těmito
moduly se odvolává na ukázkový web ze začátku knihy, takže získáte představu, jak je možné dané
moduly v praxi skutečně využít. V knize nechybí popis tvorby galerií, práce s obrázky, nebo třeba
vytvoření elektronického obchodu.
Ve dvou kapitolách pamatuji také na zkušenější uživatele, kteří se s Drupalem již obeznámí/obeznámili a rádi by se pustili do tvorby vlastních témat vzhledu a vlastních doplňkových modulů. Protože je tato problematika natolik rozsáhlá, že by vydala na dvě samostatné knihy, bylo samozřejmě
nutné ji zredukovat na ty nejpodstatnější informace. Najdete tu tedy popis základní struktury a tvorby vzhledových šablon pro systém Drupal i tipy na jejich úpravu. Kapitola o tvorbě modulů ukazuje implementace základních funkcí drupalovského API pro práci s databázemi a tvorbu formulářů.
Kniha je určena jak začínajícím drupalistům, tak těm pokročilým, kteří se chtějí dozvědět více o tom,
jak funguje Drupal 7 a jak je možné jej nastavit a upravovat. Nečekejte zde ale tipy pro základní
obsluhu počítače a práci s internetem. Abyste zvládli s Drupalem pracovat, nemusíte být znalí tvor-
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by webových stránek, ale rozhodně vám to pomůže. Co naopak znát musíte a kniha vám nevysvětlí,
je práce s archivy a povědomí o tom, co je a jak může fungovat databáze.

Poděkování autora
Na tomto místě bych rád poděkoval čtenářům mých předchozích knih o Drupalu, kteří velkou měrou
přispěli svými nápady a připomínkami k výsledné podobě této nové knihy. Děkuji také všem čtenářům webu maxiorel.cz, na základě jejichž dotazů ve fóru jsem mohl zjistit, jaké potíže s Drupalem
vás nejčastěji trápí.
Mé poděkování patří také celé komunitě okolo Drupalu a množství dobrovolníků organizujících
srazy drupalistů, přednášky, prezentace a samozřejmě překlady Drupalu do češtiny. Bez nich by tento
redakční systém v našich končinách měl jen malou šanci na úspěch a nedosáhl by současné popularity.
V neposlední řadě se mé poděkování vztahuje i na tvůrce Drupalu, Driese Buytaerta.

Přiložené CD
Ke knize přiložené CD obsahuje nejen instalaci Drupalu 7 včetně české lokalizace, ale také řadu
doplňků a rozšíření a hlavně cvičební web, na němž můžete postupy popsané v knize cvičit rovnou
při čtení pasáží knihy.
CD stačí vložit do mechaniky počítače, aby se automaticky otevřelo uživatelské rozhraní. V případě,
že se rozhraní nespustí, nebo používáte jiný operační systém než Windows, pak rozhraní spustíte
poklepáním na soubor spustit_CD.html v kořenové složce disku.

Zpětná vazba od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu připravilo, stojí o zpětnou
vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:
redakce PC literatury
Computer Press
Spielberk Office Centre
Holandská 3
639 00 Brno
nebo
sefredaktor.pc@cpress.cz

Dotazy
Máte-li s knihou jakýkoli problém, kontaktujte nás pomocí formuláře na adrese http://knihy.cpress.
cz/k1916, kde klepněte na odkaz Poslat komentář. Pokusíme se udělat vše, abychom vám ho pomohli vyřešit.
Computer Press neposkytuje rady ani jakýkoli servis pro aplikace třetích stran. Pokud budete
mít dotaz k programu, obraťte se prosím na jeho tvůrce.
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Errata
Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili přesnost a správnost obsahu, chybám se
úplně vyhnout nedá. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, ať už chybu v textu nebo v kódu,
budeme rádi, pokud nám ji nahlásíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace a pomoci nám
zlepšit následující vydání této knihy.
Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/k1916 po klepnutí na odkaz Errata.

K1916.indd 19

28.3.2011 13:31:06

K1916.indd 20

28.3.2011 13:31:07

KAPITOLA 1
Představení Drupalu
Novinky v Drupalu 7
Drupal 7 přichází po několika letech vývoje se zásadními novinkami v uživatelském prostředí administrace, ve funkční výbavě svého jádra, v rychlosti i dalších aspektech. V porovnání s předchozími verzemi Drupalu se také mírně mění jeho nároky na server, respektive
na webhosting, kde bude provozován. Nemusíte se ale bát – tam, kde vám nyní Drupal běží
bez problémů, by měla fungovat i jeho sedmá verze.

Nová administrace
Hned po přihlášení do administrace Drupalu 7 si všimnete výrazné změny. Správce webu nyní
vidí u horní části obrazovky doplňkovou černou lištu s nabídkami umožňujícími rychlý přístup
do jednotlivých částí webu bez toho, že byste museli zdlouhavě proklepávat navigační nabídku v bočním panelu a čekat na načtení dílčích stránek, jako tomu bylo v předchozích verzích.
Nové administrační menu (viz obrázek 1.1) je velmi podobné modulu Administration menu
(drupal.org/project/admin_menu), který jste si mohli doplnit do předchozích verzí Drupalu.
Administrace je také dále zjednodušena tím, že na všech stránkách Drupalu nyní uvidíte rychlé odkazy pro úpravu různých prvků na stránce. Typicky se jedná například o bloky. Zatímco
dříve jste museli jít nejprve do sekce Prvky webu → Bloky, leckdy pracně najít v seznamu
příslušný blok a poté se přepnout do jeho administrace, nyní se do ní dostanete odkazem,
který se zobrazí hned při najetí myší nad konkrétní blok na stránce. Užitečná je funkcionalita nového modulu Shortcut, který umožňuje nadefinovat položky administračního menu
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Obrázek 1.1: Administrační prostředí Drupalu 7

pro nejčastěji navštěvované stránky administrace. Práci urychlí i modul Contextual link, jak můžete vidět na obrázku 1.2.
Určitě oceníte možnost jednoduššího přidávání modulů a nových témat vzhledu. Zapomeňte na jejich
kopírování přes FTP klienta, vše lze provést rovnou z administrace. Podobně lze řešit také aktualizace modulů pro vaši instalaci Drupalu.
Z pohledu administrace došlo k několika přesunům týkající se nastavení práv jednotlivých uživatelů a jejich skupin. V Drupalu 7 jsou práva opatřena výstižnějšími popisky. Nastavení Vstupních
formátů bylo přejmenováno na Formáty textu a navíc lze každé uživatelské roli přiřadit určitý Formát textu jako výchozí – dříve to bylo možné jen s doplňkovým modulem Better Formats (drupal.
org/project/better_formats). Nastavení práv k nim se přesunulo do hlavní správy oprávnění. Drupal
7 dále přináší vylepšenou podporu pro integraci vizuálních editorů, vylepšení správy časových zón
nebo více přetahovatelných položek v administraci.
Uživatelé, kteří měli na svém hostingu problémy se spouštěním procesu cron.php a řešili to například doplňkovým modulem Poormanscron (drupal.org/project/poormanscron), budou potěšeni, že
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Obrázek 1.2: Bloky lze velmi rychle upravit díky odkazům modulu Contextual links

spouštění cronu, tedy plánovaných úloh, si řeší již přímo administrace Drupalu. Navíc je spouštění
cronu zabezpečeno, takže v případě, že zpracovává náročnější úlohy a nějaký vtipálek vám jej neustále spouští mimo naplánovaný čas, nedojde k zahlcení požadavků na web.
Jestliže jsem výčet změn začal změnou prostředí administrace, musím jej ukončit dalším výrazným
zpříjemněním – tentokrát viditelným při úpravě obsahu. V dosavadních verzích Drupalu bylo pod
polem pro zadání obsahu množství rozbalovatelných sekcí, ve kterých jste nastavovali vstupní formáty, jméno uživatele a datum publikace, připojovali jste soubory nebo vytvářeli revize. To vše je nyní
seskupeno do vertikálních panelů, pomocí kterých si rychle zobrazíte příslušný formulář. Vkládání
obsahu a zejména upřesnění jeho vlastností je nyní mnohem přehlednější.

Obrázek 1.3: Vertikální panely jsou novým ovládacím prvkem Drupalu 7

Nové moduly
Drupal 7 obsahuje řadu nových modulů, na jejichž přehled se podrobněji podíváme v samostatné
kapitole. Tou hlavní novinkou je ale zahrnutí modulu Fields, políček pro obohacení obsahu. Standardně má každý typ obsahu v Drupalu k dispozici pouze nadpis a tělo. S pomocí doplňkových
políček můžete formulář pro vkládání obsahu obohatit o další prvky. Drupal není určen jen jako
správce článků na webových magazínech, takže použijete-li jej například pro vytvoření webu nějaké
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realitní kanceláře, upravíte pomocí doplňkových políček formuláře pro vkládání obsahu tak, aby se
kromě názvu a popisku nemovitosti vkládaly do samostatných polí i popisy inženýrských sítí, výměra, dostupnost a další informace.
Doplňková políčka však nemusejí být přidána jen k obsahu. Rozšířit jimi můžete vkládání informací
o uživatelích, komentáře a také termíny v kategoriích. Jako políčka se chovají i úvodníky a těla obsahu, což bude zajímat především vývojáře modulů a témat – v kódu budou moci k těmto informacím
přistupovat snáze. Dobrá zpráva pro tvůrce vícejazyčných webů – políčka spolupracují s lokalizačním modulem.
Z předchozích verzí Drupalu jistě znáte modul Content Constuction Kit, CCK (drupal.org/project/
cck). Jeho možnosti jsou nyní zabudovány do jádra Drupalu 7 ve formě modulu Fields. Z původní
sady se pouze oddělily moduly Field permissions (drupal.org/project/field_permissions) pro správu
oprávnění k jednotlivým polím, Field group (drupal.org/project/field_group) pro seskupování políček do sekcí a Content Copy pro kopírování definic políček. Tyto moduly budou dále poskytovány
samostatně a budete si je moci do Drupalu 7 doplnit.
Další nový modul zajišťuje podporu RDF. Jedná se o speciální části HTML kódu, které dovede zpracovat například internetový vyhledávač k tomu, aby správně určil datum článku, kategorie, jméno
autora a další informace.

Zabudovaná podpora obrázků
Se zahrnutím rozšiřujících políček obsahu v Drupalu 7 souvisí i zabudovaná podpora pro vkládání
obrázků. Řada webových vývojářů si řekne – konečně. Drupal totiž trpěl přetlakem nabídky doplňujících modulů pro práci s obrázky. Nyní obsahuje několik zabudovaných modulů, které vám umožní
provádět s obrázky základní úpravy a zobrazovat je ve formě doplňkových políček, viz obrázek 1.4.
V Drupalu 7 se nachází zabudovaný modul ImageCache (drupal.org/project/imagecache), jehož funkcionalita a především ovládání je zde výrazně vylepšeno. S jeho pomocí necháte Drupal automaticky
zmenšovat a jinak upravovat obrázky připojené k obsahu. S pomocí modulu Fields je pak zobrazíte vedle obsahu, což doposud řešil samostatný modul ImageField (drupal.org/project/imagefield).

Změny v tématech vzhledu
Drupal 7 obsahuje nové základní téma vzhledu nazvané Bartik. To převzalo úlohu Garlandu coby
standardního a výchozího tématu vzhledu Drupalu po jeho instalaci. Řada vývojářů témat používala Garland coby výchozí vzhled pro další úpravy a výsledky nebývaly nejlepší. Garland není ideální
na seznámení s tím, jak téma vzhledu pro Drupal funguje. Proto do Drupalu 7 přidali jeho vývojáři
nové téma nazvané Stark. Vzhledově je velmi chudé, avšak umožní vám lépe pochopit výchozí strukturu HTML a CSS témat vzhledu v Drupalu. Součástí vylepšeného provedení administrace Drupalu
7 je také nové téma vzhledu nazvané Seven.
Ze základní instalace Drupalu 7 zmizela témata Bluemarine, Chameleon a Pushbutton. Jejich
vzhled nebyl nijak oslnivý, přesto, pokud je používáte, nezoufejte. Tato témata se nadále budou dát
stáhnout jako samostatné projekty.

K1916.indd 24

28.3.2011 13:31:07

Novinky v Drupalu 7

25

Obrázek 1.4: Nástroj pro nastavení úprav obrázků je zabudován do jádra Drupalu

Obrázek 1.5: Drupal 7 s výchozím tématem vzhledu Bartik
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Novinky nejen pro vývojáře
Drupal 7 nepřináší pouze novinky v obsluze, ale také ve svém kódu a v podpoře vývojářů, respektive jejich rozšiřujících modulů a témat vzhledu. Nově zde najdete dokumentaci funkcí hook_*()
zabudovanou přímo do jádra Drupalu. Po zapnutí příslušného modulu se vám zprovozní testovací prostředí i se sadou testů, takže před spuštěním webu do ostrého provozu vše řádně vyzkoušíte
s pomocí užitečných nástrojů.
Dochází ke změnám v komunikaci s databází. Drupal 7 vyžaduje rozšíření PHP s názvem PDO, které
slouží ke komunikaci s různými databázemi. To je součástí PHP od verze 5.1 a v Drupalem 7 vyžadovaném PHP 5.2 by mělo být bez problémů. Jen se musíte ujistit, že váš poskytovatel nemá z nějakého
důvodu podporu PDO ve své instalaci PHP vypnutou – není to až tak neobvyklá situace. Drupalovské API přidává podporu pro sestavení SQL příkazů INSERT, UPDATE, DELETE a MERGE, nejste
omezeni jen na výběrový SELECT. Přibyla podpora pro replikace, transakce, vícenásobné vkládací
příkazy, zpožděné inserty a další. Drupal se tak stává více použitelný pro podniková řešení. Drupal
7 přináší podporu databází SQLite a u MySQL využívá jako výchozí engine InnoDB místo tradičního MyISAM. Díky tomu nabízí lepší škálovatelnost a integritu.
Další významnou změnou je práce se soubory jako objekty pomocí funkcí file_load(), file_save(),
a file_validate(). Přepracovaná podpora souborů umožňuje napojení na cloudová úložiště jako je
Amazon S3 nebo zpracování souborů z jiných služeb, například obrázků z Flickru.
Používají-li vaše doplňkové moduly nebo témata JavaScriptovou knihovnu jQuery, bude vás zajímat, že Drupal 7 obsahuje tuto knihovnu ve verzi 1.4.x. Dále v něm najdete knihovnu jQuery Forms
2.52 a jQuery UI 1.8.x.

Další novinky v Drupalu 7
Drupal 7 přináší mnoho nového, kromě výše uvedených změn a vylepšení, jsou to například možnost instalace z příkazového řádku, bezpečnější systém hesel a přihlašování, podpora účtů OpenID
vedených u Google, lepší podpora pro multisite instalace, prohledávání obsahu nezávisle na jazykové verzi, možnost importu OPML do RSS agregátorů, nastavení aktualizací u agregátorů, vylepšená
podpora optimalizací pro webové vyhledávače nebo lepší ošetření dlouho trvajících úloh. Nemělo
by se tedy stávat, že uvidíte chybovou obrazovku hlásící, že doba zpracování PHP skriptu povolila
nastavený časový limit (většinou půl minuty).

Drupal je víc než jen správce článků
Častou chybou mnoha tvůrců webových stránek je skutečnost, že se na Drupal dívají jen jako na prostředek pro správu článků na webovém magazínu. To je samozřejmě jen omezený pohled, způsobený
zřejmě možnostmi některých jiných CMS – systémů pro správu obsahu. Drupal je velmi univerzální nástroj, který může kromě webových magazínů pohánět nejrozličnější typy webů – od naprosto
jednoduchých firemních nebo osobních prezentací o několika stranách, až po rozsáhlé projekty,
které kombinují články se sociální sítí.

Drupal pro firemní web
Uvažujete-li o nových firemních stránkách, nebo o jejich inovaci, pak je Drupal vhodným řešením
pro případ, že požadujete:
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řešení nezávislé na jednom dodavateli
možnost přenosu webu na libovolný server (míněno nezávislostí na serveru dodavatele)
možnost aktualizace obsahu svépomocí, bez dodavatele webu
zabudovanou onsite optimalizaci pro vyhledávače – SEO

I když je Drupalu často vytýkána poněkud strohá uživatelská přívětivost, poskytne vám výborné
zázemí pro aktualizace obsahu na vašem webu. Pokud jej obohatíte o vizuální editor a další doplňky,
nebude mezi ním a jinými systémy pro správu obsahu rozdíl. Jeden z tvůrců PHP, Rasmus Lerdorf, se
dokonce ve francouzských novinách Le Monde vyjádřil v tom směru, že je dnes prakticky nemožné

Obrázek 1.6: Ukázka firemního webu postaveného na Drupalu – www.polzer.cz
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vytvořit proprietární alternativu k Drupalu. To demonstruje, že Drupal je díky své komunitě a možnostem rozšiřitelnosti prakticky nedostižný. Z hlediska firemních investic do webových stránek se
jistě vyplatí. Administrace v Drupalu 7 je mnohem přívětivější než dříve, a především zabudované
optimalizace pro vyhledávače a nově i podpora RDF vám zajistí, že na vaše weby se dostanou zákazníci i bez předražených investic do SEO poradenství.

Poznámka k přívětivosti administrace
Na základě mých předchozích knih se ozvalo mnoho čtenářů s tím, jak jim Drupal pomohl ušetřit finance při tvorbě webových stránek pro vznikající firmy. Své weby si tito podnikatelé udělali
svépomocí, aniž by měli hluboké znalosti tvorby webů. Dlužno dodat, že výsledky byly mnohem
kkvalitnější,
l
kd b se dotyční
d
k
l splácat
l
několik
k l k HTML stránekk v nějakém
k
generátoru
než kdyby
pokoušeli
nebo vizuálním editoru.

Drupal jako správce nečlánkového obsahu
Drupal je CMS, systém pro správu obsahu. A dovede ji na výbornou. Ovšem obsah nejsou pouze
články. Jsou to profily uživatelů, stránky s textem, nabídky realitní kanceláře, inzeráty na seznamce nebo v bazaru, informace o produktu na prezentačním webu a cokoli dalšího, k čemu chcete čas
od času přistoupit přes administrační rozhraní a upravit to. Na rozdíl od jiných systémů postavíte na Drupalu webové stránky s jakýmkoli typem obsahu, který je třeba spravovat, s neuvěřitelnou
lehkostí. Článkové magazíny jsou typickým scénářem, Drupal ale využijete i u těchto typů webů:















firemní weby a osobní prezentace
zpravodajské portály
produktové weby
komunitní weby, viz speciální distribuce Drupal Commons (acquia.com/products-services/drupal-commons)
katalogy čehokoli
weby pro stahování softwaru
kalendáře a weby s registracemi do konferencí
anketní portály
informační portály zpracovávající externí data
intranetové portály
seznamky a inzertní weby
katalogy fotografií
weby s videoklipy, a to streamovanými z vlastního serveru nebo přebíranými

Drupal jako e-shop
Pro e-shopová řešení existuje velké množství kvalitních open source systémů a snad ještě větší počet
komerčních řešení. Drupal není primárně určen pro vytvoření e-shopu. Jde o systém pro práci s obsahem, nikoli o řešení zpracovávající platby a dostupnosti produktů. Ovšem s pomocí rozšiřujícího
modulu Übercart (www.ubercart.org) i Drupal proměníte v kvalitní e-shopové řešení. Pro tento účel
nabízí vše potřebné:
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Obrázek 1.7: Drupal využitý coby katalog na webu hostingy.maxiorel.cz








správu produktů, balíčků, slev a zákazníků
nákupní košík
podporu mnoha metod placení, včetně provázanosti na elektronické platby kartou
podporu platebních bran
třídění produktů do kategorií a skupin
správu faktur a objednávek
nejrůznější přehledy

K výše uvedenému si přičtěte všechny funkce samotného Drupalu, možnost odesílání newsletterů
s doplňkovým modulem Simplenews (drupal.org/project/simplenews) a máte k dispozici kvalitní
řešení pro elektronický obchod.
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