
Представяне на CMS Друпал

Какво представлява Друпал?

Друпал е Система за управление на съдържанието (CMS), базирана на .софтуер с Отворен Код Разработва
се от общност, като от сайта на проекта могат да бъдат свалени основният пакет на приложението и 
модули, разширяващи неговата функционалност. Общността поддържа богата база от помощна 
информация, във вид на упътвания за настройки и коментари.

Приложението работи на модулен принцип. Това позволява добавянето и включване на модули, 
разширяващи неговата функционалност. Например включването на разширение за управление на Мета 
данните, или следящо достъпа до системата, да се осъществява през сигурна https:// връзка.

Модулният принцип дава възможност на Уеб администратора да изгради приложение, което отговаря на 
нуждите на проекта. Също така позволява надграждането на сайта и добавянето на допълнителна 
функционалност. Потребителите притежаващи съответните програмни знания и умения, могат да 
създавате сами модули.

Какво изисква за да работи Друпал?

Друпал е мулти-платформен проект. Работи добре на Unix подобни системи, също и на MS Windows 
платформи. Можете да го инсталирате чрез пакети като XAMPP или WAMP, MAMP 
за OS X. Изисква Apache, Nginx или Microsoft IIS - Уеб сървър. Базата данни може да бъде от типа 
MySQL, Maria DB, Postgre SQL, SQLite, MS SQL и др. Изисква и PHP интерпретатор.

За кого е Друпал?

Използването на системата, дава възможност на потребители без програмни умения, да изграждат Уеб 
сайтове. Изисква се запознаване с логиката и интерфейса на приложението. Знания по HTML/CSS, 
JavaScript, PHP, MySQL и Bash, биха увеличили възможностите за работа.

Друпал дава възможност на Информационния архитект, Графичния дизайнер, Програмиста  
Специалистът по потребителско преживяване и Ползваемост, Информационна сигурност, Системния 
администратор, Маркетинг и PR, както и SEO оптимизатора  - да работят и реализират своя потенциал, в 
рамките на различни по характер проекти. 

Многоезичност

Друпал има много добра многоезична поддръжка. Това е важно, ако планирате да изграждате сайтове на 
повече от един език. Също така е важно, ако създавате сайт, чиито език е различен от Английски. 
Системата дава възможност за превод, на всички елементи в сайта.

Това се извършва през потребителски интерфейс. Съдържанието се разделя на основен и допълнителен 
език(ци). Друпал знае за езиците, с които работи системата и Ви дава възможност да превеждате менюта, 
съдържание, URL пътища, имена на домейни, класификатори (таксономия) и други - важни за 
организация на информацията и потребителското преживяване – детайли.

Гъвкавост при поддръжката на кода

Важна е възможността да изградите множество сайтове с една инсталация на Друпал (Multisite). 
Информацията за всеки сайт се съхранява в отделен каталог от структурата на сайта и самостоятелна база
данни. По този начин можете да обновите кода поддържайки една инсталация, за множество ваши 
сайтове. Първоначална настройка се извършва за всеки добавен сайт.

Drush

Друпал работи с мощен потребителски интерфейс от терминала. Нарича се Drush (Drupal User Shell). 
Потребителите на Unix конзолата, оценяват бързо неговите преимущества и го използват в своите 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.drush.org/en/master/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://www.drupal.org/documentation/install/multi-site
https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience
https://www.drupal.org/documentation/modules/locale
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/Bash
https://bg.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://bg.wikipedia.org/wiki/CSS
https://bg.wikipedia.org/wiki/HTML
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://php.net/
https://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server/
https://www.sqlite.org/
https://www.postgresql.org/
https://mariadb.org/
https://www.mysql.com/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1_%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
http://nginx.org/
https://httpd.apache.org/
https://bg.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://www.mamp.info/en/
http://www.wampserver.com/en/
https://www.apachefriends.org/index.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://bg.wikipedia.org/wiki/Unix
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB_(%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80)


проекти. Чрез Drush можете да правите доста по-бързо множество операции, които се извършват през 
потребителския Уеб интерфейс. Drush се използва и за обновяване на системата. Можете да укажете в 
Drush вашите сайтове, чието състояние да проверявате или синхронизирате, между различни комютри. 
За целта е небходимо да имате SSH достъп и инсталиран Drush на всяка от тях.

Методология на работа

Друпал работи обикновено с полета и типове съдържание. Това е един добър подход, даващ възможност 
на Уеб администратора - да указва какви точни данни да се въвеждат и извеждат на следващ етап. 
Например за Новини това биха могли да бъдат дата, текст, евентуално снимка(и). Друг вид съдържание 
може да касае качването на видео или коментари.
 
Елементите които влизат в рамките на съдържанието се управляват от полета, които отговарят за 
естеството на входно-изходните данни. Те се управляват през потребителския интерфейс.
В общия случай съдържанието в сайта се разделя на типове, като за последните няма ограничение. Даден 
тип съдържание може да съдържа едно или повече полета. Всяко поле може да съдържа тип данни, с или 
без ограничение. Например това може да е поле за качване на файлове, снимки и т.н. Самите полета биха 
могли да бъдат организирани в групи, за улеснение.

През системата може да бъден управляван начинът, по който данните се визуализират. Например файлът 
може да бъде показан чрез описание, връзка за сваляне, или възпроизведен от PDF интерпретатор в 
рамките на съдържанието. Друг подход е полетата да бъдат скрити и да се извикват контекстно, спрямо 
даденото съдържание в отделни карета (блокове). Темата на Друпал сайта, Ви дава възможност за 
създаване на региони съдържащи неограничен брой, карета.

Полета, изгледи, карета (блокове)

Полетата са градивната единица на съдържанието в системата. Начините да бъдат показани са - чрез 
визуализация в съдържанието, за което носят информация, в карета (блокове) или страници, създадени 
през системата. Това е една от най-силните страни на Друпал - изгледи или Views.

Views представлява възможност, за извличане на данните налични в системата. Те могат да бъдат 
филтрирани по различни критерии. Например – език, на който са публикувани, тип съдържание или 
контекстна информация. Изгледите могат да се запишат като страници, със свои URL адреси, или карета, 
визуализиращи се в региони от темата на сайта.

За работа с Views не се изискват програмни умения. Изгледите могат да бъдат оформени естетически, 
като информацията от полетата се обвива в HTML код. Съществуват възможности за семантично 
обгръщане на данните (семантични изгледи). По този начин можем да запазим семантична структура на 
съдържанието, в отделни негови части. Важна възможност на изгледите, е изнасяне на филтри - по които 
потребителят да филтрира изхода на данните.

Полетата и изгледите в Друпал могат да бъдат ограничени за достъп от потребители с определена роля. 
Можем да укажем например, че в съдържание тип „Публикации“, файловете за сваляне са достъпни само 
от регистрирани потребители. Също така можем да настроим логика, която показва, или скрива дадени 
полета - в зависимост от ролята или действията на потребителите. 

Категоризация на информацията 

Категоризацията (или таксономия) в Системата, дава много гъвкави възможности. Можем да 
категоризираме съдържанието в сайта и да показваме информация на база сходни категории. Етикетите 
(или tags), които са градивните елементи на категоризацията в сайта, се помещават в речници, които могат
да съдържат множество йерархично организирани термини.

Например ако създаваме електронен магазин, можем да публикуваме продукт в речник „Продукти“, 
съдържащ под-раздел „Хранителни добавки“ и под-под-раздел „Диетични храни“. При търсене на термин
“Диетични храни”, продуктът ще се визуализира, в рамките на съответната категория. Изгледът на 
категориите се управлява гъвкаво чрез модула Views и още по-добре с помощен модул. 

https://www.drupal.org/project/taxonomy_display
https://scito.ch/content/show-related-nodes-block-based-taxonomy-terms-views-3-and-drupal-7
https://www.drupal.org/getting-started/6/admin/content/taxonomy
http://www.bryanbraun.com/2013/08/06/drupal-tutorials-exposed-filters-with-views
https://www.drupal.org/project/semanticviews
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_HTML
https://www.drupal.org/documentation/theme
https://www.drupal.org/project/views
https://www.drupal.org/theme-guide/8/adding-regions
https://www.drupal.org/documentation/modules/block
https://www.drupal.org/project/context
https://mozilla.github.io/pdf.js/
https://www.drupal.org/project/field_group
https://www.drupal.org/node/21947
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://www.drupal.org/documentation/modules/field-ui


Отбелязвам че категоризацията в Друпал има гъвкави възможности за превод, както на етикетите, така и 
на техните URL псевдоними. Това е от голямо значение при създаване на многоезични сайтове. 
Категоризацията в системата е приложима както за съдържание, така и за потребители, или друг вид 
информация. Самите етикети, могат да съдържат снимки, описание и други полета. 

Мултимедийни възможности на Друпал

Множество модули спомагат за добавяне и възпроизвеждане на мултимедийни аудио и видео файлове. 
Възпроизвеждането може да се осъществи от локален или отдалечен източник. Друпал работи с най-
използваните модерни JavaScript библиотеки, като Video.js, jPlayer и др., осигуряващи мултимедийно 
възпроизвеждане, в рамките браузъра на потребителя.

Друпал работи и с медийна библиотека. Чрез нея можете да вграждате видео файлове от отдалечен 
източник, управлявате визуализацията на медийни файлове. Последната работи добре с други 
разширения и модули, чрез които можете да възпроизвеждате аудио и видео файлове.

Графика и изображения

Друпал Ви дава възможност да инсталирате и работите с модули, чрез които да визуализирате 
изображения. Използвайки библиотеките на PHP за обработка на изображения системата дава 
възможност за ротация, оразмеряване и кадриране. Можете да зададете стилове на изображенията, с 
приложено действие(я), които да използвате. Друпал работи с разширения като Colorbox, bxSlider, 
jCarousel и много други.

Външни Библиотеки

Някои от разширенията в Друпал изискват инсталирането на външни библиотеки, за да работят. Ако 
искате да използвате възможностите на Colorbox, то Вие инсталирате модула, а файловете на самата 
библиотека - в отделен каталог (обикновено sites/all/libraries), до който има достъп системата. По този 
начин модулът взаимодейства с библиотеката, като в даден момент можете да обновите последната и 
използвате по-нова версия (в случай че модулът също я поддържа). 

Потребителски интерфейс

Можете да изберете и инсталирате от множество приложение за работа с и редакция на съдържание 
(WYSIWYG) - например CKEditor. Също така и библиотеки и модули, обезпечаващи повече възможности
за потребителския интерфейс. Това могат да бъдат решения насочени към настолни, адаптивни и 
мобилни решения (Superfish, MeanMenu, Sidr и др.) 

Съществуват и решения чрез които можете да организирате административната част на сайта.
По този начин се обезпечава възможност за създаване на интуитивен интерфейс, насочен към 
потребителите, въвеждащи информация през системата. Считаме това, също за една от силните страни на 
системата. Потребителският интерфейс работи в тясна свързаност с възможностите за превод през 
Друпал и дава възможност за превеждане на неговите елементи.

Сигурност

Сигурността на сайта е от ключово значение. Друпал дава възможност за блокиране на потребители при 
опит за неоторизиран достъп, защита и достъп от определени IP адреси на административните 
потребители. Работи добре с шифрована https:// връзка и може да бъде настроен, достъпът до оторизация 
и администрация на системата, да се извършва само през нея.

Системата следи за потребителската и своя активност и записва всички съобщения в дневник. 
Последният може да бъде изследван от администратора на сайта, с цел проследяване на проблем или 
злонамерен достъп. Друпал изпраща електронно съобщение при налични обновления, или активности 
свързани с потребители. Информацията се обновява на база Cron на Системата.

Друпал дава възможност и за управление на блокове от IP адреси, в случай че решите да блокирате един 
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или повече потребители от даден мрежов сегмент.
SEO оптимизация, семантика

Системата има много възможности свързани със SEO оптимизацията. Управление на Мета данни, 
семантични Микро данни, вграждане и управление на Open Graph. При миграция на индексирани URL 
адреси от предишен сайт можете да ги пренасочите към нови такива, с помощта на модул и през 
потребителския интерфейс на системата. Също така да създавате и пренасочвате URL псевдоними. 
Съществуват модули за гъвкаво управление на URL псевдонимите.

Роли в системата

Потребителите в системата се разделят на Роли. Всяка роля има определени права над Системата, 
потребителите и съдържанието в нея. Няма ограничение за броя роли, като в общия случай са три или 
четири - на Администратор с пълни права, Редактор (условна за случая) - с възможност за внасяне и 
корекция на съдържание, Регистриран и Нерегистриран потребител.

Домейни и под домейни

Друпал ви дава възможност да използвате имена на домейни и под-домейни, за отделни секции от сайта и
визуализиращи се зад обособени теми. По този начин изходът на информация може да се извлича и 
насочва спрямо избрания от потребителя домейн, или съдържание. Ако разполагате с мобилна версия на 
сайта, то можете да укажете последната да се зарежда зад определен домейн.

Архивиране на данните

Системата позволява създаването на автоматизиран архив. Това може да се извършва през определен 
интервал от време. Архиви се правят на базата данни и файловата структура на приложението. 
Последните могат да се съхраняват на локален, или отдалечен сървър.

Изнасяне на настройки

Друпал дава възможност да изнасяме настройките които правим за даден сайт, с цел да ги приложим в 
други наши проекти. Можем да изнасяме създадените видове съдържание с техните полета, изгледи и 
дори внесеното в даден сайт съдържание. Изнасянето се извършва през потребителския интерфейс или 
Drush, във вид на код или модули. При внасянето в други сайтове, се проверява за съответните модулни 
зависимости. Това определено спестява време на разработчика на сайтове.

Хранилки за RSS

Чрез системата можем да създаваме RSS хранилки. Самите хранилки можем да създаваме от изгледи на 
видовете съдържание в сайта. Например можем да изберем вид съдържание „Събития“ и създадем 
хранилки на отделни URL адреси, за потребителите на сайта на съответния език. Друпал осигурява 
гъвкави възможности за управление на RSS през интерфейса на views.

Чрез RSS обезпечаваме още по-голяма достъпност за информация от нашия сайт, с възможност за пре-
публикуване във външни приложения и сайтове.

Внасяне на външна информация в сайта чрез RSS

Можем да внасяме външно съдържание в сайт базиран на Друпал чрез агрегация на външни RSS 
хранилки. Можем да активираме множество хранилки, които да се визуализират в карета или страници от
нашия сайт. Друга важна възможност на системата е обвързване на даден тип съдържание от сайта с RSS 
хранилка(и), като всяко едно от полетата да отговаря на RSS данните.

По този начин можем да създаваме съдържание в нашия сайт динамично, на база външна RSS хранилка 
(и). Например можем да имаме вид съдържание „Продукти“, като полета като „Описание“, „Снимка“ и 
др., са обвързани с изнесена в RSS/XML формат информация от външен сайт. Обновяването на RSS от 
външен източник се извършва обикновено чрез настройка на Cron. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cron
https://www.drupal.org/project/feeds
https://www.drupal.org/project/feeds
https://www.drupal.org/documentation/modules/aggregator
https://www.drupal.org/project/views_rss
https://www.drupal.org/node/2426139
https://bg.wikipedia.org/wiki/RSS
http://dannyenglander.com/blog/features-drush-drupal-goodness
https://www.drupal.org/project/backup_migrate
https://www.drupal.org/project/themekey
https://www.drupal.org/project/domain
https://www.drupal.org/node/120614
https://www.drupal.org/project/pathauto
https://www.drupal.org/project/redirect
https://en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/Facebook_Platform#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8A.D1.82_Open_Graph
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8


Дистрибуции

В проекта Друпал съществуват дистрибуции, насочени към определена функционалност. Инсталирайки 
някоя от тях, добивате работеща система, в която са събрани нужните за съответното приложение модули
и направени съответните настройки. По този начин бихте могли да проверите работата на системата като 
електронен магазин, електронно издание или платформа за колаборация.

Самите дистрибуции се поддържат от един или няколко разработчика, като отново в основата им е ядрото
на Друпал. В повечето случай външния вид (темата) е съобразена с характера на дистрибуцията, като в 
допълнение са създадени и съответните изгледи и карета. Негатив при ползването на дистрибуции е че не 
винаги ще работите с най-новото ядро и модули на системата.

Нашият съвет е да инсталирате дистрибуция с цел разучаване. Ако Ви върши работа – използвайте я. В 
повечето случай, при създаване на персонално приложение - Уеб сайт, базиран на Друпал ще инсталирате
ядро и модули, както и направите съответните настройки според изискванията на последното.

Социални мрежи и връзка с тях

Можете да свържете Друпал със социалните мрежи. Съществуват модули, позволяващи регистрация на 
потребители чрез Facebook или Twitter профили. Също така е възможно да оторизирате приложения от 
Социалната мрежа в които да публикувате през Вашия Drupal сайт. При публикация можете да 
извършвате фина настройка чрез Open Graph мета. Пасивното споделяне също така е възможно. Друпал 
работи добре с разширения като addtoany даващи възможност на потребители да споделят URL от сайта.

Формуляри и логика на полетата в тях

В Друпал можете да създавате интуитивно както опростени, така и доста сложни формуляри, съдържащи 
множество полета. Системата дава възможност да създавате зависимости и логика, между полетата във 
формулярите. Самите формуляри могат да бъдат изпращани до един или повече електронни адреса, като 
имате възможност за управление на изходния текст в тях (например филтриран или пълен HTML).

Опростените формуляри представляват модул, който ви дава възможност да добавяте полета, които са 
предварително определени. Например това може да е текстово поле, поле за електронен адрес или дата.
Възможно е да въвеждате и полета, съдържащи текст. В Друпал, опростените формуляри от този вид, са 
вид съдържание, като формулярът може да бъде показван в каре или страници от сайта.

По-сложните формуляри работят с полета налични в системата. При тяхното използване можем да имаме 
по-голям контрол, от страна на темизиране – обгръщане с HTML или добавяне на полета, със семантична 
насоченост (като tel например). Принципно се използват и двата типа формуляри, като по-сложните дават
възможност за организирането им групи през интерфейса на сайта (при ползване на съответен модул).

Token или микро-данни в системата

Друпал работи с микро-данни които разбира. Можете да ги извиквате при необходимост, в съдържанието,
изгледите, или на други места, където намерите за добре. Това може да бъде URL адресът на текущата 
страница, заглавието на сайта или потребителят който е публикувал съдържанието. Използването на token
дава широки възможности като броя „жетони“ или микро-данни в един Друпал сайт е доста голям.

Геолокация

Това изложение нямаше да бъде пълно, ако не бяхме споменали за възможностите на Друпал да работи с 
Гео-локация. Системата работи успешно с Open Layers, като можете да използвате различни източници за
картографски данни – например Google Maps, Open Street Map и др. При задаване на точен адрес, или 
указване на географска ширина и дължина, маркираният обект може да бъде визуализиран за даден тип 
съдържание. Също така можете да покажете всички маркирани с Гео-локация места във вашия сайт.

Това е много удобно при Уеб приложения в които се посочва разположение – например сайтове за 
събития, вериги ресторанти и др. 

https://developers.google.com/maps/
https://developers.google.com/maps/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://openlayers.org/
https://www.drupal.org/project/token
https://www.drupal.org/project/field_group
https://www.drupal.org/project/telephone
https://www.drupal.org/project/conditional_fields
https://www.drupal.org/project/entityform
https://www.drupal.org/project/webform
https://www.drupal.org/project/fb
https://www.drupal.org/documentation/build/distributions


Вместо заключение

Друпал е Система за управление на съдържанието, чрез която можете да изграждате гъвкаво сайтове, когато определящи 
за проекта са сроковете за изпълнение и оптималният бюджет.
Системата осигурява възможности за работа на специалисти, от различни сфери.

Изготвил: Георги Атанасов София, 2.07.2016 г.
                 моб.: 0886 377 688; novsait@novsait.eu
                 Изграждане на сайтове, консултация и обучение по работа с Друпал – www.novsait.eu

Полезни връзки

Сайт на проекта Друпал
https://www.drupal.org

Сигурност в Друпал – публикация на Канадското правителство
https://github.com/mgifford/drupal-security

Сайт на проекта Drush – работа със системата от конзола
http://www.drush.org/en/master/

Инсталация на Друпал на VPS работещ под ОС Debian 7
https://www.linode.com/docs/websites/cms/drush-drupal

Сайт на проекта Varnish – HTTP ускорител с който Друпал (и други CMS), работи с повишено бързодействие
https://varnish-cache.org/

Настройки на HTTP ускорителя Varnish версия 4, за работа с Друпал
https://www.drupal.org/node/2626330

Модул за внасяне/създаване на съдържание чрез RSS и други формати
https://www.drupal.org/project/feeds

Модул за управление на домейни и под-домейни
https://www.drupal.org/project/domain

Информация за многоезичната поддръжка в проекта Друпал
https://www.drupal.org/node/133977

Информация за инсталиране и настройка на множество сайтове зад една Друпал система (Multisite) 
https://www.drupal.org/documentation/install/multi-site

Файлове - съдържащи превод на интерфейса на Друпал
https://localize.drupal.org/download

Дистрибуции базирани на Друпал
https://www.drupal.org/project/project_distribution

Модул за интеграция на Друпал с Фейсбук
https://www.drupal.org/project/fb

Модул за интуитивно създаване на формуляри
https://www.drupal.org/project/webform

Модул за създаване на комплексни формуляри
https://www.drupal.org/project/entityform

Модул за управление на зависимостите между полета в съдържание или формуляри
https://www.drupal.org/project/field_conditional_state

Микро-данни (в рамките на системата) Token
https://www.drupal.org/project/token

Модул за управление пренаписването на URL адреси
https://www.drupal.org/project/pathauto

Модул, разширяващ мултимедийните възможности на Друпал
https://www.drupal.org/project/media

Организиране на полета в групи (възможност за създаване на потребителски интерфейс)
https://www.drupal.org/project/field_group

Възможности за указване на Геолокация, интеграция с Open Layers и Google Maps
https://www.drupal.org/project/location,   https://www.drupal.org/project/openlayers, https://www.drupal.org/project/gmap

Страници на Друпал Камп и Фондация Друпал, България
http://www.drupalcamp.bg,  http://www.drupal.bg
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