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http://drupal.org/project/drupal Stahujte aktuální stabilní verzi 
(podbarveno zeleně). První číslo 
verze odpovídá hlavní verzi 
Drupalu (např. Drupal 7, 
Drupal 6).

Stažení Drupalu

http://drupal.org/project/drupal


  

Instalační balíček Drupalu 
rozbalte na server do složky 
určené pro web.

Po rozbalení byste měli vidět 
soubory a složky uvedené na 
obrázku.

Rozbalení souborů



  

Ze souborů, které vidíte, lze zasahovat 
pouze do následujících (vyznačeno 
žlutě):

● Složky sites - zde budou všechny soubory 
unikátní pro váš web
● Složky profiles - sem můžete nahrát 
instalační profily či stažené soubory 
překladů
● Souboru .htaccess - upravíte dle 
konfigurace vašeho serveru
● Souboru ROBOTS.txt - zde můžete 
upravit informace pro indexovací roboty

Vše ostatní je jádro Drupalu:

= TABU PRO ZMĚNY

Přípustné změny



  

● Ve složce sites/default vytvořte kopii souboru 
default.settings.php, s názvem settings.php. POZOR: 
soubor nestačí pouze přejmenovat - systém musí 
obsahovat i výchozí soubor default.settings.php.

● Ve složce sites/default vytvoře složku files pro 
ukládání nahraných souborů.

Úpravy ve složce sites/default



  

Pro složku sites/default i 
podsložky nastavte přístupová 
práva 777, aby do nich Drupal 
při instalaci mohl zapisovat. 

Změna oprávnění k souborům



  

http://localize.drupal.org/translate/languages/cs

Pro instalaci Drupalu v Češtině 
si stáhněte český překlad z 
Drupal.org.

Umístěte ho do složky
profiles/standard/translations 

Český překlad

http://localize.drupal.org/translate/languages/cs


  

Zahájení vlastní instalace

Po zadání adresy vašeho webu do 
prohlížeče se objeví instalační stránka. 
Zvolte profil Standard a pokračujte 
tlačítkem Save and continue.



  

Výběr jazyka

Na další stránce zvolte angličtinu a 
pokračujte. 

PROČ anglicky? Jestliže se s 
Drupalem teprve seznamujete, 
doporučujeme vám instalovat jej v 
angličtině a vycházet tak z originálního 
administračního rozhraní. Usnadní vám 
to dohledání návodů i řešení 
případných problémů (vyhledávání 
chybových hlášení na Internetu).



  

Nastavení databáze
Na další stránce 
nastavte údaje k 
databázi:

● typ databáze
● název databáze
● název uživatele
● heslo



  

Nastavení databáze: pokročilé volby
Pokud si nejste jisti, ponechte výchozí hodnoty. Jestliže 
využíváte webhosting, požádejte případně o instrukce vašeho 
poskytovatele webhostingu.



  

Omezení přístupu k souborům

V dalším kroku obdržíte 
zprávu, že všechny důležité 
změny v souboru settings.php 
byly učiněny.

Proto je třeba, abyste změnili 
práva složky sites/default a 
souboru settings.php na 755.



  

Nastavení webu

V dalším kroku 
nastavujete informace 
k webu a k hlavnímu 
administrátorskému 
účtu.



  

Nastavení webu

Ve spodní části stránky 
jsou nastavení týkající se 
serveru a nastavení 
automatických oznámení 
o nových verzích 
Drupalu.

Všechna tato nastavení 
můžete později změnit.



  

Úspěšná instalace

Po zadání všech 
požadovaných údajů 
proběhne vlastní 
instalace. Výsledkem by 
mělo být oznámení o 
úspěšné istalaci.

Můžete pokračovat na 
úvodní stránku vašeho 
webu (Visit your new 
site).



  

Váš nový web v Drupalu 7

Takto vypadá úvodní 
stránka čerstvě 
nainstalovaného Drupalu 7.



  

Podělte se s námi

Pokud se vám instalace zdařila, gratulujeme. Pokud ne, 
uvítáme vaše dotazy na info@squelle.com.

Vřele doporučujeme podělit se o svoje postřehy, připomínky 
a dotazy formou komentářů přímo pod článkem na 
http://www.drupal.cz/node/10380

mailto:info@squelle.com
http://www.drupal.cz/node/10380
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