
Hướng dẫn sử dụng web portal-Drupal 6.2(phần 1)

Thưa các bạn, khi nói đến tạo web thì có nhiều cách để cho các webmaster thực hiện, 
tùy thuộc vào yêu cầu của web cũng như khả năng của từng người mà tạo web sao 
cho phù hợp ,có rất nhiều mã nguồn web portal miễn phí cho mọi người dùng , như là 
Nukeviet, Joomla, manguon2.0 ,…và trong đó có Drupal .

Trải qua quá trình phát triển trước đó Drubpal đã có rất nhiều người dùng , bởi những 
tình năng của nó, như là cài đặt nhanh, dễ , có nhiều theme lựa ,..

Chính vì vậy www.webblogvn.com xin gửi tới các bạn một loạt các bài viết về 
Drubpal với phiên bản mới nhất 6.2

Phần 1 : www.webblogvn.com hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Drubpal , sau đó 
đến phần hướng dẫn từng phần khác

Trước tiên các bạn Download mã nguồn của Drubpal 6.2 về đã 

Tại đây

Link 1

Link 2

Link 3

Giải nén ra bạn có folder drubpal 6.2 

Bạn upload folder này lên host và đổi thành tên gì cũng được hoặc up các thư mục 
con và các file trong folder trực tiếp vào host của bạn 

Sau đó bạn tiến hành cài đặt như sau:

http://tendomain.com/drupal62(foldernao do)/ hoac http://tendomain.com

Bạn sẽ thấy kết quả như sau :
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Bạn hãy lựa chọn In English cho dễ nhé

Điền đầy đủ thông tin vào nhé
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Tiếp tục khai báo

Nhấn nút Save and continue

Như thế này là 99%
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Và như thế này là O xờ kê 

Hết phần 1 . đón đọc phần 2 trong thời gian tới

Hương dẫn sử dụng Drupal ( Phần 2)-Phần "Làm quen với CP Admin"

Ở phần 1 www.webblogvn.com có giới thiều cho các bạn về phần cài đặt Drubpal 6.2 
rồi. Hôm nay www.webblogvn.com tiếp tục giới thiệu cho các bạn Làm quen với 
phần quản trị của WEB -gọi là CP Admin.

Ở CPadmin của Drubpal có các thành phần chính sau: 
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Như bạn nhìn thấy ở hình trên các thành phần chính của CP Admin là :

-Content manegement :
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Phần này cho các bạn quản lí về nội dung của web , nó bao gồm quản lí vê:

1.Comment : 

“1″ là xuất bản các comment

“2″ là Xác nhận của Admin với các comment ở chế độ kiểm duyệt

2.Content:Là phần nội dung của các post ( Xem hình dưới đây)
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Ở trong phần này có hiện thị các entry và tinh trạng của nó , thuộc dạng nào ( của 
Forum hay của Content)

3.Content types : Là phần quản lí các dạng nội dung của web bạn , nó có 2 phân:

1.Danh sách các dạng nội dung

4.Forum: diễn đàn của web bạn
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a.Phần danh sách các diễn đàn

Phần này hiện sẵn các diễn đàn bạn đã tạo , nếu chưa có thì hãy vào phần Add forum

b.Add forum:

c.Phần tạo các nhóm diễn đàn
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d.Phần cài đặt cho diễn đàn

2.Dạng các trang 

3.Dang thăm dò dư luận

  Tài Liệu Sử Dụng CMS Drupal (hell0219-Vinasofts.ws sưu tầm)                                      Trang  9 
                                                                         

http://webblogvn.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/image27.png
http://webblogvn.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/image28.png
http://webblogvn.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/image29.png


4.Story: Nó gần giống với dạng trang ( Pages)

-Post setting:Phần cài đặt các bài viết của bạn

5.Cài đặt RSS: 

6.Phần Texanomy.
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Phần này tui cũng chưa hiểu lắm , đại loại là nó giống như việc tạo các tag cloud ở 
các blog ấy, thôi để nghiên cứu sau.

-Phần xây dựng web-Site building

Phần này cho các bạn xây dựng giao diện cho site
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Ở phần 1 www.webblogvn.com có giới thiều cho các bạn về phần cài đặt Drubpal 6.2 
rồi. Hôm nay www.webblogvn.com tiếp tục giới thiệu cho các bạn Làm quen với 
phần quản trị của WEB -gọi là CP Admin.

Ở CPadmin của Drubpal có các thành phần chính sau: 

Như bạn nhìn thấy ở hình trên các thành phần chính của CP Admin là :

-Content manegement :
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Phần này cho các bạn quản lí về nội dung của web , nó bao gồm quản lí vê:

1.Comment : 

“1″ là xuất bản các comment

“2″ là Xác nhận của Admin với các comment ở chế độ kiểm duyệt

2.Content:Là phần nội dung của các post ( Xem hình dưới đây)
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Ở trong phần này có hiện thị các entry và tinh trạng của nó , thuộc dạng nào ( của 
Forum hay của Content)

3.Content types : Là phần quản lí các dạng nội dung của web bạn , nó có 2 phân:

1.Danh sách các dạng nội dung

4.Forum: diễn đàn của web bạn
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a.Phần danh sách các diễn đàn

Phần này hiện sẵn các diễn đàn bạn đã tạo , nếu chưa có thì hãy vào phần Add forum

b.Add forum:

c.Phần tạo các nhóm diễn đàn
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d.Phần cài đặt cho diễn đàn

2.Dạng các trang 

3.Dang thăm dò dư luận
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4.Story: Nó gần giống với dạng trang ( Pages)

-Post setting:Phần cài đặt các bài viết của bạn

5.Cài đặt RSS: 

6.Phần Texanomy.
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Phần này tui cũng chưa hiểu lắm , đại loại là nó giống như việc tạo các tag cloud ở 
các blog ấy, thôi để nghiên cứu sau.

-Phần xây dựng web-Site building

Phần này cho các bạn xây dựng giao diện cho site
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Hướng dẫn sử dụng web drupal 6.2(phần 3)-Phần " Quản lí CPadmin" 
tiếp

Tiếp tục gặp lại các bạn trong phần hướng dẫn sử dụng Drupal, hôm nay 
www.webblogvn.com sẽ dưới thiệu tiếp phần quản lí CP admin,

Bây giờ đến phần Site Building

Các thành phần trong Site building :

-Blocks : Phần này giúp các bạn quản lí các block giông như Nukeviet, bạn 
có thể tùy chỉnh các block ở các vị trí trên trang mà bạn thích.
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Ở đây các bạn vị trí đặt các block gồm right=bên phải site, left=bên trái site, 
content=giữa site, header=đầu site,footer= cuối site

Đó là các block có sẵn

Nếu bạn muốn add thêm các block thì hãy vào phần add block
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-Contact form: Phần cài đặt và quản lí form liên hệ với người dùng , có 3 
phần chính

+List : phần liệt kê cho các bạn các danh mục , các thư góp ý liên hệ

+Phần thêm các danh mục vào contact form
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+Phần cài đặt Contact form
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Nghĩ cái đã, mai viết tiếp==>Xem tiếp phần sau.Xin cảm ơn

Hướng dẫn sự dụng Drupal ( Phần 4)-CPadmin -tiếp

Chào các bạn , lại gặp lại các bạn vào ngày chủ nhật đẹp trời và viêt tiếp 
phần quản lí Admin trong Drupal ,

-Quản lí Menus:
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Đây là giao diện khi ban click lần lượt vào phần quản trị Menu,

Trong phần này bạn sẽ có list các menu sẵn của Drupal và cho phép nó hiện thị hay 
không?( Xem hình dưới)
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NGoài ra bạn có thể thêm Menu bưng cách sau :
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-Quản lí Modules

Ở drupal cũng giống như một số mã nguồn khác như là WP hay Nuke việt , việc kích 
hoạt các modules hayplugin rất đơn giản ,

Thứ nhất hãy khai thác hết các Modules của Drupal , với list sau
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Chỉ với việc tích vào những modules bạn cần và save nó lại

Việc thêm một modules cho Drupal thì đơn giản, bạn hãy tìm một modules mà bạn 
cần, sau đó upload vào thư mục Modules và vào CPadmin xem nó đã hiện thị vào list 
chưa và có rồi thì làm như trên

Hướng dẫn sử dụng Drupal ( phần 5)-Thay đổi theme
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Cũng trong phần CPadmin , tuy nhiên phần này mình tách ra , vì phần này 
cũng khá quan trọng với một website , nó quyết định đến hình thức , giao 
diện , từ đó nó có thu hút được người xem hay không.

Việc thay đổi theme không có gì khó, cái khó là làm sao bạn chọn đựơc 
theme phù hợp với website của bạn thôi, ví dụ web chuyên về tin tức thì 
theme như thế nào , về quảng cáo nó sẽ như thế nào…

Thứ nhất bạn hãy làm quen với cách thay đổi theme đã.Drupal có sẵn vài cái 
theme cho bạn lựa chọn . Hãy quan sát kỹ hình dưới đây

Nếu ai đã từng làm quen với blog Wordpress , hay Nuke viêt rồi thì việc 
thay đổi theme ở đay quá đơn giản, còn chưa biết thì cũng chẳng phức tạp 
hơn.
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Khi cài đặt xong Drupal thì có sẵn các theme cho bạn lựa chọn, nếu bạn 
muốn các theme khác ngoài các theme mặc định này hãy tìm cho mình một 
theme ưng ý , download nó về, giải nén , up vào thư mục theme , bạn hãy 
nhìn hình trên, bạn sẽ thấy danh sách các theme hiện có trong drupal của 
bạn , Screenshot là hình demo cho theme , name = tên theme ( ai cũng biết), 
Version = phiên bản cho Drupal bao nhiêu( 6.2 hoặc thấp hơn), Enable = cho 
phép hiện theme hay không?Defaut = chọn mặc định theme cho site bạn, và 
cuối cùng nhấn nút Save là xong.

Tuy nhiên để một cái theme làm hài lòng cá tính web của bạn cũng như 
khảng định được tính chuyên nghiệp bạn cần phải chỉnh sửa nó nhiều, như 
việc thay đổi logo, làm lai màu mè,…

Hãy vào đây bạn sẽ làm đựơc

Ở phần Global Setting ( tức là cài đặt tổng thê ) bạn sẽ có

Cài đặt phần hiển thị
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Như hình trên , bạn thấy , bạn có quyền cho phép hiển thị những gì bạn 
thích từ logo , tên site , …Chỉ bằng việc tích vào hoặc không.

Tiếp theo là phần cài đặt logo cho web

Việc này hay hơn các web portal khác , vì khi bạn thay đổi logo hay banner 
không phải can thiệp đến các file dữ liệu của web mà chỉnh sửa , upload 
ngay trên site , điều này tránh cho các Newbie có những lỗi do không hiểu 
rõ ngôn ngữ lập trình
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Tiếp theo là tạo icon cho web của bạn, nói thêm để cho web của bạn nổi bật 
với các web khác khi người đọc sử dụng trình duyệt Firefox ,nói chung bước 
này giống như bạn tạo favicon cho web đó.Đối với các mã nguôn khác , bạn 
phải tạo một file ảnh , sau đó convert nó qua dạng .icon có chưa link web 
cuả bạn , sau đó bạn upload lên host và thêm dòng lệnh vào phần head để 
hiện thị icon này , nhưng đối với drupal , bạn chỉ cần có file ảnh mà muốn 
làm icon , và làm theo các bứơc sau đây:
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Tiếp theo là phân Garland ( có nghĩa là gì tui cũng chẳng hiểu nữa), mà đơn 
giản chỉ hiều là bạn có thể thay đổi màu săc của font chữ , màu nền,..Tuy 
nhiên nếu bạn lựa chọn phần này thì bạn phả reset lại phần Global Setting, 
và các bứoc của Global Setting ở dưới các hình sau:
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Lưu ý khi down theme mới và thêm vào bộ sưu tập, bạn phải xem theme 
mình cần down có phù hợp với phiên bản Drupal đang dùng hay không?

Chúc các bạn thành công

Nguồn Modules và theme cho Drupal

Chào các bạn ,

Qua quá trình hướng dẫn sử dụng Drupal rôi, bây giờ đến lượt 
webblogvn.com giới thiệu cho các bạn nguồn Modules và theme cho 
Drupal.

Đối với những pro thì không nói làm gì nhưng với những newbie thì hơi khó 
một tý đúng không?

Vậy làm sao bạn có thêm các modules va theme cho Drupal?

Như các bạn đã biết, với một mã nguồn mở được tạo và share cho cộng 
đồng internet dùng thì luôn có một bộ phận hỗ trợ đi kèm có thế là miễn phí 
hoặc thu tiền.Và Drupal cũng không phải là ngoại lệ.Bên cạnh việc share mã 
nguồn thì drupal còn có trang web hỗ trợ đó là http://drupal.org , tại đây bạn 
có thể có những bài viết hướng dẫn ( bằng tiếng anh), download modules và 
theme , tuy nhiên để download được bạn phải đăng kí thành viên ( quá đơn 
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giản đúng không?)Vậy tại sao bạn lại không tham gia nhi? hãy vào 
http://drupal.org

Giới thiệu qua về trang http://drupal.org

Ở đây có các phần rất rõ ràng cho các bạn lựa chọn.

Thứ nhất : Phần Document ( tức là phần về tài liệu cho drupal= tiếng 
anh),nó chứ các tại liều về cài đặt , về việc phát triển theme ,..

Thứ ba : Download, không nói mọi người cũng biết đúng không?Hiển nhiên 
là nó sẽ có các modules + cho drupal , tức là các modules thêm ngoại trừ các 
modules đang có sẵn trong drupal, và sưu tập theme cho Drupal, lưu ý : 
Theme và modules phải luôn hợp với phiên bản Drupal bạn đang dùng 

Thứ ba : Hỗ trợ và forum 

Chúc các bạn thành công với Drupal
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