
Drupal: uma análise geral e  
casos de uso 

Saulo Amui 
saulo@bytebio.com 

CIRP (USP) - 13/12/2011 - Ribeirão Preto / SP 

www.bytebio.com 

www.hostsh.com.br 



•  Um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo(CMS) 

•  Disponível como Software Livre (GNU GPL) 

•  Escrito em PHP com banco de dados SQL 

•  Desenvolvido e mantido por uma comunidade de milhares 
de usuários e desenvolvedores de todo o mundo  



•  Flexibilidade, simplicidade e utilidade em nosso produto; 

•  Trabalho em equipe, inovação e abertura em nossa 
comunidade; 

•  Modularidade, extensibilidade e manutenção em nosso 
código. 



•  Modular e extensível 

•  Codificação de qualidade 

•  Baseado em padrões 

•  Baixa demanda de recursos 

•  Código aberto 

•  Facilidade de uso 

•  Colaboração 



Why? 
•  Software livre 
•  Realmente modular 
•  Estabilidade e performance 
•  Comunidade ativa e participativa 
•  Crescente expansão 
•  Características básicas de um CMS já inclusas 
•  Altamente customizável 
•  Boa arquitetura e API´s 
•  Bem documentado 
•  Flexibilidade ... 



•  Online e Grupos locais 
•  Eventos e Encontros 
•  Chat (IRC) 
•  Planet Drupal 
•  Community Spotlight 
•  Suporte Comercial (Marketplace) 
•  Fórum de Discussões 
•  Listas de Emails 







Dries Buytaert's  

•Fundador e Mantenedor do Drupal 
•Em 15 de janeiro de 2001 é Lançado o software 

usado por drop.org como Drupal 1.0 

Drupal 1.0 (2004) 
•  Em 2004, é lançado o Drupal 4.5 – 300 

desenvolvedores na lista de discussão por email – 
Drupal.org 

•  10.000 downloads do Drupal 4.4 por mês; 
•  13.000 usuários registrados no drupal.org; 
•  1.000.000 páginas servidas por mês (2.500.000 
acessos) 



•  2% da web 

•  1.000 colaboradores para o core do Drupal 7 

•  10.000 + módulos 

•  25.000 + colaboradores 

•  1M+ usuários registrados no Drupal.org 

•  5M visitas únicas/mês 

•  Free 









DrupalCon SF 2010 









•  Mantenedores 

•  Colaboradores do core 

•  Colaboradores de módulos 

•  Colaboradores de temas 

•  Colaboradores de tradução 

•  Colaboradores de documentação 









•  Node 
•  Módulos 
•  Blocos 
•  Views 
•  Panels 
•  CCK 
•  Permissões 
•  Papéis de usuários 
•  Template 
•  Taxonomia 
•  Multisite 



 http://buytaert.net/drupal-learning-curve 











•  Arquitetura realmente modular 

Núcleo do Drupal (core) 

–  Serviços básicos com alguns 
módulos comuns e temas  

Contribuições  

–  Área aberta para desenvolvimento 
de módulos e temas 

















































$ drush site-install expert –locale=pt_br 

$ drush dl views 
$ drush en views 

$ drush core-cron 

$ drush updb 

$ drush up -y 

$ drush cc 



•  Caching API (cache_get e cache_set) 

•  Sistema de cache (page, block, ...) 

•  Boost 

•  Pressflow 

•  Varnish 

•  Memcache 



1.  Views 
2.  CCK 
3.  Pathauto 
4.  Token 
5.  Admin_menu 
6.  Filefield 
7.  Imagefield 
8.  ImageAPI 
9.  IMCE 
10.  ImageCache 
11.  Date 
12. Google Analytics 
13. Webform 
14. Poormanscron 
15.  Image 
16.  ... 



•  Auxilia em diferentes formas de exibição dos conteúdos 

–  Listas 
–  Tabelas 
–  Grades (grids) 
–  Node 
–  Views.tpl 

  http://drupal.org/project/views 
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•  Criação de tipos de conteúdos específicos 

–  Faz parte do core do Drupal 7 

  http://drupal.org/project/cck 
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•  Proporciona o uso de URLs limpas, importante para SEO 

–  Token faz parte do core do Drupal 7 

  http://drupal.org/project/token 

  http://drupal.org/project/pathauto 
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•  Barra de menu administrativa no topo do site 

–  No Drupal 7 há uma barra alternativa 

  http://drupal.org/project/admin_menu 
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•  Campo para upload de arquivos 

–  Use preferencialmente este módulo, ao invés do upload do 
core (Drupal 6) 

–  Faz parte do core do Drupal 7 

  http://drupal.org/project/filefield 
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•  Campo para submissão de imagens 

–  Faz parte do core do Drupal 7 

  http://drupal.org/project/imagefield 
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•  API requerida por vários módulos de imagens 

–  Necessário para o módulo “ImageCache” 

–  Faz parte do core do Drupal 7 

–  Efetua as configurações com a biblioteca GD2 

  http://drupal.org/project/imageapi 
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•  Altera e faz cache de qualquer imagem 

–  Faz parte do core do Drupal 7 

  http://drupal.org/project/imagecache 

8 



•  Manipulação de imagens em editores wysiwygs 

–  No Drupal 7 este módulo pode ser substituído pelo “Media” 

  http://drupal.org/project/imce 
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•  Campo para manipulação de datas 

–  Inclui o “date_popup” 

  http://drupal.org/project/date 
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•  Efetua a associação direta com o Google Analytics 

–  Plug and play 

  http://drupal.org/project/google_analytics 
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•  Criação de formulários específicos para submissão por 
email 

–  Rica variedade de módulos complementares 

  http://drupal.org/project/webform 
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•  Gerencia o ciclo de tempo que será executado a cron 

–  Recomendado para iniciantes 

–  Faz parte do core do Drupal 7 

  http://drupal.org/project/poormanscron 
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•  Complemento do sistema de ajuda para Views e CCK 

–  Auxilia na comunicação (explicação) com o usuário 

  http://drupal.org/project/advanced_help 
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•  Sistema de prevenção de SPAM em submissão de formulários 

–  Outra alternativa é o módulo “Mollom”, mas seu serviço é pago 

  http://drupal.org/project/captcha 
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•  Integra com as bibliotecas mais comuns de wysiwyg 

–  Unifica a integração do wysiwyg para prevenir duplicação do 
código 

  http://drupal.org/project/wysiwyg 
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•  Permite adicionar meta tags em páginas, manualmente ou 
automaticamente 

–  Utilizado para SEO 

  http://drupal.org/project/nodewords 
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•  Utilizado principalmente para overlay nas imagens de uma 
página 

–  Integração com imagens, vídeos, html e links 

  http://drupal.org/project/lightbox2 
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•  Requerido pelo módulo Panels e outros módulos 
importantes que fazem gerenciamento por painéis. 

–  Sua API é frequentemente utilizada por desenvolvedores: 

•  Plugins 
•  Exportables 
•  AJAX responder 
•  Form tools 
•  Object caching 
•  Context 
•  Modal dialog 
•  Dependent 
•  Content 
•  Form wizard 
•  CSS tools    http://drupal.org/project/ctools 
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•  Criação de campo de link, via CCK 

  http://drupal.org/project/link 

20 



•  Gerenciamento de backups (BD) de forma simples 

–  Raramente utilizado por experts 

  http://drupal.org/project/backup_migrate 
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•  Para otimização de buscas (SEO) 

  http://drupal.org/project/xmlsitemap 
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•  Criação e gerenciamento de páginas por painéis 

–  Alternativa ao uso de blocos 

–  Integrado com blocos, views, panels, context, nodes etc 

  http://drupal.org/project/panels 
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•  Excelente ferramenta para desenvolvedores e themers 

–  Desabilitar em sites de produção 

  http://drupal.org/project/devel 
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•  Atualiza as versões do jQuery, junto ao core do Drupal 

–  É requerido por uma série de módulos que usam jQuery 

  http://drupal.org/project/jquery_update 
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•  Proporciona mais opções de uso às taxonomias junto aos 
conteúdos 

–  Select lists 
–  Radio Buttons / Checkboxes 
–  Autocomplete 
–  Hierarquical Select 
–  Taxonomy Tree 
–  Multiselect 

  http://drupal.org/project/content_taxonomy 
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•  Proporciona o uso de multi-idiomas no sistema 

–  Taxonomy translation 
–  Multilingual variables 
–  Multilingual blocks 
–  Language selection 

  http://drupal.org/project/i18n 
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•  Cria regras de ações automáticas no sistema, baseado em 
eventos 

–  Se bem utilizado, pode substituir uma série de módulos 

  http://drupal.org/project/rules 
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•  Executa tarefas como a publicação de conteúdos 
automaticamente 

  http://drupal.org/project/scheduler 
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•  Criação de grupos e comunidades 

–  Integra conteúdos e permissões de acordo com um grupo 

  http://drupal.org/project/og 
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