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STRESZCZENIE

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest stworzenie Systemu zarządzania treścią na
potrzeby tworzenia i administrowania stron internetowych. W jej zakres wchodzi realizacja 

kompletnej, w pełni funkcjonalnej aplikacji internetowej. Praca składa się z części 
teoretycznej zawierającej opis systemu i części praktycznej. Praca zawiera  wprowadzenie do 
problemu zarządzania treścią na stronach internetowych, oraz specyfikację zrealizowanego 

przez autora pracy systemu wraz z instrukcją obsługi poszczególnych modułów i 
funkcjonalności. Przedstawiono także dokumentację opisującą  budowę systemu i 

zastosowane w nim  technologie. 

Słowa kluczowe: system zarządzania treścią, cms, aplikacja internetowa, spring framework, 
java.

Content Management System

Summary

The subject is to create the Content management system for web pages. The thesis contains: 
functionally web application as a practical part and description of system as a theoretical part. 
Description includes introduction to the problem of content management and specification of 

the system. Furthermores it describes structure of application and used technologies.

Keywords: Content management system, cms, web application, spring framework, java
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Rozdział 1

Wstęp

Przedmiotem pracy inżynierskiej jest implementacja systemu zarządzania
treścią na potrzeby stron internetowych.

W dobie ogromnego rozwoju Internetu i technologii z nim związanych,
coraz większe znaczenie zaczyna mieć dostęp do informacji oraz treści i możli-
wość zarządzania nimi. W dzisiejszych czasach, stanowią one niezaprzeczalne
dobro, którego posiadanie, staje się nieraz równie ważne jak posiadanie dóbr
materialnych. Jednocześnie treść serwowana ludziom w sieci musi być odpo-
wiednio kontrolowana i filtrowana przez twórców oraz ludzi mających do nich
prawa. Problem zabezpieczenia, przetrzymywania oraz zarządzania treścią,
wraz z jej przyrostem w sieci oraz z rozwojem technologii przyczyniających
się do przyspieszenia jej obiegu, staje się więc bardzo ważnym problemem,
którego zaniedbanie prowadzić może do zaburzenia względnego ładu w In-
ternecie. Na przeciw temu problemowi wychodzą specjalne aplikacje webowe,
tzw Systemy zarządzania treścią (Content Management System), mające na
celu ułatwienie tworzenia, udostępniania, przetrzymywania oraz zabezpiecza-
nia treści, które im podlegają.

Systemy CMS, są aktualnie tworzone i rozwijane na ogromną skalę. Mamy
do czynienia zarówno z systemami darmowymi jak i komercyjnymi, systema-
mi przeznaczonymi do zarządzania bardzo dużą ilością treści, oraz nastawione
na małe partie danych. Istnieje bardzo duża liczba aspektów, pod względem
których systemy te możemy kategoryzować. Na rynku pojawiają się coraz
nowsze, szybsze i bardziej funkcjonalne ’CMSy’. Tworzone są one niejedno-
krotnie na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia, lub działalności związanej
z tworzeniem i administrowaniem związanych z nim internetowych witryn,
lub aplikacji webowych.

Celem pracy jest napisanie od podstaw systemu zarządzania treścią, na
potrzeby tworzenia i administrowania stronami internetowymi, w zakresie:

� zarządzania podstronami, ich ilością, wyglądem, funkcjami;
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� administrowania ogłoszeniami/newsami umieszczonymi na stronie;

� administrowania artykułami;

� administrowania multimediami umieszczonymi na stronie;

� wspomagania tworzenia szablonu/wyglądu strony internetowej;

� dodawania i edytowania elementów statycznych takich jak bannery,
formularze, linki.

Najogólniej rzecz biorąc, zakres pracy obejmuje zaprojektowanie i stworzenie
Systemu, który po otrzymaniu danych dotyczących bazy danych, na której
przetrzymywana będzie cała treść, oraz podstawowych informacji dotyczą-
cych powstałej strony internetowej, przygotuje miejsce oraz zrealizuje mecha-
nizm pobierania i zapisywania treści. Oprócz tego system, udostępni użyt-
kownikowi specjalny panel administrowania stroną, poprzez który admini-
strator będzie miał możliwość wglądu i edycji treści, a także podstawowe
opcje związane z jej wyglądem oraz postacią w jakiej wyświetlana będzie
na stronie. Najprościej mówiąc system umożliwia jego integrację z wcześniej
stworzoną stroną internetową, oraz administrację treści na niej udostępnia-
nych poprzez aplikację panelu administratora.

System ma być w założeniu prostą w obsłudze aplikacją, której obsłu-
ga nie powinna stanowić problemu dla osób niezaznajomionych z metodami
administrowania i przechowywania danych. Dostarczony przez webdevelope-
ra wraz ze stworzoną stroną, powinien stanowić wysokiej jakości produkt,
posiadający możliwość rozwoju i dostosowania do zmieniających się potrzeb
klienta.

1.1 Zakres pracy

Zakres niniejszej pracy obejmuje opis programu oraz jego dokumentację tech-
niczną.

Opis programu nie jest instrukcją dla użytkownika, ale specyfikacją dzia-
łania systemu. Zawiera on informacje opisujące krok po kroku jak korzystać
z każdej, zaimplementowanej w nim, funkcjonalności. W szczególności może
służyć jako specyfikacja, dla użytkownika, który już z niej korzysta. Nie może
jednak być uznana za tutorial, czy kurs. W opisie programu znaleźć można
informacje dotyczące korzystania z systemu w zakresie:

� instalacji,

� pierwszego uruchomienia,
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� tworzenia szablonu,

� dodawania funkcjonalności,

� administrowania treścią.

Dokumentacja techniczna opisuje dokładnie jak program został zbudo-
wany. Zawiera opis składników systemu, klas i obiektów, a także użytych
technologii. Rozdział ten zawiera również opis struktury całego systemu i
powiązań między jego częściami a także model bazy danych, hierarchię uży-
tych plików oraz diagramy UML.
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Rozdział 2

Projekt systemu

2.1 Koncepcja budowanego systemu

Ze względu na mnogość istniejących systemów zarządzania treścią, a także
na ich ogromną funkcjonalność, trudno jest stworzyć narzędzie wyróżniające
się czymś szczególnym na rynku. Warto jednak stworzyć system na własny
użytek. Znając jego budowę, można w dużo prostszy sposób pisać do niego
moduły rozszerzające jego funkcjonalność, a także lepiej i szybciej reagować,
na różnego rodzaju błędy i sytuacje wyjątkowe. Również wdrożenie całości
może odbywać się według ściśle określonego scenariusza związanego z ar-
chitekturą całego systemu zarządzania. Aby jednak praca nie była tylko i
wyłącznie kopią któregoś z istniejących rozwiązań, ale wyróżniała się spo-
śród najczęściej wybieranych tego typu narzędzi, zostało wdrożonych w niej
kilka pomysłów sprawiających, że dla pewnej grupy problemów, będzie ona
rozwiązaniem optymalnym.

� Przede wszystkim system przeznaczony jest dla niedużych projektów.
W założeniu jego silną stroną jest szybkość wdrożenia go w witrynę o
nie skomplikowanej budowie. Jego przydatność może być uwidoczniona,
podczas tworzenia portali związanych z różnego rodzaju społecznościa-
mi, chcącymi zaistnieć w sieci, małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
różnego rodzaju przedsięwzięciami i innymi stronami nastawionymi na
udostępnianie informacji pod różną postacią, bez konieczności wpły-
wania na nią (w szczególności, forum, sklep internetowy itp. choć ich
funkcjonalność można wdrożyć za pomocą napisanego modułu).

� Następnym wyróżnikiem, odróżniający ten konkretny system od więk-
szości pozostałych jest technologia w jakiej jest napisany. System ten w
całości napisany jest w języku java i funkcjonuje jako aplikacja webowa
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w technologii jsp (java server pages), co jednak nie ma żadnego wpływu
ma sam proces tworzenia strony, bowiem praca z szablonem ogranicza
się do wstawienia za pomocą specjalnych html-owych znaczników, ele-
mentów, nad którymi kontrolę sprawuje system. Większość CMSów na-
pisanych jest w języku PHP i jest to tłumaczone faktem prostoty tego
języka, co jest szczególnie przydatne w niewielkich projektach, a także
tanim i ogólnodostępnym hostingiem. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż
język PHP jest w pewnych gronach nie do zaakceptowania, choćby ze
względu na niską wydajność spowodowaną koniecznością każdorazowe-
go interpretowania kodu (w technologii jsp pliki java są kompilowane
przy pierwszym uruchomieniu) warto rozważyć ewentualność wypiera-
nia tej technologii na rzecz innych, nawet w tak niewielkich projektach
jak systemy zarządzania treścią. Dlatego też warto zbudować system,
który w chwili obecnej może nie być traktowany jako jakakolwiek kon-
kurencja dla systemów zarządzania w PHP, jednak mający szanse stać
się w przyszłości jednym z pierwszych poprawnych rozwiązań na tym
polu, stworzonym w innej technologii niż PHP.

� Bardzo ważną zaletą powstałego systemu jest również prostota. W ist-
niejących rozwiązaniach niejednokrotnie jej brakuje przez co ich użyt-
kownicy/niedoświadczeni administratorzy, mają olbrzymią trudność w
prowadzeniu portali za ich pośrednictwem. Tworzony system wychodzi
na przeciw tym trudnościom i koncentruje budowę interfejsu na tym,
aby był on w 100 procentach zrozumiały dla każdego, kto ma choćby
minimalną wiedzę i doświadczenie w korzystaniu z internetu. Każda
funkcjonalność systemu podana jest użytkownikowi na samym począt-
ku, dzięki czemu, nie musi on przechodzić przez dziesiątki linków i for-
mularzy, aby dodać do galerii zdjęcia, czy ogłoszenie. Według zasady
perfekcyjnej prostoty, administrator, większość ważnych funkcji będzie
miał pod ręką i każda z nich wymagać będzie od niego minimalnej
liczby informacji, co znacznie ułatwi proces administracji.

2.2 Wymagania

W celu stworzenia funkcjonalnej i pożytecznej, dla użytkownika końcowego,
aplikacji, przed przystąpieniem do jej pisania należy skupić szczególną uwagę
na wymagania, przed jakimi stanie. Ponieważ nie jest to system przeznaczony
dla konkretnej organizacji, korporacji czy firmy, a dla pewnej, specyficznej
grupy odbiorców, wymagania te stworzone są na podstawie indywidualnych
przemyśleń, oraz doświadczeń twórcy. W założeniu powinny się one pokrywać
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z wymaganiami odbiorców systemu, który opisano w poprzedniej sekcji.

2.2.1 Wymagania funkcjonalne

� system udostępnia panel administratora do komunikacji z użytkowni-
kiem;

� system umożliwia stworzenie witryny na podstawie dostarczonego, za
pomocą panelu administratora, szablonu;

� system umożliwia dodawanie do witryny kolejnych podstron, odpowia-
dających pozycjom w menu;

� system wspomaga tworzenie menu witryny na podstawie listy podstron;

� system umożliwia dodawanie do podstron własnego kodu i wbudowa-
nych modułów;

� ststem umożliwia zdefiniowanie wyglądu każdego modułu;

� system udostępnia narzędzie do dodawania i edycji newsów, ogłoszeń i
artykułów;

� system udostępnia narzędzie do tworzenia galerii zdjęć;

� system umożliwia edycję zbioru zdjęć w galerii;

� system umożliwia wstawienie na stronę dowolnego kodu html;

� system umożliwia stworzenie formularza kontaktowego na stronie;

� system umożliwia stworzenie biblioteki linków na stronie;

� system umożliwia wstawienie na stronę różnego rodzaju sond;

� system udostępnia narzędzie do prowadzenia statystyk, dotyczących
ruchu na stronie;

� system umożliwia narzędzie wspomagające budowę i edycję szablonu;

� system umożliwia identyfikacje modułów i menu na podstawie klas CSS
na potrzeby stworzenia przez użytkownika odpowiadającego mu wyglą-
du.
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2.2.2 Wymagania pozafunkcjonalne

� system jest przenośny. Istnieje możliwość przeniesienia go na dowolny
komputer wyposażony w przeglądarkę internetową;

� system jest kompatybilny z najczęściej używanymi przeglądarkami in-
ternetowymi (IE, Chrome, Firefox) i gwarantuje poprawne działanie
przy wersjach stworzonych później niż 01.01.2010;

� korzystanie z systemu możliwe jest niezależnie od systemu operacyjnego
stosowanego przez użytkownika;

� system jest jasno i przejrzyście udokumentowany;

� system jest modyfikowalny, a więc silnie zmodularyzowany. Zmiany po-
czynione w jednym module nie wpływają na działanie niezmiennych
modułów;

� system zapewnia poprawność danych wejściowych poprzez odpowiednią
i kompletną walidację wprowadzanych treści;

� treść związana z systemem jest chroniona. Nie ma możliwości wglądu i
edycji w inny sposób niż poprzez panel administratora;

� system odporny jest na problemy z dostępnością bazy danych. W razie
ich wystąpienia, panel administratora pozostaje nieaktywny, co zapo-
biega wystąpieniu ewentualnych błędów;

� system dostępny jest jedynie dla wyznaczonych administratorów. Nikt
spoza tego grona nie ma do niego dostępu.

2.2.3 Architektura systemu

Na podstawie wyżej wymienionych wymagań funkcjonalnych, powstała kon-
cepcja aplikacji, określająca jej teoretyczną budowę. Rozważając możliwość
podziału całości na mniejsze moduły, a także biorąc pod uwagę wymagania i
jeden, główny przypadek jej użycia, polegający na instalacji systemu i użyt-
kowaniu go, poprzez administrowanie stroną, logicznym staje się jej podział
na 3 podstawowe części:

� instalator,

� panel adinistratora,

� edytor modułów.
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Instalator to oczywiście podprogram mający na celu wprowadzenie do syste-
mu danych niezbędnych do działania systemu zarządzania treścią, a więc np.
nazwa strony, URL bazy danych, hasła administratora itp. Przejście proce-
su instalacji systemu polega więc na wprowadzeniu przez użytkownika tych
danych. Poprawne przejście przez ten proces, zamyka instalator i uprawnia
do użytkowania panelu administracyjnego. Panel administracyjny, to główny
aspekt całego systemu. To właśnie za jego pośrednictwem użytkownik ad-
ministruje stroną, dodaje treści i kontroluje jej wygląd i zachowanie. Pod
panel podpięte zostają również moduły. Są one wyróżnione w powyższym
podziale ze względu na niezależność panelu od ich istnienia. Każdy moduł
jest oddzielnym podprogramem, który można zintegrować z systemem. Edy-
cja modułów, a więc ich specyficznych, zróżnicowanych cech znajduje się już
zatem w obrębie podprogramów a nie w samym panelu administracyjnym.
Panel umożliwia jedynie wywołanie odpowiednich modułów.

2.2.4 Panel administratora

Założenia ogólne

Panel administratora to główny przedmiot pracy całego systemu zarządzania
treścią. To właśnie za jego pośrednictwem użytkownik administruje swoją
witryną. Panel jest czymś w rodzaju API między użytkownikiem a zestawem
danych zgromadzonych w bazie danych i plikach tekstowych, dzięki któremu
może on wpływać na te dane, a co za tym idzie kontrolować swoją stronę,
poprzez ich edycję.

Podstawowe i najważniejsze dane to oczywiście szablon strony. Definiuje
on wygląd witryny, na każdej podstronie. Kod html umieszczony w szablonie
jest więc kodem, który pojawia się na każdej podstronie. Szablon powinien
zawierać, ramy dokumentu html, a więc nagłówek wraz z logiem, stopkę i
miejsce na zawartość witryny. Szablon oprócz dokumentu *htm posiada także
dokument arkusza styli *css.

Treść, którą użytkownik zarządza za pośrednictwem panelu, zostaje przez
niego osadzona na stronie poprzez zaznaczenie tego na szablonie w wybra-
nym przez siebie miejscu. Treść to więc nic innego niż menu, oraz moduły.
Użytkownik umieszczając za pośrednictwem panelu, moduł na stronie, infor-
muje system, na których podstronach moduł czy też menu mają się wyświe-
tlać. Następnie zaznacza na szablonie miejsce w którym moduł/menu ma się
pojawić, definiuje jego wygląd i od tej pory moduł zostaje wyświetlany na
stronie.

Moduły umieszczane na stronie mogą być statyczne lub dynamiczne. Mo-
duły statyczne to moduły, które raz zdefiniowane, nie zmieniają już swojego
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zachowania ani wyglądu bez ingerencji administratora. Może na nie wpłynąć
tylko człowiek zarządzający witryną, nie mają natomiast na niego wpływu
żadne zewnętrzne zmiany, tzn w bazie danych lub w plikach. Najlepszym
przykładem modułu statycznego jest moduł formularza kontaktowego. Ad-
ministrator definiuje jego wygląd, ew. kontakt mailowy i moduł zachowuje
się tak samo, podczas każdego wczytania.

Moduły dynamiczne natomiast, są bardziej rozwinięte, tzn, na ich wygląd
i zachowanie, oprócz administratora wpływają również zdarzenia zewnętrz-
ne, związane np. ze zmianą w bazie danych. Najlepszy przykład to moduł
ogłoszeń. Administrator definiuje wygląd ogłoszeń, decyduje jakie informacje
mają się obok ogłoszenia pojawiać (np. autor, data), a za publikację ogłoszeń
odpowiada już sam moduł. Jest on wrażliwy na zmiany w bazie ogłoszeń i
przy każdym wczytaniu wyświetla zbiór ogłoszeń w takiej postaci, w jakiej
są one zapisane w bazie. Przy zmianie w bazie ogłoszeń (np. dodaniu nowe-
go, czy edycji), zmienia się również zawartość modułu na stronie (ogłoszenie
staje się na niej widoczne).

Modelowanie interfejsu

Tworząc aplikację nastawioną, jak wyżej, na „perfekcyjną prostotę”, nale-
ży dużo uwagi poświęcić budowie interfejsu użytkownia. Bardzo ważne jest,
aby poszczególne akcje, które może on podjąć, były logicznie pogrupowane
w taki sposób, aby każda z nich pokrywała, pojedyncze wymagania funkcjo-
nalne, lub grupy wymagań funkcjonalnych, zbliżonych do siebie (np. „system
umożliwia tworzenie szablonu” oraz „system umożliwia edycję szablonu”).

Tworząc gui (graphic user interface) dla systemu zarządzania treścią,
głównym problemem jest zatem stworzenie odpowiedniego menu, którego wy-
woływanie przekierowywać będzie użytkownika do wcześniej opisanych akcji.
Menu systemu zarządzania treścią przedstawione zostało poniżej w postaci
diagramu klas/widoków. Każdy z widoków, to po prostu podstrona panelu
administratora. Elementami (polami klas) dla każdego widoku są elemen-
ty, które powinny się na danej podstronie znaleźć. Operacjami są natomiast
czynności, które możemy wywołać, znajdując się na danej podstronie.

Głównym widokiem, a więc stroną, która w założeniu wyświetli się użyt-
kownikowi po zalogowaniu, będzie HomeView. Zawiera on akcje, a więc to co
każdy umieszczony na stronie moduł może dokonać (np. akcja: „dodaj ogło-
szenie”). Umieszczenie akcji na stronie głównej ma na celu ułatwienie użyt-
kownikowi administrowania modułami, poprzez możliwość wybrania najbar-
dziej pożądanych akcji na skróty, właśnie poprzez jedno kliknięcie na stronie
głównej. HomeView zawiera również pole summary, a więc podsumowanie
zawartości która znajduje się aktualnie na stronie, takiej jak np. zainstalo-
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Rysunek 2.1: Diagram widoków
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wane moduły, nazwy podstron itp. Ponadto główny widok zawiera również
menu, za pośrednictwem którego możemy przenieść się do innych widoków
(funkcje call*()), lub wywołać podgląd witryny (showPreview()).

Kolejnym widokiem jest TemplateView odpowiedzialny za szablon. Za je-
go pośrednictwem użytkownik może wczytać szablon z pliku, bądź edytować
go ręcznie (szablon składa się oczywiście z dwóch dokumentów: strony html
*.htm oraz styli *.css). Aby edytować zbiór użytkowników i administrato-
rów panelu, użytkownik przełączy się na widok UserManagerView. Kolejne
widoki działają analogicznie. MenuManagerView wyświetla umieszczone na
stronie podstrony, wraz z modułami na nich umieszczonymi oraz daje moż-
liwości dodawania i usuwania tychże podstron, natomiast ModuleManage-
rView pokazuje umieszczone na stronie moduły i daje możliwość dodawania,
usuwania i edycji. Operacje te wywołane zostaną za pośrednictwem abstrak-
cyjnego widoku ModuleSettingsView oraz AddModuleView , które mają na
celu zamodelowanie, faktu, iż ze względu na mnogość modułów, każdy z nich
udostępni swój oddzielny widok, służący do dodawania i edycji.
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Rozdział 3

Opis programu

3.1 Uwagi wstępne

System zarządzania treścią „JUBU CMS” stworzony został, aby, funkcjono-
wać jako pełnowartościowy CMS. Znaczy to, że powinien być on instalowany
na serwerze na którym istnieje kontener servletów – Tomcat [9]. Jego eg-
zystencja na takim serwerze umożliwiałaby uruchomienie systemu z każdej
jednostki posiadającej połączenie z internetem.

Na potrzeby pracy inżynierskiej, system uruchamiany będzie lokalnie. Je-
go budowa umożliwia wprowadzenie niewielkich zmian umożliwiających uru-
chomienie go globalnie, głównie poprzez edycję zapytań do bazy danych i
dopasowania ich do różnych systemów bazodanowych (w tej chwili zapytania
dostosowane są do lokalnej bazy danych Hyper Sql).

Następstwem faktu, iż aplikacja działa lokalnie jest to, że system dostar-
czony jest wraz z narzędziami potrzebnymi do jego uruchomienia, a więc
z kontenerem servletów Tomcat oraz z systemem bazy danych Hyper Sql.
Jedyne czego potrzebuje do poprawnego działania jest maszyna wirtualna
Javy (Java Virtual Machine), którą można zainstalować przed pierwszym
uruchomieniem systemu. Kolejną konsekwencją lokalnej natury systemu jest
brak poprawnego adresu w przeglądarce, co sprawia, że aby połączyć się ze
stroną bądź z panelem administracyjnym, należy wpisać specjalny adres w
przeglądarce poprzedzony adresem lokalnego hosta i portu na którym działa
kontener.

3.2 Struktura

Przed pierwszym uruchomieniem i instalacją należy znać strukturę dostar-
czanego systemu oraz wiedzieć z czym wiąże się jego instalacja.
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Rysunek 3.1: Struktura dostarczonego systemu

System, jak zostało wyżej wspomniane, dostarczony jest z narzędziami
niezbędnymi do jego uruchomienia. Wszystko zostało zawarte w folderze
tomcat, który zawiera pliki kontenera servletów, bez którego żadna strona
w technologii Java Server Page nie mogłaby działać poprawnie. W folderze
tym zawarta jest już również sama aplikacja, a całość skonfigurowana jest
tak, aby nie trzeba było integrować jednego z drugim (po skopiowaniu cało-
ści na dysk i uruchomieniu tomcata, można korzystać z aplikacji). Do folderu
został skopiowany też system bazodanowy, aby nie było konieczności jego sa-
modzielnej instalacji i uruchamiania. System podczas instalacji, uruchamia-
nej przy pomocy skryptu powłoki, sam dba o uruchomienie tomcat’a, bazy
danych z odpowiednimi plikami (lub ich stworzenie w przypadku pierwszego
uruchomienia) oraz o ew. utworzenie plików tekstowych w którymi system
wymienia informacje.

3.3 Uruchamianie

Zanim system zostanie uruchomiony pierwszy raz, warto wiedzieć również
skąd system „wie” z jaką bazą danych współpracować. Przy włączaniu syste-
mu, polegającym na uruchomieniu skryptu, należy dostarczyć mu argument
w postaci nazwy bazy danych. Jeśli system uruchamiany jest po raz pierwszy
w celu instalacji, nazwa jest dowolnym ciągiem znaków. Jednak przy każdym
następnym uruchomieniu, jeżeli intencją użytkownika jest uruchomić system
i pracować dalej nad tą samą stroną, którą ma on za zadanie zarządzać, oraz
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chcąc korzystać z tych samych ustawień, należy jako argument podać tą sa-
mą nazwę bazy danych, co za pierwszym razem. Jest to bardzo ważne, gdyż
system przechowuje dane nie tylko w bazie ale także w plikach tekstowych.
Gdy zostanie uruchomiony z inną bazą niż z tą z którą do tej pory praco-
wał (a nie nastąpiła w międzyczasie de-instalacja polegająca na czyszczeniu
bazy i wykasowaniu wszystkich plików), będzie ona nie kompatybilna z plika-
mi co spowoduje błędy, możliwe do naprawienia jedynie poprzez reinstalację
systemu.

System każdorazowo jest więc uruchamiany z poziomu skryptu, którego
argumentem jest nazwa bazy danych, oraz adres strony internetowej (od-
powiednik domeny, jeśli system działałby na ogólnodostępnym serwerze).
Skrypt ten znajduje się folderze głównym tomcat (startcms.sh). Uruchamia-
my go (dla systemu linux) komendą:

sh startcms.sh nazwa_bazy_danych nazwa_strony

3.4 Instalacja
Po uruchomieniu systemu, możemy wyświetlić stronę internetową, którą ma
on zarządzać poprzez wpisanie w przeglądarce:

http://localhost:8080/nazwa_strony

Przy pierwszym uruchomieniu adres ten przekieruje na stronę instala-
tora [rys 3.2], na której należy podać konieczne do prawidłowego działania
systemu, dane:

� nazwa strony: nazwa wyświetlana na pasku przeglądarki (nie to samo
co nazwa strony podawana przy uruchamianiu);

� hasło administratora systemu: podawane podczas logowania do panelu;

� adres bazy danych: ponieważ system działa lokalnie, przedrostek adresu
wskazuje na bazę hsqldb, na którym działa aplikacja. Poprawny adres
powinien więc wyglądać w następujący sposób:

jdbc:hsqldb:hsql://localhost/nazwa_bazy_danych

,przy czym nazwa bazy danych jest tą samą nazwą co podawana w trak-
cie uruchomienia;
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Rysunek 3.2: Widok instalatora

� nazwa sterownika bazy danych: system działa lokalnie na bazie hsqldb,
więc nazwę sterownika należy zostawić domyślną przy instalacji
(org.hsqldb.jdb.JDBCDriver);

� nazwa użytkownika bazy danych: podczas uruchamiania systemu z bazą
danych, która nie była dotychczas używana (np. w przypadku pierwsze-
go uruchomienia), system hsqldb tworzy ją, z domyślnymi wartościami
dla nazwy użytkownika („SA”) i hasła (puste). Obie wartości można
skonfigurować w samym systemie bazy danych znajdującym się w fol-
derze tomcat (tomcat/bin/database/hsqldb/lib);

� hasło użytkownika: jak wspomniane zostało wyżej, hasło powinno przy
standardowej instalacji pozostać puste.

Po poprawnym zainstalowaniu należy przeładować tomcat’a poprzez spe-
cjalny link [rys 3.3]. W kolejnym widoku podać trzeba nazwę użytkownika i
hasło do kontenera, które w obecnej konfiguracji są następujące:
Użytkownik: tomcat
Hasło: s3cret

W przypadku błędów, przed próbą następnej instalacji należy ręcznie
usunąć folder tomcat/cms, przerwać działanie systemu (zatrzymać skrypt),
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Rysunek 3.3: Instalacja zakończona sukcesem

uruchomić go od nowa i ponownie zainstalować, tym razem, z inną nazwą
bazy danych.

3.5 Panel administratora
Jeżeli instalacja przebiegła bezawaryjnie, można połączyć się z panelem ad-
ministracyjnym znajdującym się pod adresem:

http://localhost:8080/cms-1.0/admin

Należy się zalogować używając nazwy użytkownika: „admin” i hasła po-
danego podczas instalacji.

Widok panelu przedstawia się tak jak na rysunku 3.4. Nawigacja umiesz-
czona jest u góry ekranu. Po prawej stronie mamy przyciski (linki) za pomocą
których można przełączyć się na widok edytowanej strony (preview), a nieco
wyżej przycisk do wylogowania. Jeśli chodzi o pozycje menu, czyli logiczny
podział funkcjonalności aplikacji, to mamy:

� Home: czyli stronę główną. Znajduje się na niej krótkie podsumowanie
zawartości strony, zainstalowanych oraz dostępnych modułów i stwo-
rzonych podstron. W celu ułatwienia korzystania z panelu, na stronie
głównej zostały dodane również akcje, czyli linki przekierowujące użyt-
kownika do wybranych funkcjonalności „na skróty”. Dodatkowo pod-
czas instalowania modułów na stronie, mogą one dodać swoje akcje
na stronę główną, jak np. zainstalowanie modułu newsów spowoduje
wyświetlenie akcji w stylu „add news” odpowiedzialną za dodawanie
ogłoszenia;
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Rysunek 3.4: Strona główna panelu administratora

� Resources: dział odpowiedzialny za zarządzanie wszelkimi zasobami na
stronie internetowej. Mogą to być np obrazki do galerii itp. Pliki wczy-
tywane są z dysku użytkownika;

� Stats: dział, w którym można obejrzeć statystyki wizyt na stronie inter-
netowej. Podzielone są one na statystyki czasowe, w których wyróżniona
jest liczba wizyt w poszczególne pory dnia, a więc: rano, popołudnie,
wieczór i noc (każda pora trwa 6 godzin) [rys 3.6], statystki dniowe
czy liczby wizyt w ostatnich 30-stu dniach [rys 3.7], oraz statystyki
dotyczące liczby odwiedzin strony internetowej w ramach każdej pod-
strony [rys. 3.5]. Statystyki każdego rodzaju naniesione są na wykresy
słupkowe;

� Settings: dział, w którym można zmienić główne dane dotyczące strony,
a więc te dane, które podawane były podczas instalacji;

� Users: dział, w którym możliwe jest dodanie nowego użytkownika pa-
nelu (administratora) i podgląd istniejących;

� Template: dział odpowiedzialny za wczytywanie i edytowanie szablonu,
szerzej opisany w sekcji dotyczącej budowania strony;
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Rysunek 3.5: Statystyki podstron

Rysunek 3.6: Statystyki czasowe
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Rysunek 3.7: Statystyki dniowe

� Menu: dział odpowiedzialny za zarządzanie podstronami. Umożliwia
podgląd istniejących podstron wraz z modułami na nich umieszczony-
mi, a także pozawala na stworzenie nowych podstron bądź usunięcie
istniejących;

� Modules: dział odpowiedzialny za zarządzanie modułami znajdującymi
się na stronie, w szczególności za dodawanie ich na stronę, edycje i
administracje, szerzej opisany w sekcjach dotyczących budowania oraz
administrowania stroną.

Użytkowanie systemu zarządzania treścią podzielić można na 2 etapy:
budowy i administracji. Podczas pierwszego etapu webdeveloper tworzy ca-
łą witrynę według pewnych zasad narzuconych przez system i integruje ją z
nim. Etap ten ma jasno określony początek i koniec, który następuje wraz
z przekazaniem zbudowanej i zintegrowanej z systemem strony administra-
torowi. Etap drugi natomiast zaczyna się z chwilą końca etapu pierwszego i
trwa przez cały czas działania i użytkowania strony.
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3.6 Proces budowania strony

Budowa strony internetowej wymaga od twórcy spełnienia, określonych w
nim, wymogów i zasad. Tworzenie strony internetowej nie polega tu tylko,
jak w przypadku stron statycznych, na napisaniu odpowiedniego kodu html.
Jest to jedynie pierwszy krok, od którego zależy m.in. wygląd witryny. Reszta
działań skupia się na wykorzystaniu systemu do dodania podstron i wstawie-
nia na nie, w odpowiednie miejsca, specjalnych modułów odpowiadających
za funkcjonalność strony.

3.6.1 Szablon

Stworzenie szablonu dla systemu zarządzania treścią składa się z dwóch głów-
nych czynności:

� napisanie strony w języku html, tak jakby była ona zwykłą stroną sta-
tyczną, zostawiając wolne miejsca na wstawiane moduły i elementy
strony takie jak np. menu. Pod pojęciem strony w kontekście szablonu,
rozumieć należy plik html oraz arkusz stylów css;

� wstawienie w odpowiednie miejsca zainstalowanych wcześniej w panelu
administratora modułów.

Kiedy szablon z pozostawionymi wolnymi miejscami jest gotowy, można
przystąpić do jego integracji z systemem. Można tego dokonać poprzez zalo-
gowanie się w panelu administratora, wybranie menu „Template” i wczytanie
na serwer plików szablonu. Od tej pory wszelkich zmian dokonywać należy z
poziomu panelu. Pomagają w tym okna edycji, w których można w dowolny
sposób zmieniać wczytane pliki.

Pierwszym krokiem jest umieszczenie na stronie elementu menu, a także
stylów i tytułu. Służą do tego specjalne znaczniki <menu/>, <title/>oraz
<style/>. Należy je wstawić odpowiednio: w miejscu gdzie wyświetlać się
ma menu witryny, oraz w sekcji head. Znacznik <style/>sprawia dodatkowo,
że plik css zostaje załączony poprawnie do strony na serwerze. Prawidłowo
wstawione znaczniki powinny wyglądać mniej więcej w taki sposób:
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Rysunek 3.8: Przykładowy szablon strony

Rysunek 3.9: Edytor szablonu
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<html>
<head>
<style/>
<title/>

</head>

<body>
<div id="page">
<div id="header">
<h2>Przykladowy szablon </h2>

</div>

<div id="menu">
<menu/>

</div>
...

Wstawianie, wszelkiego rodzaju, znaczników do pliku html oraz css, wspo-
magane jest dodatkowo przez zestaw przycisków na prawo od okna edycji [rys.
3.9 i 3.10].

W zakładce „Style” możliwe jest dokonanie zmian w arkuszu stylów oraz
zdefiniowanie wyglądu poszczególnych elementów strony wstawianych z po-
ziomu panelu. Na początkowym etapie tworzenia strony, po wstawieniu me-
nu, należy zdefiniować jego wygląd. Aby to zrobić należy dowiedzieć się jakie
klasy stylów posiadają odpowiednie elementy. Można to zrobić przeglądając
źródło strony, lub prościej klikając przycisk „add menu style” na prawo od
okna edycji pliku css i przeciągając do swojego arkusza wygenerowane style.
Teraz należy je uzupełnić, definiując w ten sposób wygląd swojego menu, a
następnie całość zapisać, klikając w przycisk „save”.

3.6.2 Podstrony

Po stworzeniu szablonu należy zbudować strukturę strony, a więc dodać pod-
strony. Dokonać tego można w menu „Menu” [rys. 3.11]. Aby dodać podstro-
nę należy kliknąć w odpowiedni link i wpisać nazwę. Pozycje menu można
usuwać i modyfikować. Dodatkowo można ustalić własną nazwę klasy stylów.
W wykazie obecnych już na stronie pozycji menu, widoczne są również modu-
ły, które zostały na daną podstronę wstawione. Po stworzeniu listy podstron,
aktualizuje się także menu na naszej stronie, dzięki czemu nawigacja jest już
kompletna, a pozycje menu są aktywne i można surfować już po witrynie.
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Rysunek 3.10: Edytor szablonu (style)

Rysunek 3.11: Edytor menu
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Rysunek 3.12: Edytor modułów

3.6.3 Moduły

To, co na tym etapie zostało jeszcze do zrobienia, to cała funkcjonalność.
Odzwierciedleniem jej na stronie są moduły, które należy wstawić, skonfigu-
rować oraz którym należy ustalić wygląd. Jeśli chodzi o wstawianie (instala-
cję) i konfigurację modułów, to można tego dokonać w zakładce „modules”
[rys. 3.12]. Aby wstawić na stronę moduł należy kliknąć w link „add mo-
dule” i w formularzu wpisać unikalną nazwę modułu, wybrać jego typ oraz
podstrony na których ma być widoczny [rys. 3.13]. Ustawienia te można w
skrócie nazwać ustawieniami globalnymi i możemy je (a właściwie tylko pod-
strony na których jest widoczny) edytować klikając w link „global settings”
obok nazwy wstawionego modułu na liście w sekcji „local settings” (po lewej
stronie). Po wstawieniu modułu należy go również skonfigurować wybiera-
jąc „module settings” obok jego nazwy (nad linkiem „global settings”) [rys.
3.14]. Dodatkowo jeżeli moduł jest dynamiczny (jak np. moduł news’ów), to
po wstawieniu pojawi się on po prawej stronie w liście „dynamic module ma-
nager”, gdzie można dokonywać specyficznych zmian (np. dodać ogłoszenie
lub zdjęcie do galerii).

Po wstawieniu modułów należy z poziomu panelu wstawić je także w
kodzie html, aby „powiedzieć” szablonowi, w którym miejscu mają się wy-
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Rysunek 3.13: Formularz wstawiania modułu

Rysunek 3.14: Przykładowy formularz ustawień modułu (dla modułu ogło-
szeń)
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świetlać. Dokonać tego można wstawiając do szablonu (menu „Template”)
odpowiednie znaczniki w konwencji: <module>typ modułu<module>.

<div id="content">
<div id="moje_newsy">
<module >news</module >

</div>
</div>

Zmian wyglądu modułu dokonać można w sposób analogiczny do zmiany
wyglądu menu opisanego w poprzedniej sekcji, tzn poprzez wstawienie odpo-
wiednich stylów. (menu „Template” -¿ zakładka „style”, wybór typu modułu
z listy i kliknięcie przycisku „addModuleStyle”).

3.6.4 Administrowanie stroną

Administrowanie stroną przy użyciu systemu zarządzania treścią jest proce-
sem ciągłym, w którym osoba administrująca podejmuje czynności mające
na celu zmiany treści na witrynie objętej systemem. Mogą to być np. doda-
nie ogłoszenia, wstawienie zdjęcia itp. W założeniu, nie jest wymagane od
osoby administrującej żadna specjalistyczna wiedza. System stworzony jest
w taki sposób, aby wyżej wymienionych czynności dokonywało się łatwo, je-
dynie poprzez uzupełnianie kolejnych formularzy. Jeśli chodzi o zmiany w
wyglądzie i strukturze strony, to administrator systemu jest w stanie zrobić
drobne zmiany, jednak wskazane jest, aby większych prac podejmowały się
osoby, które tworzyły stronę (webdeveloperzy).

Do czynności administracyjnych zalicza się:

� Dodawanie administratorów. Jeśli zajdzie taka potrzeba osoba opieku-
jąca się stroną dodaje nowego administratora w menu „Users” i dalej
link „New User”;

� Administrowanie zasobami, a więc dodawanie i usuwanie plików z ser-
wera. Dokonać tego można w menu „Resources”, gdzie istnieje możli-
wość dodania nowego pliku z dysku lub usunięcia istniejącego (kolejno
„Upload New File” oraz „Delete File” przy danej pozycji);

� Przeglądanie statystyk, (co de facto nie jest czynnością administracyj-
ną): menu „Stats”;

� Zmiana globalnych ustawień strony w zakładce „Settings”. Można tu
zmienić dane podawane przy instalacji, jednak dla administratora przy-
datne będą jedynie pola służące do zmiany nazwy witryny oraz hasła
administratora;
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� Szereg czynności związanych z konkretnymi modułami, opisane w na-
stępnej sekcji;

3.7 Korzystanie z modułów

Moduły są podprogramami odpowiedzialnymi za całą funkcjonalność syste-
mu zarządzania treścią. Każdy z nich musi być związany z jedną lub wielo-
ma podstronami na których będzie się wyświetlał. Również, każda podstrona
może zawierać dowolną ilość umieszczonych na niej (różnych) modułów. Aby
obejrzeć te związki należy wejść w menu „Menu”, gdzie można edytować
zbiór podstron. Aby natomiast zarządzać modułami należy przejść do me-
nu „Modules”. Tam, jak zostało to już wspomniane, widok podzielony jest
na dwie sekcje: „Local Settings” oraz „Dynamic Module Manager”, które
odpowiadają kolejno za ustawienia wszystkich modułów, oraz za ustawienia
modułów dynamicznych.

Zakładając, że strona została poprawnie zbudowana według wytycznych
usługobiorcy, administratorowi zostaje edycja istniejących modułów. I tak,
edycji na poziomie ustawień lokalnych („Local Settings”) dokonuje się z za-
łożenia bardzo rzadko, głównie przy pracach związanych ze zmianą wyglądu
czy też struktury strony i odpowiedzialna za nią powinna być raczej osoba,
która stronę tworzyła (choć nie koniecznie). Głównym obszarem zaintereso-
wania administratora, to ustawienia modułów dynamicznych. Część z nich,
przy wstawianiu modułów na stronę, zostały umieszczone również na stronie
głównej panelu administratora (takie, które z założenia wykorzystywane są
najczęściej).

3.7.1 Administracja modułami

Moduł banerów – Banners

Moduł Banners odpowiedzialny jest za wstawianie na stronę banerów rekla-
mowych. Jest to moduł dynamiczny, co skutkuje tym, że zbiór bannerów
jest jeden, globalny, na całej stronie, przez co każdy egzemplarz tego modułu
będzie posiadał ten sam zbiór bannerów.

Jeśli chodzi o możliwość zmiany ustawień („Module Settings”), to jest ona
wyjątkowo uboga, gdyż zawiera jedynie możliwość zmiany nazwy klasy sty-
lów css. Więcej możliwości dają ustawienia w sekcji modułów dynamicznych
[rys. 3.16]. Można tutaj edytować zbiór banerów: usuwać istniejące i doda-
wać nowe [rys. 3.15]. Nowe banery dodawane mogą być jedynie ze zbioru
zasobów na serwerze, które można wczytywać w zakładce „Resources”. Tak
więc aby dodać nowy banner należy najpierw wczytać z dysku odpowiednią
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Rysunek 3.15: Formularz dodawania nowego banera

Rysunek 3.16: Ustawienia dla modułu Banners

grafikę, a następnie kliknąć w „Settings Module” obok nazwy Banners w
sekcji dynamicznej, a następnie przejść do linku „Add Banner” i uzupełnić
formularz. Należy w nim wybrać grafikę (ze zbioru dodanych zasobów) oraz
wpisać adres do którego przekierowywał będzie odsyłacz pod obrazkiem.

Banery na stronie zostaną wyświetlone jeden pod drugim. Detale pole-
gające choćby na zmianie odległości pomiędzy nimi ustalane są przez twórcę
strony na etapie jej budowania poprzez edycję pliku ze stylami.

Moduł linków – Hyperlinks

Moduł linków różni się nie wiele od modułu banerów. W zachowaniu jest
praktycznie tym samym, jednak zamiast listy banerów, tworzy on listę od-
syłaczy tekstowych. Również jest modułem dynamicznym, tzn. jest tylko
jeden zbiór linków dla całej strony. Jeśli chodzi o administrację, to wszystko
odbywa się niemal identycznie jak w module bannerów, poza koniecznością
wcześniejszego wczytania grafiki, której miejsce zajmuje tutaj zwykły tekst.

Moduł kodu html – HtmlModule

Moduł kodu html, jest odpowiedzialny za wyświetlanie na stronie interne-
towej dowolnego kodu html. Natura szablonu, związanego z systemem, jest
taka, iż jest on wspólny dla każdej podstrony. Nie ma więc możliwości zawrzeć
w nim np. odrębnego kodu na każdej podstronie (np. na jedną z podstron do-
dano moduł ogłoszeń, a użytkownik chce dodać do niego tytuł, który ma się
wyświetlać tylko na tej, pojedynczej podstronie, na której wyświetlany jest
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Rysunek 3.17: Ustawienia dla modułu HtmlModule

Rysunek 3.18: Ustawienia dla modułu Stats

również moduł ogłoszeń). W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest
wstawienie modułu html na konkretną podstronę, np. bezpośrednio ponad
modułem, który chcemy zatytułować.

<module >htmlModule </module >
<module >news</module >

Moduł kodu html jest modułem statycznym. Nie istnieją, w jego przy-
padku dane wspólne dla każdego egzemplarza. Jego edycja obejmuje jedynie
kod html, który można w każdej chwili zmienić [rys. 3.18].

Moduł statystyk – Stats

Moduł statystyk jest chyba najprostszym ze wszystkich modułów. Pozwala
on wyświetlić na stronie liczbę odwiedzin (odświeżeń). Jego edycja obejmuje
jedynie klasę stylów css oraz napis wyświetlany przed tą liczbą.
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Moduł ogłoszeń - News

Moduł ogłoszeń (news’ów) jest jednym z najbardziej rozbudowanych modu-
łów. Może być on użyty na stronie jako zbiór wszelkiego rodzaju tekstów
wyświetlanych jeden pod drugim, a więc np. ogłoszeń, artykułów itp.

Jeśli chodzi o możliwość edycji, dla każdego egzemplarza można ustawić
takie właściwości jak:

� klasa stylów css,

� liczba znaków we wprowadzeniu,

� liczba ogłoszeń widocznych na stronie,

� wysokość miniatury obrazka,

� szerokość miniatury obrazka,

� wyświetlanie wprowadzenia,

� wyświetlanie autora tekstu (nazwa administratora, który dodał tekst),

� wyświetlanie daty dodania tekstu,

� miniatura we wprowadzeniu.

Miniatura widoczna we wprowadzeniu jest pierwszym, pomniejszonym do
ustalonych wymiarów, obrazkiem „wyłowionym” z tekstu.

Moduł wyświetla na stronie nagłówki artykułów, tzn. jego tytuł i opcjo-
nalnie wprowadzenie, miniaturę, datę i autora, a po kliknięciu w link „więcej”,
wyświetlana jest cała treść. Aby zaznaczyć, gdzie w szablonie wyświetlona
zostanie treść, należy to zaznaczyć znacznikiem: <content/>.

Aby dodać bądź edytować artykuły, należy kliknąć w link „Settings Mo-
dule” w menu „Modules” w sekcji modułów dynamicznych. Dodać nowy
artykuł można klikając w link „Add News”. W wyświetlonym formularzu
[rys. 3.20], należy wprowadzić tytuł nowego artykułu oraz jego treść w edy-
torze WYSIWYG (what you see is what you get). Dodatkowo należy podać
unikalną nazwę modułu, na którym artykuł ma się wyświetlać. Jeżeli, np.
na dwóch różnych podstronach zostały umieszczone dwa różne egzemplarze
modułu ogłoszeń (a co za tym idzie każdy z nich ma swoją unikalną nazwę),
to wybierając unikalną nazwę w formularzu, „mówimy”systemowi na której
podstronie artykuł ma się wyświetlać.

Po dodaniu artykułu można go łatwo edytować bądź usunąć w widoku z
którego przeszliśmy do dodawania artykułu [rys. 3.21]. Jest tam lista wszyst-
kich artykułów z danymi o nich oraz kolumną „operations”, w której zawarte
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Rysunek 3.19: Ustawienia globalne dla modułu News

Rysunek 3.20: Formularz dodawania ogłoszenia
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Rysunek 3.21: Lista ogłoszeń wraz z opcjami

są dozwolone operacje (można edytować bądź usuwać artykuły jedynie do-
dane przez aktualnie zalogowanego administratora).

Moduł formularza kontaktowego – Contact

Moduł Contact rozszerza funkcjonalność strony o formularz kontaktowy, za
pośrednictwem którego osoba ją odwiedzająca może skontaktować się z admi-
nistratorem. Po dodaniu na stronę, moduł należy odpowiednio skonfigurować.
W tym celu w sekcji lokalnych ustawień modułów, należy wybrać „Module
Settings” obok modułu, w którym przeprowadzane będą zmiany [rys. 3.22].
Wyświetlony zostanie formularz w którym należy podać następujące dane:

� klasa stylów css;

� adres e-mail z którego wysyłane będą maile ze strony. Musi on istnieć na
serwerze gmail, ponieważ właśnie z tego serwera pocztowego wysyłane
będą wiadomości;

� nazwa użytkownika wyżej wymienionego konta;
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Rysunek 3.22: Ustawienia modułu Contact

� hasło;

� adres na który e-maile będą przychodzić (dowolny).

Po ustaleniu tych parametrów powinno być możliwe wysyłanie wiado-
mości z formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie. Jeżeli podczas
wysyłania pojawią się błędy, to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Należy jednak, już podczas budowania strony, zaznaczyć na szablonie miej-
sce, w którym wyświetlane będą ewentualne komunikaty o błędach (nie tylko
w tym module). Należy tego dokonać umieszczając w szablonie znacznik:
<message/>.

Moduł galerii – Gallery

Moduł galerii, to moduł dynamiczny stworzony w celu łatwego umieszcze-
nia na stronie zdjęć, pogrupowanych w foldery (kategorie). Podobnie jak w
przypadku modułu ogłoszeń, galeria oprócz zadeklarowania w szablonie jej
miejsca, wymaga również znacznika <content/>, w celu „pokazania” syste-
mowi miejsca wyświetlania miniatur.

Jeśli chodzi o rozmieszczenie zdjęć i folderów, to sytuacja ma się nastę-
pująco. Kategorie zdjęć przypisywane są do unikalnej nazwy pojedynczego
egzemplarza modułu galerii. Może on jednak posiadać kilka przypisanych do
siebie folderów, toteż, w miejscu w którym umieścimy na stronie galerię, zo-
staną wyświetlone jedynie odnośniki do poszczególnych kategorii. Dopiero po
wybraniu jednej z nich, strona zostanie przekierowana do odpowiedniego wi-
doku zawierającego miniatury zdjęć z wybranego folderu. Każda z miniatur
linkuje do zdjęcia w rzeczywistych rozmiarach.

Jeśli chodzi o możliwości ustawień dla modułu galerii [rys. 3.26], to można
zmienić: nazwę klasy stylów css, liczbę miniatur w rzędzie, a także szerokość
i wysokość miniatur. Detale związane z wyglądem, np. odstępami między
miniaturami, ustawiane są w pliku stylów w fazie budowania strony. Jeżeli
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Rysunek 3.23: Wygląd modułu Contact na przykładowej stronie

Rysunek 3.24: Wygląd galerii na przykładowej stronie
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Rysunek 3.25: Wygląd folderu galerii na przykładowej stronie

Rysunek 3.26: Ustawienia globalne modułu galerii

jednak klasa css nie została zmieniona, to dodanie każdej nowej galerii zdjęć
na np. nowo stworzonej podstronie uzyska to samo formatowanie, co galerie
już istniejące.

Głównym przedmiotem zainteresowania administratora, w przypadku mo-
dułu galerii jest jednak edycja kategorii oraz zbioru zdjęć. Można tego doko-
nywać przez linki na stronie głównej panelu, albo tradycyjnie klikając „Set-
tings Module” obok pozycji galerii w sekcji ustawień modułów dynamicznych
[rys. 3.27]. Widok, do którego przekierował nas link, zawiera listę istniejących
kategorii zdjęć. Każdą z nich można edytować, usuwać bądź edytować zbiór
zdjęć, które zawiera. Można również dodać nową kategorię, wybierając link
„Add Photo Category” . W tym widoku należy podać nazwę nowej katego-
rii, a także unikalną nazwę modułu z którym kategoria będzie związana i na
którym będzie się wyświetlać [rys. 3.28].
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Rysunek 3.27: Ustawienia kategorii zdjęć modułu galerii

Rysunek 3.28: Formularz dodawania kategorii zdjęć

Po dodaniu kategorii, można przystąpić do dodawania nowych zdjęć, po-
przez kliknięcie w odnośnik „Edit Photo Set”, obok nazwy folderu. Dodawać
je można podobnie jak w przypadku modułu banerów, tzn zdjęcia muszą być
wgrane wcześniej na serwer, czego dokonać można w zakładce „Resources”.
W widoku edycji zbioru zdjęć, wyświetlona jest lista wszystkich znajdują-
cych się w folderze obrazków. Można każdy z nich usunąć bądź też dodać
nowy klikając odpowiednio „Delete Photo” obok zdjęcia lub „Add Photo”
[rys. 3.29].

Moduł sondy – Probe

Moduł sondy umożliwia wstawienie na stronę ankiet i sond. Jest to moduł
dynamiczny. Na stronę można wstawić wiele sond (maksymalnie jedną na
każdą podstronę). Do każdej z nich należy dodać tzw. możliwości oddania
głosu (aby sonda miała sens należy dodać do niej minimum 2 możliwości).
Użytkownik strony głosuje poprzez kliknięcie w którąś z możliwości. Wynik
głosowania przedstawiony jest na wykresie kołowym.

Jeśli chodzi o możliwość ingerowania w moduł, to można zmieniać nazwę
klasy stylów css, a także układ (horyzontalny: możliwości obok wykresu,
wertykalny: wykres pod możliwościami), oraz wielkość wykresu [rys. 3.31].

Czynności administracyjne modułu sond to dodawanie, edycja i usuwanie
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Rysunek 3.29: Edycja zbioru zdjęć w folderze

Rysunek 3.30: Wygląd sondy na przykładowej stronie
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Rysunek 3.31: Ustawienia globalne modułu Probe

Rysunek 3.32: edycja zbioru sond

sond, a także edycja zbioru możliwości w ramach każdej z nich. Aby je wyko-
nać, należy w sekcji „Dynamic Module Manager” działu „Modules” kliknąć
w „Settings Module” obok modułu sondy. W widoku, który się pojawi, wy-
świetlona zostanie lista dodanych ankiet [rys. 3.32]. Aby dodać nową należy
przejść do „Add Probe”. W widoku który się wyświetli, wpisać należy tytuł
sondy oraz jej treść, a także, podobnie jak w przypadku modułu ogłoszeń i
galerii, unikalną nazwę modułu [rys. 3.33]. Zbiór możliwości dla każdej sondy
edytować można, klikając w „Capabilities Settings” obok nazwy. Można tu
dodać nowe możliwości („Add Capability”), jak również je edytować („Edit
Capability”) bądź też usuwać („Delete Capability”) [rys. 3.34].

Rysunek 3.33: Formularz dodawania sondy
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Rysunek 3.34: Edycja zbioru możliwości dla sondy
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Rozdział 4

Dokumentacja systemu

4.1 Struktura programu

Projekt systemu napisany jest w całości w języku java przy użyciu frame-
work’a Spring. System jest aplikacją webową. Determinuje to jego strukturę,
na którą składają się:

� interfejs użytkownika działający po stronie przeglądarki w postaci wi-
doków html, generowanych na żądanie (request);

� główna część aplikacji działająca po stronie serwera, udostępniająca
użytkownikowi dane i informacje potrzebne do wygenerowania odpo-
wiednich widoków.

Ponieważ projekt pisany jest w języku java, po stronie serwera, muszą ist-
nieć skompilowane klasy, odpowiedzialne za udzielanie odpowiedzi (response)
na żądania przeglądarki. Są to servlety, a więc specyficzne klasy, za pomocą
których żądania te są obsługiwane. Znajdują się one w tzw. kontenerze servle-
tów, a więc aplikacji, mającej na celu odbiór żądania i zlecenie jego obsługi

Rysunek 4.1: Schemat aplikacji webowej
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Rysunek 4.2: Schemat aplikacji w modelu MVC

jednemu z nich. Jest to standardowy schemat działania aplikacji webowych
w javie.

Jeśli chodzi o strukturę widoków, to jest ona pokazana w pierwszym roz-
dziale (rys. 2.1) i nie wymaga szczegółowych objaśnień. Widoki składają się
głównie z tabel mających na celu zaprezentowanie danych, oraz z formularzy,
za pomocą których dane te są do systemu wprowadzane.

Z punktu widzenia budowy i użytych technologii, ciekawsza jest część
aplikacji po stronie serwera. Przede wszystkim klasy są podzielone tutaj na
tzw. kontrolery, czyli klasy odpowiedzialne bezpośrednio za przyjmowanie
żądań i obsługę ich, oraz na resztę klas, realizujących całą logikę apliakcji.
Model ten nazywa się MVC (Model View Controller) i został wprowadzony
razem z framework’iem Spring [rys. 4.2].

4.1.1 Technologie

Spring

Jak zostało już wspomniane w poprzedniej sekcji, system napisany jest przy
pomocy frmawework’u Spring. Można dzięki temu korzystać z wielu jego do-
brodziejstw, jak choćby wspomniany już model MVC, dzięki któremu, za
pomocą standaryzowanych czynności, możliwe jest zbudowanie prostego me-
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chanizmu obsługi formularza, sprawdzenie poprawności wartości w jego po-
lach etc. Oprócz tego przy pomocy Spring’a, można w łatwy sposób zarządzać
kontekstem aplikacji (web.xml), a także korzystać z mechanizmu bean’ów czy
wsparcia dla sterownika JDBC.

� Fabryka bean’ów [2], [13]
Bean, w kontekście Spring’a to zwykła klasa zgodna ze specyfikacją Ja-
vaBeans (domyślny konstruktor, gettery, settery). Obiekty takich klas
można definiować w pliku xml, a następnie odwoływać się do nich w
konkretnych miejscach naszej aplikacji. Jest to bardzo przydatne, w
wielu przypadkach. W aplikacji webowej, za pomocą bean’a można
zdefiniować np. obiekt klasy controller’a, dzięki czemu, po stworzeniu
odpowiedniej klasy i widoku, będzie on obsługiwał zdefiniowane w be-
an’ie żądania. Oprócz tego wygodnym rozwiązaniem jest tworzenie ta-
kich ziaren, które używane są w programie najczęściej, jak choćby dane
niezbędne do nawiązania połączenia z bazą danych, czy dane dotyczące
położenia plików properties.
Przykładowe ziarna w systemie zarządzania treścią:

<bean id="dataSource" class="cms.database.DataSource" />

<bean id ="jdbcTemplate"
class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate" >
<property name="DataSource" ref="dataSource" />
</bean>

<bean name="/admin-panel/addUser.htm"
class="cms.web.AddUserController">
<property name="sessionForm" value="true"/>
<property name="commandName" value="user"/>
<property name="commandClass" value="cms.service.User"/>
<property name="validator">
<bean class="cms.service.AddUserValidator"/>

</property>
<property name="formView" value="addUser.jsp"/>

</bean>

<bean id="messageSource"
class="org.springframework.context.support.
ResourceBundleMessageSource">

<property name="basenames">
<list>
<value>en-EN</value>
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<value>sql</value>
</list>

</property>
</bean>

� Wstrzykiwanie zależności (dependency injection) [1], [13]
Jest to wzorzec projektowy, za pomocą którego można się pozbyć bez-
pośrednich zależności między klasami. Jeśli dana klasa chce stworzyć
obiekt innej klasy, to zleca to zadanie fabryce bean’ów, która tworzy
instancję potrzebnego obiektu, np. DataSource. Dalej jest ona wstrzy-
kiwana do klasy która tego żądała, np. do obiektu JdbcTemplate:

<bean id="dataSource" class="cms.database.DataSource" />

<bean id ="jdbcTemplate"
class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate" >
<property name="DataSource" ref="dataSource" />
</bean>

W pracy z bean’ami w kontekście Spring’a wstrzykiwanie zależności
jest bardzo przydatne. Dzięki niemu nie potrzeba tworzyć obiektów
opweratorem „new”. Obiekty wystarczy wstrzyknąć, przez zaznaczenie
tego w odpowiednim bean’ie.
W systemie zarządzania treścią, wstrzykiwanie zależnośi użyte zosta-
ło podobnie jak w poprzednim przykładzie, do łatwiejszego używania
obiektu przy operacjach na bazach danych (JdbcTemplate). Przy po-
danej konstrukcji ziarna, w kodzie klasy, która korzysta z bazy, należy
dodać pole JdbcTemplate i zaznaczyć, za pomocą odpowiedniej adno-
tacji, że ma ono pobierać jego wartość z fabryki:

@autowired
JdbcTemplate jdbcTemplate;

� MessageSource i pliki properties [1], [4], [13]
Pliki z rozszerzeniem properties zawierają ciągi znaków, przypisywa-
ne do nazw. Jest to bardzo przydatne w przypadku wyświetlania w
aplikacji długich komunikatów, których treść umieścić można w pli-
ku properties pod daną nazwą. Dodatkowo, łatwo przy pomocy tego
mechanizmu stworzyć różne wersje językowe dla aplikacji. Do nazwy
możemy odwołać się przy pomocy obiektu klasy MessageSource.

W przypadku systemu zarządzania treścią, plik properties, użyty został
właśnie głównie w celu nazywania komunikatów i umieszczania ich w
aplikacji przez odwołanie do nazw:
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error.moreThanOneModuleOnSubpage=
This Module Already Exist On This Subpage

error.existUsername=
This Username Is Not Unique (This Username Already Exist)

error.probe.titleExists=
Only One Probe Can Exists In One Module

error.notSelectedPhotos=
You Did Not Select Photos

� Wsparcie dla Sterownika JDBC [1], [13]
Spring posiada silne wsparcie dla obsługi sterownika JDBC. Dzięki te-
mu framework’owi można uzyskać dostęp do bazy danych, nie wypisu-
jąc wielu linii kodu, tak jak w przypadku tradycyjnego dostępu. Jedyne
o co programista musi zadbać to stworzenie obiektu klasy DataSour-
ce, który przetrzymuje dane dotyczące połączenia z bazą (użytkownik,
hasło, adres bazy i nazwa sterownika do bazy). Obiekt ten może być
ziarnem, więc można go wczytać z fabryki bean’ów. Następnie należy
utworzyć obiekt klasy JdbcTemplate, który jako argument, przyjmuje
obiekt DataSource. W tym momencie można wywoływać już kolejne
metody operujące na bazie danych. W systemie zarządzania treścią
operacje na obiekcie JdbcTemplate są praktycznie wszechobecne, gdyż
wywoływane są wszędzie tam, gdzie potrzebny jest dostęp do bazy da-
nych. W kodzie może to wyglądać następująco:

@autowired
DataSource dataSource
....
String stmt1 = "
JdbcTemplate jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
jdbcTemplate.execute(
"create table if not exists menu
(id identity,name varchar(30) unique)"
);

List<String> menu = jdbcTemplate.queryForList(
"select name from menu",String.class
);

� Adnotacje [1], [4], [13]
Spring oferuje możliwość skonfigurowania pewnych zależności w kla-
sach poprzez adnotacje. Umieszcza się je przed nazwą klasy, bądź przed
nazwą funkcji. System zarządzania treścią, korzysta z nich głównie w
trzech przypadkach:
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– Po pierwsze po to aby oznaczyć daną klasę jako kontroler, bez ko-
nieczności tworzenia bean’a w pliku xml. Wewnątrz takiej klasy-
kontrolera, znajdują się funkcje odpowiedzialne za przechwytywa-
nie żądań i wysyłanie odpowiedzi. To, jakie żądania obsłużone
będą za pomocą takich funkcji, również zaznaczone jest przez ad-
notacje:

@Controller
public class AdminStartController {
@RequestMapping("/admin-panel/index.htm")
public ModelAndView indexHandler() {
...

– Po drugie, aby oznaczyć pole klasy, jako obiekt, który ma zostać
wstrzyknięty, czyli w tym wypadku pobrany z pliku xml po typie.
Gdy mamy w klasie A obiekt klasy B, i obiekt klasy B ma zostać
wstrzyknięty, to Spring za pomocą mechanizmu postprocessing’u
odnajduje w pliku xml bean’a o klasie B (po typie) i wstrzykuje
go do klasy A, według schematu:

@autowired
B b;

W systemie zarządzania treścią, wstrzykiwane są w ten sposób
przede wszystkim obiekty JdbcTemplate oraz MessageSource:

@Autowired
MessageSource messageSource;

– Po trzecie w sytuacji gdy tworząc funkcję chcemy, aby jej obiekt
umieszczony był na początku w fabryce bean’ów (tak jakby był
zadeklarowany w pliku xml):

@Component
public class ModuleManager {
...

Spring Security [1]

Spring Security to framework realizujący proces uwierzytelnienia w aplika-
cji. W systemie zarządzania treścią został on użyty przy autoryzacji admi-
nistratora. Scenariusz jest trywialny: przy próbie połączenia się z panelem
administracyjnym, należy podać nazwę użytkownika (dla domyślnego admi-
nistratora jest to: „admin”), oraz hasło. Stronę logowania można stworzyć
według własnych potrzeb. W przypadku niepowodzenia logowania, zostaje
wyświetlony odpowiedni komunikat. Aby móc skorzystać z tego framework’a
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Rysunek 4.3: Ekran logowania do panelu administratora

należy ściągnąć odpowiednie biblioteki i w odpowiednim pliku xml (security-
context), zaznaczyć które widoki mają być chronione i wymagają uwierzy-
telnienia.

<http auto-config="true">
<intercept-url pattern="/admin-panel/**" access="ROLE_USER" />
<form-login login-page="/login.htm"
default-target-url="/admin-panel/index.htm"
authentication-failure-url="/loginfailed.htm" />
<logout logout-success-url="/admin"/>
</http>

Ponieważ, w systemie zarządzania treścią, nie ma potrzeby tworzyć kil-
ku poziomów dostępu, każdy administrator otrzymuje tą samą rolę (RO-
LE USER).

Konfigurując framework, należy również wskazać specjalnie zdefiniowaną
klasę, która odpowiada za dostęp do danych dotyczących użytkowników. W
przypadku systemu zarządzania treścią, zapisywane są one w bazie danych.
Aby podnieść bezpieczeństwo hasła w bazie danych są hashowane za pomocą
funkcji md5, co sprawia, że hasło użytkownika nie jest ani razu przesyłane
przez sieć.

<authentication-manager>
<authentication-provider
user-service-ref="userDetailsService">
<password-encoder hash="md5" />
</authentication-provider>
</authentication-manager>

<beans:bean id="userDetailsService"
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class="cms.service.CmsUserDetailService" />

HyperSql [3]

HyperSql jest, użytą w systemie zarządzania treścią, darmową bazą danych
(Open Source), instalowaną lokalnie. Aby móc z niej korzystać należy jedynie
zgrać odpowiednie pliki i za pomocą odpowiedniej komendy stworzyć nową
bazę. Wszelkie dane przetrzymywane są w plikach. Bazę tworzymy/urucha-
miamy za pomocą komendy (folderem głównym musi być hsqldb/lib):

java -cp hsqldb/lib/hsqldb.jar
org.hsqldb.server.Server
--database.0 file:nazwa_folderu
--dbname.0 nazwa_bazy_danych

Aby móc ręcznie podejrzeć i edytować tabele, można skorzystać z apli-
kacji: Hsql Database Manager. Uruchomić ją można z konsoli za pomocą
komendy:

java -cp hsqldb.jar org.hsqldb.util.DatabaseManagerSwing
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Rysunek 4.4: Interfejs HSQL do edycji bazy danych

Url Rewriter [14]

Url Rewriter jest modułem odpowiedzialnym m.in. za przekierowania w apli-
kacji webowej. Można to zrobić programowo, bądź też za pomocą rewriter’a.
W systemie zarządzania treścią użyty jest on między innymi w momencie,
kiedy użytkownik wpisze na pasku przeglądarki adres strony (drugi argu-
ment skryptu uruchamiającego system). Zostaje on wtedy przekierowany na
właściwy adres aplikacji. Url Rewriter umożliwia również zmianę adresu wi-
docznego w przeglądarce, tak aby zamiast nazwy aplikacji (cms-1.0) w pasku
wyświetlała się wcześniej podana nazwa.

Przekierowania definiuje się za pomocą specjalnych reguł w pliku xml:

<rule>
<from>http://localhost:8080/mojastrona</from>
<to type="redirect">%{context-path}/admin</to>
</rule>

JQuery [12]

Jquery to framework umożliwiający łatwe i szybkie korzystanie z języka Ja-
vaScript. W systemie zarządzania treścią użyty jest w kilku miejscach, przede
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wszystkim w dziale „Template”, gdzie konieczne jest użycie języka Java-
Script, do manipulacji wyglądem (stylami) strony, bez jej przeładowywania,
a także do stworzenia mechanizmu zakładki (rys. 3.9). Oprócz tego Jquery
jest szeroko wykorzystywany w, opisanym w następnej sekcji, narzędziu Dojo.

Dojo [11]

Dojo jest zestawem narzędzi, którego zastosowanie jest bardzo szerokie i wy-
kracza zdecydowanie poza zakres tej pracy. System zarządzania treścią wyko-
rzystuje go jedynie w niewielkim stopniu, przy rysowaniu wykresów. Mamy z
nimi do czynienia w dziale statystyk, gdzie dane przedstawiane są za pomocą
wykresów słupkowych [rys. 3.5-3.7]. Oprócz tego narzędzie to, wykorzysty-
wane jest w module Sond, gdzie wyniki poszczególnych badań przedstawiane
są za pomocą wykresów kołowych [rys. 3.30].

Aby możliwym było korzystanie z zestawu Dojo, należy ściągnąć odpo-
wiednie źródła i dołączyć do aplikacji, a następnie umieścić w pliku html,
według pewnych, ściśle określonych reguł, które opisane są szczegółowo w
dokumentacji Dojo.

WYSIWYG

WYSIWYG (What You See Is What You Get) to edytor tekstu pozwalają-
cy tworzyć kod html, bez znajomości konstrukcji języka. Można go umieścić
na stronie, dzięki czemu użytkownik nie znający języka html, jest w stanie
utworzyć dokument, który następnie wyświetlany jest na stronie. W systemie
zarządzania treścią, technika tak wykorzystana została w module ogłoszeń.
Działa to w prosty sposób. Użytkownik chcący dodać, lub edytować istniejące
ogłoszenie robi to za pomocą edytora WYSIWYG, przez co wygląd ogłosze-
nia, nad którym pracuje jest taki, jak sobie zaplanował według zasady „What
You See Is What You Get”.

Edytor umieszczony w systemie zarządzania treścią jest gotowym darmo-
wym, narzędziem.

JSTL [6]

JSTL (Java Standard Tag Library) – jest biblioteką znaczników, za pomo-
cą której możliwe jest oddzielenie kodu po stronie serwera od prezentacji.
Osadzając na stronie znaczniki jstl, można np. odwoływać się do zawarto-
ści plików properties, wywoływać zapytania sql, tworzyć przekierowania itd.
Można również tworzyć własne znaczniki.

W systemie zarządzania treścią, biblioteka jstl jest szeroko używana, głów-
nie w dwóch, wyżej przytoczonych przypadkach. Po pierwsze to zapytania sql
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Rysunek 4.5: Edytor WYSIWYG

osadzone w widokach odpowiedzialnych za prezentację jakichś danych, np. za-
instalowanych modułów. W takiej sytuacji, wykonywane jest zapytanie, jego
wynik przekazywany jest do zmiennej, która następnie opakowywana jest w
tabelę i wyświetlana (sql:query, c:foreach, c:out):

<sql:query var = "users" dataSource="${dataSource}">
select * from users
</sql:query>

<table class="table1">
<tr>
<td class="tableTitle">
<fmt:message key="panel.username" />
</td>
</tr>
<c:forEach var="row" items="${users.rows}">
<tr>
<td>

<c:out value="${row.name}"/>
</td>
</tr>
</c:forEach>

</table>
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Biblioteki

Dodatkowe i istotne w działaniu biblioteki użyte w systemie to Jericho [10]
oraz log4j[1].

Pierwsza z nich odpowiedzialna jest za przechwycenie z kodu szablonu
znaczników, według specyfikacji systemu, a więc: <modules>, <menu/>itd.
Dzięki tej bibliotece w łatwy sposób przechwycić można zawartość tych znacz-
ników i zamienić je na odpowiedni kod:

data = data.replaceAll("<module>"+element.getContent().
getTextExtractor().toString()+"</module>",
moduleManager.getModuleContent
(subpage, element.getContent().toString()));

Biblioteka log4j, służy do zapisywania różnych informacji w dzienniku
logów. Ułatwia ona w sposób znaczny zarówno samo pisanie kodu, jak i zapis
wszelkich potrzebnych danych do pliku, dzięki czemu, programista może w
łatwy sposób kontrolować linijka po linijce to, co aktualnie wykonywane jest
w programie.

Ponadto w kodzie użytych jest wiele innych, mniej istotnych, bibliotek,
takich jak np. biblioteka udostępniająca funkcje do wysyłania maili (moduł
contact), czy biblioteka umożliwiająca wgrywanie plików na serwer.
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4.2 Projekt

4.2.1 Diagram przypadków użycia
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Rysunek 4.6: Diagram przepływu i obsługi żądania

4.2.2 Implementacja

Kompilacja i budowa programu

Program w całości stworzony został przy użyciu zintegrowanego środowiska
programistycznego Eclipse [7]. Kompilacja dokonana została przy użyciu na-
rzędzia Maven [8], zainstalowanego jako wtyczka do Eclipse’a. Końcowy plik
war (web application archive), umieszczony został w kontenerze servletów
Tomcat. Za jego pośrednictwem do dyspozytora (dispatcher servlet) docho-
dzą żądania od użytkownika. Ten rozdziela je pomiędzy servlety przystosowa-
ne do ich obioru. Obsługują one nadchodzące żądania i wysyłają odpowiedzi.

Servlety działające „za” dyspozytorem to kontrolery (według modelu
MVC), które komunikują się z innymi klasami realizującymi logikę bizne-
sową. Są to normalne klasy, tak jak w przypadku zwykłej aplikacji napisanej
w języku java, zgrupowane w pakiety:

� cms.database - klasy niezbędne przy łączeniu się z bazą danych (m.in.
DataSource oraz klasa odpowiedzialna za tworzenie tabel podczas in-
stalacji);

� cms.modules.* - pakiety odpowiedzialne za działanie modułów, każdy
pakiet odpowiada jednemu modułowi ;

� cms.service - pakiet zawierający główne klasy odpowiedzialne za panel
administratora;

� cms.tlds - pakiet z klasami implementującymi tagi jstl;
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Rysunek 4.7: Diagram pakietów

� cms.web - pakiet zawierający większość kontrolerów;

� cms.website - pakiet z klasami niezbędnymi do działania strony inter-
netowej zintegrowanej z systemem zarządzania treścią.

Wszystkie obiekty aplikacji przechowywane są w tzw. kontekście aplikacji.
W przypadku Spring’a zapisywany jest on w pliku xml (nazwa aplikacji-
servlet.xml). Do obiektów kontekstu można się dostać poprzez wywołanie:

ApplicationContext context=
new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");

, lub, w przypadku aplikacji webowej, poprzez odpowiednie adnotacje, np.
@Autowired. Mechanizm kontekstu sprawia, że wszystkie obiekty przechowy-
wane są w jednym miejscu, co bardzo ułatwia pisanie kodu. Jak zostało już
wspomniane, w systemie zarządzania treścią, rozwiązanie to służy głównie do
definiowania kontrolerów odpowiedzialnych za obsługę konkretnych żądań:
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Rysunek 4.8: Diagram klas dla obsługi modułów

<bean name="/admin-panel/addModule.htm"
class="cms.web.AddModuleController">
<property name="sessionForm" value="true"/>
<property name="formView" value="../modules/addForm.jsp" />
<property name="validator">
<bean class="cms.service.AddModuleValidator" />
</property>
</bean>

Omawiając szczegóły implementacji, warto wspomnieć nieco o modułach
i mechanizmach sprawiających, że są one wyświetlane na stronie i zachowują
się w zaplanowany sposób. Na rysunku 4.8 przedstawiony jest diagram klas,
pokazujący zależności pomiędzy klasą nadrzędną „ModuleManager” a inter-
fejsami, które zaimplementować musi każdy moduł. Innymi słowy w każdym
pakiecie cms.modules.* muszą istnieć klasy implementujące interfesy: „Add-
Module”, „DeleteModule” i „ModuleContent”. Jak można się domyśleć klasa
implementująca interfejs „AddModule” realizuje czynności związane z doda-
waniem modułu, a więc w szczególności stworzenie odpowiedniej tabeli (w
przypadku modułu dynamicznego), wstawienie wiersza do istniejącej już ta-
beli „Modules” oraz utworzenie plików tekstowych przechowujących dane o
module. Klasa implementująca interfejs „DeleteModule” domyślnie, usuwa
tabele i wiersze, natomiast klasa implementująca interfejs „ModuleContent”
na podstawie informacji zgromadzonych w bazie i plikach generuje kod html
na stronie.

Obiekt klasy „ModuleManager” istnieje od samego początku działania
aplikacji dzięki adnotacji @Component w jego definicji. Klasa IndexControl-
ler pobiera go więc z fabryki bean’ów i korzysta z niego w funkcji „han-
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dleIndexRequest”, w której skanowany jest kod szablonu w poszukiwaniu
znaczników „<module>*</module>” (biblioteka Jericho). Po odnalezieniu
znacznika z nazwą modułu i zweryfikowaniu, czy model ten znajduje się na
danej podstronie, zostaje wyświetlona zawartość metody getContent klasy
implementującej interfejs ModuleContent.

Jeśli chodzi o implementację modułów, to poza trzema wspomnianymi
już klasami implementującymi wymienione interfejsy, pakiet z modułem za-
wierać powinien również klasy odpowiedzialne za zmianę modułu, oraz klasę
odwzorowującą moduł w tabelę relacyjną, np, dla modułu ogłoszeń:

package cms.modules.news;

public class News {
int introMarksAmount;
int newsOnPageAmount;
int newsInRowAmount;
int imgWidth;
int imgHeight;
String showImg;
String infoToShowDate;
String infoToShowAuthor;
String showIntro;
String className;

/*...gettery i settery...*/
}

Budowa bazy danych

Aby system zarządzania treścią mógł przechowywać wszelkie dane, niezbęd-
ne jest zbudowanie bazy danych. Na każdy model danych przypada jedna
tabela. Są one z reguły od siebie niezależne. W miarę rozrastania się ser-
wisu i instalacji nowych modułów, przybywa również tabel. Na rysunku 4.9
przedstawiony jest schemat bazy danych, w stanie, w którym zainstalowane
są wszystkie moduły. Widać na nim, że każdy moduł posiada swoją tabelę
lub parę tabel (w przypadku modułu galerii i sond). Znajdują się one w dol-
nej części rysunku. Oprócz tego na diagramie zaznaczona jest relacja między
tabelą zawierającą pozycje menu a tabelą z modułami. Jak zostało już wcze-
śniej wspomniane, jeden moduł może znajdować się na wielu podstronach
a na każdej podstronie znajduje się wiele modułów, to też związek między
tabelami jest typu „wiele do wielu”. Aby zaimplementować taki model w rze-
czywistej bazie danych, należało stworzyć dodatkową tabelę wiążącą. Warto
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Rysunek 4.9: Schemat bazy danych ze wszystkimi modułami

wspomnieć, że zawartość bazy danych , a w szczególności wiersze w tabelach
„modules” i „menu”, stanowią podstawową informację, od której zależy to,
na której podstronie znajdzie się jaki moduł.

Struktura plików i katalogów

Baza danych nie jest jedynym miejscem, gdzie przechowywane są informacje
dotyczące witryny. Wiele danych, odpowiedzialnych m. in. za wygląd strony
zawirają pliki, w szczególności te z rozszerzeniem properties, które wczyty-
wane są do programu i sterują jego istotną częścią. Na rysunku 4.10 przedsta-
wiony został graficznie układ katalogów. Widać na nim, że wszystkie pliki i
foldery znajdują się w folderze nadrzędnym – cms. Zawiera on pliki szablonu
(template.html oraz style.css) a także plik metadata.properties zawierający
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najważniejsze dane dotyczące witryny oraz bazy danych. Jego przykładowa
zawartość wygląda następująco:

pageName=strona
dbUser=SA
dbPassword=
dbUrl=jdbc\:hsqldb\:hsql\://localhost/baza
dbJDBCDriver=org.hsqldb.jdbc.JDBCDriver

Następny folder w przedstawionej strukturze to „resources”. Zawiera on
zasoby wczytywane z poziomu panelu administratora, np. w celu umieszcze-
nia w ogłoszeniach. W folderze tym istnieje również podkatalog „thumbnails”,
w którym zawarte są miniatury wczytanych obrazów.

Ostatni folder natomiast, to „modules”. Zawiera on wszelkie informacje
na temat zainstalowanych modułów. Każdy katalog ma nazwę identyczną
jak identyfikator modułu. Zawiera on dwa pliki: global.properties oraz mo-
dule.properties. Pierwszy z nich wygląda praktycznie identycznie dla każde-
go modułu i zawiera podstawowe (globalne) informacje na temat modułu a
więc m.in. Rodzaj modułu i jego identyfikator. W drugim natomiast zawarte
są informacje indywidualne dla każdego modułu. Przykładowy plik modu-
le.properties wygląda następująco:

date=true
newsOnPageAmount=5
author=true
newsInRowAmount=0
showIntro=true
className=jubu_news
introMarksAmount=100
imgWidth=100
imgHeight=100
showImg=true
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Rysunek 4.10: Struktura plików i katalogów
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Rozdział 5

Podsumowanie

Celem pracy było zaprojektowanie oraz napisanie aplikacji Systemu zarzą-
dzania treścią.

Cel został osiągnięty. W wyniku procesu tworzenia i redagowania pra-
cy, powstała w pełni funkcjonalna aplikacja webowa, spełniająca założenia,
zawarte w zakresie pracy. Każde z nich zostało dokładnie opisane w części
teoretycznej pracy, w szczególności w rozdziale trzecim zawierającym dokład-
ny opis systemu od strony użytkownika. Rozdział ten dokładnie opisuje krok
po kroku każdą funkcjonalność systemu. W szczególności zostały w nim opi-
sane aspekty przedstawione we wstępie. Można powiedzieć że jeśli założenia
wstępne odpowiadają na pytanie „co?”, to konkretne podrozdziały rozdziału
trzeciego odpowiadają na pytanie „jak tego dokonano?”.

Spełnione zostały zarówno wymagania funkcjonalne jak i poza funkcjo-
nalne. Można je znaleźć w rozdziale trzecim, który podzielony został logicznie
na części prezentujące główne czynności, które można wykonać za pośrednic-
twem aplikacji Systemu zarządzania treścią. Sekcje te pokrywają w całości
wymienione we wstępie wymagania.

Praca zawiera również rozdział zawierający dokumentację systemu (reali-
zacja jednego z wymagań poza funkcjonalnych). Zawiera on opis wszystkich
technologii użytych podczas procesu wytwarzania oprogramowania, a także
dokładny projekt systemu. Można znaleźć w nim teoretyczny opis programu,
zarówno słowny jak i graficzny w postaci wielu diagramów (UML), ułatwia-
jących zrozumienie budowy aplikacji.

Podsumowując, w wyniku procesu tworzenia pracy, zbudowany został
kompletny, prosty w obsłudze i funkcjonalny System zarządzania treścią,
przeznaczony do budowy i administrowania niewielkich stron internetowych
o jasno określonej strukturze. Daje on duże możliwości rozwoju. Zbudowany
jest modułowo, dzięki czemu znając jego budowę, łatwo można rozszerzyć je-
go funkcjonalność. Przy zainwestowaniu w niego większej ilości pracy, mógłby
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stać się aplikacją wybieraną przez wielu ludzi chcących łatwo i szybko zbu-
dować własną witrynę, a następnie w prosty sposób nią administrować. W
części teoretycznej system został szeroko opisany oraz, w sposób przejrzysty,
udokumentowany, dzięki czemu łatwo jest poznać i zrozumieć jego działanie
oraz budowę i łatwo z niego korzystać.
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Załączniki

1 Płyta CD zawierająca System zarządzania treścią oraz instrukcję in-
stalacji

2 Płyta CD zawierająca System zarządzania treścią, instrukcję instalacji,
oraz kod aplikacji
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