
Wprowadzenie

Dzisiaj tworzenie serwisÛw WWW jest coraz trudniejszym zajÍciem. Wymaga
nie tylko duøej wiedzy i czasu, ale takøe odpowiednich narzÍdzi, ktÛre potrafiπ przy-
spieszyÊ proces tworzenia tego typu systemÛw. SkoÒczy≥y siÍ czasy, gdy pojedyncze
strony internetowe tworzyliúmy za pomocπ notatnika. Dziú liczy siÍ przede wszystkim
pomys≥owoúÊ, szybkoúÊ i koszt ca≥ego przedsiÍwziÍcia.

Na rynku oprogramowania znajdziemy wiele pakietÛw s≥uøπcych do wspomaga-
nia pracy projektanta serwisÛw internetowych, a jednym z tych narzÍdzi jest program
firmy Macromedia wchodzπcy w sk≥ad pakietu MX Studio. I w≥aúnie o tym programie
jest ta ksiπøka.

Dreamweaver czÍúciπ MX studio

W po≥owie marca 2002 roku Macromedia wypuúci≥a na rynek oprogramowania
szÛstπ wersjÍ Flasha o nazwie Flash MX. By≥ to pierwszy program, ktÛry wszed≥
w sk≥ad pakietu MX Studio. W nied≥ugim czasie pojawi≥y siÍ kolejne programy, takie
jak: Dreamweaver MX, Fireworks MX, ColdFusion MX i inne. Pakiet MX Studio to
zbiÛr programÛw umoøliwiajπcych projektantowi serwisÛw WWW utworzenie kom-
pletnego projektu. Wszystkie programy úciúle ze sobπ wspÛ≥pracujπ, co stanowi ich
niezaprzeczalnπ si≥Í. Oto zadania, ktÛre moøemy w kaødym z tych programÛw reali-
zowaÊ:

�� Flash MX ñ program umoøliwia tworzenie interaktywnych animacji wektoro-
wych, ktÛre zajmujπ o wiele mniej pamiÍci niø tradycyjne pliki wideo, a czÍsto
takøe obrazy statyczne typu JPEG.

�� Dreamweaver MX ñ program umoøliwiajπcy tworzenie kodu HTML oraz Java-
Script poszczegÛlnych stron internetowych z wykorzystaniem techniki WYSIWYG
(ang. What You See Is What You Get ñ dostajesz to, co widzisz), umoøliwiajπcy
zarzπdzanie ca≥ym serwisem. Moøemy w nim tworzyÊ nie tylko statyczne doku-
mentu HTML, ale rÛwnieø dokumenty dynamiczne, korzystajπc m.in. z takich
technik, jak PHP, ColdFusion, ASP czy JSP, a wiÍc moøemy budowaÊ profesjo-
nalne aplikacje internetowe.

�� Fireworks MX ñ program s≥uøπcy do tworzenia grafiki rastrowej przeznaczonej
dla serwisÛw WWW. åciúle wspÛ≥pracuje z Dreamweaverem MX.

�� ColdFusion MX ñ serwer aplikacji, dziÍki ktÛremu jesteúmy w stanie tworzyÊ
bardzo z≥oøone aplikacje internetowe, wykorzystujπc jÍzyk CFML.
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�� Flash Communication Server MX ñ serwer aplikacji zintegrowany z najnowszymi
moøliwoúciami Flash Playera w wersji 6. DziÍki niemu moøemy m.in. utworzyÊ
prawdziwπ wideokonferencjÍ lub teø aplikacjÍ SWF potrafiπcπ w czasie rzeczy-
wistym komunikowaÊ siÍ z innymi aplikacjami SWF.

Dla kogo jest ta ksiπøka

Ta ksiπøka jest przeznaczona dla kaødego, kto chce nauczyÊ siÍ tworzenia serwi-
sÛw WWW oraz aplikacji internetowych przy uøyciu Dreamweavera MX. Nie jest to
ksiπøka o HTML, JavaScript ani o øadnym innym jÍzyku, dlatego teø nie znajdziemy
dodaj dok≥adnego opisu tych jÍzykÛw.

Zak≥adam, øe czytelnik wystarczajπco dobrze orientuje siÍ w tematyce, aby mÛg≥
swobodnie czytaÊ kod HTML czy teø JavaScript dokumentu. ZnajomoúÊ jakiejú
technologii server-side rÛwnieø moøe siÍ przydaÊ, poniewaø ≥atwiej bÍdzie wtedy
pojπÊ tworzone w ksiπøce skrypty dynamiczne, nawet nie znajπc dok≥adnie jÍzyka,
ktÛry zosta≥ uøyty do ich utworzenia.

W ksiπøce, oprÛcz poznawania Dreamweavera MX, utworzymy rÛwnieø prostπ
aplikacjÍ WWW o nazwie WebSerwis. Nie jest to projekt skomplikowany i zostanie
on wykonany w technologii ColdFusion.

Jak jest zbudowana ta ksiπøka

Ksiπøka sk≥ada siÍ z trzech czÍúci, w sk≥ad ktÛrych wchodzi jedenaúcie rozdzia-
≥Ûw. Oto ich krÛtka charakterystyka:

�� CzÍúÊ I Podstawy ñ informacje zawarte w pierwszej czÍúci ksiπøki majπ za zada-
nie zapoznaÊ nas z interfejsem programu oraz sposobem pracy z nim. W sk≥ad
czÍúci I wchodzπ nastÍpujπce rozdzia≥y:

� Rozdzia≥ 1., Poznajmy Dreamweavera MX ñ w tym rozdziale omÛwiony jest
sposÛb instalacji programu oraz jego interfejs.

� Rozdzia≥ 2., Tworzenie serwisÛw w Dreamweaverze MX ñ w Dreamweaverze
MX tworzymy nie tylko pojedyncze strony WWW, ale ca≥e serwisy internetowe.
Rozdzia≥ ten uczy nas, w jaki sposÛb powinniúmy skonfigurowaÊ úrodowisko
Dreamweavera oraz úrodowisko serwera IIS, ktÛrego bÍdziemy pÛüniej uøywali
do testowania naszych projektÛw.

�� CzÍúÊ II Projektowanie zorientowane po stronie klienta ñ w drugiej czÍúci ksiπø-
ki poznamy moøliwoúci, jakie daje nam Dreamweaver przy tworzeniu po-
szczegÛlnych dokumentÛw HTML stanowiπcych serwis WWW. W sk≥ad czÍúci
II wchodzπ nastÍpujπce rozdzia≥y:

� Rozdzia≥ 3., Edycja tekstu dokumentu HTML ñ w dokumentach HTML waøniej-
sze treúci przekazujemy przede wszystkim za pomocπ s≥owa pisanego. Elegancko
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wyglπdajπca strona WWW ma odpowiednio sformatowany tekst. Dreamweaver
posiada ca≥y szereg narzÍdzi, ktÛre s≥uøπ do nadawania tekstowi odpowiednich
cech. Ten rozdzia≥ traktuje w≥aúnie o tych narzÍdziach.

� Rozdzia≥ 4., Karta Common panelu Insert ñ panel Insert to obok panelu Proper-

ties jeden z najwaøniejszych paneli w interfejsie Dreamweavera MX. Karta
Common panelu zawiera najpopularniejsze elementy, ktÛre sπ umieszczane na
stronie WWW. W tym rozdziale dok≥adnie poznamy tÍ kartÍ, jak rÛwnieø ele-
menty, ktÛre za jej pomocπ umieszczamy w dokumencie HTML.

� Rozdzia≥ 5., Pozosta≥e karty panelu Insert ñ chociaø karta Common zawiera
elementy najczÍúciej wykorzystywane przez projektantÛw serwisÛw, to jednak
korzystajπc z tych elementÛw nie moøemy zrobiÊ wszystkiego. Umoøliwiajπ nam
to elementy znajdujπce siÍ na pozosta≥ych kartach panelu Insert. Elementy te
omawiamy w tym rozdziale.

� Rozdzia≥ 6., Tworzenie skryptÛw JavaScript ñ Dreamweaver MX posiada biblio-
tekÍ skryptÛw JavaScript, ktÛre moøemy dodaÊ do tworzonych w programie do-
kumentÛw. Nie musimy przy tym wcale pisaÊ skryptÛw rÍcznie. W tym rozdziale
znajduje siÍ dok≥adny opis panelu Behaviors, ktÛry s≥uøy do dodawania skryp-
tÛw do edytowanych dokumentÛw.

� Rozdzia≥ 7., Style HTML i CSS ñ formatowanie tekstu, a takøe innych elementÛw
strony WWW w tradycyjny sposÛb jest nieco uciπøliwe, dlatego teø Dreamwe-
aver udostÍpnia dwa rodzaje stylÛw formatowania, ktÛre znacznie upraszczajπ
i przyspieszajπ ten proces. W tym rozdziale omÛwione sπ oba rodzaje stylÛw.

� Rozdzia≥ 8., Kontrola dokumentu na poziomie kodu ñ po utworzeniu serwisu
internetowego powinniúmy sprawdziÊ, czy nie zawiera on np. b≥Ídnego kodu lub
nieaktywnych hiper≥πczy. W tym rozdziale znajduje siÍ opis narzÍdzi, jakie Dre-
amweaver MX udostÍpnia projektantowi do kontroli dokumentu.

�� CzÍúÊ III Projektowanie zorientowane po stronie serwera ñ w Dreamweaverze
MX moøemy tworzyÊ nie tylko serwisy WWW, ale takøe aplikacje internetowe.
W czÍúci III ksiπøki poznajemy moøliwoúci, jakie Dreamweavera daje nam w tym
zakresie. W sk≥ad trzeciej czÍúci wchodzπ nastÍpujπce rozdzia≥y:

� Rozdzia≥ 9., Przygotowanie úrodowiska pracy ñ aby za pomocπ Dreamweavera
mÛc tworzyÊ aplikacje WWW, musimy najpierw odpowiednio skonfigurowaÊ
úrodowisko pracy. Ten rozdzia≥ uczy, jak to zrobiÊ w zaleønoúci od wybranej
technologii server-side, w ktÛrej bÍdziemy tworzyÊ naszπ aplikacjÍ.

� Rozdzia≥ 10., Tworzenie dynamicznych dokumentÛw w Dreamweaverze MX ñ
Dreamweaver MX posiada narzÍdzia, ktÛre znacznie u≥atwiajπ tworzenie kodu
dynamicznego dokumentu. Moøemy np. zdefiniowaÊ po≥πczenie z bazπ danych
i tworzyÊ zapytania SQL typu SELECT za pomocπ specjalnych narzÍdzi, jak
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rÛwnieø uzyskaÊ dynamiczny podglπd dokumentu. O tych oraz innych moøliwo-
úciach Dreamweavera MX traktuje w≥aúnie ten rozdzia≥.

� Rozdzia≥ 11., Aplikacja WebSerwis ñ w trakcie poznawania kolejnych moøliwo-
úci Dreamweavera w ksiπøce jest rÛwnieø tworzona prosta aplikacja internetowe
WebSerwis. W ostatnim rozdziale ksiπøki koÒczymy ten projekt, tworzπc wszyst-
kie dokumenty dynamiczne.

OprÛcz tworzenia aplikacji WebSerwis w ksiπøce znajduje siÍ sporo ÊwiczeÒ.
DziÍki temu ≥atwiej moøna przyswoiÊ sobie omawiane zagadnienia

Mam nadziejÍ, øe ta ksiπøka przypadnie Wam do gustu. Jeúli bÍdziecie mieli py-
tania oraz uwagi, piszcie na adres dbargiel@pb.bielsko.pl.

Autor



Rozdzia≥ 9.

Przygotowanie úrodowiska pracy

Do tej pory omawialiúmy sposoby tworzenia serwisÛw internetowych zawierajπ-
cych jedynie dokumenty HTML. Obecnie rzadko spotyka siÍ takie serwisy, dlatego
teø w czÍúci III tej ksiπøki zatytu≥owanej ÑProjektowanie zorientowane po stronie
serweraî dowiemy siÍ, w jaki sposÛb, przy wykorzystaniu Dreamweavera MX, two-
rzyÊ aplikacje internetowe (web application).

Uwaga! Tworzenie aplikacji internetowych wymaga znajomoúci jednego z jÍzykÛw
skryptowych, dziÍki ktÛrym moøemy tworzyÊ skrypty CGI. Poniewaø ta ksiπøka
jest poúwiÍcona programowi Dreamweaver MX nie znajdziemy tutaj kursu øadnego
z popularnych obecnie jÍzykÛw skryptowych. Poniewaø jednak podczas tworzenia
dokumentÛw serwisÛw WebSerwis bÍdziemy pos≥ugiwali siÍ jÍzykiem CFML,
tworzone dokumenty bÍdπ bogato komentowane, aby wyjaúniÊ sposÛb ich dzia≥a-
nia. Na polskim rysunku wydawniczym moøemy znaleüÊ wiele ksiπøek, ktÛre trak-
tujπ o jÍzykach PHP, ASP, JSP itd.

Aby tworzyÊ aplikacje internetowe na naszym komputerze, musimy najpierw
odpowiednio przygotowaÊ sobie úrodowisko pracy, co z regu≥y wiπøe siÍ z zainstalo-
waniem serwera WWW oraz ewentualnie odpowiedniego interpretatora jÍzyka
skryptowego bπdü serwera aplikacji. Zanim jednak to zrobimy, wyjaúnimy pojÍcie
aplikacji internetowej oraz poznamy sposÛb, w jaki ona dzia≥a.

9.1. Aplikacja internetowa

Aplikacja internetowa jest to serwis internetowy, ktÛry oprÛcz dokumentÛw
HTML zawiera rÛwnieø dokumenty dynamiczne. Dokumenty dynamiczne, oprÛcz
zawartoúci HTML, zawierajπ elementy jakiegoú jÍzyka skryptowego. Na podstawie
øπdaÒ uøytkownika serwer aplikacji, czÍsto korzystajπc z pomocy bazy danych, two-
rzy na bieøπco zawartoúÊ strony WWW, a nastÍpnie odsy≥a jπ do uøytkownika.

Jest to moøliwe, poniewaø w dokumencie, ktÛrego zawartoúÊ bÍdzie tworzona,
znajdujπ siÍ polecenie jÍzyka skryptowego, ktÛre sπ wykonywane przez serwer, gdy
ten czyta dynamiczny dokument wiersz po wierszu. NastÍpnie polecenia jÍzyka
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skryptowego sπ usuwane z treúci dokumentu, a wstawiany jest jedynie rezultat ich
dzia≥ania.

Polecenia jÍzykÛw skryptowych sπ najczÍúciej umieszczone pomiÍdzy elemen-
tami jÍzyka HTML oraz JavaScript. DziÍki temu sta≥e elementy przysz≥ej strony WWW
sπ umieszczone dokumencie dynamicznym w postaci statycznego kodu, a dynamicz-
nie generowana jest tylko ta czÍúÊ, ktÛra bezpoúrednio zaleøy od dzia≥aÒ uøytkownika
lub zawartoúci bazy danych.

Dokumenty zawierajπce polecenia jÍzykÛw skryptowych bÍdziemy nazywaÊ
stronami dynamicznymi lub dokumentami dynamicznymi (dynamic page).

Jak dzia≥a aplikacja internetowa

Aby wiedzieÊ, w jaki sposÛb tworzyÊ aplikacje internetowe, musimy poznaÊ spo-
sÛb, w jaki ona dzia≥a. Jak juø pisaliúmy wczeúniej, aplikacja internetowa zawiera
dokumenty HTML oraz dokumenty dynamiczne. Strona WWW jest wysy≥ana na
øπdanie uøytkownika, bez jakiejkolwiek ingerencji w jej treúÊ, natomiast dokument
dynamiczny jest modyfikowany przed wys≥aniem przez serwer aplikacji.

Oprogramowanie, ktÛre jest odpowiedzialne za wysy≥anie stron WWW do kom-
putera uøytkownika, to serwer WWW (Web server). Proces øπdanie i odpowiedzi jest
przedstawiony na rysunku 9.1.

Rysunek 9.1. Przetwarzanie dokumentu HTML

Ze stronami dynamicznymi sprawa wyglπda inaczej. Serwer WWW, po otrzy-
maniu øπdania dokumentu dynamicznego, przesy≥a zawartoúÊ øπdanego dokumentu do
specjalnego oprogramowania, ktÛrego zadaniem jest zamienienie strony dynamicznej
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na stronÍ WWW. To oprogramowanie nazywa siÍ serwerem aplikacji (application
server).

Gdy dokument dynamiczny zostanie zamieniony na stronÍ WWW, nastÍpuje
zwrÛcenie jej do serwera WWW, a ten wysy≥a gotowy dokument HTML do przeglπ-
darki WWW, ktÛra go zaøπda≥a. Na rysunku 9.2 proces ten zosta≥ przedstawiony
graficznie.

Rysunek 9.2. Przetwarzanie dokumentu dynamicznego

Analiza dynamicznego dokumentu przez serwer aplikacji polega na tym, øe ser-
wer czyta dokument wiersz po wierszu, szukajπc w tekúcie elementÛw jÍzyka skryp-
towego, ktÛry potrafi obs≥uøyÊ. Gdy napotka na jakiú element jÍzyka, wykonuje
odpowiednie dzia≥ania, po czym usuwa element z treúci dokumentu. Jeúli element
jÍzyka tego wymaga, to w jego miejsce jest wstawiana treúÊ przysz≥ego dokumentu
HTML, ktÛra zaleøy od elementu jÍzyka skryptowego.

Bardzo czÍsto podczas przetwarzania dokumentu dynamicznego serwer aplikacji
komunikuje siÍ z bazπ danych. Baza danych zawiera informacje, ktÛrych øπda uøyt-
kownik (np. poprzez wpisanie jakiegoú has≥a w polu Szukaj wyszukiwarki interneto-
wej), wiÍc powinny one byÊ umieszczone w gotowym dokumencie HTML.

Jeúli w treúci strony dynamicznej serwer aplikacji odnajdzie øπdanie pobrania
danych z bazy danych, ≥πczy siÍ on z bazπ danych, wysy≥ajπc do niej zapytanie SQL
(SQL to specjalny jÍzyk s≥uøπcy do komunikowania siÍ z bazπ danych), ktÛrego treúÊ
jest zapisana bezpoúrednio w dokumencie dynamicznym.
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Po przetworzeniu zapytania baza danych zwraca do serwera aplikacji swojπ od-
powiedü, a ten umieszcza jπ (po wczeúniejszym sformatowaniu) w treúci przysz≥ego
dokumentu HTML. Oczywiúcie element jÍzyka skryptowego, ktÛry zaøπda≥ po≥πcze-
nia z bazπ danych, zostaje usuniÍty. Proces ten zosta≥ zilustrowany na rysunku 9.3.

Rysunek 9.3. Przetwarzanie dokumentu dynamicznego zawierajπcego zapytanie SQL

Uwaga! Poniewaø przetwarzanie dokumentÛw dynamicznych zajmuje serwerowi
wiÍcej czasu niø zwyk≥e wys≥anie dokumentu HTML do przeglπdarki WWW, nigdy
nie naleøy zapisywaÊ dokumentu, ktÛre zawierajπ jedynie kod HTML (czyli sta-
tycznego dokumentu) jako dokumentu dynamicznego. Wynika to z faktu, øe jego
przetwarzanie bÍdzie niepotrzebnie obciπøa≥o serwer.
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Tworzenie dynamicznych dokumentÛw

Podobnie jak statyczne dokumenty, takøe i dokumenty dynamiczne sπ zwyczaj-
nymi plikami tekstowymi, dziÍki czemu moøemy edytowaÊ je w dowolnym edytorze
tekstu. Tworzenie stron dynamicznych polega na utworzeniu w pierwszej kolejnoúci
statycznej czÍúci dokumentu zawierajπcej zwyk≥y kod HTML, a nastÍpnie na umiesz-
czeniu pomiÍdzy instrukcjami jÍzyka HTML instrukcji jÍzyka skryptowego.

Przyk≥adowo kod:

<html>
<head> <title> To jest dokument Testowy </title></head>
<body>

<h1>Dokument HTML</h1>

<!--- Początek instrukcji języka CFML --->
 <cfset dzien="Poniedziałek">
 <cfoutput>

Dzisiaj jest #dzien#
 </cfoutput>
 <!--- Koniec instrukcji języka CFML --->
</body>
</html>

jest dokumentem zawierajπcym instrukcje jÍzyka CFML (ColdFusion Markup Langu-
age) i zapisywany jest na serwerze jako dokument *.cfm. Serwer ColdFusion (serwer
aplikacji obs≥ugujπcy dokumenty *.cfm) czytajπc ten dokument znajduje instrukcje
cfset oraz cfoutput i wie, øe zmiennej dzien ma przypisaÊ wartoúÊ Poniedzia≥ek, a
nastÍpnie do gotowego dokumentu HTML wstawiÊ tekst Dzisiaj jest Poniedzia≥ek.

Do przeglπdarki WWW zostanie wys≥any dokument HTML o treúci:

<html>
<head> <title> To jest dokument Testowy </title></head>
<body>

<h1>Dokument HTML</h1>

 Dzisiaj jest Poniedziałek
</body>
</html>

9.2. WybÛr technologii server-side oraz instalacja oprogramowania

Za pomocπ Dreamweavera MX moøemy tworzyÊ dokumenty dynamiczne w piÍ-
ciu popularnych obecnie technologiach. WybÛr technologii, w ktÛrej chcemy wykonaÊ
nasz serwis, jest jednym z pierwszych etapÛw projektowania aplikacji WWW. To, jaki
sposÛb kodowania wybierzemy dla naszej aplikacji WWW, zaleøy przede wszystkim
od tego, czy znamy juø jakiú jÍzyk skryptowy, czy teø nie.



336 Dreamweaver MX

Drugπ waønπ cechπ jest platforma, na ktÛrej bÍdziemy mieli uruchomiony serwe-
ra aplikacji. Nie bez znaczenia jest teø koszt uruchomienia serwera aplikacji. Przy-
k≥adowo aby zaimplementowaÊ naszπ przysz≥π aplikacjÍ WWW w technologii Cold-
Fusion, naleøy kupiÊ serwer ColdFusion. Jeúli jednak bÍdziemy chcieli tworzyÊ apli-
kacje WWW w technologii PHP, to serwer PHP moøemy úciπgnπÊ za darmo z Internetu.

Jeúli uruchamiamy pod systemem Windows aplikacjÍ WWW w technologii ASP,
to jedynym kosztem jest zakup systemu Windows, poniewaø serwer IIS obs≥ugujπcy
takøe strony dynamiczne ASP jest standardowo do≥πczony do systemÛw Microsoftu.
W tym podrozdziale zapoznamy siÍ z technologiami wspieranymi przez Dreamweave-
ra MX.

Gdy zdecydujemy siÍ na okreúlonπ technologiÍ server-side, powinniúmy w sys-
temie operacyjnym zainstalowaÊ niezbÍdne oprogramowanie. W tej ksiπøce ograni-
czymy siÍ jedynie do systemu Windows. Uøytkownicy, ktÛrzy chcπ uruchomiÊ profe-
sjonalny serwer aplikacji na innych platformach (np. Unix, Linux), mogπ kupiÊ
odpowiedniπ ksiπøkÍ poúwiÍconπ danemu systemowi. Warto przeszukaÊ takøe zasoby
Internetu.

ColdFusion

Technologia ColdFusion jest obecnie silnie wspierana przez firmÍ Macromedia
(twÛrcÍ Dreamweavera MX), wiÍc w Dreamweaverze mamy sporo narzÍdzi umoøli-
wiajπcych tworzenie aplikacji WWW w≥aúnie w tej technologii. Na karcie Reference

panelu Code znajdziemy doúÊ obszernπ dokumentacjÍ poúwiÍconπ temu jÍzykowi

Instrukcje jÍzyka CFML sπ umieszczane w dynamicznym dokumencie w iden-
tyczny sposÛb jak elementy jÍzyka HTML. Podobnie jak w HTML-u mamy do czy-
nienia ze znacznikami otwierajπcymi i zamykajπcymi elementu jÍzyka, pomiÍdzy
ktÛrymi umieszczana jest treúÊ dokumentu. Znaczniki otwierajπce czÍsto zawierajπ
atrybuty, podobnie jak znaczniki otwierajπce jÍzyka HTML (patrz kod z podrozdzia≥u
ÑTworzenie dynamicznych dokumentÛwî).

Z serwisu firmy (http://www.macromedia.com/software/coldfusion/) moø-
na úciπgnπÊ trzydziestodniowπ wersjÍ serwera aplikacji ColdFusion. JÍzykiem uøy-
wanym do tworzenia dynamicznych dokumentÛw jest CFML. Strony zapisywane sπ
z rozszerzeniami *.cfm.

W serwisie znajdziemy rÛøne wersje serwera ColdFusion, przeznaczone dla rÛø-
nych systemÛw operacyjnych. Dla nas najbardziej odpowiednia bÍdzie anglojÍzyczna
wersja dla Windows 2000/XP. Plik nazywa siÍ coldfusion-60-win-en.exe.

Przed przystπpieniem do instalacji, powinniúmy mieÊ w systemie zainstalowany
serwer WWW (np. IIS), poniewaø ColdFusion úciúle wspÛ≥pracuje z tym serwerem.
Podczas instalacji powinniúmy postÍpowaÊ zgodnie z instrukcjami. Gdy instalator Ñpo-
prosiî nas o wpisanie numeru seryjnego, musimy kliknπÊ Next, bez podawania øadnej
wartoúci. Instalator zainstaluje wtedy wersjÍ trzydziestodniowπ serwera ColdFusion.
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Gdy pojawi siÍ pytanie o serwer WWW, z ktÛrym bÍdzie wspÛ≥pracowa≥ Cold-
Fusion, powinniúmy wybraÊ IIS (jeúli to jego uøywamy jako serwera WWW). NastÍp-
nie pojawi siÍ pytanie o lokalizacjÍ, w ktÛrej bÍdπ zachowane pliki serwera oraz pliki
WWW niezbÍdne do dzia≥ania serwera. Bardzo waøne jest, aby lokalizacja tych pli-
kÛw WWW znajdowa≥a siÍ dok≥adnie w katalogu macierzystym serwera WWW.
W przeciwnym wypadku ca≥oúÊ nie bÍdzie dzia≥aÊ. Instalator domyúlnie proponuje ka-
talog macierzysty serwera WWW, wiÍc najlepiej tego nie zmieniaÊ.

Na koÒcu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie has≥a dostÍpu do panelu admi-
nistracyjnego. Naleøy uwaønie wpisaÊ has≥o, bo tylko dziÍki niemu bÍdziemy mogli
pÛüniej otworzyÊ panel administracyjny, aby zarzπdzaÊ serwerem ColdFusion.

Po zakoÒczeniu instalacji zostaniemy poproszeni o restart komputera. Gdy sys-
tem za≥aduje siÍ ponownie, naleøy sprawdziÊ, czy serwer ColdFusion zainstalowa≥ siÍ
poprawnie. Moøna by oczywiúcie utworzyÊ dynamiczny dokument z instrukcjami
jÍzyka ColdFusion, ale nie jest to potrzebne, poniewaø wystarczy, øe otworzymy panel
administracyjny serwera. W tym celu naleøy wybieraÊ z menu Start→Programy→
Macromedia ColdFusion MX→Administrator, lub teø w polu adresu przeglπdarki
WWW wpisaÊ:

http://serwerColdFusion/CFIDE/administrator/index.cfm

Pojawi siÍ strona logowania. Powinniúmy wprowadziÊ has≥o dostÍpu, ktÛre okre-
úliliúmy podczas instalacji serwera. Po poprawnym zalogowaniu siÍ do serwera zoba-
czymy panel administratora, ktÛry bÍdzie wyglπda≥ jak na rysunku 9.4.

DziÍki panelowi administratora serwera ColdFusion moøemy ustaliÊ sposÛb pra-
cy serwera ColdFusion. DziÍki niemu moøemy takøe pod≥πczyÊ do serwera bazy
danych, z ktÛrych pÛüniej bÍdziemy korzystaÊ w dynamicznych dokumentach CFM.

Uwaga! Uruchomienie serwera ColdFusion moøe nastrÍczaÊ sporo k≥opotÛw, jeúli
w systemie znajduje siÍ oprogramowanie, ktÛre w jakiú sposÛb ingeruje w przesy-
≥anie danych miÍdzy ColdFusion a serwerem WWW. Problemy mogπ wyniknπÊ
z tego, øe mamy zainstalowany inny serwer aplikacji, ktÛry niekoniecznie musi
wspÛ≥pracowaÊ z serwerem IIS. Dodatkowo problem mogπ stanowiÊ takøe niektÛre
rodzaje úcian ogniowych, jeúli nie sπ odpowiednio skonfigurowane.

JÍzyk CFML jest doúÊ prosty i intuicyjny, dlatego zaleca siÍ go do nauki oso-
bom, ktÛre nie mia≥y do tej pory duøego kontaktu z programowaniem w Internecie.
WiÍcej informacji na temat technologii ColdFusion moøna znaleüÊ w serwisie produ-
centa http://www.macromedia.com.
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Rysunek 9.4. Panel administracyjny serwera ColdFusion

ASP.NET

Technologia ASP.NET jest technologiπ utworzonπ przez Microsoft. W ASP.NET
serwer aplikacji nazywa siÍ .NET Framework. Podobnie jak ColdFusion serwer ten
wspÛ≥pracuje z serwerem WWW, jakim w systemach Windows NT jest najczÍúciej
IIS. NiezbÍdne oprogramowanie moøemy úciπgnπÊ z serwisu Microsoftu http://asp.
net/download.aspx.

Serwer .Net Framework, ktÛry úciπgniemy, powinien nazywaÊ siÍ dotnetre-
dist.exe i jest to archiwum, po rozpakowaniu ktÛrego otrzymamy w≥aúciwy plik
instalacyjny dotnetfx.exe. JÍzykiem, ktÛrego uøywamy do tworzenia dokumentÛw
ASP.NET, jest m.in. VBScript.

Active Server Pages (ASP)

Technologia Active Server Pages w skrÛcie ASP jest technologiπ wspieranπ
przez Microsoft, z ktÛrej korzysta siÍ na platformie Windows. Podczas tworzenia dy-
namicznych stron w tej technologii korzystamy z jÍzykÛw VBScript (okrojona wersja
Visual Basic) lub teø JavaScript (oba jÍzyki mogπ byÊ stosowane zamiennie i to
w tym samym dokumencie).

W przypadku ASP sprawa jest o tyle prosta, øe interpretator VBScript oraz Java-
Script, ktÛre sπ w tej technologii uøywane, sπ wbudowane do serwera IIS, dlatego teø
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oprÛcz samego serwera nie musimy juø niczego wiÍcej dodatkowo instalowaÊ. Doku-
menty dynamiczne utworzone w technologii ASP majπ rozszerzenie *.asp.

Gdy tworzymy dynamiczny dokument ASP, to treúÊ skryptÛw zawsze zamykamy
pomiÍdzy znacznikami <% oraz %>. Nie jest to jednak pojedyncza instrukcja z atrybu-
tami, jak to mia≥o miejsce w przypadku jÍzyka CFML. Pod tym wzglÍdem tworzenie
dynamicznych stron ASP przypomina bardziej dodawanie skryptÛw JavaScript do
dokumentu HTML.

Oznacza to, øe pomiÍdzy znacznikami <% oraz %> moøemy umieúciÊ dowolnπ
liczbÍ instrukcji jÍzyka. Sπ one z regu≥y przeplatane z czystym HTML-em i JavaScript
po stronie klienta.

Java Server Pages (JSP)

Technologia JSP, czyli Java Server Pages, jest doskona≥ym sposobem na two-
rzenie dynamicznych dokumentÛw dla programistÛw, ktÛrzy znajπ jÍzyk Java. Po-
dobnie jak poprzednio, rÛwnieø w przypadku JSP instalujemy serwer aplikacji, do
ktÛrego odwo≥uje siÍ serwer WWW, gdy øπdany jest dokument utworzony w techno-
logii JSP. Dynamiczne dokumenty, ktÛre tworzymy, korzystajπc z technologii JSP,
majπ rozszerzenie *.jsp.

Na rynku oprogramowania dostÍpnych jest wiele serwerÛw aplikacji JSP, jak
chociaøby http://jakarta.apache.org/tomcat/, http://www-4.ibm.com/software/
webservers/appserv/download.html. RÛwnieø Macromedia posiada swÛj w≥asny
serwer o nazwie JRun 4, ktÛrego trzydziestodniowπ wersjÍ moøemy úciπgnπÊ z serwi-
su producenta (http://www.macromedia.com/software/jrun/).

PHP

PHP jest bardzo popularnym jÍzykiem skryptowym. Korzysta siÍ z niego przede
wszystkim na platformach Linux, ktÛre dzia≥ajπ jako Web server (serwer WWW).
CzÍsto razem z PHP instaluje siÍ serwer MySQL, ktÛry obs≥uguje bazy danych.
Powodem popularnoúci takiego rozwiπzania jest fakt, øe PHP w po≥πczeniu z MySQL
jest to potÍøne narzÍdzie s≥uøπce do tworzenia profesjonalnych aplikacji interneto-
wych oraz øe ca≥e oprogramowanie jest typu freeware (dostÍpne za darmo).

PHP oraz MySQL moøemy zainstalowaÊ rÛwnieø w systemie Windows, dziÍki cze-
mu moøemy tworzyÊ i testowaÊ nasze aplikacje internetowe na komputerze domowym,
a nastÍpnie ca≥y kod przes≥aÊ na serwer WWW, ktÛry obs≥uguje PHP oraz MySQL.

Podobnie jak poprzednio omawiane technologie, takøe tworzenie dokumentÛw
w technologii PHP polega na osadzaniu poleceÒ jÍzyka PHP w przygotowanym wcze-
úniej kodzie HTML oraz JavaScript. Kod PHP umieszczamy miÍdzy znacznikami
<?php (znacznik otwierajπcy) oraz ?> (znacznik zamykajπcy). Przyk≥adowo dokument
PHP:
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<html>
<body>
Witaj.
<?php

   $ZMIENNA="Daniel";
   echo "Twoje imię to "; echo $ZMIENNA;
?>
</body>
</html>

spowoduje, øe w przeglπdarce WWW, ktÛra otrzyma przetworzony dokument PHP,
zostanie wyúwietlony napis:

Witaj. Twoje imiÍ to Daniel

Dynamiczne dokumenty utworzone w technologii PHP posiadajπ najczÍúciej roz-
szerzenie .php. Aby moøna by≥o przetwarzaÊ te dokumenty do serwera WWW, naleøy
do≥πczyÊ interpreter PHP, ktÛry bÍdzie uruchamiany przez serwer WWW, gdy prze-
glπdarka zaøπda dokumentu .php.

NiezbÍdne oprogramowanie moøemy úciπgnπÊ z serwisu http://www.php.net/
downloads.php (dokumentacja dostÍpna jest pod adresem http://www.php.net/
download-docs.php). Przyk≥adowo w moim przypadku (Windows 2k Prof., oraz IIS 5.0)
úciπgniÍty plik nazywa≥ siÍ php-4.2.3-installer.exe.

Zanim uruchomimy ten program, upewnijmy siÍ, øe mamy poprawnie zainstalo-
wany serwer IIS. Jeúli instalujemy interpreter PHP po raz pierwszy, to najlepiej wy-
braÊ instalacjÍ standardowπ. NastÍpnie wystarczy postÍpowaÊ zgodnie z instrukcjami,
ktÛre bÍdπ wyúwietlane w trakcie procesu instalacji.

Poniewaø zainstalujemy interpreter PHP, a nie serwer jak na przyk≥ad w przy-
padku ColdFusion, musimy powiadomiÊ serwer IIS, gdzie powinien szukaÊ interpre-
tatora jÍzyka PHP. W tym celu otwieramy poprzez NarzÍdzia administracyjne okno
Internetowe us≥ugi informacyjne, a nastÍpnie dla us≥ugi Domyúlna witryna sieci

Web serwera IIS otwieramy okno w≥aúciwoúci i prze≥πczamy siÍ na kartÍ Katalog

macierzysty (rysunek 9.5).

NastÍpnie w grupie opcji Ustawienia aplikacji kliknijmy przycisk Konfigura-
cja. Pojawi siÍ okno Konfiguracja aplikacji, w ktÛrym klikamy przycisk Dodaj

(rysunek 9.6). Pojawi siÍ kolejne okno Dodawanie/edytowanie mapowania rozsze-

rzeÒ aplikacji. W polu wykonywalny wpiszmy úcieøkÍ dostÍpu do pliku PHP.exe,
ktÛry jest interpreterem jÍzyka PHP i znajduje siÍ w katalogu, gdzie zainstalowaliúmy
PHP. Poniøej wpiszmy rozszerzenie php, dziÍki czemu serwer IIS ÑbÍdzie wiedzia≥î,
jakie dokumenty naleøy przes≥aÊ do interpretera PHP. Kliknijmy OK.
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Rysunek 9.5. DziÍki opcjom Ustawienia aplikacji moøemy powiadomiÊ Web serwer IIS,
gdzie naleøy szukaÊ interpretatora PHP

W oknie Konfiguracja aplikacji pojawi siÍ nowe mapowanie aplikacji o rozsze-
rzeniu .php (rysunek 9.6). Nasz serwer IIS zosta≥ juø odpowiednio skonfigurowany.
Moøemy go teraz przetestowaÊ, prÛbujπc otworzyÊ poprzez przeglπdarkÍ WWW
dowolny dokument PHP.

Uwaga! Chociaø nie pisaliúmy o tym wprost, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie,
aby w systemie zainstalowaÊ jednoczeúnie wszystkie serwery aplikacji, ktÛre sπ tu-
taj omawiane. Jednak w takim wypadku, dla stabilnoúci pracy, najlepiej zrobiÊ to na
osobnym komputerze z systemem Windows 2000 Professional lub Windows XP
Professional, ktÛry znajduje siÍ w sieci lokalnej (ja pracujÍ na dwÛch kompute-
rach). Instalujemy najpierw IIS 5.0, potem serwer ColdFusion, nastÍpnie serwer
JRun4 (korzystajπc z JVM serwera ColdFusion), a na koÒcu PHP i MySQL oraz
.Net Framework. DziÍki takiemu podejúciu moøemy testowaÊ rÛøne rodzaje doku-
mentÛw znajdujπcych siÍ w jednym serwisie Dreamweaver MX. Ten sposÛb pracy
wykorzysta≥em, aby zademonstrowaÊ proste przyk≥ady z formularzem, ktÛre pozna-
my w nastÍpnym rozdziale.
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Rysunek 9.6. Aby serwer IIS wiedzia≥, gdzie naleøy przes≥aÊ dokumenty .php, naleøy dodaÊ
nowe mapowanie aplikacji

Serwer MySQL moøemy úciπgnπÊ z serwisu http://www.mysql.com.

Podsumowanie

W tym rozdziale dowiedzieliúmy siÍ, czym jest aplikacja internetowa oraz w jaki
sposÛb ona dzia≥a. Scharakteryzowaliúmy rÛwnieø krÛtko technologie server-side,
z ktÛrych wykorzystaniem moøemy w Dreamweaverze MX tworzyÊ aplikacje WWW.

Powinniúmy zwrÛciÊ szczegÛlnπ uwagÍ na serwer ColdFusion, poniewaø to w≥a-
únie w tej technologii bÍdziemy tworzyÊ naszπ aplikacjÍ WebSerwis.



Rozdzia≥ 10.

Tworzenie dynamicznych dokumentÛw
w Dreamweaverze MX

Dreamweaver MX to narzÍdzie, dziÍki ktÛremu moøemy nie tylko tworzyÊ sta-
tyczne strony WWW, ale takøe dokumenty dynamiczne, korzystajπc miÍdzy innymi
z technologii ASP, ColdFusion czy teø PHP. W zaleønoúci od tego, jaki dokument
edytujemy w danym momencie, Dreamweaver w panelu Insert wyúwietla dodatkowe
karty, dziÍki ktÛrym moøemy u≥atwiÊ sobie pracÍ z dokumentem.

Natomiast dziÍki opcji Live Data View moøemy zobaczyÊ, jak bÍdzie wyglπda≥a
strona WWW zwrÛcona przez serwer aplikacji po przetworzeniu dokumentu dyna-
micznego. W tym rozdziale poznamy niektÛre narzÍdzia Dreamweavera MX, dziÍki
ktÛrym tworzenie aplikacji internetowych jest prostsze.

10.1.Live Data View

Jak juø wspomnia≥em, opcja Live Data View daje nam moøliwoúÊ zobaczenia
strony WWW, ktÛra powstanie poprzez przetworzenie przez serwer aplikacji doku-
mentu dynamicznego. Ikona opcji znajduje siÍ obok ikon widokÛw projektowych
Dreamweavera (rysunek 10.1).

Rysunek 10.1. Ikona opcji Live Data View

Jeúli jednak klikniemy na tÍ ikonÍ, wyskoczy b≥πd, informujπcy nas, øe naleøy
zdefiniowaÊ parametry serwera testujπcego, ktÛry jest odpowiedzialny za utworzenie
strony WWW z dokumentu dynamicznego. W tym celu naleøy otworzyÊ okno Site

Definition w kategorii Testing Server (rysunek 10.2).
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Rysunek 10.2. Kategoria Testing Server okna Site Definition umoøliwia nam zdefiniowanie
parametrÛw serwera testujπcego:
a) typ serwera aplikacji,
b) typ dokumentÛw,
c) dostÍp

Pierwszπ rzeczπ, jakπ musimy okreúliÊ, jest typ serwera aplikacji, z ktÛrym bÍ-
dziemy wspÛ≥pracowaÊ (rysunek 10.2a). Opcja okreúlajπca typ dokumentu (rysunek
10.2b) jest dostÍpna tylko wtedy, gdy jako typ serwera wybierzemy ColdFusion.
Decydujemy wtedy, czy nasz serwis zawiera dokumentu utworzone tylko w Dream-
weaverze MX, czy takøe dokumenty utworzone w Dreamweaver 4 UltraDev.

Ostatniπ opcjπ, ktÛrπ musimy okreúliÊ, jest dostÍp do serwera testujπcego
(rysunek 10.2c). Standardowo powinny siÍ tutaj znaleüÊ te same informacje, ktÛre
znajdujπ siÍ w kategorii Remote Info, jednak moøe byÊ wiele powodÛw, dla ktÛrych
bÍdzie inaczej (np. nie mamy sta≥ego ≥πcza internetowego i tworzπc dokumenty serwi-
su nie testujemy ich na serwerze docelowym, ale na komputerze domowym), dlatego
teø moøemy dowolnie okreúliÊ te parametry.

Gdy zakoÒczymy definiowanie parametrÛw serwera testujπcego, moøemy za-
mknπÊ okno Site Definition. Aby sprawdziÊ, czy opcja Live Data View zosta≥a
skonfigurowana poprawnie, musimy mieÊ dokument, ktÛry bÍdziemy mogli przete-

a

b

c
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stowaÊ. Jeúli korzystamy z serwera IIS, moøemy utworzyÊ prosty dokument ASP,
ktÛry bÍdzie wyglπda≥ na przyk≥ad tak:

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="28592"%>
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</head>

<body>
<h2> Witaj
<%

Zmienna="Daniel"
Response.Write(Zmienna)

%>
</h2>
<p> Stronę utworzono: <%= Now %> </p>
</body>
</html>

Teraz wystarczy kliknπÊ opcjÍ Live Data View, aby uzyskaÊ efekt widoczny na
rysunku 10.3. Po klikniÍciu ikony opcji Live Data View Dreamweaver MX przeúle
plik na serwer testowy, a nastÍpnie odbierze przetworzonπ stronÍ WWW, o czym
zostaniemy poinformowani poprzez okno dialogowe, ktÛre wyúwietli program.

Rysunek 10.3. Efekt dzia≥ania opcji Live Data View
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Jeúli teraz wprowadzimy dowolne zmiany w dokumencie bÍdziemy mogli od-
úwieøyÊ jego zawartoúÊ poprzez klikniÍcie ikony Refresh Data View (rysunek 10.4a).

Rysunek 10.4. Moøemy w kaødym momencie projektowania odúwieøyÊ zawartoúÊ widocznej
czÍúci dokumentu:
a) opcja odúwieøania,
b) odúwieøanie automatyczne,
c) lokalizacja pliku na serwerze

Jeúli bÍdziemy chcieli, aby dokument by≥ odúwieøany automatycznie, gdy tylko
wprowadzimy zmiany w jego kodzie, powinniúmy kliknπÊ ikonÍ Auto Refresh (rysu-
nek 10.4b). Teraz za kaødym razem, gdy klikniemy w obszarze roboczym edytowane-
go dokumentu, Dreamweaver MX odúwieøy jego zawartoúÊ. Jak widaÊ, jest to nie-
zwykle przydatna opcja.

CzÍsto dynamiczne dokumenty, ktÛre tworzymy, oczekujπ danych. Jeúli bÍdzie-
my chcieli poprzez opcjÍ Live Data View wyúwietliÊ dokument dynamiczny, ktÛry
oczekuje danych np. z formularza, to moøe wystπpiÊ b≥πd. Aby zapobiec takiemu
przypadkowi, Dreamweaver MX daje nam moøliwoúÊ zdefiniowania danych, ktÛre
bÍdπ wysy≥ane razem z dokumentem. S≥uøy do tego okno Live Data Settings (rysu-
nek 10.5). Otwieramy je, klikajπc na przycisku Settings (rysunek 10.5).

W tym oknie okreúlamy przede wszystkim nazwÍ zmiennej oraz jej wartoúÊ. Mo-
øemy utworzyÊ dowolnie duøo zmiennych i wszystkie zostanπ wyúwietlone (rysunek
10.5). Dodatkowo powinniúmy okreúliÊ metodÍ, jakπ zmienne bÍdπ wysy≥ane (GET

lub POST) (rysunek 10.5b).

Jeúli jest to konieczne, moøemy utworzyÊ rÛwnieø skrypt (rysunek 10.5c), ktÛry
zostanie wykonany na serwerze testujπcym, zanim ten serwer zwrÛci stronÍ wygene-
rowanπ na podstawie dynamicznego dokumentu, edytowanego w Dreamweaverze.

W Dreamweaverze MX moøemy tworzyÊ dynamiczne dokumenty, nie piszπc
nawet czÍúci kodu i to w dowolnym z jÍzykÛw, w ktÛrymi pracujemy w Dreamweaver
MX. Oczywiúcie jeúli nie bÍdziemy znali danego jÍzyka skryptowego, to nasze
skrypty bÍdπ bardzo prymitywne, niemniej jednak moøna to zrobiÊ. A wszystko dziÍki
panelowi Application.

Panel ten omÛwimy pÛüniej, teraz natomiast skupimy siÍ na panelu Bindings

(rysunek 10.6), ktÛry w formie karty znajdziemy w panelu Application. DziÍki pane-
lowi Bindings moøemy definiowaÊ ürÛd≥a danych dla naszych dokumentÛw dyna-
micznych.

a b c
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Rysunek 10.5. Okno Live Data Settings daje nam moøliwoúÊ zdefiniowania zmiennych,
na ktÛre oczekuje:
a) zdefiniowane zmienne,
b) metoda, jakπ zmienne sπ wysy≥ane,
c) skrypt inicjujπcy

Rysunek 10.6. DziÍki panelowi Bindings moøemy tworzyÊ ürÛd≥a danych dla naszych
dynamicznych dokumentÛw

Nie bÍdziemy teraz szczegÛ≥owo omawiaÊ moøliwoúci panelu Bindings. Wyko-
namy natomiast Êwiczenie, ktÛre najlepiej pokaøe nam jak za pomocπ Dreamweavera

a

b

c
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MX moøna utworzyÊ prosty serwis z dynamicznymi dokumentami, nie piszπc jednego
wiersza kodu i to w dwÛch rÛønych jÍzykach.

∆wiczenie! Wykonany teraz Êwiczenie, w ktÛrym dynamiczny dokument odczyta
dane z formularza HTML, a nastÍpnie wyúwietli je na stronie zwrÛconej do przeglπ-
darki WWW.

1. Zdefiniujmy nowy serwis, a jako serwer testujπcy wybierzmy ASP VBScript

(wystarczy mieÊ w systemie zainstalowany IIS).

2. Z CD-ROM-u do≥πczonego do ksiπøki skopiujmy do lokalnego katalogu naszego
serwisu plik index.htm, ktÛry znajduje siÍ w katalogu Rozdzial10/Pliki.
OtwÛrzmy ten plik (rysunek 10.7).

Rysunek 10.7. Formularz z pliku index.htm

 Jak widaÊ, podczas wysy≥ania formularza przeglπdarka WWW zaøπda pliku
login.asp, ktÛry powinien uporaÊ siÍ ze zmiennymi Imie oraz Nazwisko wys≥a-
nymi metodπ POST.

3. Z menu File panelu Site wybierzmy polecenie New File.

 NazwÍ pliku, ktÛra siÍ pojawi, zmieÒmy na login.asp, po czym otwÛrzmy ten
plik do edycji.

4. Wyúwietlmy panel Bindings i kliknijmy na przycisku z ikonπ plusa (+), nastÍp-
nie z menu, ktÛre siÍ pojawi, wybierzmy polecenie Request Variable (rysunek
10.8).
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Rysunek 10.8. ZawartoúÊ menu panelu Bindings zaleøy od typu dokumentu, ktÛry edytujemy

Uwaga! Polecenia, ktÛre zobaczymy, majπ sens tylko dla dokumentÛw ASP. Prze-
konamy siÍ o tym w dalszej czÍúci tego Êwiczenia.

 Pojawi siÍ okno Request Variable (rysunek 10.9), w ktÛrym z listy typu zmien-
nej wybierzmy Request.Form, a jako nazwÍ zmiennej podajmy Imie.

Rysunek 10.9. Okno Request Variable pozwala nam zdefiniowaÊ nazwy oraz typy zmiennych,
ktÛrych bÍdzie spodziewa≥ siÍ nasz dokument ASP

 W≥aúnie zdefiniowaliúmy zmiennπ typu Form. Jest to zmienna, ktÛra powinna
zostaÊ wys≥ana metodπ typu POST (czÍsto w ten sposÛb wysy≥a siÍ dane z for-
mularza, stπd teø nazwa). W panelu Bindings bÍdzie ona wyglπda≥a jak na rysun-
ku 10.10.

5. UtwÛrzmy jeszcze jednπ zmiennπ typu Form, tym razem o nazwie Nazwisko

(rysunek 10.10).

6. PowrÛÊmy teraz do dokumentu login.asp. W obszarze roboczym dokumentu
wpiszmy s≥owo Witaj.

7. Upewnijmy siÍ, øe opcja Live Data View jest wy≥πczona i w panelu Bindings

wyselekcjonujmy zmiennπ Form.Imie, po czym kliknijmy przycisk Insert, znaj-
dujπcy siÍ na dole panelu.
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Rysunek 10.10. Dwie zmienne typu Form, ktÛrych uøyjemy w naszym dynamicznym doku-
mencie

 Do dokumentu ASP (obszar roboczy) zostanie wstawiony napis {Form.Imie}.
UmieúÊmy kursor tekstowy za nim i wciúnijmy spacjÍ, po czym wstawmy drugπ
zmiennπ Form.Nazwisko. Dokument ASP powinien teraz wyglπdaÊ jak na rysun-
ku 10.11.

Rysunek 10.11. Dokument ASP z dynamicznymi obszarami.

8. OtwÛrzmy teraz edytor kodu. Zobaczymy, øe znajduje siÍ tam coú takiego:

 ...
<body>
<p>Witaj <%= Request.Form("Imie") %> <%= Request.Form("Nazwisko")
%></p>
</body>
...

 Jak widaÊ, Dreamweaver wstawi≥ za nas niezbÍdny kod VBScript, ByÊ moøe to
niewiele, jednak to prosty przyk≥ad. W podobny sposÛb moøna takøe tworzyÊ
odwo≥ania do bazy danych.

9. W≥πczmy teraz opcjÍ Live Data View.

 Zobaczymy, øe po s≥owie Witaj nie ma nic. Dzieje siÍ tak dlatego, øe nie okreúli-
liúmy wartoúci zmiennych Imie i Nazwisko. Oczywiúcie w przypadku tak pro-
stego skryptu moglibyúmy od razu przetestowaÊ naszπ aplikacjÍ WWW, ale wy-
korzystamy jeszcze opcjÍ Live Data Settings, aby przetestowaÊ nasz dynamicz-
ny dokument

10. OtwÛrzmy okno Live Data Settings, klikajπc na przycisku Settings, i zdefiniuj-
my w nim zmienne, tak jak to widaÊ na rysunku 10.12.
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Rysunek 10.12. Definiowanie zmiennych w oknie Live Data Settings pomaga przetestowaÊ
edytowany dokument bez zbÍdnych operacji

 Metodπ przesy≥ania zmiennych, ktÛrπ powinniúmy wybraÊ, jest oczywiúcie POST.

 Gdy tylko klikniemy przycisk OK, obszar roboczy edytowanego dokumentu
powinien zostaÊ odúwieøony (jeúli mamy aktywnπ opcjÍ Auto Refresh) (rysunek
10.13).

Rysunek 10.13. Dokument po przetworzeniu ze zdefiniowanymi zmiennymi typu Form

11. Jeúli wszystko jest w porzπdku, to znaczy dokument w obszarze roboczym wy-
glπda jak na rysunku 10.13, moøemy przetestowaÊ nasz prosty serwis za pomocπ
przeglπdarki WWW.

 Naleøy oczywiúcie otworzyÊ dokument index.htm, øπdajπc go z serwera WWW,
a nie otwierajπc go z dysku, dlatego teø naleøy najpierw przes≥aÊ pliki index.htm
oraz login.asp na serwer WWW.

 Teraz przekonamy siÍ, w jak prosty sposÛb za pomocπ Dreamweavera MX
moøna zmieniÊ technologiÍ, w jakiej wykonany jest nasz serwis.

12. Przejdümy do edycji dokumentu index.htm i odszukajmy fragment kodu:

 ...
<form action="login.asp" ...
...

 zastπpmy go nastÍpujπcym kodem:

 ...
<form action="login.cfm" ...
...

13. OtwÛrzmy okno Site Definition w kategorii Testing Server i zmieÒmy typ
serwera testujπcego na ColdFusion.

14. W panelu Site z menu File wybierzmy polecenie New File, a plik, ktÛry siÍ
pojawi, nazwijmy login.cfm.

15. Teraz w panelu Bindings kliknijmy przycisk z ikonπ plusa, a nastÍpnie z menu,
ktÛre siÍ pojawi, wybierzmy polecenie Form Variable (rysunek 10.14).
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Rysunek 10.14. Menu panelu Bindings podczas tworzenia dokumentÛw dynamicznych
w technologii ColdFusion

Uwaga! Jak widaÊ, w przypadku kaødej technologii server-side inaczej wyglπda
menu panelu Bindings.

16. W oknie Form Variables, ktÛre siÍ pojawi, wpiszmy zmiennπ Imie.

17. NastÍpnie dodajmy kolejnπ zmiennπ o nazwie Nazwisko.

 Panel Bindings powinien teraz wyglπdaÊ jak na rysunku 10.15.

 Zmienne, ktÛre utworzyliúmy, sπ odpowiednikiem zmiennych typu Form uøywa-
nych w dokumencie login.asp.

18. Teraz, podobnie jak w przypadku dokumentu login.asp, umieúÊmy po napisie
Witaj zmienne Imie i Nazwisko.

 W kodzie dokumentu CFML bÍdzie to wyglπda≥o nastÍpujπco

 ...
<body>
Witaj <cfoutput>#Form.Imie#</cfoutput>
   <cfoutput>#Form.Nazwisko#</cfoutput>
</body>
...

 natomiast w obszarze roboczym (przy wy≥πczonej opcji Live Data View) bÍdzie
to wyglπda≥o tak:

 Witaj {Form.Imie} {Form.Nazwisko}
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Rysunek 10.15. Zmienne, ktÛrych bÍdziemy uøywaÊ w dokumentach ColdFusion

19. Jeúli bÍdziemy chcieli uruchomiÊ opcjÍ Live Data View, moøe nas spotkaÊ nie-
przyjemne rozczarowanie (rysunek 10.16).

Rysunek 10.16. B≥πd dokumentu ColdFusion spowodowany odwo≥aniem siÍ do nieistniejπcej
zmiennej
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 B≥πd wynika z faktu, øe wartoúci zmiennych, do ktÛrych odwo≥uje siÍ dokument
CFML, nie zosta≥y zdefiniowane. Naleøy je utworzyÊ za pomocπ okna Live Data

Settings.

Teraz mamy juø wszystko gotowe, wiÍc moøemy przetestowaÊ serwis w przeglπ-
darce WWW. Wszystkie pliki, ktÛre zosta≥y utworzone w tym Êwiczeniu, moøemy
znaleüÊ w katalogu Rozdzial10/Gotowe na CD-ROM-ie do≥πczonym do ksiπøki.

10.2.Panel Application

Podczas wykonywania poprzedniego Êwiczenia korzystaliúmy z panelu Bin-
dings, ktÛry w postaci karty znajdziemy w panelu Application. Nie zag≥Íbialiúmy siÍ
w ten temat zbytnio, poniewaø teraz dok≥adnie omÛwimy trzy z czterech kart panelu
Application.

OgÛlnie rzecz ujmujπc, karty panelu Application udostÍpniajπ nam narzÍdzia
s≥uøπce do tworzenia dynamicznych ürÛde≥ danych, ktÛre sπ nastÍpnie umieszczane
w edytowanym dokumencie. Kaødy z tych paneli-kart s≥uøy do czegoú innego.

I tak, dziÍki panelowi Databases tworzymy po≥πczenie z bazπ danych, ktÛrπ
chcemy wykorzystaÊ w naszym projekcie. Z panelem Bindings juø siÍ spotkaliúmy,
wiÍc wiemy, øe dziÍki niemu tworzy siÍ ürÛd≥a danych, takie jak zmienne otrzymy-
wane z formularza, ale nie tylko. Panel Server Behaviors daje nam moøliwoúÊ szyb-
kiego tworzenia najpopularniejszych skryptÛw.

Uwaga! Nie bÍdziemy omawiaÊ panelu Components, ktÛry jest wykorzystywany
jedynie wtedy, gdy tworzymy aplikacje WWW w technologii ColdFusion. Aby go
wykorzystaÊ, trzeba byÊ dobrze zaznajomionym z tπ technologiπ.

Panel Databases

Jak pisaliúmy przed chwilπ, panel Databases s≥uøy do tworzenia po≥πczenia z ba-
zπ danych, ktÛrπ chcemy wykorzystaÊ w naszym projekcie. To, w jaki sposÛb bÍdzie-
my tworzyli po≥πczenie z bazπ danych, znÛw zaleøy od technologii, w jakiej wykonu-
jemy nasz serwis.

I tak przyk≥adowo, jeúli nasz serwis wykonujemy w technologii ASP, to aby uzy-
skaÊ po≥πczenie z bazπ danych (oczywiúcie musimy posiadaÊ fizyczny plik bazy
danych, z ktÛrym chcemy siÍ ≥πczyÊ), wystarczy w panelu Databases kliknπÊ przycisk
z ikonπ plusa (+), a nastÍpnie z menu, ktÛre siÍ pojawi, wybraÊ polecenie Data Source

Name (DSN) (rysunek 10.17).
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Rysunek 10.17. W technologii ASP po≥πczenie z bazπ danych uzyskujemy dziÍki systemowi DSN

Pojawi siÍ okno Data Source Name (DSN) (rysunek 10.18), w ktÛrym okreúla-
my parametry po≥πczenia za bazπ danych. Najpierw naleøy okreúliÊ nazwÍ po≥πczenia,
ktÛra bÍdzie wykorzystywana w skryptach ASP (rysunek 10.18a).

Rysunek 10.18. Okno Data Source Name (DSN) pozwala nam na okreúlenie parametrÛw
po≥πczenia ze ürÛd≥em danych DSN:
a) nazwa po≥πczenia,
b) nazwa ürÛd≥a danych DSN,
c) nazwa uøytkownika,
d) has≥o dostÍpu,
e) miejsce po≥πczenia

Drugim, nie mniej waønym, parametrem po≥πczenia jest ürÛd≥o danych, do ktÛre-
go bÍdziemy siÍ odnosiÊ poprzez nazwÍ po≥πczenia. SposÛb, w jaki okreúlamy nazwÍ
ürÛd≥a danych DSN (rysunek 10.18c), zaleøy od tego, gdzie bÍdziemy siÍ ≥πczyÊ
z bazπ danych. Jeúli wybierzemy opcjÍ Using DSN on Testing Server (rysunek 10.18e),
pojawi siÍ okno, z ktÛrego bÍdziemy mogli wybraÊ ürÛd≥o danych DSN. Jeúli wybie-
rzemy opcjÍ Using Local DSN, to bÍdziemy mogli skorzystaÊ z bazy danych znajdu-
jπcej siÍ na komputerze lokalnym.

Jeúli nie utworzyliúmy jeszcze øadnego ürÛd≥a danych DSN, moøemy kliknπÊ
przycisk Define. Pojawi siÍ okno Administrator ürÛde≥ danych ODBC (rysunek

a

b

c

d

e



356 Dreamweaver MX

10.19), w ktÛrym, korzystajπc z karty Systemowe DSN, moøemy zdefiniowaÊ ürÛd≥o
danych po≥πczone z plikiem bazy danych.

Rysunek 10.19. Okno systemowe Administrator ürÛde≥ danych ODBC pozwala
na utworzenie w systemie Windows ürÛd≥a danych DSN

Jeúli jest to konieczne, powinniúmy podaÊ jeszcze nazwÍ uøytkownika (rysunek
10.18c) oraz has≥o dostÍpu do bazy danych (rysunek 10.18d).

Gdy juø nawiπøemy po≥πczenie ze ürÛd≥em danych, struktura bazy danych zosta-
nie wyúwietlona w panelu Databases (rysunek 10.20). BÍdziemy teraz mogli zoba-
czyÊ strukturÍ bazy danych, czyli tabele oraz nazwy kolumn siÍ w nich znajdujπcych.

Rysunek 10.20. W panelu Databases wyúwietlane sπ struktury baz danych, z ktÛrymi nawiπøe
po≥πczenie Dreamweaver MX
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Jeúli w projekcie wykorzystujemy wiÍcej baz danych, nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby dodaÊ kolejne ürÛd≥a danych do projektu. èrÛd≥a znajdujπce siÍ w panelu
Databases moøemy pÛüniej wykorzystywaÊ dziÍki panelowi Bindings, o czym
w dalszej czÍúci tego rozdzia≥u.

Jak pisaliúmy na poczπtku tego podrozdzia≥u, to, w jaki sposÛb tworzone jest
po≥πczenie z bazπ danych, zaleøy tylko i wy≥πcznie od tego, w jakiej technologii two-
rzony jest serwis. Aby siÍ o tym przekonaÊ, wystarczy utworzyÊ dokument w techno-
logii ColdFusion.

Teraz w panelu Databases nie znajdziemy przycisku, z ktÛrego moglibyúmy wy-
braÊ ürÛd≥o danych. Jest tak dlatego, øe w ColdFusion po≥πczenie z bazπ danych two-
rzymy, korzystajπc z panelu administratora serwera ColdFusion. Najproúciej ten panel
moøemy otworzyÊ, klikajπc przycisk Modify Data Sources w panelu Databases (ry-
sunek 10.21).

Rysunek 10.21. Chcπc utworzyÊ po≥πczenie z bazπ danych w technologii ColdFusion, musimy
skorzystaÊ z panelu administratora serwera ColdFusion

Zostanie otwarty administrator serwera ColdFusion, ktÛry po zalogowaniu siÍ
wyúwietli stronÍ Data Sources (rysunek 10.22). Na stronie tej, za pomocπ formularza
Add New Data Source, moøemy zdefiniowaÊ ürÛd≥o danych ColdFusion.

èrÛd≥a danych ColdFusion, ktÛre sπ zdefiniowane za pomocπ administratora,
powinny zostaÊ wyúwietlone automatycznie w panelu Databases (rysunek 10.23).
Jeúli z jakichú powodÛw jest inaczej, to najlepiej punkt po punkcie przeanalizujmy
procedurÍ ≥πczenia ze ürÛd≥em danych ColdFusion, ktÛra wyúwietlana bÍdzie wtedy
w panelu Databases.

Uwaga! W przypadku serwisÛw wykonywanych w technologii PHP Dreamweavera
MX wspiera jedynie po≥πczenia z bazami danych MySQL.

Uwaga! Jedynie w przypadku technologii ColdFusion nie moøemy za pomocπ me-
nu panelu Databases utworzyÊ po≥πczenia ze ürÛd≥em danych. W kaødym innym
przypadku po≥πczenia tworzymy podobnie jak w opisanym przypadku technologii
ASP, z tπ rÛønicπ, øe polecenia w menu wyglπdajπ inaczej, inne rÛwnieø sπ okna.
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Rysunek 10.22. Za pomocπ strony Data Sources administratora serwera ColdFusion moøemy
zarzπdzaÊ ürÛd≥ami danych

Rysunek 10.23. Panel Databases ze ürÛd≥ami danych ColdFusion

Panel Bindings

W poprzednim Êwiczeniu korzystaliúmy z panelu Bindings, aby utworzyÊ
zmienne typu Form, ktÛrych pÛüniej uøywaliúmy w skryptach VBScript oraz CFML.
OgÛlnie rzecz ujmujπc, moøna powiedzieÊ, øe panel Bindings s≥uøy do tworzenia
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dynamicznych ürÛde≥ danych, z ktÛrych pÛüniej korzystamy podczas tworzenia dyna-
micznych dokumentÛw.

Jednak moøliwoúci, ktÛre udostÍpnia nam panel Bindings, pozwalajπ nam nie
tylko na definiowanie rÛønego rodzaju zmiennych, ale dajπ nam takøe moøliwoúÊ
uzyskania wynikÛw zapytaÒ bazy danych i to bez potrzeby pisania chociaøby kawa≥ka
kodu SQL.

Poniewaø tworzenie zmiennych, niezaleønie od ich rodzaju, wyglπda niemal
identycznie, niemal w kaødym przypadku, nie bÍdziemy siÍ nimi tutaj zajmowaÊ.
W tym podrozdziale opowiemy natomiast o moøliwoúci tworzenia zapytaÒ SQL typu
SELECT, ktÛrπ mamy dziÍki panelowi Bindings.

Uwaga! Omawiajπc panel Bindings, zak≥adam, øe mamy nie tylko zainstalowany
serwer IIS oraz odpowiadajπcy nam serwer aplikacji, ale rÛwnieø, øe utworzyliúmy
za pomocπ panelu Databases po≥πczenie z dowolnym ürÛd≥em danych (bazπ da-
nych), na ktÛrym bÍdziemy dalej pracowaÊ.

Pierwszym poleceniem w menu panelu Bindings jest Recordset (Query) (lub
coú na ten kszta≥t, w zaleønoúci od technologii server-side, w ktÛrej tworzymy nasz
serwis). DziÍki temu poleceniu tworzone sπ zapytania SQL (z wykorzystaniem pole-
cenia SELECT) bez potrzeby pisania kodu SQL. Po wybraniu wspomnianego polece-
nia pojawi siÍ okno Recordset (rysunek 10.24), za pomocπ ktÛrego okreúlamy para-
metry tworzonego zapytania SQL.

W oknie tym okreúlamy nastÍpujπce parametry:

�� NazwÍ obiektu odpowiedzi bazy danych (Name) ñ po uzyskaniu odpowiedzi
z bazy danych wszystkie informacje bÍdπ zawarte w obiekcie o tej w≥aúnie na-
zwie. Wartoúci uzyskane z poszczegÛlnych kolumn danej tabeli bÍdπ stanowiÊ
w≥aúciwoúci tego obiektu.

�� èrÛd≥o danych (Data Source) ñ nazwa ürÛd≥a, ktÛre reprezentuje bazÍ danych.

�� NazwÍ i has≥o uøytkownika (User Name, Password) ñ jeúli dostÍp do bazy da-
nych wymaga loginu oraz has≥a, to naleøy podaÊ je w≥aúnie w tych polach tek-
stowych.

�� TabelÍ (Table) ñ nazwa tabeli, ktÛrej ma dotyczyÊ zapytanie SQL.

�� Kolumny tabeli (Columns) ñ jeúli zapytanie SQL ma dotyczyÊ wszystkich ko-
lumn w tabeli, to pozostawiamy w≥πczonπ opcjπ All. Jeúli natomiast chodzi nam
o dane jedynie z niektÛrych tabel, to naleøy wybraÊ opcjÍ Selected, a nastÍpnie
wybraÊ te kolumny, ktÛre sπ wyúwietlane w oknie kolumn.

�� Filtr zapytanie (Filter) ñ zapytania SQL, ktÛre tworzymy, czÍsto sπ filtrowane,
poniewaø nie interesujπ nas wszystkie dane z tabeli, a jedynie dane spe≥niajπce
odpowiednie warunki. Za pomocπ filtru moøemy okreúliÊ te warunki.
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Rysunek 10.24. Okno Recordset pozwala na utworzenie zapytania SQL typu SELECT do bazy
danych, z ktÛrπ moøemy ≥πczyÊ siÍ za pomocπ ürÛd≥a danych zdefiniowanych na
karcie Datasources:
a) nazwa obiektu odpowiedzi bazy danych,
b) ürÛd≥o danych,
c) nazwa i has≥a uøytkownika,
d) tabela,
e) kolumny tabeli,
f) filtr zapytania,
g) sortowanie odpowiedzi

� Przyk≥adowo na rysunku 10.25 widzimy ustawienie filtru, ktÛry szuka tylko tych
danych, ktÛrych wartoúÊ w komÛrkach kolumny Login tabeli odpowiada warto-
úci zmiennej Login, bÍdπcej zmiennπ formularza (uzyskanπ np. dziÍki polu tek-
stowemu Login).

�� Sortowanie odpowiedzi (Sort) ñ wynik zapytania SQL moøemy rÛwnieø posor-
towaÊ wed≥ug wartoúci rosnπcych lub malejπcych jednej z kolumn tabeli.

Rysunek 10.25. Przyk≥ad filtru zapytanie SQL

Gdy okreúlimy juø wszystkie parametry w oknie Recordset, moøemy przetesto-
waÊ dzia≥anie utworzonego przez nas zapytania SQL, poprzez klikniÍcie przycisku
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Test. Jeúli okreúliliúmy filtr zapytanie, to Dreamweaver MX wyúwietli okno, w ktÛ-
rym bÍdziemy mogli podaÊ przyk≥adowπ wartoúÊ filtru, a nastÍpnie na jego podstawie
wyúwietli przyk≥adowe odpowiedzi w oknie Test SQL Statement (rysunek 10.26).

Rysunek 10.26. Wynik tekstu zapytanie SQL utworzonego w oknie Recordset

Po przeprowadzeniu testu moøemy zamknπÊ okno Recordset, klikajπc przycisk
OK. W panelu Bindings pojawi siÍ nowy obiekt o nazwie Recordset (nazwa)

i bÍdzie on zawiera≥ w≥aúciwoúci, ktÛrych nazwy bÍdπ odpowiada≥y nazwom kolumn
znajdujπcych siÍ w tabeli (rysunek 10.27).

Rysunek 10.27. Obiekt Recordset umoøliwia nam szybki dostÍp do bazy danych (przyk≥ad
w dokumencie CFML)

Aby teraz umieúciÊ w dynamicznym dokumencie wynik zapytania, naleøy w pa-
nelu Bindings wybraÊ w≥aúciwoúÊ, ktÛra nas interesuje, a nastÍpnie kliknπÊ przycisk
Insert znajdujπcy siÍ na dole panelu. Do dokumentu dynamicznego zostanie wstawio-
ny kod, ktÛry zaleøy oczywiúcie od rodzaju dokumentu.
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Uwaga! Jeúli bÍdziemy chcieli zmieniÊ treúÊ zapytania SQL, ktÛre juø utworzyli-
úmy, wystarczy podwÛjnie kliknπÊ obiekt Recordset w panelu Bindings. Pojawi siÍ
ponownie okno Recordset, w ktÛrym bÍdziemy mogli zmodyfikowaÊ zapytanie
SQL.

Panel Server Behaviors

DziÍki panelowi Server Behaviors (rysunek 10.28) moøemy szybko przemiesz-
czaÊ siÍ w kodzie dynamicznego dokumentu, odszukujπc te fragmenty, ktÛre bÍdπ
wykonywane na serwerze aplikacji. DziÍki temu nie zgubimy siÍ w gπszczu znaczni-
kÛw jÍzyk HTML, jÍzyka skryptowego serwera aplikacji oraz funkcji i poleceÒ Java-
Script.

Rysunek 10.28. DziÍki panelowi Server Behaviors moøemy szybko poruszaÊ siÍ w blokach
kodu dokumentu dynamicznego

Uwaga! Panel Components jest aktywny jedynie wtedy, jeúli tworzymy naszπ apli-
kacjÍ internetowπ w technologii ColdFusion. Jest przeznaczony dla uøytkownikÛw
bardzo zaawansowanych, wiÍc nie bÍdziemy go w tej ksiπøce omawiaÊ.

Podsumowanie

Tak oto dobrnÍliúmy do ostatniego rozdzia≥u tej ksiπøki, opisujπcego bezpoúred-
nio moøliwoúci Dreamweavera MX. Dowiedzieliúmy siÍ w nim, jakie udogodnienia
oferuje nam Dreamweaver podczas tworzenia dynamicznych dokumentÛw.

Ca≥y nastÍpny rozdzia≥ bÍdzie poúwiÍcony juø tylko i wy≥πcznie aplikacji Web-
Serwis.


