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Zmieñ statyczne strony WWW w atrakcyjne i dynamiczne witryny!
• Zaprojektuj grafikê i strukturê witryny
• Napisz kod dynamicznych stron i skorzystaj z gotowych elementów
• Wzbogaæ witrynê elementami wykonanymi w technologii Flash i Ajax

Kto w dobie têtni¹cych ¿yciem, funkcjonalnych witryn chce dziœ odwiedzaæ nudne,
statyczne strony? Statyczne witryny WWW, nawet te najbardziej atrakcyjne pod wzglêdem
treœci i grafiki, maj¹ tak¿e inn¹ wielk¹ wadê – ich aktualizacja zajmuje sporo czasu
i wymaga „rêcznej” modyfikacji ka¿dej ze stron. Wady tej pozbawione s¹ witryny
dynamiczne, w których treœæ przechowywana jest w bazie danych i pobierana przy ka¿dym
otwarciu przez odwiedzaj¹cego. Modyfikacja treœci takiej witryny opiera siê na wygodnym
module administracyjnym, którego obs³uga nie wymaga znajomoœci jêzyka HTML.
Ksi¹¿ka „Adobe Creative Suite 3 Web Standard. Tworzenie dynamicznych stron WWW.
Warsztaty” to podrêcznik dla tych twórców witryn WWW, którzy chc¹ przekszta³ciæ
statyczne strony WWW w dynamiczne, korzystaj¹c z doskona³ych narzêdzi firmy Adobe,
takich jak Dreamweaver CS3 i Fireworks CS3, oraz technologii PHP i MySQL. Czytaj¹c j¹,
poznasz zasady przygotowywania grafiki sieciowej, projektowania struktury dynamicznej
witryny WWW i nawi¹zywania po³¹czeñ z baz¹ danych. Dowiesz siê, w jaki sposób
umieszczaæ na stronie elementy dynamiczne z biblioteki Dreamweavera, tworzyæ strony
z nowoœciami, modu³y wyszukiwawcze i modu³y zarz¹dzania treœci¹. Znajdziesz tu tak¿e
informacje o dodawaniu do strony elementów zrealizowanych w technologiach Flash
i Ajax oraz o publikowaniu witryny na serwerze.
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• Przygotowanie elementów graficznych w Fireworks CS3
• Projektowanie struktury witryny
• Instalacja œrodowiska PHP i bazy danych MySQL
• Tworzenie strony startowej
• Korzystanie ze skryptów znajduj¹cych siê w bibliotece Dreamweavera
• Implementacja mechanizmu wyszukiwania informacji w serwisie
• Modu³ administracyjny
• Dodawanie elementów utworzonych za pomoc¹ Flasha
• Przeniesienie witryny na serwer WWW

Wykorzystaj mo¿liwoœci Adobe Creative Studio 3
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Rozdziaä 4.

Dynamiczny serwis WWW
Poäñczenie z bazñ danych
Tworzenie dynamicznej wersji serwisu
W pierwszej czĊĞci niniejszego opracowania zajĊliĞmy siĊ planowaniem, a nastĊpnie przygotowaniem podstawowych elementów struktury naszej strony. W rezultacie przygotowane zostaáy
konieczne do jej budowy elementy graficzne, katalog i definicja site’a, strona gáówna naszego
serwisu — index.html, a takĪe konieczne do jej atrakcyjnej prezentacji style kaskadowe. Nieco
póĨniej przeksztaáciliĞmy gáówną stronĊ serwisu w szablon programu Adobe Dreamweaver CS3
i na tym zakoĔczyliĞmy dotychczasowe dziaáania. NajwyĪsza pora, by przejĞü do najciekawszego
etapu budowy dynamicznych serwisów — przeksztaácenia jego statycznej wersji w nową strukturĊ,
opartą na bazie danych i kodzie PHP.
Przygotowanie Ĉrodowiska testowego w programie Adobe Dreamweaver CS3

Do budowy dynamicznej strony internetowej konieczne jest uĪycie testowego serwera WWW
oraz odpowiednio skonfigurowanych baz danych i tabel MySQL. Aby uniknąü koniecznoĞci
staáego uĪycia serwera WWW w Internecie, obciąĪenia áącza internetowego, a takĪe dla szybkoĞci
dziaáania i testów, najwygodniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie poznanego w poprzednim
rozdziale serwera Krasnal (lub oczywiĞcie dowolnego innego pakietu serwer/baza danych/parser
jĊzyka PHP) umoĪliwiającego uruchamianie skryptów PHP lokalnie na dysku naszego komputera.
Dziaáania związane z instalacją serwera i konfiguracją baz danych za pomocą panelu phpMyAdmin, które podjĊliĞmy juĪ w poprzednim rozdziale, pozwalają nam Ğmiaáo wkroczyü na dalszy
etap pracy.
Uruchamiamy serwer testowy Krasnal.
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Edycja site’a

Do dalszego etapu budowy i testowania dynamicznej strony WWW nie wystarczy jedynie uruchomienie lokalnego serwera testowego. Konieczne jest takĪe odpowiednie skonfigurowanie
programu tak, by nie tylko pozwalaá na pracĊ z plikami PHP, ale takĪe uáatwiaá ich przygotowanie
oraz póĨniejszą edycjĊ.
oraz zmieniü lokalizacjĊ kataW tym celu musimy nieco zmodyfikowaü definicjĊ caáego
logu gáównego strony. Dziaáania podjĊte w tej czĊĞci rozdziaáu byü moĪe wywoáają pewne
zdziwienie u Czytelników i zrodzą kilka logicznych pytaĔ.
site’a

W jakim celu budowaliĞmy statyczną wersjĊ strony, którą teraz bĊdziemy musieli modyfikowaü?
Czemu podczas definiowania struktury
w panelu
nie wskazaliĞmy od razu
wáaĞciwej lokalizacji?
site’a

Site Definition

Odpowiedzi jest wiele.
 Zwykle, gdy budujemy prototyp strony, wygodniej jest skorzystaü z jĊzyka HTML i bez
koniecznoĞci uĪycia serwera WWW testowaü stronĊ w róĪnych przeglądarkach za pomocą
wáasnego komputera.
 CzĊsto trudno jest zacząü budowĊ bazy danych, gdy nie znamy jeszcze szczegóáowych
potrzeb klienta. By lepiej wykorzystaü nasz czas, rozpoczynamy pracĊ od budowy
statycznej strony, która uáatwia ocenĊ projektu graficznego i logiki nawigacji.
 Na etapie planowania i budowy statycznej wersji strony nie mieliĞmy jeszcze dostĊpu
do serwera testowego i nie byáo moĪliwoĞci wskazania od razu odpowiednich danych.
W tym momencie, dysponując juĪ odpowiednim Ğrodowiskiem pracy, moĪemy dowolnie
zmodyfikowaü ustawienia i dostosowaü je do naszych potrzeb.
 Byü moĪe podczas rozpoczynania budowy serwisu nie planowaliĞmy jeszcze uĪycia
bazy danych oraz skryptów jĊzyka PHP. Pomysá budowy dynamicznej strony zrodziá
siĊ nieco póĨniej i wymaga teraz dostosowania naszej pracy do nowych zaáoĪeĔ.
 MoĪe juĪ podczas tworzenia kolejnych stron statycznego serwisu doszliĞmy
do przekonania, Īe budowa nastĊpnych stron na bazie podobnego wzorca jest
szalenie Īmudna, monotonna i nudna. Mogáaby zostaü w jakiĞ sposób zautomatyzowana
i przyspieszona. TakĪe i w takim przypadku odpowiedzią na nowe potrzeby jest wáaĞnie
przeksztaácenie bieĪącego (istniejącego juĪ) serwisu w dynamiczną postaü przy uĪyciu
bazy danych i skryptów PHP.
 Podczas (nawet zaawansowanej juĪ) pracy nad serwisem pojawiáa siĊ koniecznoĞü
dodania dodatkowej funkcjonalnoĞci niemoĪliwej do wykonania bez bazy danych
i skryptów dziaáających po stronie serwera. DziĊki reedycji ustawieĔ struktury
moĪemy áatwo przejĞü do trybu budowy dynamicznej wersji strony, uĪywając jako
podstawy istniejącej juĪ struktury.
 Byü moĪe nasz klient zamówiá wáaĞnie usáugĊ przeksztaácenia bieĪącej, statycznej wersji
serwisu w nowoczesną dynamiczną stronĊ WWW, bez modyfikacji gáównych elementów
graficznych. W tej sytuacji umiejĊtnoĞü przeksztaácenia stron HTML w dynamiczne
PHP okaĪe siĊ niezwykle cenną umiejĊtnoĞcią.
site’a
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W kaĪdym wymienionym powyĪej przypadku umiejĊtnoĞü przeksztaácenia bieĪącej wersji strony
w jej dynamiczną postaü moĪe okazaü siĊ doskonaáym rozwiązaniem nie tylko dla przyspieszenia
pracy nad stroną, ale takĪe dla rozwiniĊcia struktury serwisu i dodania jego dodatkowej funkcjonalnoĞci, czy po prostu rozwiązaniem umoĪliwiającym w ogóle wykonanie zlecenia.
Takie wáaĞnie rozumowanie staáo siĊ przyczyną zastosowania przedstawionej kolejnoĞci wykonywania dziaáaĔ przyjĊtej na áamach tej ksiąĪki.
Przygotowanie struktury katalogów

Aby w dalszej pracy skorzystaü z moĪliwoĞci uruchamiania skryptów PHP, wszystkie pliki
naszego serwisu muszą znaleĨü siĊ na testowym serwerze WWW. W tym celu przenosimy
(lub kopiujemy) caáy katalog naszej witryny — siteRecenzje — w nową, docelową lokalizacjĊ —
katalog o ĞcieĪce: C:/usr/Apache/httpd/html.
Aby moĔliwe byäo przeniesienie katalogu (w celu archiwizacji lub bezpieczeþstwa moĔemy
przenieĈè w miejsce docelowe jedynie kopiö folderu siteRecenzje), konieczne jest wyäñczenie
programu Adobe Dreamweaver CS3.

Jak pamiĊtamy, katalog o nazwie html jest gáównym folderem naszego serwera testowego —
localhost. Tu wáaĞnie zlokalizowane powinny byü wszystkie nasze dynamiczne aplikacje oraz
elementy wykorzystywane do ich budowy.

JeĞli zdecydujemy siĊ na przeniesienie (bez kopiowania) katalogu naszej strony, bezpoĞrednio
po otwarciu programu Adobe Dreamweaver CS3 wyĞwietlony zostanie komunikat ostrzegawczy
o braku folderu zawierającego strukturĊ naszej witryny. Aby niezwáocznie przejĞü do trybu edycji
ustawieĔ site’a, wybieramy opcjĊ Manage Sites w wyĞwietlonym oknie dialogowym. Edycji ustawieĔ site’a moĪemy dokonaü takĪe póĨniej, gdy zdecydujemy siĊ na uĪycie opcji Cancel.
Edycja wäaĈciwoĈci site’a

JeĞli podczas otwierania Adobe Dreamweavera CS3 od razu zdecydujemy siĊ na przejĞcie w tryb
edycji site’a za pomocą opcji Manage Sites, wyĞwietlone zostanie okno dialogowe z listą wszystkich serwisów budowanych na naszym komputerze. Aby przejĞü w tryb edycji naszej witryny,
lokalizujemy i zaznaczamy jej nazwĊ w oknie po lewej stronie, a nastĊpnie za pomocą przycisku
Edit wchodzimy tryb edycji site’a (rysunek 4.1).
Rysunek 4.1.

Okno Manage
Sites przechowuje
informacje o wszystkich
serwisach, jakie
budujemy za pomocą
Dreamweavera.
Aby áatwiej
identyfikowaü kaĪdą
pracĊ, dobrze jest
stosowaü unikalne
i opisowe nazwy
serwisów
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JeĞli zdecydowaliĞmy siĊ na utworzenie kopii serwisu w nowej lokalizacji lub teĪ podczas otwierania programu wybraliĞmy opcjĊ Cancel, Adobe Dreamweaver CS3 otwiera siĊ, nie wyĞwietlając Īadnych komunikatów.
W celu przejĞcia do modyfikacji wáaĞciwoĞci naszej strony wybieramy polecenie Manage Sites
dostĊpne w menu górnym Site. W dostĊpnym oknie dialogowym wskazujemy nazwĊ naszego
serwisu i za pomocą przycisku Edit wchodzimy w tryb edycji jego wáaĞciwoĞci — Site Definition (rysunek 4.2).
Rysunek 4.2.
Za pomocą przycisku

Edit w oknie Manage
Sites przechodzimy
w tryb edycji
wáaĞciwoĞci wybranego
serwisu. W tym miejscu
mamy moĪliwoĞü
modyfikacji wszystkich
jego parametrów

Zakáadka Basic widoczna w górnej czĊĞci okna Site Definition pozwala na edycjĊ ustawieĔ
za pomocą kreatora. Jest on niezwykle wygodnym narzĊdziem do zarządzania wáaĞciwoĞciami
witryny, szczególnie dla osób o mniejszym doĞwiadczeniu.
Na pierwszym ekranie kreatora Site Definition — Editing Files widzimy wprowadzoną wczeĞniej
nazwĊ serwisu i w tym momencie nie musimy wprowadzaü tu Īadnych zmian. Za pomocą przycisku Next przechodzimy do ekranu Editing Files, Part 2.
W tym miejscu musimy wprowadziü kilka istotnych zmian. Na pytanie Do you want to work with
a server technology such as ColdFusion, ASP.NET, ASP, JSP, or PHP? wskazujemy odpowiedĨ
Yes, I want to use a server technology, a nastĊpnie wybieramy PHP MySQL z dostĊpnej poniĪej
listy — Which server technology? (rysunek 4.3).
Za pomocą przycisku Next przechodzimy do trzeciego okna, Editing Files, Part 3. Pytanie How
do you want to work with your files during development? pozwala wybraü sposób, w jaki bĊdziemy

budowaü i edytowaü nasze strony w dalszej czĊĞci pracy. DziĊki uĪyciu dostĊpnego na naszym
dysku serwera testowego (Krasnal) mamy moĪliwoĞü wyboru pierwszej opcji Edit and test locally
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Rysunek 4.3.

Tym razem w oknie
Editing File, Part 2
wskazujemy
technologiĊ,
jaką wykorzystamy
podczas budowy
serwisu. Dreamweaver
oferuje wsparcie
i narzĊdzia do
budowy dynamicznych
aplikacji WWW
dla wielu popularnych
technologii
— PHP+MySQL,
ASP, JSP, Cold
Fusion itp.

(my testing server is on this computer), która precyzyjnie okreĞla, Īe do budowy i testowania

dynamicznych stron uĪyjemy serwera testowego zainstalowanego na naszym komputerze. Zaznaczamy pierwszą opcjĊ (rysunek 4.4).
Rysunek 4.4.

Opcja Edit and test
locally pozwala nam
na tworzenie serwisu
lokalnie na dysku
naszego komputera.
Po zakoĔczeniu pracy
i testów, gotową
i dziaáającą stronĊ
przesyáamy na serwer
WWW
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W polu poniĪej, Where on your computer do you want to store your files?, naleĪy wskazaü
bieĪącą lokalizacjĊ gáównego folderu naszej witryny — C/usr/Apache/httpd/html/siteRecenzje
(rysunek 4.5) i za pomocą przycisku Next przejĞü do sekcji Testing Files.
Rysunek 4.5.

Widoczny w dolnej
czĊĞci okna zapis
Select:siteRecenzje
wskazuje docelową
lokalizacjĊ testowej
wersji naszej aplikacji
na dysku lokalnego
komputera

Na pytanie dotyczące adresu URL naszego serwisu — What URL would you use to browse to
the root of your site?, w polu poniĪej musimy na koĔcu widocznej ĞcieĪki (http://localhost)
wprowadziü nazwĊ — siteRecenzje (rysunek 4.6). To jest bowiem gáówny folder naszego site’a
zapisany na lokalnym serwerze WWW. Jak pamiĊtamy, gáówny katalog serwera to inaczej
localhost. W tym folderze znajduje siĊ miĊdzy innymi takĪe nasz folder — siteRecenzje. W tej
sytuacji ĞcieĪka dostĊpu do witryny ma postaü nastĊpującą: http://localhost/siteRecenzje i w tej
formie wprowadzamy ją w polu What URL would you use to browse to the root of your site?.
Rysunek 4.6.

Localhost to adres
naszego serwera
WWW. Dynamiczny
serwis z recenzjami
ksiąĪek zlokalizowany
jest w katalogu
siteRecenzje.
Adres w postaci
localhost/siteRecenzje
wskazuje na stronĊ
gáówną — index.php
naszej aplikacji
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Przycisk Test URL pozwala juĪ na etapie definiowania ustawieĔ site’a sprawdziü, czy katalog
o wprowadzonej nazwie rzeczywiĞcie istnieje i jest poprawnie widziany przez program (rysunek 4.7).
Rysunek 4.7.

Testowanie pozwala
na sprawdzenie poprawnoĞci
wprowadzonych adresów
i lokalizowanie potencjalnych
problemów

Za pomocą przycisku Next przechodzimy do sekcji Sharing Files, gdzie nie wprowadzamy juĪ
Īadnych modyfikacji i od razu przechodzimy dalej (Next). Widoczna sekcja Summary przedstawia
podsumowanie wszystkich wprowadzonych i zmodyfikowanych ustawieĔ naszego site’a i nie
wymaga Īadnych modyfikacji (rysunek 4.8). Za pomocą przycisku Done potwierdzamy zmiany
i powracamy do okna edycji Manage Sites. TakĪe w tym miejscu ponownie za pomocą przycisku
Done zamykamy okno i jednoczeĞnie potwierdzamy zmiany konfiguracyjne naszej strony.
Rysunek 4.8.

W oknie podsumowania
znajdziemy wszystkie
podstawowe wáaĞciwoĞci
edytowanego serwisu

Zmiana typów plików

Do budowy szablonu, a takĪe pierwszej strony serwisu uĪywaliĞmy do tej pory klasycznych
dokumentów HTML. Nadszedá czas, by przeksztaáciü je w dynamiczne pliki PHP, które umoĪliwią interpretowanie kodu PHP bezpoĞrednio na serwerze WWW. DziĊki uĪyciu parsera (interpretacji) kodu PHP na serwerze otrzymamy w rezultacie prosty, statyczny dokument HTML
w postaci czytelnej dla przeglądarki uĪytkownika.
Zmiany rozpoczniemy od edycji szablonu. W tym celu otwieramy folder Templates i lokalizujemy
dokument — normal.dwt. Do jego nazwy wprowadzamy dodatkowe rozszerzenie — .php. Nowa
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nazwa szablonu — normal.dwt.php — wygląda nieco dziwnie, jednak gotowy dokument bĊdzie
dziaáaá poprawnie i jako wzorzec doskonale posáuĪy do budowy kolejnych stron PHP naszego
serwisu.
W gáównym katalogu siteRecenzje znajduje siĊ ponadto pierwsza strona serwisu — index.html.
TakĪe ją powinniĞmy przeksztaáciü w dokument PHP. W tym celu w oknie Files wystarczy jedynie zmieniü rozszerzenie pliku z html na php, nie wprowadzając juĪ wiĊcej dodatkowych zmian
(rysunek 4.9).
Rysunek 4.9.

W celu przeksztaácenia
statycznej wersji serwisu
WWW w dynamiczną
aplikacjĊ bazodanową
konieczna jest zmiana
rozszerzeĔ plików
naszej strony. MoĪemy
wykonaü to zarówno
w oknie Files w Adobe
Dreamweaverze,
jak teĪ systemowo
w katalogu siteRecenzje
na naszym dysku
Zmiany rozszerzeþ plików szablonu — normal.dwt oraz strony gäównej — index.html moĔemy
dokonaè w panelu Files programu Adobe Dreamweaver, ale takĔe systemowo, w widoku
podglñdu zawartoĈci folderu na dysku.

ãñczenie strony z bazñ danych

Przygotowana wczeĞniej strona index.php jest podstawowym dokumentem naszej pracy, posáuĪy
ona bowiem do budowy kolejnych stron serwisu. Zbudowana na podstawie szablonu — normal.
dwt.php — zawiera zestaw staáych elementów (zablokowanych do edycji na stronach) oraz
obszary edytowalne umoĪliwiające wprowadzanie odpowiednich treĞci na kolejnych stronach
serwisu. Co waĪne, edycja graficznej struktury szablonu — normal.dwt.php — pociągnie za sobą
nie tylko zmianĊ startowej strony — index.php, ale takĪe pozostaáych podstron serwisu, podobnie
jak index.php opartych na tym samym szablonie.
Analizując projekt strony index.php oraz zestaw przygotowanych wczeĞniej tabel MySQL, áatwo
zauwaĪyü, Īe boczne menu zawierające listĊ kategorii dostĊpnych ksiąĪek powinno byü generowane dynamicznie na podstawie danych z bazy. W ten sposób, dziĊki uĪyciu dynamicznego
menu na stronie szablonu, dodawanie kolejnych kategorii, ich edycja czy usuniĊcie bĊdzie od razu
widoczne na wszystkich stronach serwisu.
W przyszäoĈci dziöki uĔyciu bazy danych i dynamicznej listy moĔliwe bödzie takĔe stosunkowo
äatwe i szybkie przygotowanie dodatkowych wersji jözykowych czy innych moduäów rozszerzajñcych funkcjonalnoĈè caäego serwisu.
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Dynamiczna strona WWW
Edycja strony startowej
JeĞli decydujemy siĊ na wykorzystanie listy kategorii ksiąĪek na podstawie treĞci pobranych
z bazy danych, statyczne, wprowadzone rĊcznie nazwy kategorii widoczne w chwili obecnej nie
są juĪ potrzebne i w zasadzie mogą byü usuniĊte. Jednak nie spieszmy siĊ zanadto, nie po to
wprowadzaliĞmy je wczeĞniej, by teraz w jednej chwili usunąü je bezpowrotnie. Aby jednak
uáatwiü sobie dalsze dziaáania, wykorzystamy jedną, pierwszą pozycjĊ listy do budowy nowej
dynamicznej zawartoĞci menu.
W tym celu uwaĪnie, najlepiej w widoku kodu (widok Source lub Split), zaznaczamy kolejne
nazwy kategorii, pozostawiając jedynie pierwszą pozycjĊ, a nastĊpnie po prostu usuwamy zaznaczone elementy ze strony. W rezultacie pozostaáa nam jedynie nazwa jednej kategorii menu.
Wykorzystamy ją jako wzorzec do dalszej pracy (rysunek 4.10).

W widoku kodu lokalizujemy i usuwamy nazwy kategorii. Do budowy dynamicznej wersji serwisu
wystarczy nam jedna pozycja na liĞcie
Rysunek 4.10.

Recordset — Ēródäo dynamicznych danych

Do budowy dynamicznej strony WWW konieczne jest przygotowanie i dostarczenie jej odpowiednich danych. W programie Adobe Dreamweaver CS3 Ĩródáem dynamicznych danych jest
Recordset. Skáada siĊ on z kilku istotnych moduáów przygotowanych za pomocą jĊzyka PHP
i doáączanych do kodu HTML naszej strony. KaĪdy Recordset zawiera:
 Zestaw instrukcji umoĪliwiających nawiązanie komunikacji z bazą danych,
 Zestaw instrukcji umoĪliwiających wykonanie konkretnego zapytania do bazy,
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Zestaw instrukcji przetwarzających dane uzyskane w wyniku zapytania do bazy,
Zestaw instrukcji czyszczących.

Co waĪne, do przygotowania podstawowej wersji Recordseta nie jest potrzebne nie tylko rĊczne
wprowadzanie kodu PHP, ale nawet jego podgląd. Wszystkie operacje moĪemy wykonaü
w trybie graficznym za pomocą odpowiednich paneli dostĊpnych w programie Adobe Dreamweaver CS3.
Panel Data — narzödzia budowy aplikacji

Sercem dynamicznych narzĊdzi Adobe Dreamweaver CS3 jest panel Data dostĊpny w górnym
pasku lub menu (w zaleĪnoĞci od konfiguracji programu) Insert (rysunek 4.11). W tym miejscu
mamy dostĊp do wszystkich istotnych elementów, potrzebnych do budowy dynamicznej aplikacji
WWW. Przyjrzyjmy siĊ tym narzĊdziom. WstĊpnie wszystkie elementy panelu Data moĪna
podzieliü na trzy fantastyczne kategorie:
 NarzĊdzia do pracy z zewnĊtrznymi danymi XML oraz tworzenia dynamicznych efektów
w technologii Ajax.
 NarzĊdzia do wspóápracy z bazą danych.
 Import Tabular Data — osobne narzĊdzie do wprowadzania danych tabelarycznych,
dostĊpne jako odrĊbna kategoria. Podczas importu plików zawierających odpowiednio
sformatowane dane (np. pliku tekstowego zawierającego dane oddzielane przecinkiem,
tabulatorem itp.) moĪemy áatwo i szybko zamieĞciü je w tabeli na stronie bez koniecznoĞci
rĊcznego wprowadzania danych.

Rysunek 4.11. Panel Data (w poprzednich wersjach programu nosiá nazwĊ Application) zawiera szereg narzĊdzi
uáatwiających budowĊ strony WWW opartej na bazie danych lub plikach XML

NarzĊdzia do pracy z zewnĊtrznymi danymi XML oraz tworzenia dynamicznych efektów
w technologii Ajax:
 Spry XML Data Set — narzĊdzie pozwalające utworzyü nowe Ĩródáo danych technologii
Spry (Ajax) na stronie WWW. W tym celu wykorzystywane są zewnĊtrzne pliki XML
o odpowiedniej strukturze.
 Spry Region — narzĊdzie tworzenia obszaru dynamicznych danych budowanych
na podstawie zewnĊtrznego Ĩródáa XML.
 Spry Repeat — narzĊdzie umoĪliwiające wyĞwietlanie kolejno wielu wĊzáów XML
na pojedynczej stronie.
 Spry Repeat list — narzĊdzie umoĪliwiające tworzenie dynamicznej listy, menu
na podstawie danych zawartych w zewnĊtrznym pliku XML.
 Spry Table — wygodne narzĊdzie do tworzenia tabeli danych na podstawie zewnĊtrznego
pliku XML.
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NarzĊdzia do wspóápracy z bazą danych:
 Recordset — narzĊdzie, które umoĪliwia poáączenie strony z bazą, odczyt wáaĞciwych
danych oraz ich prezentacjĊ na stronie.
 Dynamic Data — narzĊdzie umoĪliwiające wprowadzenie dynamicznego (pochodzącego
z bazy danych) tekstu, listy lub pola w wybranym miejscu na stronie WWW.
 Repeat Region — narzĊdzie umoĪliwiające wyĞwietlanie wielu rekordów z bazy
jednoczeĞnie.
 Show Region — zestaw narzĊdzi umoĪliwiających wykonanie podstawowych instrukcji
warunkowych na podstawie danych z bazy. Za pomocą narzĊdzi z tej sekcji moĪemy
Ī
wyĞwietlaü (lub nie) dane z bazy w zaleĪnoĞci od ich dostĊpnoĞci. Instrukcja typu
Ğ
umoĪliwia dodanie najprostszej logiki do strony WWW.
 Recordset Paging — to zestaw narzĊdzi do zarządzania duĪą iloĞcią danych. UmoĪliwia
áatwe dodanie elementów nawigacyjnych na kolejnych stronach zawierających
jednoczeĞnie wiele rekordów.
 Display Record Count — to takĪe zestaw narzĊdzi do zarządzania duĪą iloĞcią danych.
UmoĪliwia áatwe dodanie elementów nawigacyjnych na kolejnych stronach zawierających
jednoczeĞnie wiele rekordów.
 Master Detail Page Set — zestaw narzĊdzi do budowy stron typu
.
zawiera listĊ wszystkich produktów danej kategorii, strona
Strona
— informacje o wybranym produkcie.
 Insert Record — fantastyczne narzĊdzia umoĪliwiające dodawanie rekordów
do bazy danych.
 Update Record — narzĊdzia umoĪliwiające aktualizacjĊ rekordów bazy.
 Delete Record — narzĊdzia umoĪliwiające usuwanie wybranych rekordów z bazy.
 User Authentication — zestaw narzĊdzi uáatwiający budowĊ systemu uwierzytelniania
i logowania uĪytkowników.
 XSL Transformation — zestaw narzĊdzi formatowania dokumentu XML
lub danych RSS
poka

je li jest

kategoria i produkt

Master

Detail

Z punktu widzenia twórcy dynamicznej aplikacji WWW budowanej przy uĪyciu bazy danych
i skryptów PHP, zestaw ten udostĊpnia nie tylko doskonaáe narzĊdzia bazodanowe. Pozwala takĪe
na budowĊ elementów strony na bazie niezwykle popularnej i funkcjonalnej technologii Ajax.
Tym zagadnieniom przyjrzymy siĊ nieco uwaĪniej w dalszej czĊĞci ksiąĪki.
DziĊki uĪyciu prostych narzĊdzi z kategorii
, nauka programowania PHP oraz uĪycia bazy
danych czy plików XML staje siĊ po prostu przyjemnoĞcią.
Data

Przygotowanie Ēródäa danych — Recordset
(strona gáówna serwisu) konieczne
Do budowy dynamicznej listy kategorii na stronie
jest przygotowanie Ĩródáa danych —
, które umoĪliwi poáączenie strony z bazą, odczyt
wáaĞciwych danych — wprowadzonych kategorii oraz ich prezentacjĊ na stronie. W tym celu
index.php

Recordset
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przechodzimy do zakáadki (lub menu) Data dostĊpnej w górnym panelu Insert, po czym z dostĊpnych przycisków wybieramy polecenie (przycisk) Recordset (rysunek 4.12).

Rysunek 4.12. Przycisk Recordset umoĪliwia budowĊ nowego Ĩródáa danych. Na jednej stronie moĪemy wykorzystaü
kilka Recordsetów. KaĪdy z nich odpowiedzialny jest za inne dziaáania
Nowy Recordset moĔemy utworzyè takĔe dwiema innymi metodami. Za poĈrednictwem
dostöpnego w menu górnym Window panelu Bindings klikamy przycisk oznaczony symbolem
+, a nastöpnie z rozwijanej listy wybieramy polecenie Recordset (Query). MoĔemy wykorzystaè
takĔe menu górne Insert, a nastöpnie przejĈè do pozycji Data Objects i z dostöpnej w tym
miejscu listy wybraè polecenie Recordset.

NiezaleĪnie od wybranej metody, duĪe okno dialogowe Recordset pozwoli na precyzyjne ustalenie Ĩródáa danych dla naszej strony.
Panel Recordset dostĊpny jest w dwóch odmianach: Basic (Podstawowy — domyĞlnie aktywny),
doskonaáy dla wszystkich rozpoczynających pracĊ z bazą danych, oraz Advanced (Zaawansowany), konieczny do wprowadzania bardziej zaawansowanych zapytaĔ do bazy. W trybie Basic
podstawowe elementy Recordseta dostĊpne są w postaci wizualnej i nie wymagają w zasadzie
Īadnej znajomoĞci jĊzyka SQL. Podczas pracy w trybie Advanced niezbĊdne jest wprowadzanie
kodu zapytania SQL rĊcznie. Daje nam to duĪe moĪliwoĞci dowolnego ksztaátowania samego
zapytania, jak i relacji pomiĊdzy róĪnymi tabelami.
Do pierwszych prób poáączenia szablonu z bazą danych wykorzystamy Recordset w trybie Basic.
Jego funkcjonalnoĞü okazuje siĊ zupeánie wystarczająca podczas tworzenia listy kategorii ksiąĪek.
W polu Name wprowadzamy opisową nazwĊ zbioru danych. Warto pamiĊtaü, by nie uĪywaü tu
polskich znaków ani spacji. Nazwa powinna byü dobrana tak, by nie kolidowaáa z nazwami tabel,
pól bazy danych ani innymi elementami (nazwami) strony. W tym przypadku do budowy listy
kategorii ksiąĪek moĪemy wykorzystaü prostą, a jednoczeĞnie opisową nazwĊ typu — listaKategorii (rysunek 4.13).
Rysunek 4.13.

Okno Recordset
umoĪliwia
wprowadzenie
na stronĊ zapytania
SQL w trybie
graficznym.
To wspaniaáy sposób
na poznanie i naukĊ
pierwszych poleceĔ
SQL dla uĪytkowników
o mniejszym
doĞwiadczeniu
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Pole Connection pozwala na wskazanie lub utworzenie wáaĞciwego pliku konfiguracyjnego
umoĪliwiającego poáączenie wszystkich stron serwisu z bazą danych. Pliki konfiguracyjne
zapisywane są automatycznie w folderze Connections i zawierają wszystkie niezbĊdne dane
dotyczące serwera baz danych, samej bazy, jej tabel, a takĪe nazwĊ uĪytkownika oraz hasáo.
UĪycie zewnĊtrznych plików konfiguracyjnych z rozszerzeniem *.PHP w znaczący sposób zabezpiecza naszą stronĊ przed nieautoryzowanym dostĊpem do bazy. Dla jednego serwisu moĪemy
przygotowaü kilka niezaleĪnych sposobów áączenia z bazą (plików konfiguracyjnych), co pozwala
ograniczyü dostĊp do wybranych tabel bazy, podnosząc w ten sposób stopieĔ ich zabezpieczenia.
CzĊsto podczas prac testowych wygodnie jest utworzyü dwa niezaleĪne pliki konfiguracyjne.
Jeden zawiera dane do serwera testowego localhost dostĊpnego na naszym dysku. Drugi zawiera
dane niezbĊdne do wspóápracy z produkcyjną bazą danych na fizycznym serwerze WWW.
Podczas tworzenia pierwszego zbioru danych, Recordset, nie ma moĪliwoĞci wyboru sposobu
poáączenia strony z bazą. Po prostu do tej pory nie utworzyliĞmy jeszcze Īadnego pliku konfiguracyjnego. W polu Connection pozostawiamy pozycjĊ None i za pomocą przycisku Define
przechodzimy do okna Connections for Site siteRecenzje (rysunek 4.14).

Rysunek 4.14. W celu nawiązania komunikacji z bazą danych trzeba przygotowaü plik konfiguracyjny — Connection.
Dla wygody testowania naszej strony moĪemy przygotowaü dwa poáączenia, lokalne do testowania strony na serwerze
z naszego dysku oraz internetowe, niezbĊdne do poprawnego dziaáania strony w Internecie

JeĞli wczeĞniej zdefiniowane byáy metody poáączenia z bazą, ich lista widoczna bĊdzie w wyĞwietlonym oknie. Aby zmieniü ustawienia istniejącego pliku konfiguracyjnego, wybieramy go z listy,
a nastĊpnie za pomocą przycisku Edit wchodzimy w tryb edycji jego wáaĞciwoĞci.
W przypadku, gdy tworzymy pierwszy plik konfiguracyjny, na liĞcie nie ma jeszcze widocznych
Īadnych poáączeĔ. Za pomocą przycisku New przechodzimy do kolejnego okna — MySQL
Connection. W tym miejscu uwaĪnie wprowadzamy niezbĊdne dane konfiguracyjne.
 Connection name (Nazwa poáączenia) — to opisowa nazwa poáączenia, która powinna
byü krótka i zrozumiaáa. W przypadku uĪycia serwera testowego localhost moĪemy
wprowadziü nazwĊ localTest. Jest ona krótka, zrozumiaáa i jednoznacznie wskazuje
na uĪycie lokalnego serwera testowego. W przypadku pracy z serwerem internetowym
nazwa w postaci remoteTest doskonale oddaje ten wáaĞnie charakter poáączenia.
 MySQL Server (Serwer bazy danych MySQL) — to adres serwera WWW. W przypadku
pracy z serwerem Krasnal (lub innym zainstalowanym na naszym dysku) jego adres
ma postaü localhost.
 User name (Nazwa uĪytkownika) — to nazwa uĪytkownika, który ma dostĊp do bazy
danych. W przypadku uĪycia serwera Krasnal nazwa uĪytkownika o prawach
administracyjnych (Admin) to root. W przypadku uĪycia innych serwerów konieczne
jest sprawdzenie wáaĞciwej nazwy w ich dokumentacji.
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( á ) — to hasáo dostĊpu do bazy danych dla wybranego uĪytkownika.
W przypadku pracy z serwerem Krasnal hasáo domyĞlnego uĪytkownika to krasnal.
(
) — to wáaĞciwa baza danych wykorzystywana podczas budowy
danego serwisu WWW. MoĪemy oczywiĞcie wprowadziü nazwĊ bazy rĊcznie, jednak
duĪo wygodniej jest wskazaü wáaĞciwą bazĊ z dostĊpnych dla wybranej lokalizacji
(localhost) za pomocą przycisku Select. Do budowy strony z recenzjami ksiąĪek
wybieramy utworzoną wczeĞniej bazĊ — siterecenzje.
Password

Database

Has o

Baza danych

Przykáadowe dane okna MySQL Connection dla serwera Krasnal przedstawione są poniĪej
(rysunek 4.15).
 Connection name: localTest
 MySQL Server: localhost
 User Name: root
 Password: krasnal
 Database: siteRecenzje
Rysunek 4.15.

Podczas tworzenia
lokalnego poáączenia
uĪyjemy danych
dotyczących bazy
na naszym dysku.
W przypadku
poáączenia
internetowego w tym
miejscu wprowadzamy
dane umoĪliwiające
poáączenie i wspóápracĊ
z bazą internetową

Za pomocą przycisku OK potwierdzamy wprowadzone wáaĞciwoĞci poáączenia i przechodzimy
ponownie do okna Connections for Site siteRecenzje. Przycisk Done pozwala zachowaü ustawienia i przenosi nas z powrotem do okna edycji — Recordset.
Co bardzo istotne, bezpoĞrednio po zdefiniowaniu wáaĞciwoĞci ustawieĔ poáączenia nie bĊdzie
ono automatycznie widoczne w polu Connection. Musimy rĊcznie wskazaü wprowadzoną nazwĊ
localTest, by przejĞü do dalszej czĊĞci panelu.
W polu Table wybieramy jedną z tabel w wybranej bazy danych. W przypadku bazy siterecenzje
do budowy listy kategorii wybieramy tabelĊ kategorie, a nastĊpnie w polu Columns poniĪej
okreĞlamy, które pola (kolumny) tabeli chcielibyĞmy wykorzystaü.
W tym przypadku konieczne jest uĪycie wszystkich pól (All), jednak w wielu innych sytuacjach
moĪemy wybraü opcjĊ Selected i (z wciĞniĊtym klawiszem Ctrl) wskazaü wybrane pola konieczne
do budowy naszej strony.
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Widoczne poniĪej sekcje Filter oraz Sort pozwalają na wprowadzenie dodatkowych opcji
dotyczących budowanego zbioru danych. W tej chwili nie ma koniecznoĞci ich modyfikacji
(jednak zrobimy to nieco póĨniej), zatem w obu polach pozostawiamy domyĞlnie wybraną
opcjĊ — None (rysunek 4.16) i za pomocą przycisku OK potwierdzamy wprowadzone dane.
Rysunek 4.16.

Podczas tworzenia
Recordseta konieczne
jest wskazanie
odpowiedniego
poáączenia, tabeli
z bazy oraz jej pól.
W wielu przypadkach
uĪyjemy wszystkich pól
tabeli, jednak o ile jest
to moĪliwe, starajmy
siĊ ograniczaü iloĞü
przesyáanych danych
do minimum

KaĪdy Recordset (Ĩródáo danych) widoczny jest automatycznie w panelu Bindings (panel
Bindings otwiera siĊ w chwili utworzenia nowego Recordseta). Po rozwiniĊciu zawartoĞci za
pomocą przycisku z symbolem + (widoczny tuĪ przed jego nazwą) wyĞwietla on listĊ wszystkich
pól bazy danych doáączonych do bieĪącego Recordseta podczas definiowania jego wáaĞciwoĞci.
W chwili uĪycia Ĩródáa danych generowanego na podstawie tabeli kategorie w panelu Bindings
widoczne są dwie pozycje (rysunek 4.17):
 id_kategorii — zawiera numeryczny identyfikator kategorii w tabeli
 kategoria — nazwa wáaĞciwej kategorii
Rysunek 4.17.

W panelu Bindings
widoczne są (w tym
przypadku dwa) pola
z wybranej tabeli
bazy danych

Do utworzenia dynamicznej listy menu wystarczy oczywiĞcie uĪycie jedynie pola kategoria, które
zawiera nazwy kategorii wprowadzone do bazy danych. Pole id_kategorii wykorzystamy w nieco
innym celu w dalszej czĊĞci rozdziaáu.
Warto w tym momencie zwróciè uwagö na kod (przycisk Source widoczny w górnej czöĈci
okna bieĔñcego dokumentu) HTML/PHP edytowanej strony. Dodanie dynamicznego Ēródäa
Recordset wprowadziäo wiele istotnych zmian. WiökszoĈè z nich widoczna jest w górnej czöĈci
strony. Pomiödzy znacznikami kodu PHP — <?php tu treħè kodu PHP na naszej stronie ?>
wprowadzonych jest kilka funkcji PHP uäatwiajñcych poäñczenie z wybranñ bazñ, wyszukanie
odpowiednich danych oraz wyĈwietlenie ich na stronie.
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Podobnie jak w przypadku jĊzyka HTML, kod PHP zawarty jest w sekcji ograniczonej znacznikami. Zapis <?php oznacza początek kodu PHP na stronie, zaĞ odpowiednio znacznik ?> jest
jego zakoĔczeniem. PomiĊdzy znacznikami zawarte są wáaĞciwe funkcje i dziaáania jĊzyka
PHP/MySQL wykorzystane do wyĞwietlenia treĞci na podstawie utworzonego Ĩródáa danych.
Adobe Dreamweaver CS3 generuje bardzo ciekawy kod strony. Jest on poáączeniem tradycyjnego HTML z elementami PHP umieszczonymi wewnątrz znaczników <?php tu treħè kodu
PHP na naszej stronie ?>. Co waĪne, dziĊki uĪyciu jĊzyka HTML moĪemy budowaü serwis
w trybie graficznym, wprowadzając jedynie dynamiczne dane w wybranych sekcjach strony. Tego
typu podejĞcie zdecydowanie uáatwia pracĊ nawet zaawansowanym uĪytkownikom programu
Adobe Dreamweaver CS3 o mniejszym doĞwiadczeniu w programowaniu.

Dynamiczne menu na stronie
Strona index.php po usuniĊciu nazw pozostaáych kategorii w menu po lewej stronie zawiera teraz
jedynie pojedynczą kategoriĊ. Zaznaczamy ją, a nastĊpnie przechodzimy do palety Bindings. Tu
wybieramy pole kategoria i za pomocą przycisku Insert widocznego w dolnej czĊĞci panelu
wprowadzamy dynamiczną zawartoĞü na stronĊ (rysunek 4.18).
Rysunek 4.18.
Za pomocą przycisku
Insert moĪemy
wprowadzaü

dynamiczne teksty
na stronĊ. àatwiej
i szybciej jest je
przeciągaü z panelu
Bindings w wybrane
poáoĪenie w oknie
aktywnego dokumentu

Zaznaczona wczeĞniej statyczna pozycja menu zostaje w ten sposób automatycznie zastąpiona
treĞcią w postaci {listaKategorii.kategoria}. Zapis w tej wáaĞnie postaci, a takĪe inny kolor
zaznaczenia informuje nas, Īe w tym miejscu wprowadzone zostaáy dynamiczne dane (rysunek
4.19). Pierwszy segment nazwy {listaKategorii.kategoria} oznacza Ĩródáo danych — Recordset. W tym przypadku widoczna nazwa jednoznacznie wskazuje na Recordset listaKategorii.
Druga czĊĞü nazwy widoczna bezpoĞrednio po kropce zawiera nazwĊ pola (kategoria) wykorzystanego do budowy menu na stronie.
Niezwykle wygodną funkcją Adobe Dreamweavera CS3 jest moĪliwoĞü podglądu dynamicznej
zawartoĞci z bazy danych na bieĪącej stronie bez koniecznoĞci uruchamiania przeglądarki internetowej. W tym celu naleĪy zlokalizowaü przycisk Live Data View widoczny w górnej czĊĞci okna
aktywnego dokumentu. Po uruchomieniu podglądu na liĞcie kategorii powinna ukazaü siĊ jedynie
pierwsza pozycja z bazy (rysunek 4.20).
W niektórych sytuacjach uĪycie podglądu Live Data View nie daje dobrych rezultatów. Dotyczy
to szczególnie sytuacji, gdy domyĞlny kolor podĞwietlenia dynamicznych danych pokrywa siĊ
z kolorystyką lub táem tekstu. MoĪemy to áatwo zmieniü za pomocą odpowiedniej edycji preferencji ogólnych programu. Za pomocą polecenia Preferences (Ctrl+U) dostĊpnego w menu
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Rysunek 4.19. Dynamiczna nazwa kategorii na stronie. W domyĞlnej postaci dynamiczne pole tekstowe widoczne
jest w jasnoniebieskim podĞwietleniu. W wielu przypadkach skutecznie utrudnia to pracĊ.

Za pomocą przycisku Live Data View moĪemy podglądaü dynamiczne treĞci bezpoĞrednio na
stronie WWW. Znacznie uáatwia to póĨniejsze formatowanie i planowanie rozmieszczenia elementów na stronie

Rysunek 4.20.

górnym Edit przechodzimy do sekcji Highlighting (rysunek 4.21). JeĞli w dolnej sekcji Live Data
w obu przypadkach ustawimy brak koloru, Adobe Dreamweaver CS3 wyĞwietli dane w oryginalnej ostylowanej postaci. Tego typu podgląd bardzo uáatwia dalszą pracĊ (rysunek 4.22).
Rysunek 4.21.

W oknie Preferencji,
w kategorii
Highlighting mamy
moĪliwoĞü modyfikacji
koloru podĞwietlenia
dynamicznych danych
na stronie. W wielu
przypadkach usuniĊcie
podĞwietlenia jest
bardzo wygodnym
rozwiązaniem
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Rysunek 4.22. Dynamiczne dane bez podĞwietlenia prezentują siĊ duĪo lepiej. Taki tryb podglądu jest bardzo
przydatny podczas edycji stylów CSS i formatowania elementów strony

Prawdopodobnie dla wielu Czytelników widoczny podgląd jest pewnym zaskoczeniem. Skoro
nasz Recordset miaá umoĪliwiü wyĞwietlanie wszystkich kategorii ksiąĪek, czemu widoczny
jest tylko pierwszy rekord bazy danych? Nie ma tu nic dziwnego. Do tej pory nie podjĊliĞmy
Īadnych dziaáaĔ umoĪliwiających wyĞwietlenie wszystkich pozycji z pola kategoria. Spróbujmy
to zmieniü.
Automatycznie podczas uĔycia dowolnego Ēródäa danych (Recordset) mamy dostöp jedynie do pierwszego rekordu bazy. Jego treĈè widoczna jest w trybie Live Data View, a takĔe
na podglñdzie strony w przeglñdarce internetowej — polecenie Preview In Browser (F12)
dostöpne w menu górnym File.

W celu wyĞwietlenia wiĊkszej liczby rekordów na stronie trzeba wprowadziü dodatkowe funkcje
jĊzyka PHP. OczywiĞcie w pierwszej chwili brzmi to raczej maáo zachĊcająco, jednak nie jest
to wcale trudne zadanie. Musimy jedynie precyzyjnie zaznaczyü pierwszą pozycjĊ menu w lewej
kolumnie, zawartą pomiĊdzy znacznikami <li></li> (rysunek 4.23), a nastĊpnie w górnej sekcji
strony zlokalizowaü i wykorzystaü przycisk Repeat Region dostĊpny w zakáadce (lub menu) Data
(rysunek 4.24).

Rysunek 4.23. W dolnej czĊĞci strony widoczna jest hierarchia znaczników HTML naszej strony. Ostatni znacznik
na liĞcie przyporządkowany jest do obiektu aktywnego na stronie. Widoczne tu selektory moĪemy wykorzystywaü
takĪe do precyzyjnego zaznaczania wybranych elementów strony

Za pomocą przycisku Repeat Region moĪemy wprowadzaü cykliczne, powtarzalne elementy strony
na podstawie treĞci pobranych z bazy danych. Obszar Repeat Region budowany na podstawie znaczników pozycji
listy <li> pozwala na budowĊ dynamicznego menu na stronie
Rysunek 4.24.

UĔycie polecenia Repeat Region pozwala automatycznie utworzyè funkcjö jözyka PHP, która
wyĈwietla dowolnñ liczbö rekordów z bazy danych.
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W oknie Repeat Region znajdują siĊ trzy nieskomplikowane opcje. W polu Recordset upewniamy
siĊ, Īe widoczna jest nazwa wáaĞciwego Ĩródáa danych — lista kategorii. Sekcja Show pozwala
na wybór iloĞci rekordów jednorazowo prezentowanych na stronie (rysunek 4.25).

W oknie konfiguracyjnym Repeat Region wprowadzamy docelową liczbĊ rekordów (elementów
z bazy danych), jakie chcielibyĞmy wyĞwietliü na stronie. Nie zawsze uĪycie opcji All daje dobre rezultaty
Rysunek 4.25.



Show ... Records at a Time — to wybór dowolnej, skoĔczonej liczby rekordów

widocznych na stronie
Show All records wyĞwietla peáną listĊ rekordów, niezaleĪnie od jej iloĞci. W sytuacji,
gdy lista rekordów jest bardzo dáuga, uĪycie tej opcji nie tylko spowalnia proces
wyĞwietlania strony, ale takĪe nie wygląda póĨniej zbyt elegancko.

W przypadku budowy listy kategorii ksiąĪek wybierzemy oczywiĞcie opcjĊ All Records (nie mamy
wielu kategorii), co umoĪliwi wyĞwietlenie wszystkich wprowadzonych kategorii w obszarze
menu. W ten sposób uĪytkownicy serwisu bĊdą mogli áatwo i szybko wybraü wáaĞciwą kategoriĊ,
by wyszukaü odpowiednią recenzjĊ ulubionej ksiąĪki.
DziĊki uĪyciu podglądu Live Data View menu widoczne w lewej kolumnie zawiera teraz listĊ
wszystkich kategorii wprowadzonych do bazy danych. Nie byáo to chyba trudne zadanie (rysunek 4.26).

Rysunek 4.26. DziĊki uĪyciu polecenia Repeat Region dynamiczna lista kategorii na podstawie tabeli kategorie z
bazy danych znalazáa siĊ na naszej stronie

152

Adobe Creative Suite 3 Web Standard. Tworzenie dynamicznych stron WWW. Warsztaty

ãñcza tymczasowe

Aby menu nawigacyjne kategorii ksiąĪek umoĪliwiaáo przejĞcie do innej strony serwisu, konieczne jest dodanie mu odpowiednich áączy (linków). Na tym etapie budowy caáego serwisu trudno
jest jeszcze planowaü wáaĞciwe poáączenia pomiĊdzy stronami. W tej chwili nie mamy jeszcze
Īadnych stron, do których miaáyby one prowadziü. OczywiĞcie moglibyĞmy pozostawiü menu
w bieĪącej postaci, jednak wprowadzenie choüby tymczasowych linków znacznie uáatwi nam
póĨniejsze dziaáania, a i teraz wprowadzi nieco zmian w wyglądzie bieĪącej strony.
Menu kategorii ksiąĪek generowane jest dynamicznie na podstawie treĞci pobranych z bazy
danych. W związku z tym na stronie index.php znajduje siĊ jedynie dynamiczne odwoáanie do
wybranego pola {listaKategorii.kategoria} tabeli. DziĊki uĪyciu niezwykle wygodnej funkcji
Repeat Region, wyĞwietlamy w tym miejscu peáną listĊ kategorii. Oznacza to, nie mamy moĪliwoĞci dodania áączy rĊcznie do kaĪdej pozycji menu. Jak áatwo siĊ domyĞliü, muszą byü one takĪe
dynamicznie generowane.
W tej chwili wprowadzimy jednak jedynie proste linki zastĊpcze. W tym celu moĪemy wykorzystaü znacznik #. Wprowadzenie áącza w takiej postaci oczywiĞcie nie spowoduje poprawnego
dziaáania strony, jednak w znaczący sposób uáatwi póĨniejszą modyfikacjĊ.
Zaznaczamy na stronie dynamiczny tekst w postaci {listaKategorii.kategoria}, a nastĊpnie w polu Link wprowadzamy znacznik #. Potwierdzamy to za pomocą klawisza Enter (rysunek 4.27).

Rysunek 4.27.

element strony

Za pomocą selektora <li> na liĞcie w dolnej czĊĞci strony moĪemy precyzyjnie zaznaczyü wybrany

Dodawanie äñczy (linków) naleĔy zawsze potwierdzaè za pomocñ klawisza Enter!

Niestety, dodanie zastĊpczego odnoĞnika wprowadziáo niekorzystną zmianĊ na naszej stronie.
Do tej pory atrakcyjnie wyglądające (na podglądzie lub przy uĪyciu funkcji Live Data View)
menu staáo siĊ niebieskie i podkreĞlone. Nie jest to nic niezwykáego. W ten sposób przeglądarki
domyĞlnie wyĞwietlają áącza na kaĪdej stronie. Dopóki za pomocą definicji CSS nie zmienimy
wyglądu odnoĞnika, dopóty przyjmuje on standardową postaü — niebieski podkreĞlony tekst.
Co ciekawe, wielkoĞü oraz styl odnoĞnika pozostaáy bez zmian, zmieniá siĊ jedynie kolor i dodane
zostaáo podkreĞlenie (rysunek 4.28).
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Rysunek 4.28. Po dodaniu áącza wygląd pozycji menu zmieniá siĊ. W tej chwili elementy listy przybraáy domyĞlny
wygląd odnoĞników na stronie. Są koloru niebieskiego i mają dodatkowe podkreĞlenie

Dodatkowe style CSS

By nadaü elementom menu wczeĞniej okreĞlony wygląd, konieczne jest przygotowanie kolejnych definicji stylów kaskadowych CSS. Nie jest to szczególnie trudne zadanie, jednak w tym
miejscu postaramy siĊ dodaü liĞcie menu kilka ciekawych moĪliwoĞci.
W dzisiejszych czasach, w dobie burzliwego rozwoju Internetu i nowoczesnych technologii,
trudno sobie wyobraziü, by przyciski ekranowe (np. menu z listą kategorii) pozostawaáy statyczne
na stronie. Zazwyczaj nadajemy im typowy efekt RollOver, czyli zmianĊ wyglądu po najechaniu
i naciĞniĊciu kursorem myszki. Tego typu efekty czĊsto kojarzone są z budowaniem specjalnych
elementów graficznych, które nastĊpnie są podmieniane za pomocą skryptów jĊzyka Java Script
w chwili najechania na nie kursorem myszy. Na szczĊĞcie takie podejĞcie dziĞ juĪ moĪe odejĞü
w niepamiĊü. DziĊki uĪyciu stylów kaskadowych moĪemy przygotowaü niemal identyczny wizualnie efekt bez koniecznoĞci uĪycia grafiki i Java Scriptu.
Zanim przejdziemy do budowy stylów, przypomnijmy sobie strukturĊ menu kategorii. CaáoĞü
znajduje siĊ w sekcji <div#sidebar1>, a nastĊpnie wewnątrz sekcji listy nienumerowanej, czyli
<ul></ul>. Jedyna pozycja listy {listaKategorii.kategoria} zamkniĊta jest wewnątrz znacznika
<li></li>. W wyniku dodania odnoĞnika w postaci # pole {listaKategorii.kategoria} zawiera
jeszcze dodatkowy tag jĊzyka HTML — <a href="#">. Jest to znacznik áącza (linku) tymczasowego (#), który w tej chwili nie powoduje Īadnych konkretnych dziaáaĔ na stronie.
Analizując caáą sekcjĊ menu na stronie, nie znajdziemy w tej chwili zbyt wiele kodu. Mamy
jedynie pojedyncze dynamiczne pole {listaKategorii.kategoria} wraz z dodanym odnoĞnikiem
<a>. Peána zawartoĞü listy jest dynamicznie pobierana z bazy i za pomocą obszaru Repeat Region
wielokrotnie powielana na stronie. W tej sytuacji nasze dziaáania związane z formatowaniem menu
dotyczą jedynie dynamicznego pola {listaKategorii.kategoria} (rysunek 4.29).
Krokiem, który spowodowaá utratĊ oryginalnego wyglądu strony, byáo dodanie áącza do dynamicznego pola tekstowego. WiĊkszoĞü przeglądarek przedstawia odnoĞniki (linki), a wiĊc elementy zawarte wewnątrz znacznika <a>, w swój domyĞlny sposób (niebieskie teksty z podkreĞleniem). Chcąc zmieniü ten stan, musimy pokusiü siĊ o modyfikacjĊ wyglądu znacznika <a>.
Niestety, nie moĪemy zrobiü tego globalnie. Redefinicja wyglądu áącza na stronie spowoduje
zmianĊ wyglądu wszystkich linków. O ile w przypadku menu kategorii pewien ustalony wygląd
sprawdzi siĊ doskonale, o tyle w gáównej sekcji dokumentu moĪe wyglądaü bardzo Ĩle. Oznacza
to, Īe musimy w jakiĞ sposób odróĪniü definicjĊ wyglądu znacznika <a> sekcji <div#sidebar1>
od pozostaáych. W zasadzie rozwiązanie widoczne jest juĪ w poprzednim zdaniu. JeĞli wprowadzimy redefinicjĊ znacznika jedynie w sekcji <div#sidebar1>, pozostaáe odnoĞniki pozostaną bez
zmian, co byáo naszym zaáoĪeniem. Zatem do dzieáa.
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Rysunek 4.29.

fragmencie kodu

DziĊki uĪyciu bazy danych caáa lista kategorii wraz z áączami zapisana jest w niewielkim

Klikamy gdziekolwiek dynamiczne pole {listaKategorii.kategoria} (w ten sposób moĪemy
szybko zaznaczyü sekcjĊ znacznika <a>), a nastĊpnie w dolnej czĊĞci strony wskazujemy ostatni
na liĞcie hierarchii elementów strony znacznik <a> (rysunek 4.30). Otwieramy paletĊ CSS Styles
(Shift F11) i dodajemy nowy styl.

Rysunek 4.30.

Za pomocą selektorów w dolnej czĊĞci strony zaznaczamy caáe áącze — znacznik <a>

Adobe Dreamweaver CS3 automatycznie zaproponuje styl typu Advanced, nadając mu nazwĊ
selektora w postaci .twoColElsLthdr #container #sidebar1 a. Podobnie jak robiliĞmy to wczeĞniej, moĪemy nieco ją skróciü, doprowadzając ostatecznie do postaci #sidebar1 a. Zapis ten
oznacza: wszystkie odnoĞniki (znacznik <a>), które znajdują siĊ w sekcji #sidebar1, bĊdą sformatowane na podstawie definicji, jakie niebawem wprowadzimy.
W oknie CSS Rule Definition modyfikujemy jedynie dwie wáaĞciwoĞci stylu (rysunek 4.31):
 Color — doprowadzamy go do oryginalnej postaci widocznej przed dodaniem áącza.
 Decoration: none — w ten sposób usuwamy (jeĞli potrzeba) zbyteczne podkreĞlenie
elementów menu kategorii.
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Rysunek 4.31.

Okno CSS Rule
Definition zawiera
graficzny interfejs
budowy i edycji stylów
CSS. W tym miejscu
zmienimy jedynie kolor
odnoĞnika oraz
usuniemy zbyteczne
podkreĞlenie

Za pomocą przycisku Apply moĪemy od razu sprawdziü dziaáanie stylu na stronie. JeĞli wszystko
wygląda zgodnie z naszymi oczekiwaniami, za pomocą przycisku OK koĔczymy budowĊ stylu.
W tym momencie nie ma potrzeby dokonywaü tu jeszcze wiĊcej modyfikacji. Dodaniem innych
efektów zajmiemy siĊ duĪo póĨniej.
Wykorzystanie obiektów Library

Adobe Dreamweaver CS3 posiada jeszcze jedno wspaniaáe narzĊdzie, które doskonale sprawdzi
siĊ podczas naszej dalszej pracy. Obiekty Library, bo o nich mowa, to dowolne elementy strony,
fragmenty kodu czy wrĊcz caáe funkcjonalne moduáy zapisane w bibliotece (Library) naszego
site’a. Ogromną ich zaletą jest moĪliwoĞü wykorzystania w staáej, niezmiennej i wrĊcz zablokowanej do edycji postaci na wielu róĪnych stronach naszego serwisu. Jednak najwiĊcej korzyĞci
z obiektów Library mamy w chwili ich edycji. Zmieniając obiekt zapisany w bibliotece (Library),
automatycznie aktualizujemy ten wáaĞnie fragment kodu na wszystkich stronach, które go wykorzystują. W pewnym sensie przypomina to dziaáanie szablonu, poniewaĪ podobnie jak szablon,
on takĪe jest zablokowany i niedostĊpny do edycji na kolejnych stronach. Podczas typowej pracy
wykorzystujemy jedynie staáy, zapisany w bibliotece obiekt na wielu stronach serwisu. W odpowiednim momencie modyfikujemy jego zawartoĞü, co spowoduje aktualizacjĊ wszystkich wykorzystujących go stron. Brzmi to fantastycznie i dokáadnie tak dziaáa.
W przypadku strony index.php zbudowaliĞmy wáaĞnie menu nawigacyjne zawierające listĊ kategorii ksiąĪek, których recenzje moĪna znaleĨü w naszym serwisie. Nie jest to jednak w peáni
funkcjonalne menu. Do jego peánego dziaáania potrzebujemy dodaü jeszcze áącza (linki), które
umoĪliwią przeglądanie ksiąĪek wybranej kategorii. W chwili obecnej nie mamy jeszcze przygotowanych takich wáaĞnie stron docelowych. Znacznie utrudnia to przygotowanie wáaĞciwych
áączy (linków). W tej sytuacji doskonaáym rozwiązaniem okaĪe siĊ zastosowanie obiektu Library,
który w oryginalnej postaci wykorzystamy do budowy kolejnych stron serwisu. Gdy powstaną
juĪ strony umoĪliwiające przeglądanie ksiąĪek wybranej kategorii, dodamy odpowiednie áącza
dla obiektu z biblioteki. DziĊki temu wszystkie strony, które wykorzystują taki obiekt, jednoczeĞnie zostaną zaktualizowane. To nie tylko bardzo wygodne rozwiązanie. Pozwala znacznie
przyspieszyü dalszą pracĊ, skupiając siĊ na jej istotnych elementach. Drobne modyfikacje typu
ostatni szlif faktycznie moĪna wprowadziü nieco póĨniej.
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Obiekty Library dostĊpne są jedynie podczas pracy z caáą witryną. Nie ma moĪliwoĞci ich
uĪycia w sytuacji, gdy budujemy jedynie pojedynczą stronĊ i nie przygotowaliĞmy peánej definicji
site’a (katalogu). W celu uĪycia tych obiektów przechodzimy do palety Assets (F11) dostĊpnej
w menu górnym Window (rysunek 4.32).
Rysunek 4.32.

Paleta Assets
przechowuje cenne
zasoby naszego
serwisu. Aby skorzystaü
z jej usáug, naleĪy
wczeĞniej zdefiniowaü
site. Jedynie w tym
trybie mamy dostĊp
do palety Assets,
a w niej do szablonów,
obiektów biblioteki
czy kolorów

Podobnie jak podczas pracy z bazą danych, wszystkie przydatne palety zgrupowane są w pojedynczym oknie i nie ma koniecznoĞci wywoáywania ich z menu górnego Window. Klikając
kolejne zakáadki panelu Files (a takĪe Application w przypadku pracy z dynamicznymi danymi),
moĪemy szybko przechodziü pomiĊdzy odpowiednimi panelami. Panel Assets dostĊpny jest
w tej samej sekcji co podstawowe okno Files, standardowo widoczne po prawej stronie ekranu.
Paleta Assets zawiera szereg niezwykle przydatnych zasobów, które z powodzeniem moĪemy
wykorzystywaü podczas pracy z serwisem. DostĊpne w pionowej kolumnie po lewej stronie przyciski pozwalają na szybkie przeáączenie podglądu zasobów róĪnego typu.
 Images — zawiera listĊ i podglądy wszystkich plików graficznych dostĊpnych w katalogu
gáównym naszego site’a. JeĞli nieco rozszerzymy podgląd zasobów palety Assets,
widoczne staną siĊ takĪe dodatkowe, caákiem przydatne informacje. PoĞród nich
znajdziemy oczywiĞcie nazwĊ oraz: Dimensions, czyli rozmiary grafiki, Size — jej wagĊ,
Type — typ pliku graficznego oraz Full Path — peáną ĞcieĪkĊ dostĊpu do wybranej
grafiki. Podgląd oraz zestaw tych informacji okazują siĊ bardzo przydatne podczas pracy
z wiĊkszymi serwisami, gdzie nie sposób zapamiĊtaü wszelkich informacji o kaĪdym
uĪytym pliku graficznym.
 Colors — to peána lista wszystkich kolorów wykorzystanych podczas budowy naszej
witryny. OczywiĞcie dotyczy ona przede wszystkim tych kolorów, jakie wykorzystaliĞmy
do budowy stylów kaskadowych. JeĞli póĨniej podczas budowy kolejnych elementów
strony czy stylów chcielibyĞmy zachowaü zgodnoĞü kolorystyczną na stronie, moĪemy
podczas ustalania ich barwy wykorzystaü tĊ wáaĞnie listĊ i wskazaü jeden z uĪytych juĪ
wczeĞniej kolorów. Na podglądzie w górnej czĊĞci okna widoczny jest zarówno zapis
koloru w kodzie szesnastkowym, jak i jego definicja na podstawie RGB. MoĪe to byü
niezwykle przydatne szczególnie podczas tworzenia dodatkowych elementów graficznych,
gdy potrzebujemy dopasowaü ich kolor do elementów strony.
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Links — przedstawia peáną listĊ wszystkich zewnĊtrznych adresów URL wykorzystanych
podczas budowy naszej strony. JeĞli pewien odnoĞnik do zewnĊtrznej strony czy adresu
e-mail chcielibyĞmy wykorzystaü w wielu miejscach, wystarczy zaznaczyü odpowiedni
tekst lub grafikĊ i przeciągnąü wáaĞciwy link z palety Assets na zaznaczony element
na stronie.
Flash — to naturalnie zestawienie wszystkich elementów Flash (SWF) dostĊpnych
w katalogu gáównym site’a.
Shockwave — dziĞ juĪ maáo popularna, lista wszystkich elementów Shockwave (DCR)
dostĊpnych do uĪycia na naszej stronie. Pliki typu Shockwave budowane są za pomocą
fantastycznego, choü nieco zapominanego programu Macromedia (Adobe) Director.
Movies — to peána lista filmów wideo zapisanych w gáównym katalogu naszej witryny.
Scripts — to lista wszystkich zewnĊtrznych skryptów (np. Java Script) wykorzystanych
do budowy bieĪącego serwisu.
Templates — zawiera peáną listĊ wszystkich szablonów stron WWW aktywnego serwisu.
Library — to biblioteka wspólnych elementów, jakie w staáej postaci moĪemy
wykorzystywaü na naszej stronie. Dowolna modyfikacja elementu z biblioteki
automatycznie aktualizuje wszystkie strony, jakie z niego korzystają.

Nas oczywiĞcie najbardziej interesuje moĪliwoĞü praktycznego wykorzystania biblioteki (Library).
Jest to niezwykle proste. Musimy precyzyjnie zaznaczyü fragment strony, jaki chcielibyĞmy
zapisaü w bibliotece, i przeciągnąü go do palety Assets. W niektórych sytuacjach trudno jest przeciągnąü zaznaczony element i w takiej chwili moĪemy wykorzystaü takĪe przycisk New Library
Item widoczny w dolnej czĊĞci palety Assets. W ten sposób unikamy káopotliwego niekiedy przeciągania obiektów i precyzyjnie umieszczamy wáaĞciwy element w bibliotece.
W przypadku budowy menu z listą kategorii musimy dokáadnie zaznaczyü obszar, jaki chcielibyĞmy zamieĞciü w bibliotece. W tym celu klikamy widoczną dynamiczną pozycjĊ listy, a nastĊpnie
przechodzimy do widoku kodu. Wprawdzie moĪliwe jest zaznaczanie takĪe w trybie Design,
jednak duĪo áatwiej w ten sposób o pomyákĊ. Pracując w widoku kodu strony, precyzyjnie zaznaczamy jedynie te fragmenty, które są faktycznie konieczne.
DziĊki zaznaczeniu fragment kodu z listą kategorii jest wáaĞnie wyróĪniony na ekranie. Lokalizujemy sekcjĊ znaczników <ul></ul> i zaznaczamy caáy fragment kodu tej listy. NaleĪy zwróciü
baczną uwagĊ, by zaznaczony zostaá zarówno początek listy <ul>, caáa zawartoĞü wraz z kodem
PHP, jak i znacznik koĔcowy listy </ul> (rysunek 4.33).
Teraz za pomocą polecenia New Library Item dostĊpnego w menu bocznym palety (rysunek
4.34) dodajemy caáą listĊ kategorii do biblioteki. W celu áatwiejszego odnalezienia wáaĞciwego
obiektu w bibliotece wprowadzamy jej opisową nazwĊ — listaKategorii (rysunek 4.35). Po
zatwierdzeniu nazwy otrzymamy komunikat o aktualizacji áączy, który naturalnie potwierdzamy.
W rezultacie tych dziaáaĔ menu z listą kategorii zostaáo wyróĪnione kolorem oraz zablokowane
do bezpoĞredniej edycji. W celu modyfikacji elementów menu konieczna jest teraz edycja oryginalnego fragmentu kodu z biblioteki.
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Rysunek 4.33. Zaznaczony fragment listy zamkniĊty wewnątrz znaczników <ul>. MoĪemy zaznaczaü elementy
bezpoĞrednio na stronie lub skorzystaü z selektorów widocznych w jej dolnej czĊĞci
Rysunek 4.34.
Za pomocą przycisku

New Library Item
tworzymy nowy obiekt
w bibliotece. Obiekty
te moĪemy tworzyü
takĪe poprzez
przeciągniĊcie
aktywnej treĞci strony
w okno Library

JeĞli teraz na podstawie strony index.php powstaną nowe strony, kaĪda z nich wykorzysta wprowadzony obiekt z biblioteki. Jego edycja uaktualni wszystkie strony naszego serwisu. A to wáaĞnie
byáo naszym zaáoĪeniem.

Dynamiczna zawartoĈè strony startowej
Kolejne zmiany dotyczą juĪ gáównej czĊĞci strony index.php — <div#mainContent>. Tu w miejsce
widocznych wáaĞnie statycznych informacji tekstowych wprowadzimy treĞü zapisaną w tabeli
informacje naszej bazy danych. Ponadto poniĪej dodamy kolejny moduá serwisu — NowoĞci/
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Rysunek 4.35.

Nowy obiekt
listaKategorii zostaá
zapisany w bibliotece.
Od tej chwili moĪemy
wykorzystywaü go
wielokrotnie w naszej
pracy. Aktualizacja
obiektu z biblioteki
automatycznie
modyfikuje wszystkie
strony serwisu, jakie
go wykorzystują

AktualnoĞci. Znajdą siĊ tu najnowsze informacje dotyczące dziaáania serwisu, opisy, aktualnoĞci

oraz komunikaty administracyjne zapisane w bazie danych. Aby zanadto nie zaĞmiecaü strony
gáównej nadmiarem róĪnorodnych danych i informacji, umieĞcimy tu jedynie 2 – 3 najnowsze
rekordy z bazy. Lista wszystkich aktualnoĞci dostĊpna bĊdzie na stronie Archiwum nowoĞci.
Do pobrania ogólnych informacji o firmie z bazy danych konieczne jest utworzenie kolejnego

Ĩródáa danych zwanego Recordset. W ten sposób moĪliwe bĊdzie nawiązanie poáączenia z zupeánie inną tabelą, wyszukanie wáaĞciwych informacji oraz umieszczenie ich w obszarze edytowal-

nym <div#mainContent> strony.

Nowy Recordset utworzymy tym razem za pomocą palety Bindings (Ctrl+F10) dostĊpnej w menu
górnym Window. Za pomocą niewielkiego przycisku z symbolem + dodajemy nowy Recordset
(rysunek 4.36) i przechodzimy w tryb edycji jego wáaĞciwoĞci. W polu Name wprowadzamy
nazwĊ mainInfo, na liĞcie Connection wybieramy utworzony wczeĞniej plik konfiguracyjny —
localTest, tabelĊ informacje, a nastĊpnie w sekcji Columns wybieramy opcjĊ All, która umoĪliwi
nam dostĊp do wszystkich pól tabeli.
Podobnie jak w przypadku listy kategorii, w tym momencie nie zmieniamy domyĞlnych ustawieĔ
(None) w sekcji Filter oraz Sort (rysunek 4.37).
Nowy Recordset widoczny jest w panelu Bindings. Po rozwiniĊciu jego zawartoĞci widoczne
stają siĊ wszystkie pola utworzonej wczeĞniej tabeli — informacje. DziĊki odpowiedniemu zaprojektowaniu pól tabeli, wprowadzenie dynamicznej treĞci na stronĊ tytuáową nie sprawi nam Īadnych problemów.
Przypomnijmy sobie bieĪącą strukturĊ logiczną strony index.php. Jej tytuá zawarty jest wewnątrz
znaczników <h1></h1>. PoniĪej znajduje siĊ niewielki tekst wprowadzający — nagáówek zawarty
wewnątrz znaczników <h2></h2>. WáaĞciwa treĞü tej strony zapisana jest w kolejnych akapitach
(znaczniki <p></p>) tekstu. JeĞli podczas wprowadzania statycznej treĞci strony zdecydowaliĞmy
siĊ na uĪycie dodatkowej grafiki czy fotografii, widzimy ją poniĪej nagáówka, a jednoczeĞnie
ponad wáaĞciwym tekstem strony.

