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Utworzenie witryny
spoïecznoĂciowej
W poprzednim rozdziale dowiedziaïeĂ siÚ, jak opracowaÊ mapÚ witryny i kanaï wiadomoĂci
dla postów bloga oraz zaimplementowaÊ silnik wyszukiwania w naszej aplikacji bloga. W tym
rozdziale przechodzimy do opracowania aplikacji spoïecznoĂciowej. Przygotujemy funkcjonalnoĂÊ pozwalajÈcÈ uĝytkownikom na logowanie, wylogowanie oraz edytowanie i zerowanie
hasïa. Zobaczysz, jak moĝna utworzyÊ niestandardowe profile dla uĝytkowników i jak zaimplementowaÊ uwierzytelnianie za pomocÈ innej witryny spoïecznoĂciowej.
Oto zagadnienia, na których skoncentrujÚ siÚ w tym rozdziale.
Q Uĝycie frameworka uwierzytelniania.
Q Utworzenie widoków pozwalajÈcych na rejestracjÚ uĝytkowników.
Q Rozbudowa modelu User o obsïugÚ niestandardowego profilu.
Q Implementacja uwierzytelnienia spoïecznoĂciowego za pomocÈ moduïu
python-social-auth.

PracÚ rozpoczynamy od utworzenia nowego projektu.
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Utworzenie projektu
witryny spoïecznoĂciowej
PrzystÚpujemy teraz do budowy aplikacji spoïecznoĂciowej umoĝliwiajÈcej uĝytkownikom
udostÚpnianie obrazów znalezionych w internecie. Na potrzeby tego projektu konieczne jest
opracowanie pewnych komponentów. Oto one.
Q System uwierzytelniania pozwalajÈcy uĝytkownikowi na rejestrowanie, logowanie,

edycjÚ profilu oraz zmianÚ i zerowanie hasïa.
Q System obserwacji pozwalajÈcy uĝytkownikom na Ăledzenie swoich poczynañ.
Q FunkcjonalnoĂÊ pozwalajÈca na wyĂwietlanie udostÚpnianych obrazów oraz

implementacja bookmarkletu umoĝliwiajÈcego uĝytkownikowi pobieranie obrazów
z praktycznie kaĝdej witryny internetowej.
Q Strumieñ aktywnoĂci dla kaĝdego uĝytkownika pozwalajÈcy uĝytkownikom ĂledziÊ

treĂÊ dodawanÈ przez obserwowanych uĝytkowników.
W tym rozdziale zajmiemy siÚ realizacjÈ pierwszego z wymienionych punktów.

RozpoczÚcie pracy nad aplikacjÈ spoïecznoĂciowÈ
Przejdě do powïoki i wydaj poniĝsze polecenia w celu utworzenia Ărodowiska wirtualnego dla
projektu, a nastÚpnie jego aktywacji.
$ mkdir env
$ virtualenv env
$ source env/bin/activate

Znak zachÚty w powïoce wyĂwietla nazwÚ aktywnego Ărodowiska wirtualnego, co pokazaïem
poniĝej.
(env)laptop:~ zenx$

W przygotowanym Ărodowisku wirtualnym zainstaluj framework Django, wydajÈc poniĝsze
polecenie.
$ pip install Django==1.8.6

Kolejnym krokiem jest utworzenie projektu, którego bÚdziemy uĝywaÊ podczas prac nad
aplikacjÈ spoïecznoĂciowÈ. Przejdě do powïoki i wydaj poniĝsze polecenie.
$ django-admin startproject bookmarks
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W ten sposób utworzymy nowy projekt Django o nazwie bookmarks wraz z poczÈtkowÈ strukturÈ
plików i katalogów. Teraz przejdě do nowego katalogu projektu i utwórz nowÈ aplikacjÚ o nazwie
account, wydajÈc poniĝsze polecenia.
$ cd bookmarks/
$ django-admin startapp account

PamiÚtaj, aby aktywowaÊ nowÈ aplikacjÚ w projekcie poprzez dodanie jej do elementów wymienionych na liĂcie INSTALLED_APPS w pliku settings.py. NaszÈ aplikacjÚ umieĂÊ na poczÈtku
listy, przed pozostaïymi zainstalowanymi aplikacjami, tak jak pokazaïem poniĝej.
INSTALLED_APPS = (
'account',
#…
)

Nie zapomnij o wydaniu poniĝszego polecenia, aby przeprowadziÊ synchronizacjÚ bazy danych
z modelami aplikacji domyĂlnych wskazanymi na liĂcie INSTALLED_APPS.
$ python manage.py migrate

Teraz moĝemy juĝ przystÈpiÊ do budowy systemu uwierzytelniania w projekcie, uĝywajÈc
frameworka uwierzytelniania.

Uĝycie frameworka uwierzytelniania
w Django
Django jest dostarczany wraz z wbudowanym frameworkiem uwierzytelniania, który moĝe
obsïugiwaÊ uwierzytelnianie uĝytkowników, sesje, uprawnienia i grupy uĝytkowników. System
uwierzytelniania oferuje widoki dla dziaïañ najczÚĂciej podejmowanych przez uĝytkowników,
takich jak logowanie, wylogowanie, zmiana hasïa i zerowanie hasïa.
Wspomniany framework uwierzytelniania znajduje siÚ w django.contrib.auth i jest uĝywany
takĝe przez inne pakiety Django, typu contrib. Framework uwierzytelniania wykorzystaliĂmy
juĝ w rozdziale 1. do utworzenia superuĝytkownika dla aplikacji bloga, aby mieÊ dostÚp do
witryny administracyjnej.
Kiedy tworzysz nowy projekt Django za pomocÈ polecenia startproject, framework uwierzytelniania
zostaje wymieniony w domyĂlnych ustawieniach projektu. Skïada siÚ z aplikacji django.contrib.auth
oraz przedstawionych poniĝej dwóch klas wymienionych w opcji MIDDLEWARE_CLASSES projektu.
Q AuthenticationMiddleware. WiÈĝe uĝytkowników z ĝÈdaniami za pomocÈ

mechanizmu sesji.
Q SessionMiddleware. Zapewnia obsïugÚ bieĝÈcej sesji miÚdzy poszczególnymi ĝÈdaniami.
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Oprogramowanie poĂredniczÈce to klasa wraz z metodami wykonywanymi globalnie w trakcie
fazy przetwarzania ĝÈdania lub udzielania odpowiedzi na nie. W tej ksiÈĝce klasy oprogramowania poĂredniczÈcego bÚdziemy wykorzystywaÊ w wielu sytuacjach. Temat tworzenia oprogramowania poĂredniczÈcego zostanie dokïadnie omówiony w rozdziale 13.
Framework uwierzytelniania zawiera równieĝ wymienione poniĝej modele.
Q User. Model uĝytkownika wraz z podstawowymi kolumnami, takimi jak username,
password, email, first_name, last_name i is_active.
Q Group. Model grupy do nadawania kategorii uĝytkownikom.
Q Permission. Uprawnienia pozwalajÈce na wykonywanie okreĂlonych operacji.

Opisywany framework zawiera takĝe domyĂlne widoki uwierzytelniania i formularze, z których
bÚdziemy korzystaÊ nieco póěniej.

Utworzenie widoku logowania
Rozpoczynamy od uĝycia wbudowanego w Django frameworka uwierzytelniania w celu umoĝliwienia uĝytkownikom zalogowania siÚ w witrynie. Aby zalogowaÊ uĝytkownika, widok powinien wykonywaÊ poniĝsze akcje.
1. Pobranie nazwy uĝytkownika i hasïa z wysïanego formularza.
2. Uwierzytelnienie uĝytkownika na podstawie danych przechowywanych w bazie danych.
3. Sprawdzenie, czy konto uĝytkownika jest aktywne.
4. Zalogowanie uĝytkownika w witrynie i rozpoczÚcie uwierzytelnionej sekcji.
Najpierw musimy przygotowaÊ formularz logowania. Utwórz nowy plik forms.py w katalogu
aplikacji account i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
from django import forms
class LoginForm(forms.Form):
username = forms.CharField()
password = forms.CharField(widget=forms.PasswordInput)

Formularz bÚdzie uĝywany do uwierzytelnienia uĝytkownika na podstawie informacji przechowywanych w bazie danych. ZwróÊ uwagÚ na wykorzystanie widĝetu PasswordInput do
wygenerowania elementu HTML <input> wraz z atrybutem type="password". Przeprowadě
edycjÚ pliku views.py aplikacji account i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
from
from
from
from

django.http import HttpResponse
django.shortcuts import render
django.contrib.auth import authenticate, login
.forms import LoginForm

def user_login(request):
if request.method == 'POST':
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form = LoginForm(request.POST)
if form.is_valid():
cd = form.cleaned_data
user = authenticate(username=cd['username'],
password=cd['password'])
if user is not None:
if user.is_active:
login(request, user)
return HttpResponse('Uwierzytelnienie zakoñczyïo siÚ sukcesem.')
else:
return HttpResponse('Konto jest zablokowane.')
else:
return HttpResponse('Nieprawidïowe dane uwierzytelniajÈce.')
else:
form = LoginForm()
return render(request, 'account/login.html', {'form': form})

To jest kod podstawowego widoku logowania uĝytkownika. Po wywoïaniu widoku user_login
przez ĝÈdanie GET za pomocÈ wywoïania form = LoginForm() tworzymy nowy egzemplarz
formularza logowania i wyĂwietlamy go w szablonie. Kiedy uĝytkownik wyĂle formularz przy
uĝyciu ĝÈdania POST, przeprowadzane sÈ nastÚpujÈce akcje.
1. Utworzenie egzemplarza formularza wraz z wysïanymi danymi. Do tego celu sïuĝy
polecenie form = LoginForm(request.POST).
2. Sprawdzenie, czy formularz jest prawidïowy. Jeĝeli formularz jest nieprawidïowy,
w szablonie wyĂwietlamy bïÚdy wykryte podczas weryfikacji formularza
(na przykïad uĝytkownik nie wypeïniï jednego z pól).
3. Jeĝeli wysïane dane sÈ prawidïowe, za pomocÈ metody authenticate()
uwierzytelniamy uĝytkownika na podstawie informacji przechowywanych w bazie
danych. Wymieniona metoda pobiera username i password, a zwraca obiekt User,
gdy uĝytkownik zostanie uwierzytelniony, lub None w przeciwnym przypadku.
Ponadto jeĂli uĝytkownik nie bÚdzie uwierzytelniony, zwracamy takĝe obiekt
HttpResponse wraz z odpowiednim komunikatem.
4. W przypadku pomyĂlnego uwierzytelnienia uĝytkownika za pomocÈ atrybutu
is_active sprawdzamy, czy jego konto uĝytkownika jest aktywne. Wymieniony
atrybut pochodzi z modelu User dostarczanego przez Django. Gdy konto uĝytkownika
jest nieaktywne, zwracamy obiekt HttpResponse wraz z odpowiednim komunikatem.
5. Gdy konto uĝytkownika jest aktywne, logujemy go w witrynie internetowej.
Rozpoczynamy takĝe sesjÚ dla uĝytkownika przez wywoïanie metody login()
i zwracamy odpowiedni komunikat informujÈcy o powodzeniu operacji logowania.
ZwróÊ uwagÚ na róĝnice miÚdzy metodami authenticate() i login(). Metoda authenticate()
sprawdza dane uwierzytelniajÈce uĝytkownika i jeĂli sÈ prawidïowe, zwraca obiekt uĝytkownika. Natomiast
metoda login() umieszcza uĝytkownika w bieĝÈcej sesji.
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Teraz musimy opracowaÊ wzorzec adresu URL dla nowo zdefiniowanego widoku. Utwórz
nowy plik urls.py w katalogu aplikacji account i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
from django.conf.urls import url
from . import views
urlpatterns = [
# Widoki logowania.
url(r'^login/$', views.user_login, name='login'),
]

Przeprowadě edycjÚ gïównego pliku urls.py znajdujÈcego siÚ katalogu projektu bookmarks
i dodaj wzorzec adresu URL aplikacji account, co przedstawiïem poniĝej.
from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin
urlpatterns = [
url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
url(r'^account/', include('account.urls')),
]

Widok logowania jest teraz dostÚpny za pomocÈ adresu URL. Przechodzimy wiÚc do przygotowania szablonu dla tego widoku. Poniewaĝ w projekcie nie mamy jeszcze ĝadnych szablonów,
najpierw musimy utworzyÊ szablon bazowy, który nastÚpnie bÚdzie mógï byÊ rozszerzony
przez szablon logowania. WymienionÈ poniĝej strukturÚ plików i katalogów utwórz w katalogu
aplikacji account.
templates/
account/
login.html
base.html

Przeprowadě edycjÚ pliku base.html i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
{% load staticfiles %}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>{% block title %}{% endblock %}</title>
<link href="{% static "css/base.css" %}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div id="header">
<span class="logo">Bookmarks</span>
</div>
<div id="content">
{% block content %}
{% endblock %}
</div>
</body>
</html>
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W ten sposób przygotowaliĂmy szablon bazowy dla budowanej witryny internetowej. Podobnie jak w poprzednim projekcie, takĝe w tym style CSS doïÈczamy w szablonie gïównym.
NiezbÚdne pliki statyczne znajdziesz w materiaïach przygotowanych dla ksiÈĝki. Wystarczy
skopiowaÊ podkatalog static z katalogu account we wspomnianych materiaïach i umieĂciÊ go
w tym samym poïoĝeniu budowanego projektu.
Szablon bazowy definiuje bloki title i content, które mogÈ byÊ wypeïniane przez treĂÊ szablonów rozszerzajÈcych szablon bazowy.
Przechodzimy do utworzenia szablonu dla formularza logowania. W tym celu otwórz plik
account/login.html i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Logowanie{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Logowanie</h1>
<p>Wypeïnij poniĝszy formularz, aby siÚ zalogowaÊ:</p>
<form action="." method="post">
{{ form.as_p }}
{% csrf_token %}
<p><input type="submit" value="Zaloguj"></p>
</form>
{% endblock %}

Ten szablon zawiera formularz, którego egzemplarz jest tworzony w widoku. Poniewaĝ formularz zostanie wysïany za pomocÈ metody POST, doïÈczamy znacznik szablonu {% csrf_token %}
w celu zapewnienia ochrony przed atakami typu CSRF. WiÚcej informacji na temat ataków
CSRF przedstawiïem w rozdziale 2.
W bazie danych nie ma jeszcze ĝadnych kont uĝytkowników. Konieczne jest utworzenie najpierw
superuĝytkownika, aby zapewniÊ sobie dostÚp do witryny administracyjnej i zarzÈdzaÊ pozostaïymi uĝytkownikami. Przejdě do powïoki i wydaj polecenie python manage.py createsuperuser.
Podaj wybranÈ nazwÚ uĝytkownika, adres e-mail i hasïo. NastÚpnie uruchom serwer programistyczny przez wydanie polecenia python manage.py runserver i w przeglÈdarce internetowej
przejdě pod adres http://127.0.0.1:8000/admin/. DostÚp do witryny administracyjnej uzyskasz po
podaniu ustalonej przed chwilÈ nazwy uĝytkownika i hasïa. Gdy znajdziesz siÚ juĝ w witrynie
administracyjnej Django, zobaczysz modele User (ïÈcze Uĝytkownicy) i Group (ïÈcze Grupy)
dla wbudowanego w Django frameworka uwierzytelniania. StronÚ przeznaczonÈ do zarzÈdzania
uĝytkownikami i grupami pokazaïem na rysunku 4.1.
Utwórz nowego uĝytkownika, uĝywajÈc do tego witryny administracyjnej, a nastÚpnie w przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://127.0.0.1:8000/account/login/. PowinieneĂ zobaczyÊ wygenerowany szablon wraz z formularzem logowania (patrz rysunek 4.2).
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Rysunek 4.1. Strona przeznaczona do zarzÈdzania uĝytkownikami i grupami

Rysunek 4.2. Szablon wraz z wyĂwietlonym formularzem logowania

Spróbuj teraz wysïaÊ formularz, pozostawiajÈc niewypeïnione jedno z pól. W takim przypadku
formularz jest uznawany za nieprawidïowy i zostanie wyĂwietlony komunikat bïÚdu, co pokazaïem na rysunku 4.3.

Rysunek 4.3. Komunikat bïÚdu wyĂwietlany po niewypeïnieniu wymaganego pola formularza
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Jeĝeli podasz dane nieistniejÈcego uĝytkownika lub bïÚdne hasïo, Django wygeneruje komunikat o nieudanym logowaniu.
Natomiast po podaniu prawidïowych danych uwierzytelniajÈcych Django wyĂwietli komunikat
o zakoñczonym sukcesem logowaniu, co pokazaïem na rysunku 4.4.

Rysunek 4.4. Logowanie zakoñczone powodzeniem

Uĝycie widoków uwierzytelniania w Django
Framework uwierzytelniania w Django zawiera wiele formularzy i widoków gotowych do natychmiastowego uĝycia. Utworzony przed chwilÈ widok logowania to dobre Êwiczenie pomagajÈce w zrozumieniu procesu uwierzytelniania uĝytkowników w Django. Jednak w wiÚkszoĂci
przypadków moĝesz wykorzystaÊ wspomniane domyĂlne widoki uwierzytelniania.
Do obsïugi uwierzytelniania Django oferuje wymienione poniĝej widoki.
Q login. Obsïuga formularza logowania oraz proces zalogowania uĝytkownika.
Q logout. Obsïuga wylogowania uĝytkownika.
Q logout_then_login. Wylogowanie uĝytkownika, a nastÚpnie przeniesienie go

na stronÚ logowania.
Do obsïugi zmiany hasïa Django oferuje wymienione poniĝej widoki.
Q password_change. Obsïuga formularza pozwalajÈcego uĝytkownikowi na zmianÚ hasïa.
Q password_change_done. Strona informujÈca o sukcesie operacji; zostanie

wyĂwietlona uĝytkownikowi, gdy zmiana hasïa zakoñczy siÚ powodzeniem.
Natomiast do obsïugi operacji zerowania hasïa Django oferuje nastÚpujÈce widoki.
Q password_reset. Umoĝliwienie uĝytkownikowi wyzerowania hasïa.
Generowane jest przeznaczone tylko do jednokrotnego uĝycia ïÈcze wraz
z tokenem, które nastÚpnie bÚdzie wysïane na adres e-mail danego uĝytkownika.
Q password_reset_done. WyĂwietlenie uĝytkownikowi strony z informacjÈ o wysïaniu
wiadomoĂci e-mail wraz z ïÈczem pozwalajÈcym na wyzerowanie hasïa.
Q password_reset_confirm. Widok umoĝliwiajÈcy uĝytkownikowi zdefiniowanie
nowego hasïa.
Q password_reset_complete. Strona informujÈca o sukcesie operacji; zostanie
wyĂwietlona uĝytkownikowi, gdy wyzerowanie hasïa zakoñczy siÚ powodzeniem.
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Zastosowanie wymienionych wyĝej widoków moĝe zaoszczÚdziÊ sporÈ iloĂÊ czasu podczas tworzenia witryny internetowej obsïugujÈcej konta uĝytkowników. W widokach tych uĝywane sÈ
wartoĂci domyĂlne, które oczywiĂcie moĝna nadpisaÊ. Przykïadem moĝe byÊ wskazanie poïoĝenia szablonu przeznaczonego do wygenerowania lub formularza wyĂwietlanego przez widok.
WiÚcej informacji na temat wbudowanych widoków uwierzytelniania znajdziesz na stronie
https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/auth/default/#module-django.contrib.auth.views.

Widoki logowania i wylogowania
Przeprowadě edycjÚ pliku urls.py aplikacji account i dodaj kolejne wzorce adresów URL.
Po wprowadzeniu zmian zawartoĂÊ wymienionego pliku powinna przedstawiaÊ siÚ nastÚpujÈco.
from django.conf.urls import url
from . import views
urlpatterns = [
# Poprzedni widok logowania.
# url(r'^login/$', views.user_login, name='login'),
# Wzorce adresów URL dla widoków logowania i wylogowania.
url(r'^login/$',
'django.contrib.auth.views.login',
name='login'),
url(r'^logout/$',
'django.contrib.auth.views.logout',
name='logout'),
url(r'^logout-then-login/$',
'django.contrib.auth.views.logout_then_login',
name='logout_then_login'),
]

UmieĂciliĂmy znak komentarza na poczÈtku wiersza wzorca adresu URL dla utworzonego
wczeĂniej widoku user_login. Teraz wykorzystamy widok login oferowany przez wbudowany
w Django framework uwierzytelniania.
Utwórz nowy podkatalog w katalogu szablonów aplikacji account i nadaj mu nazwÚ registration.
Podkatalog ten to domyĂlna lokalizacja, w której widoki uwierzytelniania Django spodziewajÈ
siÚ znaleěÊ szablony. Teraz w nowym podkatalogu utwórz plik login.html i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Logowanie{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Logowanie</h1>
{% if form.errors %}
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<p>
Nazwa uĝytkownika lub hasïo sÈ nieprawidïowe.
Spróbuj ponownie.
</p>
{% else %}
<p>Wypeïnij poniĝszy formularz, aby siÚ zalogowaÊ:</p>
{% endif %}
<div class="login-form">
<form action="{% url 'login' %}" method="post">
{{ form.as_p }}
{% csrf_token %}
<input type="hidden" name="next" value="{{ next }}" />
<p><input type="submit" value="Zaloguj"></p>
</form>
</div>
{% endblock %}

Ten szablon logowania jest bardzo podobny do utworzonego wczeĂniej. DomyĂlnie Django
uĝywa formularza AuthenticationForm pochodzÈcego z django.contrib.auth.forms. Formularz próbuje uwierzytelniÊ uĝytkownika i zgïasza bïÈd weryfikacji, gdy logowanie zakoñczy siÚ
niepowodzeniem. W takim przypadku za pomocÈ znacznika szablonu {% if form.errors %}
moĝna przeanalizowaÊ te bïÚdy, aby sprawdziÊ, czy podane zostaïy nieprawidïowe dane uwierzytelniajÈce. ZwróÊ uwagÚ na dodanie ukrytego elementu HTML <input> przeznaczonego do
wysïania wartoĂci zmiennej o nazwie next. Zmienna jest ustawiania przez widok logowania,
gdy w ĝÈdaniu bÚdzie przekazany parametr next (na przykïad http://127.0.0.1:8000/account/
login/?next=/account/).
WartoĂciÈ parametru next musi byÊ adres URL. Jeĝeli ten parametr zostanie podany, widok
logowania w Django przekieruje uĝytkownika po zalogowaniu do podanego adresu URL.
Teraz utwórz szablon logged_out.html w katalogu registration i umieĂÊ w nim nastÚpujÈcy
fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Wylogowanie{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Wylogowanie</h1>
<p>ZostaïeĂ pomyĂlnie wylogowany. Moĝesz <a href="{% url
"login" %}">zalogowaÊ siÚ ponownie</a>.</p>
{% endblock %}

Ten szablon zostanie przez Django wyĂwietlony po wylogowaniu uĝytkownika.
Po dodaniu wzorców adresu URL oraz szablonów dla widoków logowania i wylogowania budowana tutaj witryna internetowa jest gotowa na obsïugÚ logowania uĝytkowników za pomocÈ
oferowanych przez Django widoków uwierzytelniania.
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ZwróÊ uwagÚ, ĝe widok logout_then_login podany w urlconf nie wymaga uĝycia ĝadnego szablonu,
poniewaĝ przekierowuje uĝytkownika do widoku logowania.

PrzystÚpujemy teraz do utworzenia nowego widoku przeznaczonego do wyĂwietlenia uĝytkownikowi panelu gïównego (ang. dashboard) po tym, jak juĝ zaloguje siÚ w aplikacji. Otwórz
plik views.py aplikacji account i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
from django.contrib.auth.decorators import login_required
@login_required
def dashboard(request):
return render(request,
'account/dashboard.html',
{'section': 'dashboard'})

Widok zostaï oznaczony dekoratorem login_required frameworka uwierzytelniania. Zadanie
dekoratora login_required polega na sprawdzeniu, czy bieĝÈcy uĝytkownik zostaï uwierzytelniony. Jeĝeli uĝytkownik jest uwierzytelniony, nastÚpuje wykonanie udekorowanego widoku.
Gdy natomiast uĝytkownik nie jest uwierzytelniony, zostaje przekierowany na stronÚ logowania, a adres URL, do którego próbowaï uzyskaÊ dostÚp, bÚdzie podany jako wartoĂÊ parametru
next ĝÈdania GET. Tym samym po udanym logowaniu uĝytkownik powróci na stronÚ, do której
wczeĂniej próbowaï uzyskaÊ dostÚp. PamiÚtaj, ĝe do obsïugi tego rodzaju sytuacji dodaliĂmy
w szablonie logowania ukryty element <input>.
ZdefiniowaliĂmy równieĝ zmiennÈ section. Wykorzystamy jÈ do ustalenia, którÈ sekcjÚ witryny
obserwuje uĝytkownik. Wiele widoków moĝe odpowiadaÊ tej samej sekcji. To jest prosty sposób
na zdefiniowanie, której sekcji odpowiadajÈ poszczególne widoki.
Teraz naleĝy utworzyÊ szablon dla widoku panelu gïównego. Utwórz nowy plik w katalogu
templates/account/, nadaj mu nazwÚ dashboard.html i umieĂÊ w nim przedstawiony poniĝej kod.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Panel gïówny{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Panel gïówny</h1>
<p>Witaj w panelu gïównym.</p>
{% endblock %}

Kolejnym krokiem jest dodanie poniĝszego wzorca adresu URL dla nowego widoku. To zadanie
przeprowadzamy w pliku urls.py aplikacji account.
urlpatterns = [
#…
url(r'^$', views.dashboard, name='dashboard'),
]
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Teraz przeprowadě edycjÚ pliku settings.py projektu bookmarks i dodaj poniĝszy fragment kodu.
from django.core.urlresolvers import reverse_lazy
LOGIN_REDIRECT_URL = reverse_lazy('dashboard')
LOGIN_URL = reverse_lazy('login')
LOGOUT_URL = reverse_lazy('logout')

Oto wyjaĂnienie dziaïania poszczególnych opcji.
Q LOGIN_REDIRECT_URL. Wskazujemy Django adres URL, do którego ma nastÈpiÊ
przekierowanie, gdy widok contrib.auth.views.login nie otrzymuje
parametru next.
Q LOGIN_URL. Adres URL, do którego ma nastÈpiÊ przekierowanie po zalogowaniu
uĝytkownika (na przykïad za pomocÈ dekoratora login_required).
Q LOGOUT_URL. Adres URL, do którego ma nastÈpiÊ przekierowanie po wylogowaniu

uĝytkownika.
Do dynamicznego utworzenia adresów URL na podstawie ich nazw uĝywamy funkcji
reverse_lazy(). Wymieniona funkcja odwraca adres URL, podobnie jak reverse(), ale moĝna jÈ wykorzystaÊ, gdy zachodzi potrzeba odwrócenia adresu URL przed wczytaniem konfiguracji projektu.
Oto krótkie podsumowanie przeprowadzonych dotÈd dziaïañ.
Q Do naszego projektu dodaliĂmy wbudowane we frameworku uwierzytelniania
Django widoki logowania i wylogowania.
Q PrzygotowaliĂmy wïasne szablony dla obu widoków i zdefiniowaliĂmy prosty
widok, do którego uĝytkownik zostanie przekierowany po zalogowaniu.
Q Na koniec skonfigurowaliĂmy ustawienia Django, aby wspomniane adresy URL

byïy uĝywane domyĂlnie.
Teraz do szablonu bazowego dodamy ïÈcza logowania i wylogowania, co pozwoli na zebranie
wszystkiego w caïoĂÊ.
Konieczne jest ustalenie, czy bieĝÈcy uĝytkownik jest zalogowany, aby wyĂwietliÊ prawidïowe
ïÈcze (logowania lub wylogowania). BieĝÈcy uĝytkownik jest przez oprogramowanie poĂredniczÈce ustawiony w obiekcie HttpRequest. DostÚp do niego uzyskujesz za pomocÈ request.user.
Uĝytkownika znajdziesz w wymienionym obiekcie nawet wtedy, gdy nie zostaï uwierzytelniony.
W takim przypadku uĝytkownik bÚdzie zdefiniowany w postaci egzemplarza obiektu AnonymousUser.
Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy uĝytkownik zostaï uwierzytelniony, jest wywoïanie
metody request.user.is_authenticated().
Przeprowadě edycjÚ pliku base.html i zmodyfikuj element <div> o identyfikatorze header, tak
jak przedstawiïem poniĝej.
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<div id="header">
<span class="logo">Bookmarks</span>
{% if request.user.is_authenticated %}
<ul class="menu">
<li {% if section == "dashboard" %}class="selected"{% endif %}>
<a href="{% url "dashboard" %}">Panel gïówny</a>
</li>
<li {% if section == "images" %}class="selected"{% endif %}>
<a href="#">Obrazy</a>
</li>
<li {% if section == "people" %}class="selected"{% endif %}>
<a href="#">Osoby</a>
</li>
</ul>
{% endif %}
<span class="user">
{% if request.user.is_authenticated %}
Witaj, {{ request.user.first_name }}!
<a href="{% url "logout" %}">Wyloguj</a>
{% else %}
<a href="{% url "login" %}">Zaloguj</a>
{% endif %}
</span>
</div>

Jak moĝesz zobaczyÊ, menu witryny internetowej bÚdzie wyĂwietlane jedynie uwierzytelnionym uĝytkownikom. Sprawdzana jest takĝe bieĝÈca sekcja witryny, aby dodaÊ klasÚ atrybutu
selected do odpowiedniego elementu <li> i tym samym za pomocÈ CSS podĂwietliÊ nazwÚ
aktualnej sekcji. WyĂwietlane jest równieĝ imiÚ uwierzytelnionego uĝytkownika i ïÈcze pozwalajÈce mu na wylogowanie. Jeĝeli uĝytkownik nie jest uwierzytelniony, wyĂwietlone bÚdzie jedynie ïÈcze pozwalajÈce mu na zalogowanie.
Teraz w przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://127.0.0.1:8000/account/login/.
PowinieneĂ zobaczyÊ stronÚ logowania. Podaj prawidïowe dane uwierzytelniajÈce i kliknij przycisk Zaloguj. Po udanym logowaniu znajdziesz siÚ na stronie pokazanej na rysunku 4.5.

Rysunek 4.5. Strona wyĂwietlana uĝytkownikowi po udanym logowaniu
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Jak moĝesz zobaczyÊ, nazwa sekcji Panel gïówny zostaïa za pomocÈ stylów CSS wyĂwietlona
innym kolorem czcionki, poniewaĝ odpowiadajÈcemu jej elementowi <li> przypisaliĂmy klasÚ
selected. Skoro uĝytkownik jest uwierzytelniony, jego imiÚ wyĂwietlamy po prawej stronie
nagïówka. Kliknij ïÈcze Wyloguj, powinieneĂ zobaczyÊ stronÚ pokazanÈ na rysunku 4.6.

Rysunek 4.6. Strona wyĂwietlana uĝytkownikowi po udanym wylogowaniu

Na tej stronie zostaï wyĂwietlony komunikat informujÈcy o udanym wylogowaniu i dlatego nie
jest dïuĝej wyĂwietlane menu witryny internetowej. Ècze znajdujÈce siÚ po prawej stronie
nagïówka zmienia siÚ na Zaloguj.
Jeĝeli zamiast przygotowanej wczeĂniej strony wylogowania zostanie wyĂwietlona strona wylogowania witryny administracyjnej Django, sprawdě listÚ INSTALLED_APPS projektu i upewnij siÚ,
ĝe wpis dotyczÈcy aplikacji django.contrib.admin znajduje siÚ po account. Oba wymienione
szablony sÈ umieszczone na tej samej wzglÚdnej Ăcieĝce dostÚpu i mechanizm wczytywania
szablonów w Django po prostu uĝyje pierwszego znalezionego.

Widoki zmiany hasïa
Uĝytkownikom witryny musimy zapewniÊ moĝliwoĂÊ zmiany hasïa po zalogowaniu siÚ. Zintegrujemy wiÚc oferowane przez framework uwierzytelniania Django widoki przeznaczone do
obsïugi procedury zmiany hasïa. Otwórz plik urls.py aplikacji account i umieĂÊ w nim poniĝsze
wzorce adresów URL.
# Adresy URL przeznaczone do obsáugi zmiany hasáa.
url(r'^password-change/$',
'django.contrib.auth.views.password_change',
name='password_change'),
url(r'^password-change/done/$',
'django.contrib.auth.views.password_change_done',
name='password_change_done'),

Widok password_change zapewnia obsïugÚ formularza pozwalajÈcego na zmianÚ hasïa, natomiast password_change_done wyĂwietla komunikat informujÈcy o sukcesie po udanej operacji
zmiany hasïa przez uĝytkownika. PrzystÚpujemy wiÚc do przygotowania szablonu dla wymienionych widoków.
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Dodaj nowy plik w katalogu templates/registration aplikacji account i nadaj mu nazwÚ
password_change_form.html. NastÚpnie w nowym pliku umieĂÊ poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Zmiana hasïa{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Zmiana hasïa</h1>
<p>Wypeïnij poniĝszy formularz, aby zmieniÊ hasïo.</p>
<form action="." method="post">
{{ form.as_p }}
<p><input type="submit" value="Zmieñ"></p>
{% csrf_token %}
</form>
{% endblock %}

Przedstawiony szablon zawiera formularz przeznaczony do obsïugi procedury zmiany hasïa.
Teraz w tym samym katalogu utwórz kolejny plik i nadaj mu nazwÚ password_change_done.html.
NastÚpnie w nowym pliku umieĂÊ poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Hasïo zostaïo zmienione{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Hasïo zostaïo zmienione</h1>
<p>Zmiana hasïa zakoñczyïa siÚ powodzeniem.</p>
{% endblock %}

Ten szablon zawiera jedynie komunikat sukcesu wyĂwietlany, gdy przeprowadzona przez
uĝytkownika operacja zmiany hasïa zakoñczy siÚ powodzeniem.
W przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://127.0.0.1:8000/account/password-change/.
Jeĝeli uĝytkownik nie jest zalogowany, nastÈpi przekierowanie na stronÚ logowania. Po
udanym uwierzytelnieniu zobaczysz pokazany na rysunku 4.7 formularz pozwalajÈcy na
zmianÚ hasïa.
W wyĂwietlonym formularzu naleĝy podaÊ dotychczasowe hasïo oraz dwukrotnie nowe, a nastÚpnie kliknÈÊ przycisk Zmieñ. Jeĝeli operacja przebiegnie bez problemów, zostanie wyĂwietlona strona wraz komunikatem informujÈcym o sukcesie (patrz rysunek 4.8).
Wyloguj siÚ i zaloguj ponownie za pomocÈ nowego hasïa, aby sprawdziÊ, ĝe wszystko dziaïa
zgodnie z oczekiwaniami.
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Rysunek 4.7. Formularz pozwalajÈcy uĝytkownikowi na zmianÚ hasïa

Rysunek 4.8. Komunikat informujÈcy o udanej zmianie hasïa

Widoki zerowania hasïa
W pliku urls.py aplikacji account dodaj poniĝsze wzorce adresów URL dla widoków przeznaczonych do obsïugi procedury zerowania hasïa.
# Adresy URL przeznaczone do obsáugi procedury zerowania hasáa.
url(r'^password-reset/$',
'django.contrib.auth.views.password_reset',
name='password_reset'),
url(r'^password-reset/done/$',
'django.contrib.auth.views.password_reset_done',
name='password_reset_done'),
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url(r'^password-reset/confirm/(?P<uidb64>[-\w]+)/(?P<token>[-\w]+)/$',
'django.contrib.auth.views.password_reset_confirm',
name='password_reset_confirm'),
url(r'^password-reset/complete/$',
'django.contrib.auth.views.password_reset_complete',
name='password_reset_complete'),

Dodaj nowy plik w katalogu templates/registration/ aplikacji account i nadaj mu nazwÚ
password_reset_form.html. NastÚpnie w utworzonym pliku umieĂÊ poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Zerowanie hasïa{% endblock %}
{% block content %}
<h1>ZapomniaïeĂ hasïa?</h1>
<p>Podaj adres e-mail, aby zdefiniowaÊ nowe hasïo.</p>
<form action="." method="post">
{{ form.as_p }}
<p><input type="submit" value="WyĂlij e-mail"></p>
{% csrf_token %}
</form>
{% endblock %}

Teraz utwórz w tym samym katalogu kolejny plik, tym razem o nazwie password_reset_email.html.
NastÚpnie umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
OtrzymaliĂmy ĝÈdanie wyzerowania hasïa dla uĝytkownika uĝywajÈcego adresu e-mail {{
´email }}. Kliknij poniĝsze ïÈcze:
{{ protocol }}://{{ domain }}{% url "password_reset_confirm"
uidb64=uid token=token %}
Twoja nazwa uĝytkownika: {{ user.get_username }}

Szablon ten zostanie uĝyty do wygenerowania wiadomoĂci e-mail wysyïanej uĝytkownikowi,
który chce przeprowadziÊ operacjÚ wyzerowania hasïa.
Utwórz w tym samym katalogu kolejny plik i nadaj mu nazwÚ password_reset_done.html.
NastÚpnie umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Zerowanie hasïa{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Zerowanie hasïa</h1>
<p>WysïaliĂmy Ci wiadomoĂÊ e-mail wraz z instrukcjami pozwalajÈcymi na
´zdefiniowanie nowego hasïa.</p>
<p>Jeĝeli nie otrzymaïeĂ tej wiadomoĂci, to upewnij siÚ, ĝe w formularzu zerowania
´hasïa wpisaïeĂ adres e-mail podany podczas zakïadania konta uĝytkownika.</p>
{% endblock %}
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Utwórz kolejny plik szablonu, nadaj mu nazwÚ password_reset_confirm.html, a nastÚpnie
umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Zerowanie hasïa{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Zerowanie hasïa</h1>
{% if validlink %}
<p>Dwukrotnie podaj nowe hasïo:</p>
<form action="." method="post">
{{ form.as_p }}
{% csrf_token %}
<p><input type="submit" value="Zmieñ hasïo" /></p>
</form>
{% else %}
<p>Ècze pozwalajÈce na wyzerowanie hasïa jest nieprawidïowe, poniewaĝ
´prawdopodobnie zostaïo juĝ wczeĂniej uĝyte. Musisz ponownie rozpoczÈÊ
´procedurÚ zerowania hasïa.</p>
{% endif %}
{% endblock %}

W kodzie sprawdzamy, czy podane ïÈcze jest prawidïowe. Oferowany przez Django widok
zerowania hasïa ustawia zmiennÈ i umieszcza jÈ w kontekĂcie szablonu. Jeĝeli ïÈcze jest prawidïowe, wtedy wyĂwietlamy uĝytkownikowi formularz wyzerowania hasïa.
Utwórz kolejny plik szablonu i nadaj mu nazwÚ password_reset_complete.html. NastÚpnie
umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Zerowanie hasïa{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Zerowanie hasïa</h1>
<p>Hasïo zostaïo zdefiniowane. Moĝesz siÚ juĝ <a href="{% url "login"
%}">zalogowaÊ</a>.</p>
{% endblock %}

Na koniec przeprowadě edycjÚ szablonu registration/login.html aplikacji account i dodaj poniĝszy fragment kodu po elemencie <form>.
<p><a href="{% url "password_reset" %}">ZapomniaïeĂ hasïa?</a></p>

Teraz w przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://127.0.0.1:8000/account/login/ i kliknij
ïÈcze ZapomniaïeĂ hasïa?. PowinieneĂ zobaczyÊ stronÚ pokazanÈ na rysunku 4.9.
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Rysunek 4.9. Strona pozwalajÈca na rozpoczÚcie procedury wyzerowania hasïa

Na tym etapie w pliku settings.py projektu trzeba umieĂciÊ konfiguracjÚ serwera SMTP, aby
umoĝliwiÊ Django wysyïanie wiadomoĂci e-mail. Procedura dodania tego rodzaju konfiguracji
do projektu zostaïa omówiona w rozdziale 2. Jednak podczas pracy nad aplikacjÈ moĝna skonfigurowaÊ Django do przekazywania wiadomoĂci e-mail na standardowe wyjĂcie zamiast ich
faktycznego wysyïania za pomocÈ serwera SMTP. Framework Django oferuje mechanizm wyĂwietlania wiadomoĂci e-mail w powïoce. Przeprowadě edycjÚ pliku settings.py projektu i dodaj
w nim poniĝszy wiersz kodu.
EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.console.EmailBackend'

Opcja EMAIL_BACKEDN wskazuje na uĝycie klasy przeznaczonej do wysyïania wiadomoĂci e-mail.
WróÊ do przeglÈdarki internetowej, podaj adres e-mail istniejÈcego uĝytkownika i kliknij
przycisk WyĂlij e-mail. PowinieneĂ zobaczyÊ stronÚ pokazanÈ na rysunku 4.10.

Rysunek 4.10. Komunikat potwierdzajÈcy wysïanie wiadomoĂci e-mail wraz z opisem procedury wyzerowania hasïa
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Spójrz na powïokÚ, w której zostaï uruchomiony serwer programistyczny. PowinieneĂ w niej
zobaczyÊ wygenerowanÈ wiadomoĂÊ e-mail.
IME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Subject: Password reset on 127.0.0.1:8000
From: webmaster@localhost
To: user@domain.com
Date: Thu, 24 Sep 2015 14:35:08 -0000
Message-ID: <20150924143508.62996.55653@zenx.local>
OtrzymaliĂmy ĝÈdanie wyzerowania hasïa dla uĝytkownika uĝywajÈcego adresu e-mail
nazwa_uĝytkownika@nazwa_domeny.pl. Kliknij poniĝsze ïÈcze:
http://127.0.0.1:8000/account/password-reset/confirm/MQ/45f9c3f30caafd523055fcc/
Twoja nazwa uĝytkownika: zenx

Ta wiadomoĂÊ e-mail jest generowana za pomocÈ utworzonego wczeĂniej szablonu password_
´reset_email.html. Adres URL pozwalajÈcy na przejĂcie do strony zerowania hasïa zawiera
token dynamicznie wygenerowany przez Django. Po otworzeniu w przeglÈdarce internetowej
otrzymanego ïÈcza przejdziesz na stronÚ pokazanÈ na rysunku 4.11.

Rysunek 4.11. Strona pozwalajÈca na wyzerowanie hasïa

To jest strona umoĝliwiajÈca uĝytkownikowi podanie nowego hasïa; odpowiada ona szablonowi
password_reset_confirm.html. W obu polach formularza wpisz nowe hasïo, a nastÚpnie kliknij
przycisk Zmieñ hasïo. Django utworzy nowe zaszyfrowane hasïo i zapisze je w bazie danych.
NastÚpnie zostanie wyĂwietlona pokazana na rysunku 4.12 strona wraz z komunikatem informujÈcym o sukcesie operacji.
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Rysunek 4.12. Operacja wyzerowania hasïa zakoñczyïa siÚ powodzeniem

Teraz uĝytkownik moĝe zalogowaÊ siÚ na swoje konto, podajÈc nowe hasïo. Kaĝdy token przeznaczony do ustawienia nowego hasïa moĝe byÊ uĝyty tylko jednokrotnie. Jeĝeli ponownie
otworzysz w przeglÈdarce internetowej otrzymane ïÈcze, zostanie wyĂwietlony komunikat
informujÈcy o nieprawidïowym tokenie.
W ten sposób w projekcie zintegrowaïeĂ widoki oferowane przez framework uwierzytelniania
w Django. Wspomniane widoki sÈ odpowiednie do uĝycia w wiÚkszoĂci sytuacji. Jednak zawsze
moĝesz utworzyÊ wïasne widoki, jeĂli potrzebna jest obsïuga niestandardowego zachowania.

Rejestracja uĝytkownika i profil uĝytkownika
IstniejÈcy uĝytkownicy mogÈ siÚ zalogowaÊ, wylogowaÊ, zmieniÊ hasïo lub je wyzerowaÊ, jeĂli
zapomnieli, jakie byïo. Musimy teraz przygotowaÊ widok pozwalajÈcy nowym odwiedzajÈcym
witrynÚ na zaïoĝenie w niej konta uĝytkownika.

Rejestracja uĝytkownika
PrzystÚpujemy do utworzenia prostego widoku pozwalajÈcego odwiedzajÈcemu na zarejestrowanie siÚ w naszej witrynie internetowej. Zaczniemy od formularza, w którym nowy uĝytkownik wprowadzi nazwÚ uĝytkownika, swoje imiÚ i nazwisko oraz hasïo. Przeprowadě edycjÚ
pliku forms.py w katalogu aplikacji account i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
from django.contrib.auth.models import User
class UserRegistrationForm(forms.ModelForm):
password = forms.CharField(label='Hasïo',
widget=forms.PasswordInput)
password2 = forms.CharField(label='Powtórz hasïo',
widget=forms.PasswordInput)
class Meta:
model = User
fields = ('username', 'first_name', 'email')
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def clean_password2(self):
cd = self.cleaned_data
if cd['password'] != cd['password2']:
raise forms.ValidationError('Hasïa nie sÈ identyczne.')
return cd['password2']

UtworzyliĂmy formularz modelu (klasa ModelForm) dla modelu User. W przygotowanym formularzu bÚdÈ uwzglÚdnione jedynie pola username, first_name i email. WartoĂci wymienionych
pól bÚdÈ weryfikowane na podstawie odpowiadajÈcych im kolumn modelu. JeĂli na przykïad
uĝytkownik wybierze juĝ istniejÈcÈ nazwÚ uĝytkownika, otrzyma bïÈd w trakcie weryfikacji
formularza. DodaliĂmy dwa dodatkowe pola password i password2 przeznaczone do zdefiniowania hasïa i jego potwierdzenia. Ponadto zdefiniowaliĂmy metodÚ clean_password2() odpowiedzialnÈ za porównanie obu wpisanych haseï. Jeĝeli nie sÈ takie same, formularz bÚdzie
uznany za nieprawidïowy. Ta operacja sprawdzenia nowego hasïa jest przeprowadzana podczas weryfikacji formularza za pomocÈ jego metody is_valid(). Istnieje moĝliwoĂÊ dostarczenia metody clean_<nazwa_pola>() dla dowolnego pola formularza w celu wyczyszczenia
jego wartoĂci lub zgïoszenia bïÚdu weryfikacji formularza dla okreĂlonego pola. Formularze
zawierajÈ takĝe ogólnÈ metodÚ clean() przeznaczonÈ do sprawdzenia caïego formularza, co
okazuje siÚ uĝyteczne podczas weryfikacji pól zaleĝnych wzajemnie od siebie.
Django oferuje równieĝ formularz UserCreationForm gotowy do natychmiastowego uĝycia.
Znajdziesz go w django.contrib.auth.forms, a sam formularz jest bardzo podobny do utworzonego przez nas wczeĂniej.
Przeprowadě edycjÚ pliku views.py aplikacji account i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
from .forms import LoginForm, UserRegistrationForm
def register(request):
if request.method == 'POST':
user_form = UserRegistrationForm(request.POST)
if user_form.is_valid():
# Utworzenie nowego obiektu uĪytkownika, ale jeszcze nie zapisujemy go w bazie danych.
new_user = user_form.save(commit=False)
# Ustawienie wybranego hasáa.
new_user.set_password(
user_form.cleaned_data['password'])
# Zapisanie obiektu User.
new_user.save()
return render(request,
'account/register_done.html',
{'new_user': new_user})
else:
user_form = UserRegistrationForm()
return render(request,
'account/register.html',
{'user_form': user_form})
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Widok pozwalajÈcy na utworzenie nowego konta uĝytkownika jest caïkiem prosty. Zamiast
zapisywaÊ wprowadzone przez uĝytkownika hasïo w postaci zwykïego tekstu, wykorzystujemy
metodÚ set_password() modelu User, która ze wzglÚdów bezpieczeñstwa szyfruje hasïo.
Teraz przeprowadě edycjÚ pliku urls.py aplikacji account i dodaj w nim poniĝszy wzorzec
adresu URL.
url(r'^register/$', views.register, name='register'),

Na koniec utwórz nowy szablon w katalogu szablonów aplikacji account, nadaj mu nazwÚ
register.html, a nastÚpnie umieĂÊ w nim poniĝszy kod.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Utwórz konto{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Utwórz konto</h1>
<p>Wypeïnij poniĝszy formularz, aby siÚ zarejestrowaÊ:</p>
<form action="." method="post">
{{ user_form.as_p }}
{% csrf_token %}
<p><input type="submit" value="Utwórz konto"></p>
</form>
{% endblock %}

Do tego samego katalogu dodaj nowy plik szablonu o nazwie register_done.html. NastÚpnie
umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Witaj{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Witaj, {{ new_user.first_name }}!</h1>
<p>Twoje konto zostaïo utworzone. Moĝesz siÚ juĝ <a
href="{% url "login" %}">zalogowaÊ</a>.</p>
{% endblock %}

Teraz w przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://127.0.0.1:8000/account/register/.
PowinieneĂ zobaczyÊ wyĂwietlonÈ stronÚ rejestracji nowego uĝytkownika (patrz rysunek 4.13).
Podaj informacje potrzebne do utworzenia nowego konta uĝytkownika i kliknij przycisk
Utwórz konto. Jeĝeli wszystkie pola zostaïy wypeïnione prawidïowo, zostanie wyĂwietlona
strona wraz z komunikatem informujÈcym o pomyĂlnym utworzeniu nowego konta uĝytkownika (patrz rysunek 4.14).
Kliknij ïÈcze Zaloguj, a nastÚpnie podaj dane uwierzytelniajÈce utworzonego przed chwilÈ
uĝytkownika, aby potwierdziÊ, ĝe moĝesz uzyskaÊ dostÚp do nowego konta.
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Rysunek 4.13. Strona wyĂwietlajÈca formularz pozwalajÈcy na utworzenie nowego konta uĝytkownika

Rysunek 4.14. Utworzenie nowego konta uĝytkownika zakoñczyïo siÚ powodzeniem

Teraz do szablonu logowania musimy dodaÊ ïÈcze pozwalajÈce na rejestracjÚ uĝytkownika.
Przeprowadě edycjÚ szablonu registration/login.html i poniĝszy wiersz kodu
<p>Wypeïnij poniĝszy formularz, aby siÚ zalogowaÊ:</p>

zastÈp nastÚpujÈcym.
<p>Wypeïnij poniĝszy formularz, aby siÚ zalogowaÊ. Jeĝeli nie masz jeszcze
konta, moĝesz je utworzyÊ <a href="{% url "register" %}">tutaj</a>.</p>

W ten sposób do strony rejestracji nowego konta uĝytkownika moĝna przejĂÊ bezpoĂrednio ze
strony logowania.
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Rozbudowa modelu User
Podczas pracy z kontami uĝytkowników przekonasz siÚ, ĝe model User oferowany przez framework uwierzytelniania Django sprawdza siÚ w wiÚkszoĂci przypadków. Jednak model User jest
dostarczany wraz z jedynie najbardziej podstawowymi kolumnami. Dlatego teĝ prawdopodobnie bÚdzie trzeba niekiedy rozbudowaÊ model o moĝliwoĂÊ przechowywania dodatkowych
danych. Najlepszym sposobem bÚdzie przygotowanie modelu profilu zawierajÈcego wszystkie
dodatkowe kolumny oraz zwiÈzek typu „jeden do jednego” z dostarczanym przez Django
modelem User.
Przeprowadě edycjÚ pliku models.py aplikacji account i umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
from django.db import models
from django.conf import settings
class Profile(models.Model):
user = models.OneToOneField(settings.AUTH_USER_MODEL)
date_of_birth = models.DateField(blank=True, null=True)
photo = models.ImageField(upload_to='users/%Y/%m/%d',
blank=True)
def __str__(self):
return 'Profil uĝytkownika {}.'.format(self.user.username)

Aby zapewniÊ moĝliwoĂÊ ogólnego dziaïania kodu, do pobrania modelu uĝytkownika uĝywamy funkcji
get_user_model(). NastÚpnie opcja AUTH_USER_MODEL pozwala na odwoïanie do tego modelu podczas definiowania zwiÈzku z modelem User zamiast koniecznoĂci uĝycia bezpoĂredniego odwoïania do
modelu User.

Kolumna user definiuje zwiÈzek typu „jeden do jednego” i pozwala na powiÈzanie profilu
z uĝytkownikiem. ZdjÚcie uĝytkownika jest przechowywane w kolumnie ImageField. W celu
zarzÈdzania obrazami konieczne bÚdzie zainstalowanie jednego z podanych pakietów Pythona
— PIL (ang. python imaging library) lub Pillow, który powstaï na bazie PIL. Instalacja pakietu
Pillow zostanie przeprowadzona po wydaniu w powïoce poniĝszego polecenia.
$ pip install Pillow==2.9.0

Aby w serwerze programistycznym Django umoĝliwiÊ obsïugÚ plików multimedialnych przekazywanych przez uĝytkowników, w pliku settings.py projektu naleĝy dodaÊ poniĝsze wiersze kodu.
MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media/')

Opcja MEDIA_URL wskazuje bazowy adres URL okreĂlajÈcy lokalizacjÚ przeznaczonÈ do przechowywania plików multimedialnych przekazywanych przez uĝytkowników. Natomiast opcja
MEDIA_ROOT okreĂla lokalnÈ ĂcieĝkÚ dostÚpu dla tych plików. ¥cieĝka dostÚpu jest budowana
dynamicznie wzglÚdem projektu, co zapewnia moĝliwoĂÊ ogólnego dziaïania kodu.
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Teraz przeprowadě edycjÚ pliku gïównego urls.py projektu bookmarks i w nastÚpujÈcy sposób
zmodyfikuj znajdujÈcy siÚ w nim kod.
from
from
from
from

django.conf.urls import include, url
django.contrib import admin
django.conf import settings
django.conf.urls.static import static

urlpatterns = [
url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
url(r'^account/', include('account.urls')),
]
if settings.DEBUG:
urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL,
document_root=settings.MEDIA_ROOT)

W ten sposób serwer programistyczny Django staï siÚ odpowiedzialny za obsïugÚ plików
multimedialnych podczas prac nad aplikacjÈ.
Funkcja pomocnicza static() jest odpowiednia do stosowania w Ărodowisku programistycznym,
ale na pewno nie w produkcyjnym. PamiÚtaj, aby w Ărodowisku produkcyjnym nigdy nie udostÚpniaÊ plików statycznych za pomocÈ Django.
Przejdě do powïoki i wydaj nastÚpujÈce polecenie, które spowoduje utworzenie migracji bazy
danych dla nowego modelu.
$ python manage.py makemigrations

PowinieneĂ otrzymaÊ nastÚpujÈce dane wyjĂciowe.
Migrations for 'account':
0001_initial.py:
- Create model Profile

Kolejnym krokiem jest zsynchronizowanie bazy danych za pomocÈ poniĝszego polecenia.
$ python manage.py migrate

Wygenerowane dane wyjĂciowe bÚdÈ zawieraïy miÚdzy innymi nastÚpujÈcy wiersz.
Applying account.0001_initial... OK

Przeprowadě edycjÚ pliku admin.py aplikacji account i zarejestruj model Profile w witrynie
administracyjnej, co pokazaïem poniĝej.
from django.contrib import admin
from .models import Profile
class ProfileAdmin(admin.ModelAdmin):
list_display = ['user', 'date_of_birth', 'photo']
admin.site.register(Profile, ProfileAdmin)
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Ponownie uruchom serwer programistyczny za pomocÈ polecenia python manage.py runserver.
Teraz bÚdziesz mógï zobaczyÊ model Profile w witrynie administracyjnej projektu, co pokazaïem na rysunku 4.15.

Rysunek 4.15. Model Profile wyĂwietlony w witrynie administracyjnej Django

Teraz zajmiemy siÚ umoĝliwieniem uĝytkownikowi przeprowadzenia edycji profilu w witrynie
internetowej. Dodaj poniĝsze formularze modelu do pliku forms.py aplikacji account.
from .models import Profile
class UserEditForm(forms.ModelForm):
class Meta:
model = User
fields = ('first_name', 'last_name', 'email')
class ProfileEditForm(forms.ModelForm):
class Meta:
model = Profile
fields = ('date_of_birth', 'photo')

Oto krótkie omówienie dodanych formularzy.
Q UserEditForm. Formularz pozwala uĝytkownikowi na edycjÚ imienia, nazwiska
i adresu e-mail. Wymienione informacje sÈ przechowywane we wbudowanym
w Django modelu User.
Q ProfileEditForm. Formularz pozwala uĝytkownikowi na edycjÚ danych dodatkowych,
które zostanÈ zapisane w modelu Profile. Uĝytkownik bÚdzie mógï podaÊ datÚ

urodzenia i wczytaÊ obraz (tak zwany awatar) dla swojego profilu.
Przeprowadě edycjÚ pliku views.py aplikacji account i zaimportuj model Profile w nastÚpujÈcy sposób.
from .models import Profile

NastÚpnie dodaj poniĝsze wiersze kodu do widoku register; umieĂÊ je pod funkcjÈ new_user.save().
# Utworzenie profilu uĪytkownika.
profile = Profile.objects.create(user=new_user)

Kiedy uĝytkownik rejestruje siÚ w witrynie, tworzymy powiÈzany z nim pusty model. Dla istniejÈcych uĝytkowników obiekty Profile musimy utworzyÊ rÚcznie za pomocÈ witryny administracyjnej Django.
Teraz umoĝliwimy uĝytkownikowi edycjÚ profilu. Dodaj poniĝszy fragment kodu do tego samego
pliku (views.py).
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from .forms import LoginForm, UserRegistrationForm, UserEditForm, ProfileEditForm
@login_required
def edit(request):
if request.method == 'POST':
user_form = UserEditForm(instance=request.user,
data=request.POST)
profile_form = ProfileEditForm(
instance=request.user.profile,
data=request.POST,
files=request.FILES)
if user_form.is_valid() and profile_form.is_valid():
user_form.save()
profile_form.save()
else:
user_form = UserEditForm(instance=request.user)
profile_form = ProfileEditForm(instance=request.user.profile)
return render(request,
'account/edit.html',
{'user_form': user_form,
'profile_form': profile_form})

Uĝywamy dekoratora login_required, poniewaĝ w celu przeprowadzenia edycji profilu uĝytkownik musi byÊ uwierzytelniony. W takim przypadku korzystamy z dwóch modeli formularzy,
czyli UserEditForm przeznaczonego do przechowywania danych wbudowanego modelu User
i ProfileEditForm przeznaczonego do przechowywania dodatkowych danych profilu. Aby
zweryfikowaÊ dane wysïane w formularzu, sprawdzamy, czy wartoĂciÈ zwrotnÈ metody is_valid()
w obu wymienionych formularzach jest True. Jeĝeli tak, zawartoĂÊ obu formularzy zapisujemy
w celu uaktualnienia odpowiedniego obiektu w bazie danych.
Dodaj poniĝszy wzorzec adresu URL do pliku urls.py aplikacji account.
url(r'^edit/$', views.edit, name='edit'),

Na koniec w katalogu templates/account/ utwórz nowy szablon dla widoku i nadaj mu nazwÚ
edit.html. NastÚpnie w tym pliku umieĂÊ poniĝszy fragment kodu.
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Edycja konta{% endblock %}
{% block content %}
<h1>Edycja konta</h1>
<p>Ustawienia konta moĝesz zmieniÊ za pomocÈ poniĝszego formularza:</p>
<form action="." method="post" enctype="multipart/form-data">
{{ user_form.as_p }}
{{ profile_form.as_p }}
{% csrf_token %}
<p><input type="submit" value="Zapisz zmiany"></p>
</form>
{% endblock %}
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Aby umoĝliwiÊ przekazywanie plików, w formularzu musi znaleěÊ siÚ opcja enctype="multipart/
´form-data". Wykorzystujemy tylko jeden formularz HTML do wysïania obu formularzy Django, czyli
user_form i profile_form.

Zarejestruj nowego uĝytkownika i przejdě pod adres http://127.0.0.1:8000/account/edit/ w przeglÈdarce internetowej. PowinieneĂ zobaczyÊ stronÚ pokazanÈ na rysunku 4.16.

Rysunek 4.16. Strona pozwalajÈca na edycjÚ profilu uĝytkownika

Teraz moĝemy zmodyfikowaÊ stronÚ panelu gïównego i umieĂciÊ na niej ïÈcza prowadzÈce do
stron pozwalajÈcych na edycjÚ profilu i zmianÚ hasïa. Otwórz szablon account/dashboard.html
i poniĝszy wiersz kodu
<p>Witaj w panelu gïównym.</p>

zastÈp nastÚpujÈcym.
<p>Witaj w panelu gïównym. Moĝesz <a href="{% url "edit" %}">edytowaÊ
profil</a> lub <a href="{% url "password_change" %}">zmieniÊ hasïo</a>.</p>

Po wprowadzonych zmianach uĝytkownik bÚdzie miaï z poziomu panelu gïównego dostÚp do
formularza umoĝliwiajÈcego edycjÚ profilu.
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Uĝycie wïasnego modelu User
Django oferuje moĝliwoĂÊ caïkowitego zastÈpienia modelu User wïasnym. Klasa modelu powinna
dziedziczyÊ po klasie AbstractUser zapewniajÈcej peïnÈ implementacjÚ uĝytkownika domyĂlnego
jako modelu abstrakcyjnego. WiÚcej informacji na temat tego rodzaju podejĂcia znajdziesz na stronie
https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/auth/customizing/#substituting-a-custom-user-model.
Zastosowanie wïasnego modelu uĝytkownika daje znacznie wiÚkszÈ elastycznoĂÊ, choÊ moĝe
oznaczaÊ równieĝ nieco wiÚkszÈ trudnoĂÊ podczas integracji z innymi aplikacjami, które wspóïdziaïajÈ ze standardowym modelem User.

Uĝycie frameworka komunikatów
Podczas obsïugi akcji podejmowanych przez uĝytkowników moĝe wystÈpiÊ koniecznoĂÊ informowania ich o skutkach podjÚtych przez nich dziaïañ. Django oferuje wbudowany framework pozwalajÈcy na wyĂwietlanie uĝytkownikom jednorazowych powiadomieñ. Framework
jest dostarczany przez aplikacjÚ django.contrib.messages, która zostaïa domyĂlnie umieszczona
na liĂcie INSTALLED_APPS w pliku settings.py podczas tworzenia nowego projektu za pomocÈ
polecenia python manage.py startproject. ZwróÊ uwagÚ na fakt, ĝe plik ustawieñ zawiera
oprogramowanie poĂredniczÈce o nazwie django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware
umieszczone na liĂcie MIDDLEWARE_CLASSES ustawieñ projektu. Framework komunikatów zapewnia prosty sposób dodawania komunikatów przeznaczonych do wyĂwietlenia uĝytkownikom.
Wspomniane komunikaty sÈ przechowywane w bazie danych i wyĂwietlane podczas nastÚpnego ĝÈdania wykonywanego przez danego uĝytkownika. Framework komunikatów moĝna wykorzystaÊ w widokach — w tym celu naleĝy zaimportowaÊ odpowiedni moduï — a nastÚpnie
moĝna juĝ dodawaÊ nowe komunikaty za pomocÈ prostych skrótów, co pokazaïem poniĝej.
from django.contrib import messages
messages.error(request, 'WystÈpiï pewien problem!')

Nowe wiadomoĂci moĝesz tworzyÊ z wykorzystaniem metody add_message() lub dowolnej
z wymienionych poniĝej metod skrótów.
Q success(). Komunikat sukcesu wyĂwietlany po zakoñczeniu operacji
powodzeniem.
Q info(). Ogólny komunikat informacyjny.
Q warning(). WystÈpiï pewien problem, ale jeszcze nie mamy do czynienia

z niepowodzeniem.
Q error(). Akcja nie zakoñczyïa siÚ powodzeniem lub doszïo do niepowodzenia.
Q debug(). Komunikaty debugowania, które bÚdÈ usuniÚte lub zignorowane

w Ărodowisku produkcyjnym.

135

Kup książkę

Poleć książkę

Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych

Przechodzimy teraz do wyĂwietlania komunikatów uĝytkownikom. Poniewaĝ framework komunikatów jest stosowany globalnie w projekcie, komunikaty moĝemy wyĂwietlaÊ uĝytkownikowi za pomocÈ szablonu bazowego. Otwórz wiÚc plik base.html i poniĝszy fragment kodu
umieĂÊ pomiÚdzy elementem <div> o identyfikatorze header a elementem <div> o identyfikatorze content.
{% if messages %}
<ul class="messages">
{% for message in messages %}
<li class="{{ message.tags }}">
{{ message|safe }}
<a href="#" class="close"><܅/a>
</li>
{% endfor %}
</ul>
{% endif %}

Framework komunikatów zawiera procesor kontekstu dodajÈcy zmiennÈ messages do kontekstu ĝÈdania. Dlatego teĝ wymienionej zmiennej moĝna uĝywaÊ w szablonie do wyĂwietlania
uĝytkownikowi aktualnych komunikatów.
Teraz zmodyfikujmy widok edycji profilu, aby wykorzystaÊ w nim framework komunikatów.
Przeprowadě edycjÚ pliku views.py naszej aplikacji i zmieñ kod widoku edit na nastÚpujÈcy.
from django.contrib import messages
@login_required
def edit(request):
if request.method == 'POST':
#…
if user_form.is_valid() and profile_form.is_valid():
user_form.save()
profile_form.save()
messages.success(request, 'Uaktualnienie profilu '\
'zakoñczyïo siÚ sukcesem.')
else:
messages.error(request, 'WystÈpiï bïÈd podczas uaktualniania profilu.')
else:
user_form = UserEditForm(instance=request.user)
#…

DodaliĂmy komunikat informujÈcy o sukcesie wyĂwietlany, gdy operacja zmiany profilu zakoñczy siÚ powodzeniem. Jeĝeli którykolwiek formularz bÚdzie wypeïniony nieprawidïowo,
nastÈpi wyĂwietlenie komunikatu bïÚdu.
W przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://127.0.0.1:8000/account/edit/, a nastÚpnie
przeprowadě edycjÚ profilu. JeĂli profil zostanie pomyĂlnie zaktualizowany, powinieneĂ zobaczyÊ komunikat informujÈcy o sukcesie, co pokazaïem na rysunku 4.17.
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Rysunek 4.17. Komunikat informujÈcy o zakoñczonej powodzeniem edycji profilu

Gdy formularz jest nieprawidïowy, Django wyĂwietli komunikat bïÚdu, taki jaki pokazaïem na
rysunku 4.18.

Rysunek 4.18. Komunikat informujÈcy o bïÚdzie, który wystÈpiï podczas uaktualniania profilu

Implementacja wïasnego
mechanizmu uwierzytelniania
Django pozwala na uwierzytelnianie wzglÚdem wielu róĝnych ěródeï. Opcja AUTHENTICATION_
´BACKENDS to lista mechanizmów uwierzytelniania, które mogÈ byÊ stosowane w projekcie.
DomyĂlnie opcja ta ma nastÚpujÈcÈ wartoĂÊ.
('django.contrib.auth.backends.ModelBackend',)

DomyĂlny model o nazwie ModelBackend uwierzytelnia uĝytkowników na podstawie bazy danych za pomocÈ modelu User dostarczanego przez django.contrib.auth. Takie rozwiÈzanie
okazuje siÚ wystarczajÈce w wiÚkszoĂci projektów. Istnieje jednak moĝliwoĂÊ przygotowania
wïasnego mechanizmu uwierzytelniania i wykorzystania innych ěródeï, na przykïad usïug
katalogowych (LDAP) bÈdě teĝ innego systemu.
WiÚcej informacji dotyczÈcych dostosowania mechanizmu uwierzytelniania do wïasnych
potrzeb znajdziesz na stronie https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/auth/customizing
´/#other-authentication-sources.
JeĂli tylko uĝyjesz funkcji authenticate() zdefiniowanej w django.contrib.auth, Django spróbuje po kolei uwierzytelniÊ uĝytkownika wzglÚdem kaĝdego mechanizmu zdefiniowanego na
liĂcie AUTHENTICATION_BACKENDS aĝ do chwili, gdy którakolwiek próba zakoñczy siÚ powodzeniem.
Jeĝeli nie uda siÚ uwierzytelniÊ uĝytkownika za pomocÈ ĝadnego mechanizmu, wtedy pozostanie on niezalogowany w witrynie.
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Django pozwala na bardzo ïatwe zdefiniowanie wïasnego mechanizmu uwierzytelniania.
Sama procedura opiera siÚ na klasie dostarczajÈcej dwie wymienione poniĝej metody.
Q authenticate(). Metoda pobiera dane uwierzytelniajÈce jako parametry. WartoĂciÈ
zwrotnÈ jest True, jeĝeli udaïo siÚ uwierzytelniÊ uĝytkownika, i False w przypadku
niepowodzenia.
Q get_user(). Metoda pobiera parametr w postaci identyfikatora uĝytkownika i zwraca
odpowiadajÈcy mu obiekt User.
Przygotowanie wïasnego mechanizmu uwierzytelnienia jest naprawdÚ ïatwe i sprowadza siÚ
do utworzenia klasy Pythona implementujÈcej obie wymienione metody. Zdefiniujemy teraz
wïasny mechanizm uwierzytelniania, aby pozwoliÊ uĝytkownikom na zalogowanie siÚ do witryny
za pomocÈ adresu e-mail zamiast nazwy uĝytkownika.
Utwórz nowy plik w katalogu aplikacji account i nadaj mu nazwÚ authentication.py. NastÚpnie
umieĂÊ w nim poniĝszy fragment kodu.
from django.contrib.auth.models import User
class EmailAuthBackend(object):
"""
Uwierzytelnia uĝytkownika na podstawie adresu e-mail.
"""
def authenticate(self, username=None, password=None):
try:
user = User.objects.get(email=username)
if user.check_password(password):
return user
return None
except User.DoesNotExist:
return None
def get_user(self, user_id):
try:
return User.objects.get(pk=user_id)
except User.DoesNotExist:
return None

To jest prosty mechanizm uwierzytelniania. Metoda authenticate() pobiera parametry opcjonalne username i password. Wprawdzie moĝna by uĝyÊ innych parametrów, ale zdecydowaïem
siÚ na wymienione, aby uïatwiÊ wspóïpracÚ tego mechanizmu z widokami frameworka uwierzytelniania. Oto dokïadne omówienie sposobu dziaïania powyĝszego kodu.
Q authenticate(). Próbujemy pobraÊ uĝytkownika na podstawie podanego adresu e-mail
oraz sprawdzamy hasïo za pomocÈ wbudowanej metody check_password() modelu
User. Wymieniona metoda dla podanego przez uĝytkownika hasïa generuje wartoĂÊ
hash, którÈ nastÚpnie porównuje z wartoĂciÈ przechowywanÈ w bazie danych.
Q get_user(). Metoda pobiera uĝytkownika na podstawie identyfikatora podanego
w parametrze user_id. Django wykorzystuje mechanizm, który uwierzytelniï uĝytkownika,
do pobrania odpowiadajÈcego mu obiektu User na czas trwania sesji uĝytkownika.
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Przeprowadě edycjÚ pliku settings.py projektu i dodaj poniĝsze ustawienia.
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
'account.authentication.EmailAuthBackend',
)

Pozostawiamy domyĂlny mechanizm ModelBackend uĝywany do uwierzytelnienia uĝytkownika
na podstawie podanych przez niego nazwy uĝytkownika i hasïa. Opracowany mechanizm uwierzytelnienia na podstawie adresu e-mail dodajemy jako drugi. Teraz w przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://127.0.0.1:8000/account/login/. Poniewaĝ Django bÚdzie próbowaï uwierzytelniÊ uĝytkownika za pomocÈ kaĝdego mechanizmu, wiÚc do witryny moĝesz siÚ
zalogowaÊ, podajÈc nazwÚ uĝytkownika lub adres e-mail.
KolejnoĂÊ umieszczenia mechanizmów uwierzytelniania na liĂcie AUTHENTICATION_BACKENDS ma znaczenie. Jeĝeli te same dane uwierzytelniajÈce sÈ prawidïowe dla wielu mechanizmów, Django zakoñczy
próby na pierwszym mechanizmie, za pomocÈ którego uda siÚ uwierzytelniÊ uĝytkownika.

Dodanie do witryny uwierzytelnienia
za pomocÈ innej witryny spoïecznoĂciowej
ByÊ moĝe do budowanej witryny internetowej zechcesz dodaÊ obsïugÚ uwierzytelnienia za pomocÈ innego serwisu spoïecznoĂciowego, takiego jak Facebook, Twitter lub Google. DostÚpny jest
moduï Pythona o nazwie Python-social-auth, który uïatwia proces implementacji tego rodzaju
uwierzytelnienia. DziÚki wykorzystaniu wymienionego moduïu moĝesz zezwoliÊ uĝytkownikowi
na logowanie siÚ do witryny internetowej za pomocÈ konta, które zaïoĝyï w innym serwisie. Kod
moduïu Python-social-auth znajdziesz na stronie https://github.com/omab/python-social-auth.
Sam moduï jest dostarczany wraz z róĝnymi mechanizmami uwierzytelniania dla róĝnych
frameworków Pythona, w tym takĝe dla Django.
Aby zainstalowaÊ moduï za pomocÈ menedĝera pip, przejdě do powïoki i wydaj poniĝsze
polecenie.
$ pip install python-social-auth==0.2.12

NastÚpnie umieĂÊ social.apps.django_app.default na liĂcie INSTALLED_APPS w pliku settings.py
projektu, tak jak pokazaïem poniĝej.
INSTALLED_APPS = (
#…
'social.apps.django_app.default',
)
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W ten sposób dodajemy do projektu Django aplikacjÚ default moduïu python-social-auth.
Teraz wydaj poniĝsze polecenie, aby przeprowadziÊ synchronizacjÚ modeli python-social-auth
z bazÈ danych.
$ python manage.py migrate

PowinieneĂ zobaczyÊ zastosowanie migracji dla aplikacji default.
Applying default.0001_initial... OK
Applying default.0002_add_related_name... OK
Applying default.0003_alter_email_max_length... OK

Moduï Python-social-auth oferuje obsïugÚ mechanizmu uwierzytelniania wielu usïug. PeïnÈ
listÚ znajdziesz na stronie https://python-social-auth.readthedocs.org/en/latest/backends/index.
´html#supported-backends.
W rozdziale zaimplementujemy uwierzytelnienie w naszej aplikacji za pomocÈ konta uĝytkownika w serwisach Facebook, Twitter i Google.
Na poczÈtek konieczne jest dodanie do projektu wzorca adresu URL dla logowania za pomocÈ
serwisu spoïecznoĂciowego. Otwórz gïówny plik urls.py w projekcie bookmarks i umieĂÊ w nim
przedstawiony poniĝej wzorzec.
url('social-auth/',
include('social.apps.django_app.urls', namespace='social')),

Aby uwierzytelnianie za pomocÈ serwisu spoïecznoĂciowego dziaïaïo, konieczne jest podanie
nazwy hosta, poniewaĝ wiele tego rodzaju usïug nie pozwala na przekierowanie na adres
127.0.0.1 lub localhost. W systemach Linux lub OS X rozwiÈzaniem jest edycja pliku /etc/hosts
polegajÈca na dodaniu wiersza mapujÈcego dowolnie wybranÈ domenÚ na adres komputera
lokalnego. W omawianym przykïadzie decydujemy siÚ na domenÚ moja-witryna.pl, wiÚc polecenie ma nastÚpujÈcÈ postaÊ.
127.0.0.1 moja-witryna.pl

Powyĝsze polecenie oznacza, ĝe po podaniu adresu moja-witryna.pl zostanie wskazany
komputer lokalny. Jeĝeli uĝywasz Windows, plik hosts znajdziesz w C:\Winwows\System32\
Drivers\etc\hosts.
Aby sprawdziÊ, czy zdefiniowane przekierowanie dziaïa zgodnie z oczekiwaniami, w przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://moja-witryna.pl:8000/account/login/. Jeĝeli zostanie wyĂwietlona strona logowania do naszej aplikacji, wszystko dziaïa prawidïowo.
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Uwierzytelnienie za pomocÈ serwisu Facebook
Jeĝeli chcesz pozwoliÊ uĝytkownikowi na zalogowanie siÚ do naszej witryny internetowej za pomocÈ
jego konta w serwisie Facebook, poniĝszy wiersz kodu umieĂÊ na liĂcie AUTHENTICATION_BACKENDS
w pliku settings.py projektu.
'social.backends.facebook.Facebook2OAuth2',

Dodanie uwierzytelnienia spoïecznoĂciowego za pomocÈ serwisu Facebook wymaga konta
programistycznego Facebook oraz utworzenia nowej aplikacji Facebook. W przeglÈdarce
internetowej przejdě pod adres https://developers.facebook.com/apps/?action=create i kliknij
przycisk Create a New App. Jako nazwÚ aplikacji podaj Bookmarks, natomiast z rozwijanego
menu Kategoria wybierz opcjÚ Aplikacje dla stron i kliknij przycisk Create App ID. Odpowiedz
na pytanie mechanizmu zabezpieczajÈcego i kliknij przycisk WyĂlij. W ustawieniach aplikacji
w serwisie Facebook jako platformÚ wybierz Strona internetowa, a gdy padnie pytanie o adres
URL witryny, podaj http://moja-witryna.pl:8000/.
Teraz przejdě do panelu gïównego budowanej witryny internetowej, powinieneĂ zobaczyÊ
dane pokazane na rysunku 4.19.

Rysunek 4.19. Dane aplikacji Facebook w witrynie administracyjnej Django

Skopiuj wartoĂci App ID i App Secret, a nastÚpnie dodaj je do pliku settings.py projektu, tak
jak pokazaïem poniĝej.
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_KEY = 'XXX' # WartoĞü App ID pobrana z serwisu Facebook.
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SECRET = 'XXX' # WartoĞü App Secret pobrana z serwisu Facebook.

Opcjonalnie moĝesz dodaÊ opcjÚ SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SCOPE i zdefiniowaÊ dodatkowe uprawnienia dla uĝytkowników serwisu Facebook.
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SCOPE = ['email']
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Na koniec otwórz szablon registration/login.html i poniĝszy fragment kodu umieĂÊ w bloku
content.
<div class="social">
<ul>
<li class="facebook"><a href="{% url "social:begin" "facebook"
%}">Zaloguj siÚ za pomocÈ konta Facebook</a></li>
</ul>
</div>

W przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://moja-witryna.pl:8000/account/login/.
Teraz zmodyfikowana strona logowania powinna wyglÈdaÊ tak, jak pokazaïem na rysunku 4.20.

Rysunek 4.20. Zmodyfikowana strona logowania

Kliknij przycisk Zaloguj siÚ za pomocÈ konta Facebook. Zostaniesz przekierowany do serwisu
Facebook i zobaczysz okno modalne z pytaniem o udzielenie uprawnieñ aplikacji Bookmarks
na uzyskanie dostÚpu do Twojego publicznego profilu w serwisie Facebook (patrz rysunek 4.21).
Kliknij przycisk OK. Moduï Python-social-auth zajmie siÚ obsïugÈ uwierzytelnienia. Jeĝeli
wszystko przebiegnie bez problemów, zostaniesz zalogowany i przeniesiony na stronÚ panelu
gïównego w budowanej witrynie internetowej. PamiÚtaj, ĝe ten adres URL zostaï podany w opcji
LOGIN_REDIRECT_URL. Jak moĝesz zobaczyÊ, implementacja w aplikacji uwierzytelnienia za
pomocÈ innego serwisu spoïecznoĂciowego jest naprawdÚ prosta.
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Rysunek 4.21. Pytanie o zgodÚ na uzyskanie dostÚpu do profilu w serwisie Facebook

Uwierzytelnienie za pomocÈ serwisu Twitter
W przypadku uwierzytelnienia z wykorzystaniem serwisu Twitter konieczne jest dodanie poniĝszego wiersza kodu do listy AUTHENTICATION_BACKENDS w pliku settings.py aplikacji.
'social.backends.twitter.TwitterOAuth',

Musisz utworzyÊ nowÈ aplikacjÚ z poziomu konta w serwisie Twitter. W przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres https://apps.twitter.com/app/new i podaj informacje szczegóïowe
dotyczÈce aplikacji. Oto miÚdzy innymi one.
Q Website. http://moja-witryna.pl:8000/
Q Callback URL. http://moja-witryna.pl:8000/social-auth/complete/twitter/

Upewnij siÚ, ĝe zaznaczone jest pole wyboru Allow this application to be used to Sign in with
Twitter. NastÚpnie kliknij kartÚ Keys and Access Tokens. PowinieneĂ zobaczyÊ stronÚ pokazanÈ
na rysunku 4.22.
Dane wymienione w polach Consumer Key i Consumer Secret skopiuj do przedstawionych
poniĝej ustawieñ w pliku settings.py projektu.
SOCIAL_AUTH_TWITTER_KEY = 'XXX' # WartoĞü Consumer Key pobrana z serwisu Twitter.
SOCIAL_AUTH_TWITTER_SECRET = 'XXX' # WartoĞü Consumer Secret pobrana z serwisu Twitter.
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Rysunek 4.22. Szczegóïy dotyczÈce aplikacji w serwisie Twitter

Teraz przeprowadě edycjÚ szablonu login.html i poniĝszy fragment kodu umieĂÊ w elemencie <ul>.
<li class="twitter"><a href="{% url "social:begin" "twitter"
%}">Zaloguj siÚ za pomocÈ konta Twitter</a></li>

W przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://moja-witryna.pl:8000/account/login/
i kliknij ïÈcze Zaloguj za pomocÈ konta Twitter. Zostaniesz przekierowany do serwisu Twitter
i poproszony o autoryzowanie aplikacji, co pokazaïem na rysunku 4.23.

Rysunek 4.23. Autoryzacja aplikacji w serwisie Twitter

Kliknij przycisk Zaloguj siÚ. Zostaniesz zalogowany, a nastÚpnie przeniesiony na stronÚ panelu
gïównego budowanej witryny internetowej.
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Uwierzytelnienie za pomocÈ serwisu Google
Serwis Google oferuje moĝliwoĂÊ uwierzytelnienia za pomocÈ OAuth2. WiÚcej informacji na temat
tej implementacji znajdziesz na stronie https://developers.google.com/accounts/docs/OAuth2.
PracÚ trzeba zaczÈÊ od utworzenia klucza API w Google Developer Console. W przeglÈdarce
internetowej przejdě pod adres https://console.developers.google.com/project, a nastÚpnie w rozwijanym menu Select a project wybierz opcjÚ Create a project…. Wpisz nazwÚ projektu i kliknij
przycisk Create (patrz rysunek 4.24).

Rysunek 4.24. Utworzenie nowego projektu w Google Developer Console

Po utworzeniu projektu kliknij ïÈcze Enable and manage APIs w niebieskim obszarze zatytuïowanym Google APIs. W nowym menu po lewej stronie kliknij sekcjÚ Credentials. Teraz
kliknij przycisk Create credentials i wybierz OAuth client ID, co pokazaïem na rysunku 4.25.
Najpierw trzeba bÚdzie skonfigurowaÊ pewne zgody. To jest strona wyĂwietlana uĝytkownikowi i zawiera pytanie o zgodÚ na udzielenie dostÚpu do Twojej witryny internetowej za pomocÈ konta Google danego uĝytkownika. Kliknij przycisk Configure consent screen. Wybierz
adres e-mail, podaj Bookmarks w polu Product name, a nastÚpnie kliknij przycisk Save. W ten
sposób dane dla budowanej przez nas aplikacji zostaïy skonfigurowane i zostaniesz przekierowany na stronÚ pozwalajÈcÈ na dokoñczenie tworzenia identyfikatora klienta.
W wyĂwietlonym formularzu podaj nastÚpujÈce informacje.
Q Application type. Wybierz opcjÚ Web application.
Q Name. Podaj nazwÚ Bookmarks.
Q Authorized redirect URIs. Podaj adres http://moja-witryna.pl:8000/social-auth/

complete/google-oauth2/.
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Rysunek 4.25. Przygotowanie uwierzytelnienia za pomocÈ OAuth2 w Google

Wypeïniony formularz powinien wyglÈdaÊ tak, jak pokazaïem na rysunku 4.26.

Rysunek 4.26. Formularz pozwalajÈcy na uzyskanie identyfikatora klienta
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Kliknij przycisk Create. Otrzymasz wartoĂci Client ID i Client Secret, które musisz umieĂciÊ
w pliku settings.py w nastÚpujÈcy sposób.
SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_KEY = '' # WartoĞü Consumer Key pobrana z serwisu Google.
SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_SECRET = '' # WartoĞü Consumer Secret pobrana z serwisu Google.

W menu po lewej stronie Google Developers Console przejdě do sekcji Overview. Zobaczysz
wyĂwietlonÈ listÚ wszystkich API udostÚpnianych przez Google. W sekcji Social APIs wybierz
Google+ API, a nastÚpnie kliknij przycisk Enable na wyĂwietlonej stronie, co pokazaïem na
rysunku 4.27.

Rysunek 4.27. WïÈczenie API Google+

Przeprowadě edycjÚ szablonu login.html i dodaj poniĝszy fragment kodu do elementu <ul>.
<li class="google"><a href="{% url "social:begin" "google-oauth2" %}">Zaloguj siÚ
´za pomocÈ konta Google</a></li>

W przeglÈdarce internetowej przejdě pod adres http://moja-witryna.pl:8000/account/login/.
Teraz zmodyfikowana strona logowania powinna wyglÈdaÊ tak, jak pokazaïem na rysunku 4.28.

Rysunek 4.28. Zmodyfikowana strona logowania
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uwierzytelnienia, 139, 422
wielu subdomen, 448
ochrona poïÈczeñ, 442

ograniczenie dostÚpu do widoków,
361
opcja fuzzy, 312
opis kursu, 390
oprogramowanie poĂredniczÈce,
445
optymalizacja kolekcji QuerySet,
201

P
panel gïówny, 160
platforma
e-learningu, 337
wdroĝeniowa WSGI, 436
wyszukiwania Solr, 92
plik
__init__.py, 207
admin.py, 28
authentication.py, 138
bookmarklet.js, 161
forms.py, 54, 153, 247
manage.py, 24
models.py, 28, 194, 339, 399
settings.py, 24, 27, 139, 188
share.html, 59
signals.py, 206
urls.py, 25, 74, 178, 263, 377
wsgi.py, 25
views.py, 55, 247, 372, 381,
386
pliki
CSV, 271
PDF, 280
pïatnoĂci, 266, 267
pobieranie
obiektów, 40
podobnych postów, 75
pola formularza, 154
polecenia administracyjne, 448
poïÈczenie Solr, 92
powiadomienia
o dokonanej pïatnoĂci, 269
o pïatnoĂciach, 267
powielanie akcji, 198
poziomy buforowania, 405
prefiks jÚzyka, 312
procedura wyzerowania hasïa, 124
procesory kontekstu, 242
produkty rekomendowane, 334
profil uĝytkownika, 126
projekt
schematu danych, 29
sklepu, 218

witryny spoïecznoĂciowej,
106
przechowywanie
elementów widoków, 208,
211
koszyka, 231
rankingu, 213
przekazanie obrazu, 375
pusty schemat, 95
Python, 22

R
RabbitMQ, 251
rachunek PDF, 282, 283
rejestracja
modeli, 341
modeli katalogu, 221
modelu Image, 153
uczestnika, 390
uĝytkownika, 126
zamówienia, 244
rekomendacja produktu, 328, 336
rodzaje treĂci, 399
router, 424
rozbudowa witryny
administracyjnej, 274
RST, representational state
transfer, 413

S
schemat danych dla bloga, 29
SEO, search engine optimization,
29
serializacja, 415
treĂci kursu, 427
zagnieĝdĝona, 419
serwer
Nginx, 439
programistyczny, 25
serwis
Facebook, 141
Google, 145
Twitter, 143
silnik
rekomendacji produktu, 328
wyszukiwania, 92
sklep internetowy, 217
rozbudowa, 285
skïadnia, 416
Solr, 92
Solr core, 94
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sorl-thumbnail, 167
sprawdzenie projektu, 435
SSL, secure sockets layer, 442
strona
listy produktów, 325
logowania, 118, 142, 147, 357
panelu gïównego, 160
szczegóïów dotyczÈcych
produktu, 328
szczegóïów koszyka, 329
szczegóïów profilu
uĝytkownika, 191
stronicowanie, 49
AJAX, 176
strumieñ aktywnoĂci, 193, 198
subdomena, 447
superuĝytkownik, 33, 111
sygnaï, 204
m2m_changes, 206
system
komentarzy, 62
uwierzytelniania, 354
obserwacji, 184
zarzÈdzania treĂciÈ, CMS,
338, 354
szablon
base.html, 179, 189
dla akcji, 202
dla widoków, 46
dla widoku, 59
do wyĂwietlenia koszyka, 237
form.html, 365
ManageCourseListView, 364
PDF, 279
shop/base.html, 226
stronicowania, 50
szczegóïów posta, 67
user/detail.html, 192
szablony
katalogu, 224
uwierzytelniania, 355
szczegóïy
posta, 67
zamówienia, 278

¥
Ăledzenie dziaïañ uĝytkownika, 183
Ărodowisko
odizolowane, 22
produkcyjne, 431, 439
sandbox, 264

T
tagi, 70, 72
tïumaczenie
kodu Pythona, 300
kolumn modelu, 317
tïumaczenie
leniwe, 300
modeli, 316, 323
o nazwie Rosetta, 309
standardowe, 300
szablonów, 305
wïasnego kodu, 301
wzorców adresów URL, 313
zawierajÈce zmienne, 301
znaczników sklepu, 306
Twitter, 143
tworzenie API, 413
tworzenie
aplikacji, 28
bloga, 21
bookmarkletu, 158
certyfikatu SSL, 442
dekoratora, 175
formularza na podstawie
modelu, 64
formularzy, 54
indeksów, 97
kanaïu wiadomoĂci, 90
kolekcji widoku, 424
konta pïatnoĂci, 258
koszyka, 228
kursu, 366
menedĝerów modelu, 42
migracji, 31
miniatury, 167
modeli, 219
modeli kuponu, 286
modeli kursu, 339
modeli treĂci, 347
modeli zamówienia, 244
modelu Image, 150
obiektów, 38
obiektów Action, 197
odizolowanego Ărodowiska
Pythona, 22
platformy e-learningu, 338
procesora kontekstu, 241
projektu, 24
silnika rekomendacji
produktu, 328
sklepu internetowego, 217

Solr core, 94
superuĝytkownika, 33
system obserwacji, 184
systemu komentarzy, 62
systemu kuponów, 285
systemu zarzÈdzania treĂciÈ,
354
szablonów, 46
szablonów dla akcji, 202
szablonów katalogu, 224
szablonów uwierzytelniania,
355
szablonu PDF, 279
widoków katalogu, 222
widoków koszyka, 235
widoków listy, 43, 187, 417
widoku AJAX, 191
widoku logowania, 108
widoku obrazu, 165
widoku rejestracji uczestnika,
390
widoku wyszukiwania, 100
witryny administracyjnej, 33
witryny spoïecznoĂciowej, 105
wïasnej migracji, 318
wïasnych filtrów, 79
wïasnych filtrów szablonu, 84
wïasnych kolumn modelu, 349
wïasnych uprawnieñ, 426
wïasnych widoków, 421
zamówienia, 247

U
uaktualnianie obiektów, 39
udostÚpnianie treĂci, 149
umieszczanie zewnÚtrznych
treĂci, 153
uprawnienia, 360, 426
do widoków, 423
uruchomienie serwera
programistycznego, 25
using namespace std;, 413
usprawnienie bloga, 53
ustawienia
bufora, 403
internacjonalizacji, 297
lokalizacji, 297
projektu, 27
sesji, 229
Ărodowiska produkcyjnego, 433
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usuwanie
kursu, 367
obiektu, 41
zawartoĂci pól formularza, 154
uwierzytelnianie, 137, 422
za pomocÈ serwisu Facebook,
141
za pomocÈ serwisu Google,
145
za pomocÈ serwisu Twitter,
143
uWSGI
instalacja, 436
konfiguracja, 436
uĝycie
bazy danych, 208, 210
bufora, 410
domieszek, 358, 362
frameworka contenttypes, 194
frameworka komunikatów, 135
frameworka uwierzytelniania,
107
moduïu django-localflavor, 327
sesji, 228
sygnaïów, 204
Ărodowiska sandbox, 264
widoków uwierzytelniania,
113
wïasnego modelu User, 135
zbioru formularzy, 367

W
warstwa ORM, 76
wczytywanie jQuery, 170
wdroĝenie, 431
WeasyPrint, 279
weryfikacja pól formularza, 327
wiadomoĂci e-mail, 53
widok
ContentDeleteView, 376
CourseDetailView, 387
CourseListView, 386, 387
dla profilu uĝytkownika, 187
listy, 42, 187
logowania, 108
logowania, 114
ManageCourseListView, 364
ModuleOrderView, 381
rejestracji uczestnika, 390

szczegóïowego obrazu, 165
szczegóïowy, 187, 417
szczegóïów, 42
wylogowania, 114
wyszukiwania, 100
zmiany hasïa, 119
widoki
dla tïumaczeñ, 324
katalogu, 222
koszyka, 235
listy, 417
oparte na klasach, 51
opartych na klasach, 357
uwierzytelniania, 113
zerowania hasïa, 121
witryna
administracyjna, 274
administracyjna Django, 33
administracyjna dla modeli,
33
spoïecznoĂciowa, 105
wïasne
akcje, 271
filtry, 79
filtry szablonu, 84
kolumny modelu, 349
oprogramowanie
poĂredniczÈce, 445
polecenia administracyjne,
448
widoki, 421
znaczniki szablonu, 80
wïasny
dekorator, 175
mechanizm uwierzytelniania,
137
model User, 135
WSGI, Web Server Gateway
Interface, 26, 436
wspóïdzielenie postów, 53
wygaĂniÚcie sesji, 230
wykonywanie ĝÈdañ AJAX, 172
wylogowanie, 114
wyniki wyszukiwania, 103
wysyïanie
dokumentów PDF, 283
wiadomoĂci e-mail, 57
wyĂwietlanie
kursów, 385
modeli, 36

strumienia aktywnoĂci, 200
koszyka, 237
wzorce adresów URL, 44, 275,
312

X
XSS, cross-site scripting, 277

Z
zadania asynchroniczne, 251, 253
zamówienie, 244, 294
zarzÈdzanie
internacjonalizacjÈ, 297
moduïami, 376
moduïami kursu, 368
pïatnoĂciami, 257
treĂciÈ, 338, 376
treĂciÈ kursu, 379
ustawieniami, 431
zamówieniami, 257
zasoby
multimedialne, 441
statyczne, 441
zastosowanie
kuponu, 288, 294
migracji, 31, 323
zbiór formularzy, 367
zerowanie hasïa, 121, 126
zmiana
hasïa, 119
jÚzyka, 315
kolejnoĂci moduïów, 380
znacznik szablonu, 79, 80
{% blocktrans %}, 306
{% trans %}, 306
zwiÈzek typu „wiele do wielu”,
152, 184

¿
ĝÈdania AJAX, 171
ĝÈdanie
GET, 56, 248
POST, 56, 248
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