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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 dzi� odwiedzaæ nudne, 
statyczne strony? Statyczne witryny WWW, nawet te najbardziej atrakcyjne pod wzglêdem 
tre�ci 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 tre�æ przechowywana jest w bazie danych i pobierana przy ka¿dym 
otwarciu przez odwiedzaj¹cego. Modyfikacja tre�ci takiej witryny opiera siê na wygodnym 
module administracyjnym, którego obs³uga nie wymaga znajomo�ci 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 nowo�ciami, modu³y wyszukiwawcze i modu³y zarz¹dzania tre�ci¹. Znajdziesz tu tak¿e 
informacje o dodawaniu do strony elementów zrealizowanych w technologiach Flash 
i Ajax oraz o publikowaniu witryny na serwerze. 

� Przygotowanie elementów graficznych w Fireworks CS3 
� Projektowanie struktury witryny 
� Instalacja �rodowiska 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¿liwo�ci Adobe Creative Studio 3
i pracuj jak profesjonalista
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Rozdzia  4.

Dynamiczny serwis WWW

Po czenie z baz  danych

Tworzenie dynamicznej wersji serwisu

W pierwszej cz ci niniejszego opracowania zaj li my si  planowaniem, a nast pnie przygoto-waniem podstawowych elementów struktury naszej strony. W rezultacie przygotowane zosta ykonieczne do jej budowy elementy graficzne, katalog i definicja site’a, strona g ówna naszegoserwisu — index.html, a tak e konieczne do jej atrakcyjnej prezentacji style kaskadowe. Niecopó niej przekszta cili my g ówn  stron  serwisu w szablon programu Adobe Dreamweaver CS3i na tym zako czyli my dotychczasowe dzia ania. Najwy sza pora, by przej  do najciekawszegoetapu budowy dynamicznych serwisów — przekszta cenia jego statycznej wersji w now  struktur ,opart  na bazie danych i kodzie PHP.
Przygotowanie rodowiska testowego w programie Adobe Dreamweaver CS3

Do budowy dynamicznej strony internetowej konieczne jest u ycie testowego serwera WWWoraz odpowiednio skonfigurowanych baz danych i tabel MySQL. Aby unikn  konieczno cista ego u ycia serwera WWW w Internecie, obci enia cza internetowego, a tak e dla szybko cidzia ania i testów, najwygodniejszym rozwi zaniem jest wykorzystanie poznanego w poprzednimrozdziale serwera Krasnal (lub oczywi cie dowolnego innego pakietu serwer/baza danych/parserj zyka PHP) umo liwiaj cego uruchamianie skryptów PHP lokalnie na dysku naszego komputera.Dzia ania zwi zane z instalacj  serwera i konfiguracj  baz danych za pomoc  panelu phpMy-Admin, które podj li my ju  w poprzednim rozdziale, pozwalaj  nam mia o wkroczy  na dalszyetap pracy.
Uruchamiamy serwer testowy Krasnal.
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Edycja site’a

Do dalszego etapu budowy i testowania dynamicznej strony WWW nie wystarczy jedynie uru-chomienie lokalnego serwera testowego. Konieczne jest tak e odpowiednie skonfigurowanieprogramu tak, by nie tylko pozwala  na prac  z plikami PHP, ale tak e u atwia  ich przygotowanieoraz pó niejsz  edycj .
W tym celu musimy nieco zmodyfikowa  definicj  ca ego site’a oraz zmieni  lokalizacj  kata-logu g ównego strony. Dzia ania podj te w tej cz ci rozdzia u by  mo e wywo aj  pewnezdziwienie u Czytelników i zrodz  kilka logicznych pyta .
W jakim celu budowali my statyczn  wersj  strony, któr  teraz b dziemy musieli modyfikowa ?Czemu podczas definiowania struktury site’a w panelu Site Definition nie wskazali my od razuw a ciwej lokalizacji?
Odpowiedzi jest wiele.

Zwykle, gdy budujemy prototyp strony, wygodniej jest skorzysta  z j zyka HTML i bezkonieczno ci u ycia serwera WWW testowa  stron  w ró nych przegl darkach za pomocw asnego komputera.
Cz sto trudno jest zacz  budow  bazy danych, gdy nie znamy jeszcze szczegó owychpotrzeb klienta. By lepiej wykorzysta  nasz czas, rozpoczynamy prac  od budowystatycznej strony, która u atwia ocen  projektu graficznego i logiki nawigacji.
Na etapie planowania i budowy statycznej wersji strony nie mieli my jeszcze dost pudo serwera testowego i nie by o mo liwo ci wskazania od razu odpowiednich danych.W tym momencie, dysponuj c ju  odpowiednim rodowiskiem pracy, mo emy dowolniezmodyfikowa  ustawienia i dostosowa  je do naszych potrzeb.
By  mo e podczas rozpoczynania budowy serwisu nie planowali my jeszcze u yciabazy danych oraz skryptów j zyka PHP. Pomys  budowy dynamicznej strony zrodzisi  nieco pó niej i wymaga teraz dostosowania naszej pracy do nowych za o e .
Mo e ju  podczas tworzenia kolejnych stron statycznego serwisu doszli mydo przekonania, e budowa nast pnych stron na bazie podobnego wzorca jestszalenie mudna, monotonna i nudna. Mog aby zosta  w jaki  sposób zautomatyzowanai przyspieszona. Tak e i w takim przypadku odpowiedzi  na nowe potrzeby jest w a nieprzekszta cenie bie cego (istniej cego ju ) serwisu w dynamiczn  posta  przy u yciubazy danych i skryptów PHP.
Podczas (nawet zaawansowanej ju ) pracy nad serwisem pojawi a si  koniecznododania dodatkowej funkcjonalno ci niemo liwej do wykonania bez bazy danychi skryptów dzia aj cych po stronie serwera. Dzi ki reedycji ustawie  struktury site’amo emy atwo przej  do trybu budowy dynamicznej wersji strony, u ywaj c jakopodstawy istniej cej ju  struktury.
By  mo e nasz klient zamówi  w a nie us ug  przekszta cenia bie cej, statycznej wersjiserwisu w nowoczesn  dynamiczn  stron  WWW, bez modyfikacji g ównych elementówgraficznych. W tej sytuacji umiej tno  przekszta cenia stron HTML w dynamicznePHP oka e si  niezwykle cenn  umiej tno ci .
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W ka dym wymienionym powy ej przypadku umiej tno  przekszta cenia bie cej wersji stronyw jej dynamiczn  posta  mo e okaza  si  doskona ym rozwi zaniem nie tylko dla przyspieszeniapracy nad stron , ale tak e dla rozwini cia struktury serwisu i dodania jego dodatkowej funkcjo-nalno ci, czy po prostu rozwi zaniem umo liwiaj cym w ogóle wykonanie zlecenia.
Takie w a nie rozumowanie sta o si  przyczyn  zastosowania przedstawionej kolejno ci wyko-nywania dzia a  przyj tej na amach tej ksi ki.
Przygotowanie struktury katalogów

Aby w dalszej pracy skorzysta  z mo liwo ci uruchamiania skryptów PHP, wszystkie plikinaszego serwisu musz  znale  si  na testowym serwerze WWW. W tym celu przenosimy(lub kopiujemy) ca y katalog naszej witryny — siteRecenzje — w now , docelow  lokalizacj  —katalog o cie ce: C:/usr/Apache/httpd/html.
Aby mo liwe by o przeniesienie katalogu (w celu archiwizacji lub bezpiecze stwa mo emy
przenie  w miejsce docelowe jedynie kopi  folderu siteRecenzje), konieczne jest wy czenie
programu Adobe Dreamweaver CS3.

Jak pami tamy, katalog o nazwie html jest g ównym folderem naszego serwera testowego —localhost. Tu w a nie zlokalizowane powinny by  wszystkie nasze dynamiczne aplikacje orazelementy wykorzystywane do ich budowy.
Je li zdecydujemy si  na przeniesienie (bez kopiowania) katalogu naszej strony, bezpo redniopo otwarciu programu Adobe Dreamweaver CS3 wy wietlony zostanie komunikat ostrzegawczyo braku folderu zawieraj cego struktur  naszej witryny. Aby niezw ocznie przej  do trybu edycjiustawie site’a, wybieramy opcj Manage Sites w wy wietlonym oknie dialogowym. Edycji usta-wie site’a mo emy dokona  tak e pó niej, gdy zdecydujemy si  na u ycie opcji Cancel.
Edycja w a ciwo ci site’a

Je li podczas otwierania Adobe Dreamweavera CS3 od razu zdecydujemy si  na przej cie w trybedycji site’a za pomoc  opcji Manage Sites, wy wietlone zostanie okno dialogowe z list  wszyst-kich serwisów budowanych na naszym komputerze. Aby przej  w tryb edycji naszej witryny,lokalizujemy i zaznaczamy jej nazw  w oknie po lewej stronie, a nast pnie za pomoc  przyciskuEdit wchodzimy tryb edycji site’a (rysunek 4.1).
Rysunek 4.1.Okno ManageSites przechowujeinformacje o wszystkichserwisach, jakiebudujemy za pomocDreamweavera.Aby atwiejidentyfikowa  ka dprac , dobrze jeststosowa  unikalnei opisowe nazwyserwisów
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Je li zdecydowali my si  na utworzenie kopii serwisu w nowej lokalizacji lub te  podczas otwie-rania programu wybrali my opcj Cancel, Adobe Dreamweaver CS3 otwiera si , nie wy wie-tlaj c adnych komunikatów.
W celu przej cia do modyfikacji w a ciwo ci naszej strony wybieramy polecenie Manage Sitesdost pne w menu górnym Site. W dost pnym oknie dialogowym wskazujemy nazw  naszegoserwisu i za pomoc  przycisku Edit wchodzimy w tryb edycji jego w a ciwo ci — Site Defini-tion (rysunek 4.2).

Rysunek 4.2.Za pomoc  przyciskuEdit w oknie ManageSites przechodzimyw tryb edycjiw a ciwo ci wybranegoserwisu. W tym miejscumamy mo liwomodyfikacji wszystkichjego parametrów

Zak adka Basic widoczna w górnej cz ci okna Site Definition pozwala na edycj  ustawieza pomoc  kreatora. Jest on niezwykle wygodnym narz dziem do zarz dzania w a ciwo ciamiwitryny, szczególnie dla osób o mniejszym do wiadczeniu.
Na pierwszym ekranie kreatora Site Definition — Editing Files widzimy wprowadzon  wcze niejnazw  serwisu i w tym momencie nie musimy wprowadza  tu adnych zmian. Za pomoc  przy-cisku Next przechodzimy do ekranu Editing Files, Part 2.
W tym miejscu musimy wprowadzi  kilka istotnych zmian. Na pytanie Do you want to work witha server technology such as ColdFusion, ASP.NET, ASP, JSP, or PHP? wskazujemy odpowiedYes, I want to use a server technology, a nast pnie wybieramy PHP MySQL z dost pnej poni ejlisty — Which server technology? (rysunek 4.3).
Za pomoc  przycisku Next przechodzimy do trzeciego okna, Editing Files, Part 3. Pytanie Howdo you want to work with your files during development? pozwala wybra  sposób, w jaki b dziemybudowa  i edytowa  nasze strony w dalszej cz ci pracy. Dzi ki u yciu dost pnego na naszymdysku serwera testowego (Krasnal) mamy mo liwo  wyboru pierwszej opcji Edit and test locally
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Rysunek 4.3.Tym razem w oknieEditing File, Part 2wskazujemytechnologi ,jak  wykorzystamypodczas budowyserwisu. Dreamweaveroferuje wsparciei narz dzia dobudowy dynamicznychaplikacji WWWdla wielu popularnychtechnologii— PHP+MySQL,ASP, JSP, ColdFusion itp.

(my testing server is on this computer), która precyzyjnie okre la, e do budowy i testowaniadynamicznych stron u yjemy serwera testowego zainstalowanego na naszym komputerze. Zazna-czamy pierwsz  opcj  (rysunek 4.4).
Rysunek 4.4.Opcja Edit and testlocally pozwala namna tworzenie serwisulokalnie na dyskunaszego komputera.Po zako czeniu pracyi testów, gotowi dzia aj c  stronprzesy amy na serwerWWW
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W polu poni ej, Where on your computer do you want to store your files?, nale y wskazabie c  lokalizacj  g ównego folderu naszej witryny — C/usr/Apache/httpd/html/siteRecenzje(rysunek 4.5) i za pomoc  przycisku Next przej  do sekcji Testing Files.
Rysunek 4.5.Widoczny w dolnejcz ci okna zapisSelect:siteRecenzjewskazuje docelowlokalizacj  testowejwersji naszej aplikacjina dysku lokalnegokomputera

Na pytanie dotycz ce adresu URL naszego serwisu — What URL would you use to browse tothe root of your site?, w polu poni ej musimy na ko cu widocznej cie ki (http://localhost)wprowadzi  nazw  — siteRecenzje (rysunek 4.6). To jest bowiem g ówny folder naszego site’azapisany na lokalnym serwerze WWW. Jak pami tamy, g ówny katalog serwera to inaczejlocalhost. W tym folderze znajduje si  mi dzy innymi tak e nasz folder — siteRecenzje. W tejsytuacji cie ka dost pu do witryny ma posta  nast puj c : http://localhost/siteRecenzje i w tejformie wprowadzamy j  w polu What URL would you use to browse to the root of your site?.
Rysunek 4.6.Localhost to adresnaszego serweraWWW. Dynamicznyserwis z recenzjamiksi ek zlokalizowanyjest w katalogusiteRecenzje.Adres w postacilocalhost/siteRecenzjewskazuje na strong ówn  — index.phpnaszej aplikacji
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Przycisk Test URL pozwala ju  na etapie definiowania ustawie site’a sprawdzi , czy katalogo wprowadzonej nazwie rzeczywi cie istnieje i jest poprawnie widziany przez program (rysu-nek 4.7).
Rysunek 4.7.Testowanie pozwalana sprawdzenie poprawno ciwprowadzonych adresówi lokalizowanie potencjalnychproblemów

Za pomoc  przycisku Next przechodzimy do sekcji Sharing Files, gdzie nie wprowadzamy juadnych modyfikacji i od razu przechodzimy dalej (Next). Widoczna sekcja Summary przedstawiapodsumowanie wszystkich wprowadzonych i zmodyfikowanych ustawie  naszego site’a i niewymaga adnych modyfikacji (rysunek 4.8). Za pomoc  przycisku Done potwierdzamy zmianyi powracamy do okna edycji Manage Sites. Tak e w tym miejscu ponownie za pomoc  przyciskuDone zamykamy okno i jednocze nie potwierdzamy zmiany konfiguracyjne naszej strony.
Rysunek 4.8.W oknie podsumowaniaznajdziemy wszystkiepodstawowe w a ciwo ciedytowanego serwisu

Zmiana typów plików

Do budowy szablonu, a tak e pierwszej strony serwisu u ywali my do tej pory klasycznychdokumentów HTML. Nadszed  czas, by przekszta ci  je w dynamiczne pliki PHP, które umo -liwi  interpretowanie kodu PHP bezpo rednio na serwerze WWW. Dzi ki u yciu parsera (inter-pretacji) kodu PHP na serwerze otrzymamy w rezultacie prosty, statyczny dokument HTMLw postaci czytelnej dla przegl darki u ytkownika.
Zmiany rozpoczniemy od edycji szablonu. W tym celu otwieramy folder Templates i lokalizujemydokument — normal.dwt. Do jego nazwy wprowadzamy dodatkowe rozszerzenie — .php. Nowa
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nazwa szablonu — normal.dwt.php — wygl da nieco dziwnie, jednak gotowy dokument b dziedzia a  poprawnie i jako wzorzec doskonale pos u y do budowy kolejnych stron PHP naszegoserwisu.
W g ównym katalogu siteRecenzje znajduje si  ponadto pierwsza strona serwisu — index.html.Tak e j  powinni my przekszta ci  w dokument PHP. W tym celu w oknie Files wystarczy jedy-nie zmieni  rozszerzenie pliku z html na php, nie wprowadzaj c ju  wi cej dodatkowych zmian(rysunek 4.9).

Rysunek 4.9.W celu przekszta ceniastatycznej wersji serwisuWWW w dynamicznaplikacj  bazodanowkonieczna jest zmianarozszerze  plikównaszej strony. Mo emywykona  to zarównow oknie Files w AdobeDreamweaverze,jak te  systemowow katalogu siteRecenzjena naszym dysku
Zmiany rozszerze  plików szablonu — normal.dwt oraz strony g ównej — index.html mo emy
dokona  w panelu Files programu Adobe Dreamweaver, ale tak e systemowo, w widoku
podgl du zawarto ci folderu na dysku.

czenie strony z baz  danych

Przygotowana wcze niej strona index.php jest podstawowym dokumentem naszej pracy, pos u yona bowiem do budowy kolejnych stron serwisu. Zbudowana na podstawie szablonu — normal.dwt.php — zawiera zestaw sta ych elementów (zablokowanych do edycji na stronach) orazobszary edytowalne umo liwiaj ce wprowadzanie odpowiednich tre ci na kolejnych stronachserwisu. Co wa ne, edycja graficznej struktury szablonu — normal.dwt.php — poci gnie za sobnie tylko zmian  startowej strony — index.php, ale tak e pozosta ych podstron serwisu, podobniejak index.php opartych na tym samym szablonie.
Analizuj c projekt strony index.php oraz zestaw przygotowanych wcze niej tabel MySQL, atwozauwa y , e boczne menu zawieraj ce list  kategorii dost pnych ksi ek powinno by  genero-wane dynamicznie na podstawie danych z bazy. W ten sposób, dzi ki u yciu dynamicznegomenu na stronie szablonu, dodawanie kolejnych kategorii, ich edycja czy usuni cie b dzie od razuwidoczne na wszystkich stronach serwisu.

W przysz o ci dzi ki u yciu bazy danych i dynamicznej listy mo liwe b dzie tak e stosunkowo
atwe i szybkie przygotowanie dodatkowych wersji j zykowych czy innych modu ów rozszerza-
j cych funkcjonalno  ca ego serwisu.
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Dynamiczna strona WWW

Edycja strony startowej

Je li decydujemy si  na wykorzystanie listy kategorii ksi ek na podstawie tre ci pobranychz bazy danych, statyczne, wprowadzone r cznie nazwy kategorii widoczne w chwili obecnej nies  ju  potrzebne i w zasadzie mog  by  usuni te. Jednak nie spieszmy si  zanadto, nie po towprowadzali my je wcze niej, by teraz w jednej chwili usun  je bezpowrotnie. Aby jednaku atwi  sobie dalsze dzia ania, wykorzystamy jedn , pierwsz  pozycj  listy do budowy nowejdynamicznej zawarto ci menu.
W tym celu uwa nie, najlepiej w widoku kodu (widok Source lub Split), zaznaczamy kolejnenazwy kategorii, pozostawiaj c jedynie pierwsz  pozycj , a nast pnie po prostu usuwamy zazna-czone elementy ze strony. W rezultacie pozosta a nam jedynie nazwa jednej kategorii menu.Wykorzystamy j  jako wzorzec do dalszej pracy (rysunek 4.10).

Rysunek 4.10. W widoku kodu lokalizujemy i usuwamy nazwy kategorii. Do budowy dynamicznej wersji serwisuwystarczy nam jedna pozycja na li cie
Recordset — ród o dynamicznych danych

Do budowy dynamicznej strony WWW konieczne jest przygotowanie i dostarczenie jej odpo-wiednich danych. W programie Adobe Dreamweaver CS3 ród em dynamicznych danych jestRecordset. Sk ada si  on z kilku istotnych modu ów przygotowanych za pomoc  j zyka PHPi do czanych do kodu HTML naszej strony. Ka dy Recordset zawiera:
Zestaw instrukcji umo liwiaj cych nawi zanie komunikacji z baz  danych,
Zestaw instrukcji umo liwiaj cych wykonanie konkretnego zapytania do bazy,



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

Zestaw instrukcji przetwarzaj cych dane uzyskane w wyniku zapytania do bazy,
Zestaw instrukcji czyszcz cych.

Co wa ne, do przygotowania podstawowej wersji Recordseta nie jest potrzebne nie tylko r cznewprowadzanie kodu PHP, ale nawet jego podgl d. Wszystkie operacje mo emy wykonaw trybie graficznym za pomoc  odpowiednich paneli dost pnych w programie Adobe Dream-weaver CS3.
Panel Data — narz dzia budowy aplikacji

Sercem dynamicznych narz dzi Adobe Dreamweaver CS3 jest panel Data dost pny w górnympasku lub menu (w zale no ci od konfiguracji programu) Insert (rysunek 4.11). W tym miejscumamy dost p do wszystkich istotnych elementów, potrzebnych do budowy dynamicznej aplikacjiWWW. Przyjrzyjmy si  tym narz dziom. Wst pnie wszystkie elementy panelu Data mo napodzieli  na trzy fantastyczne kategorie:
Narz dzia do pracy z zewn trznymi danymi XML oraz tworzenia dynamicznych efektóww technologii Ajax.
Narz dzia do wspó pracy z baz  danych.
Import Tabular Data — osobne narz dzie do wprowadzania danych tabelarycznych,dost pne jako odr bna kategoria. Podczas importu plików zawieraj cych odpowiedniosformatowane dane (np. pliku tekstowego zawieraj cego dane oddzielane przecinkiem,tabulatorem itp.) mo emy atwo i szybko zamie ci  je w tabeli na stronie bez konieczno cir cznego wprowadzania danych.

Rysunek 4.11. Panel Data (w poprzednich wersjach programu nosi  nazw  Application) zawiera szereg narz dziu atwiaj cych budow  strony WWW opartej na bazie danych lub plikach XML
Narz dzia do pracy z zewn trznymi danymi XML oraz tworzenia dynamicznych efektóww technologii Ajax:

Spry XML Data Set — narz dzie pozwalaj ce utworzy  nowe ród o danych technologiiSpry (Ajax) na stronie WWW. W tym celu wykorzystywane s  zewn trzne pliki XMLo odpowiedniej strukturze.
Spry Region — narz dzie tworzenia obszaru dynamicznych danych budowanychna podstawie zewn trznego ród a XML.
Spry Repeat — narz dzie umo liwiaj ce wy wietlanie kolejno wielu w z ów XMLna pojedynczej stronie.
Spry Repeat list — narz dzie umo liwiaj ce tworzenie dynamicznej listy, menuna podstawie danych zawartych w zewn trznym pliku XML.
Spry Table — wygodne narz dzie do tworzenia tabeli danych na podstawie zewn trznegopliku XML.
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Narz dzia do wspó pracy z baz  danych:
Recordset — narz dzie, które umo liwia po czenie strony z baz , odczyt w a ciwychdanych oraz ich prezentacj  na stronie.
Dynamic Data — narz dzie umo liwiaj ce wprowadzenie dynamicznego (pochodz cegoz bazy danych) tekstu, listy lub pola w wybranym miejscu na stronie WWW.
Repeat Region — narz dzie umo liwiaj ce wy wietlanie wielu rekordów z bazyjednocze nie.
Show Region — zestaw narz dzi umo liwiaj cych wykonanie podstawowych instrukcjiwarunkowych na podstawie danych z bazy. Za pomoc  narz dzi z tej sekcji mo emywy wietla  (lub nie) dane z bazy w zale no ci od ich dost pno ci. Instrukcja typu pokaje li jest umo liwia dodanie najprostszej logiki do strony WWW.
Recordset Paging — to zestaw narz dzi do zarz dzania du  ilo ci  danych. Umo liwiaatwe dodanie elementów nawigacyjnych na kolejnych stronach zawieraj cychjednocze nie wiele rekordów.
Display Record Count — to tak e zestaw narz dzi do zarz dzania du  ilo ci  danych.Umo liwia atwe dodanie elementów nawigacyjnych na kolejnych stronach zawieraj cychjednocze nie wiele rekordów.
Master Detail Page Set — zestaw narz dzi do budowy stron typu kategoria i produkt.Strona Master zawiera list  wszystkich produktów danej kategorii, strona Detail— informacje o wybranym produkcie.
Insert Record — fantastyczne narz dzia umo liwiaj ce dodawanie rekordówdo bazy danych.
Update Record — narz dzia umo liwiaj ce aktualizacj  rekordów bazy.
Delete Record — narz dzia umo liwiaj ce usuwanie wybranych rekordów z bazy.
User Authentication — zestaw narz dzi u atwiaj cy budow  systemu uwierzytelnianiai logowania u ytkowników.
XSL Transformation — zestaw narz dzi formatowania dokumentu XMLlub danych RSS

Z punktu widzenia twórcy dynamicznej aplikacji WWW budowanej przy u yciu bazy danychi skryptów PHP, zestaw ten udost pnia nie tylko doskona e narz dzia bazodanowe. Pozwala tak ena budow  elementów strony na bazie niezwykle popularnej i funkcjonalnej technologii Ajax.Tym zagadnieniom przyjrzymy si  nieco uwa niej w dalszej cz ci ksi ki.
Dzi ki u yciu prostych narz dzi z kategorii Data, nauka programowania PHP oraz u ycia bazydanych czy plików XML staje si  po prostu przyjemno ci .

Przygotowanie ród a danych — Recordset

Do budowy dynamicznej listy kategorii na stronie index.php (strona g ówna serwisu) koniecznejest przygotowanie ród a danych — Recordset, które umo liwi po czenie strony z baz , odczytw a ciwych danych — wprowadzonych kategorii oraz ich prezentacj  na stronie. W tym celu
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przechodzimy do zak adki (lub menu) Data dost pnej w górnym panelu Insert, po czym z dost p-nych przycisków wybieramy polecenie (przycisk) Recordset (rysunek 4.12).

Rysunek 4.12. Przycisk Recordset umo liwia budow  nowego ród a danych. Na jednej stronie mo emy wykorzystakilka Recordsetów. Ka dy z nich odpowiedzialny jest za inne dzia ania
Nowy Recordset mo emy utworzy  tak e dwiema innymi metodami. Za po rednictwem
dost pnego w menu górnym Window panelu Bindings klikamy przycisk oznaczony symbolem
+, a nast pnie z rozwijanej listy wybieramy polecenie Recordset (Query). Mo emy wykorzysta
tak e menu górne Insert, a nast pnie przej  do pozycji Data Objects i z dost pnej w tym
miejscu listy wybra  polecenie Recordset.

Niezale nie od wybranej metody, du e okno dialogowe Recordset pozwoli na precyzyjne ustale-nie ród a danych dla naszej strony.
Panel Recordset dost pny jest w dwóch odmianach: Basic (Podstawowy — domy lnie aktywny),doskona y dla wszystkich rozpoczynaj cych prac  z baz  danych, oraz Advanced (Zaawanso-wany), konieczny do wprowadzania bardziej zaawansowanych zapyta  do bazy. W trybie Basicpodstawowe elementy Recordseta dost pne s  w postaci wizualnej i nie wymagaj  w zasadzieadnej znajomo ci j zyka SQL. Podczas pracy w trybie Advanced niezb dne jest wprowadzaniekodu zapytania SQL r cznie. Daje nam to du e mo liwo ci dowolnego kszta towania samegozapytania, jak i relacji pomi dzy ró nymi tabelami.
Do pierwszych prób po czenia szablonu z baz  danych wykorzystamy Recordset w trybie Basic.Jego funkcjonalno  okazuje si  zupe nie wystarczaj ca podczas tworzenia listy kategorii ksi ek.
W polu Name wprowadzamy opisow  nazw  zbioru danych. Warto pami ta , by nie u ywa  tupolskich znaków ani spacji. Nazwa powinna by  dobrana tak, by nie kolidowa a z nazwami tabel,pól bazy danych ani innymi elementami (nazwami) strony. W tym przypadku do budowy listykategorii ksi ek mo emy wykorzysta  prost , a jednocze nie opisow  nazw  typu — lista-
Kategorii (rysunek 4.13).

Rysunek 4.13.Okno Recordsetumo liwiawprowadzeniena stron  zapytaniaSQL w trybiegraficznym.To wspania y sposóbna poznanie i naukpierwszych poleceSQL dla u ytkownikówo mniejszymdo wiadczeniu
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Pole Connection pozwala na wskazanie lub utworzenie w a ciwego pliku konfiguracyjnegoumo liwiaj cego po czenie wszystkich stron serwisu z baz  danych. Pliki konfiguracyjnezapisywane s  automatycznie w folderze Connections i zawieraj  wszystkie niezb dne danedotycz ce serwera baz danych, samej bazy, jej tabel, a tak e nazw  u ytkownika oraz has o.U ycie zewn trznych plików konfiguracyjnych z rozszerzeniem *.PHP w znacz cy sposób zabez-piecza nasz  stron  przed nieautoryzowanym dost pem do bazy. Dla jednego serwisu mo emyprzygotowa  kilka niezale nych sposobów czenia z baz  (plików konfiguracyjnych), co pozwalaograniczy  dost p do wybranych tabel bazy, podnosz c w ten sposób stopie  ich zabezpieczenia.
Cz sto podczas prac testowych wygodnie jest utworzy  dwa niezale ne pliki konfiguracyjne.Jeden zawiera dane do serwera testowego localhost dost pnego na naszym dysku. Drugi zawieradane niezb dne do wspó pracy z produkcyjn  baz  danych na fizycznym serwerze WWW.
Podczas tworzenia pierwszego zbioru danych, Recordset, nie ma mo liwo ci wyboru sposobupo czenia strony z baz . Po prostu do tej pory nie utworzyli my jeszcze adnego pliku konfi-guracyjnego. W polu Connection pozostawiamy pozycj None i za pomoc  przycisku Defineprzechodzimy do okna Connections for Site siteRecenzje (rysunek 4.14).

Rysunek 4.14. W celu nawi zania komunikacji z baz  danych trzeba przygotowa  plik konfiguracyjny — Connection.Dla wygody testowania naszej strony mo emy przygotowa  dwa po czenia, lokalne do testowania strony na serwerzez naszego dysku oraz internetowe, niezb dne do poprawnego dzia ania strony w Internecie
Je li wcze niej zdefiniowane by y metody po czenia z baz , ich lista widoczna b dzie w wy wie-tlonym oknie. Aby zmieni  ustawienia istniej cego pliku konfiguracyjnego, wybieramy go z listy,a nast pnie za pomoc  przycisku Edit wchodzimy w tryb edycji jego w a ciwo ci.
W przypadku, gdy tworzymy pierwszy plik konfiguracyjny, na li cie nie ma jeszcze widocznychadnych po cze . Za pomoc  przycisku New przechodzimy do kolejnego okna — MySQLConnection. W tym miejscu uwa nie wprowadzamy niezb dne dane konfiguracyjne.

Connection name (Nazwa po czenia) — to opisowa nazwa po czenia, która powinnaby  krótka i zrozumia a. W przypadku u ycia serwera testowego localhost mo emywprowadzi  nazw localTest. Jest ona krótka, zrozumia a i jednoznacznie wskazujena u ycie lokalnego serwera testowego. W przypadku pracy z serwerem internetowymnazwa w postaci remoteTest doskonale oddaje ten w a nie charakter po czenia.
MySQL Server (Serwer bazy danych MySQL) — to adres serwera WWW. W przypadkupracy z serwerem Krasnal (lub innym zainstalowanym na naszym dysku) jego adresma posta localhost.
User name (Nazwa u ytkownika) — to nazwa u ytkownika, który ma dost p do bazydanych. W przypadku u ycia serwera Krasnal nazwa u ytkownika o prawachadministracyjnych (Admin) to root. W przypadku u ycia innych serwerów koniecznejest sprawdzenie w a ciwej nazwy w ich dokumentacji.
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Password (Has o) — to has o dost pu do bazy danych dla wybranego u ytkownika.W przypadku pracy z serwerem Krasnal has o domy lnego u ytkownika to krasnal.
Database (Baza danych) — to w a ciwa baza danych wykorzystywana podczas budowydanego serwisu WWW. Mo emy oczywi cie wprowadzi  nazw  bazy r cznie, jednakdu o wygodniej jest wskaza  w a ciw  baz  z dost pnych dla wybranej lokalizacji(localhost) za pomoc  przycisku Select. Do budowy strony z recenzjami ksi ekwybieramy utworzon  wcze niej baz  — siterecenzje.

Przyk adowe dane okna MySQL Connection dla serwera Krasnal przedstawione s  poni ej(rysunek 4.15).
Connection name: localTest

MySQL Server: localhost

User Name: root

Password: krasnal

Database: siteRecenzje

Rysunek 4.15.Podczas tworzenialokalnego po czeniau yjemy danychdotycz cych bazyna naszym dysku.W przypadkupo czeniainternetowego w tymmiejscu wprowadzamydane umo liwiaj cepo czenie i wspó pracz baz  internetow
Za pomoc  przycisku OK potwierdzamy wprowadzone w a ciwo ci po czenia i przechodzimyponownie do okna Connections for Site siteRecenzje. Przycisk Done pozwala zachowa  usta-wienia i przenosi nas z powrotem do okna edycji — Recordset.
Co bardzo istotne, bezpo rednio po zdefiniowaniu w a ciwo ci ustawie  po czenia nie b dzieono automatycznie widoczne w polu Connection. Musimy r cznie wskaza  wprowadzon  nazwlocalTest, by przej  do dalszej cz ci panelu.
W polu Table wybieramy jedn  z tabel w wybranej bazy danych. W przypadku bazy siterecenzjedo budowy listy kategorii wybieramy tabel kategorie, a nast pnie w polu Columns poni ejokre lamy, które pola (kolumny) tabeli chcieliby my wykorzysta .
W tym przypadku konieczne jest u ycie wszystkich pól (All), jednak w wielu innych sytuacjachmo emy wybra  opcj Selected i (z wci ni tym klawiszem Ctrl) wskaza  wybrane pola koniecznedo budowy naszej strony.
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Widoczne poni ej sekcje Filter oraz Sort pozwalaj  na wprowadzenie dodatkowych opcjidotycz cych budowanego zbioru danych. W tej chwili nie ma konieczno ci ich modyfikacji(jednak zrobimy to nieco pó niej), zatem w obu polach pozostawiamy domy lnie wybranopcj  — None (rysunek 4.16) i za pomoc  przycisku OK potwierdzamy wprowadzone dane.
Rysunek 4.16.Podczas tworzeniaRecordseta koniecznejest wskazanieodpowiedniegopo czenia, tabeliz bazy oraz jej pól.W wielu przypadkachu yjemy wszystkich póltabeli, jednak o ile jestto mo liwe, starajmysi  ogranicza  iloprzesy anych danychdo minimum

Ka dy Recordset ( ród o danych) widoczny jest automatycznie w panelu Bindings (panelBindings otwiera si  w chwili utworzenia nowego Recordseta). Po rozwini ciu zawarto ci zapomoc  przycisku z symbolem + (widoczny tu  przed jego nazw ) wy wietla on list  wszystkichpól bazy danych do czonych do bie cego Recordseta podczas definiowania jego w a ciwo ci.W chwili u ycia ród a danych generowanego na podstawie tabeli kategorie w panelu Bindingswidoczne s  dwie pozycje (rysunek 4.17):
id_kategorii — zawiera numeryczny identyfikator kategorii w tabeli
kategoria — nazwa w a ciwej kategorii

Rysunek 4.17.W panelu Bindingswidoczne s  (w tymprzypadku dwa) polaz wybranej tabelibazy danych

Do utworzenia dynamicznej listy menu wystarczy oczywi cie u ycie jedynie pola kategoria, którezawiera nazwy kategorii wprowadzone do bazy danych. Pole id_kategorii wykorzystamy w niecoinnym celu w dalszej cz ci rozdzia u.
Warto w tym momencie zwróci  uwag  na kod (przycisk Source widoczny w górnej cz ci
okna bie cego dokumentu) HTML/PHP edytowanej strony. Dodanie dynamicznego ród a
Recordset wprowadzi o wiele istotnych zmian. Wi kszo  z nich widoczna jest w górnej cz ci
strony. Pomi dzy znacznikami kodu PHP — <?php tu tre  kodu PHP na naszej stronie ?>
wprowadzonych jest kilka funkcji PHP u atwiaj cych po czenie z wybran  baz , wyszukanie
odpowiednich danych oraz wy wietlenie ich na stronie.
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Podobnie jak w przypadku j zyka HTML, kod PHP zawarty jest w sekcji ograniczonej znacz-nikami. Zapis <?php oznacza pocz tek kodu PHP na stronie, za  odpowiednio znacznik ?> jestjego zako czeniem. Pomi dzy znacznikami zawarte s  w a ciwe funkcje i dzia ania j zykaPHP/MySQL wykorzystane do wy wietlenia tre ci na podstawie utworzonego ród a danych.
Adobe Dreamweaver CS3 generuje bardzo ciekawy kod strony. Jest on po czeniem tradycyj-nego HTML z elementami PHP umieszczonymi wewn trz znaczników <?php tu tre  kodu
PHP na naszej stronie ?>. Co wa ne, dzi ki u yciu j zyka HTML mo emy budowa  serwisw trybie graficznym, wprowadzaj c jedynie dynamiczne dane w wybranych sekcjach strony. Tegotypu podej cie zdecydowanie u atwia prac  nawet zaawansowanym u ytkownikom programuAdobe Dreamweaver CS3 o mniejszym do wiadczeniu w programowaniu.

Dynamiczne menu na stronie

Strona index.php po usuni ciu nazw pozosta ych kategorii w menu po lewej stronie zawiera terazjedynie pojedyncz  kategori . Zaznaczamy j , a nast pnie przechodzimy do palety Bindings. Tuwybieramy pole kategoria i za pomoc  przycisku Insert widocznego w dolnej cz ci paneluwprowadzamy dynamiczn  zawarto  na stron  (rysunek 4.18).
Rysunek 4.18.Za pomoc  przyciskuInsert mo emywprowadzadynamiczne tekstyna stron . atwieji szybciej jest jeprzeci ga  z paneluBindings w wybranepo o enie w oknieaktywnego dokumentu

Zaznaczona wcze niej statyczna pozycja menu zostaje w ten sposób automatycznie zast pionatre ci  w postaci {listaKategorii.kategoria}. Zapis w tej w a nie postaci, a tak e inny kolorzaznaczenia informuje nas, e w tym miejscu wprowadzone zosta y dynamiczne dane (rysunek4.19). Pierwszy segment nazwy {listaKategorii.kategoria} oznacza ród o danych — Record-set. W tym przypadku widoczna nazwa jednoznacznie wskazuje na Recordset listaKategorii.Druga cz  nazwy widoczna bezpo rednio po kropce zawiera nazw  pola (kategoria) wyko-rzystanego do budowy menu na stronie.
Niezwykle wygodn  funkcj  Adobe Dreamweavera CS3 jest mo liwo  podgl du dynamicznejzawarto ci z bazy danych na bie cej stronie bez konieczno ci uruchamiania przegl darki inter-netowej. W tym celu nale y zlokalizowa  przycisk Live Data View widoczny w górnej cz ci oknaaktywnego dokumentu. Po uruchomieniu podgl du na li cie kategorii powinna ukaza  si  jedyniepierwsza pozycja z bazy (rysunek 4.20).
W niektórych sytuacjach u ycie podgl du Live Data View nie daje dobrych rezultatów. Dotyczyto szczególnie sytuacji, gdy domy lny kolor pod wietlenia dynamicznych danych pokrywa siz kolorystyk  lub t em tekstu. Mo emy to atwo zmieni  za pomoc  odpowiedniej edycji prefe-rencji ogólnych programu. Za pomoc  polecenia Preferences (Ctrl+U) dost pnego w menu
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Rysunek 4.19. Dynamiczna nazwa kategorii na stronie. W domy lnej postaci dynamiczne pole tekstowe widocznejest w jasnoniebieskim pod wietleniu. W wielu przypadkach skutecznie utrudnia to prac .

Rysunek 4.20. Za pomoc  przycisku Live Data View mo emy podgl da  dynamiczne tre ci bezpo rednio nastronie WWW. Znacznie u atwia to pó niejsze formatowanie i planowanie rozmieszczenia elementów na stronie
górnym Edit przechodzimy do sekcji Highlighting (rysunek 4.21). Je li w dolnej sekcji Live Dataw obu przypadkach ustawimy brak koloru, Adobe Dreamweaver CS3 wy wietli dane w orygi-nalnej ostylowanej postaci. Tego typu podgl d bardzo u atwia dalsz  prac  (rysunek 4.22).

Rysunek 4.21.W oknie Preferencji,w kategoriiHighlighting mamymo liwo  modyfikacjikoloru pod wietleniadynamicznych danychna stronie. W wieluprzypadkach usuni ciepod wietlenia jestbardzo wygodnymrozwi zaniem
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Rysunek 4.22. Dynamiczne dane bez pod wietlenia prezentuj  si  du o lepiej. Taki tryb podgl du jest bardzoprzydatny podczas edycji stylów CSS i formatowania elementów strony
Prawdopodobnie dla wielu Czytelników widoczny podgl d jest pewnym zaskoczeniem. Skoronasz Recordset mia  umo liwi  wy wietlanie wszystkich kategorii ksi ek, czemu widocznyjest tylko pierwszy rekord bazy danych? Nie ma tu nic dziwnego. Do tej pory nie podj li myadnych dzia a  umo liwiaj cych wy wietlenie wszystkich pozycji z pola kategoria. Spróbujmyto zmieni .

Automatycznie podczas u ycia dowolnego ród a danych (Recordset) mamy dost p jedy-
nie do pierwszego rekordu bazy. Jego tre  widoczna jest w trybie Live Data View, a tak e
na podgl dzie strony w przegl darce internetowej — polecenie Preview In Browser (F12)
dost pne w menu górnym File.

W celu wy wietlenia wi kszej liczby rekordów na stronie trzeba wprowadzi  dodatkowe funkcjej zyka PHP. Oczywi cie w pierwszej chwili brzmi to raczej ma o zach caj co, jednak nie jestto wcale trudne zadanie. Musimy jedynie precyzyjnie zaznaczy  pierwsz  pozycj  menu w lewejkolumnie, zawart  pomi dzy znacznikami <li></li> (rysunek 4.23), a nast pnie w górnej sekcjistrony zlokalizowa  i wykorzysta  przycisk Repeat Region dost pny w zak adce (lub menu) Data(rysunek 4.24).

Rysunek 4.23. W dolnej cz ci strony widoczna jest hierarchia znaczników HTML naszej strony. Ostatni znacznikna li cie przyporz dkowany jest do obiektu aktywnego na stronie. Widoczne tu selektory mo emy wykorzystywatak e do precyzyjnego zaznaczania wybranych elementów strony

Rysunek 4.24. Za pomoc  przycisku Repeat Region mo emy wprowadza  cykliczne, powtarzalne elementy stronyna podstawie tre ci pobranych z bazy danych. Obszar Repeat Region budowany na podstawie znaczników pozycjilisty <li> pozwala na budow  dynamicznego menu na stronie
U ycie polecenia Repeat Region pozwala automatycznie utworzy  funkcj  j zyka PHP, która
wy wietla dowoln  liczb  rekordów z bazy danych.
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W oknie Repeat Region znajduj  si  trzy nieskomplikowane opcje. W polu Recordset upewniamysi , e widoczna jest nazwa w a ciwego ród a danych — lista kategorii. Sekcja Show pozwalana wybór ilo ci rekordów jednorazowo prezentowanych na stronie (rysunek 4.25).

Rysunek 4.25. W oknie konfiguracyjnym Repeat Region wprowadzamy docelow  liczb  rekordów (elementówz bazy danych), jakie chcieliby my wy wietli  na stronie. Nie zawsze u ycie opcji All daje dobre rezultaty
Show ... Records at a Time — to wybór dowolnej, sko czonej liczby rekordówwidocznych na stronie
Show All records wy wietla pe n  list  rekordów, niezale nie od jej ilo ci. W sytuacji,gdy lista rekordów jest bardzo d uga, u ycie tej opcji nie tylko spowalnia proceswy wietlania strony, ale tak e nie wygl da pó niej zbyt elegancko.

W przypadku budowy listy kategorii ksi ek wybierzemy oczywi cie opcj All Records (nie mamywielu kategorii), co umo liwi wy wietlenie wszystkich wprowadzonych kategorii w obszarzemenu. W ten sposób u ytkownicy serwisu b d  mogli atwo i szybko wybra  w a ciw  kategori ,by wyszuka  odpowiedni  recenzj  ulubionej ksi ki.
Dzi ki u yciu podgl du Live Data View menu widoczne w lewej kolumnie zawiera teraz listwszystkich kategorii wprowadzonych do bazy danych. Nie by o to chyba trudne zadanie (ry-sunek 4.26).

Rysunek 4.26. Dzi ki u yciu polecenia Repeat Region dynamiczna lista kategorii na podstawie tabeli kategorie zbazy danych znalaz a si  na naszej stronie
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cza tymczasowe

Aby menu nawigacyjne kategorii ksi ek umo liwia o przej cie do innej strony serwisu, koniecz-ne jest dodanie mu odpowiednich czy (linków). Na tym etapie budowy ca ego serwisu trudnojest jeszcze planowa  w a ciwe po czenia pomi dzy stronami. W tej chwili nie mamy jeszczeadnych stron, do których mia yby one prowadzi . Oczywi cie mogliby my pozostawi  menuw bie cej postaci, jednak wprowadzenie cho by tymczasowych linków znacznie u atwi nampó niejsze dzia ania, a i teraz wprowadzi nieco zmian w wygl dzie bie cej strony.
Menu kategorii ksi ek generowane jest dynamicznie na podstawie tre ci pobranych z bazydanych. W zwi zku z tym na stronie index.php znajduje si  jedynie dynamiczne odwo anie dowybranego pola {listaKategorii.kategoria} tabeli. Dzi ki u yciu niezwykle wygodnej funkcjiRepeat Region, wy wietlamy w tym miejscu pe n  list  kategorii. Oznacza to, nie mamy mo li-wo ci dodania czy r cznie do ka dej pozycji menu. Jak atwo si  domy li , musz  by  one tak edynamicznie generowane.
W tej chwili wprowadzimy jednak jedynie proste linki zast pcze. W tym celu mo emy wykorzy-sta  znacznik #. Wprowadzenie cza w takiej postaci oczywi cie nie spowoduje poprawnegodzia ania strony, jednak w znacz cy sposób u atwi pó niejsz  modyfikacj .
Zaznaczamy na stronie dynamiczny tekst w postaci {listaKategorii.kategoria}, a nast p-nie w polu Link wprowadzamy znacznik #. Potwierdzamy to za pomoc  klawisza Enter (ry-sunek 4.27).

Rysunek 4.27. Za pomoc  selektora <li> na li cie w dolnej cz ci strony mo emy precyzyjnie zaznaczy  wybranyelement strony
Dodawanie czy (linków) nale y zawsze potwierdza  za pomoc  klawisza Enter!

Niestety, dodanie zast pczego odno nika wprowadzi o niekorzystn  zmian  na naszej stronie.Do tej pory atrakcyjnie wygl daj ce (na podgl dzie lub przy u yciu funkcji Live Data View)menu sta o si  niebieskie i podkre lone. Nie jest to nic niezwyk ego. W ten sposób przegl darkidomy lnie wy wietlaj cza na ka dej stronie. Dopóki za pomoc  definicji CSS nie zmienimywygl du odno nika, dopóty przyjmuje on standardow  posta  — niebieski podkre lony tekst.Co ciekawe, wielko  oraz styl odno nika pozosta y bez zmian, zmieni  si  jedynie kolor i dodanezosta o podkre lenie (rysunek 4.28).
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Rysunek 4.28. Po dodaniu cza wygl d pozycji menu zmieni  si . W tej chwili elementy listy przybra y domy lnywygl d odno ników na stronie. S  koloru niebieskiego i maj  dodatkowe podkre lenie
Dodatkowe style CSS

By nada  elementom menu wcze niej okre lony wygl d, konieczne jest przygotowanie kolej-nych definicji stylów kaskadowych CSS. Nie jest to szczególnie trudne zadanie, jednak w tymmiejscu postaramy si  doda  li cie menu kilka ciekawych mo liwo ci.
W dzisiejszych czasach, w dobie burzliwego rozwoju Internetu i nowoczesnych technologii,trudno sobie wyobrazi , by przyciski ekranowe (np. menu z list  kategorii) pozostawa y statycznena stronie. Zazwyczaj nadajemy im typowy efekt RollOver, czyli zmian  wygl du po najechaniui naci ni ciu kursorem myszki. Tego typu efekty cz sto kojarzone s  z budowaniem specjalnychelementów graficznych, które nast pnie s  podmieniane za pomoc  skryptów j zyka Java Scriptw chwili najechania na nie kursorem myszy. Na szcz cie takie podej cie dzi  ju  mo e odejw niepami . Dzi ki u yciu stylów kaskadowych mo emy przygotowa  niemal identyczny wizu-alnie efekt bez konieczno ci u ycia grafiki i Java Scriptu.
Zanim przejdziemy do budowy stylów, przypomnijmy sobie struktur  menu kategorii. Ca oznajduje si  w sekcji <div#sidebar1>, a nast pnie wewn trz sekcji listy nienumerowanej, czyli
<ul></ul>. Jedyna pozycja listy {listaKategorii.kategoria} zamkni ta jest wewn trz znacznika
<li></li>. W wyniku dodania odno nika w postaci # pole {listaKategorii.kategoria} zawierajeszcze dodatkowy tag j zyka HTML — <a href="#">. Jest to znacznik cza (linku) tymcza-sowego (#), który w tej chwili nie powoduje adnych konkretnych dzia a  na stronie.
Analizuj c ca  sekcj  menu na stronie, nie znajdziemy w tej chwili zbyt wiele kodu. Mamyjedynie pojedyncze dynamiczne pole {listaKategorii.kategoria} wraz z dodanym odno nikiem
<a>. Pe na zawarto  listy jest dynamicznie pobierana z bazy i za pomoc  obszaru Repeat Regionwielokrotnie powielana na stronie. W tej sytuacji nasze dzia ania zwi zane z formatowaniem menudotycz  jedynie dynamicznego pola {listaKategorii.kategoria} (rysunek 4.29).
Krokiem, który spowodowa  utrat  oryginalnego wygl du strony, by o dodanie cza do dyna-micznego pola tekstowego. Wi kszo  przegl darek przedstawia odno niki (linki), a wi c ele-menty zawarte wewn trz znacznika <a>, w swój domy lny sposób (niebieskie teksty z podkre-leniem). Chc c zmieni  ten stan, musimy pokusi  si  o modyfikacj  wygl du znacznika <a>.
Niestety, nie mo emy zrobi  tego globalnie. Redefinicja wygl du cza na stronie spowodujezmian  wygl du wszystkich linków. O ile w przypadku menu kategorii pewien ustalony wygl dsprawdzi si  doskonale, o tyle w g ównej sekcji dokumentu mo e wygl da  bardzo le. Oznaczato, e musimy w jaki  sposób odró ni  definicj  wygl du znacznika <a> sekcji <div#sidebar1>od pozosta ych. W zasadzie rozwi zanie widoczne jest ju  w poprzednim zdaniu. Je li wprowa-dzimy redefinicj  znacznika jedynie w sekcji <div#sidebar1>, pozosta e odno niki pozostan  bezzmian, co by o naszym za o eniem. Zatem do dzie a.
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Rysunek 4.29. Dzi ki u yciu bazy danych ca a lista kategorii wraz z czami zapisana jest w niewielkimfragmencie kodu
Klikamy gdziekolwiek dynamiczne pole {listaKategorii.kategoria} (w ten sposób mo emyszybko zaznaczy  sekcj  znacznika <a>), a nast pnie w dolnej cz ci strony wskazujemy ostatnina li cie hierarchii elementów strony znacznik <a> (rysunek 4.30). Otwieramy palet CSS Styles(Shift F11) i dodajemy nowy styl.

Rysunek 4.30. Za pomoc  selektorów w dolnej cz ci strony zaznaczamy ca e cze — znacznik <a>
Adobe Dreamweaver CS3 automatycznie zaproponuje styl typu Advanced, nadaj c mu nazwselektora w postaci .twoColElsLthdr #container #sidebar1 a. Podobnie jak robili my to wcze-niej, mo emy nieco j  skróci , doprowadzaj c ostatecznie do postaci #sidebar1 a. Zapis tenoznacza: wszystkie odno niki (znacznik <a>), które znajduj  si  w sekcji #sidebar1, b d  sfor-matowane na podstawie definicji, jakie niebawem wprowadzimy.
W oknie CSS Rule Definition modyfikujemy jedynie dwie w a ciwo ci stylu (rysunek 4.31):

Color — doprowadzamy go do oryginalnej postaci widocznej przed dodaniem cza.
Decoration: none — w ten sposób usuwamy (je li potrzeba) zbyteczne podkre lenieelementów menu kategorii.
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Rysunek 4.31.Okno CSS RuleDefinition zawieragraficzny interfejsbudowy i edycji stylówCSS. W tym miejscuzmienimy jedynie kolorodno nika orazusuniemy zbytecznepodkre lenie

Za pomoc  przycisku Apply mo emy od razu sprawdzi  dzia anie stylu na stronie. Je li wszystkowygl da zgodnie z naszymi oczekiwaniami, za pomoc  przycisku OK ko czymy budow  stylu.W tym momencie nie ma potrzeby dokonywa  tu jeszcze wi cej modyfikacji. Dodaniem innychefektów zajmiemy si  du o pó niej.
Wykorzystanie obiektów Library

Adobe Dreamweaver CS3 posiada jeszcze jedno wspania e narz dzie, które doskonale sprawdzisi  podczas naszej dalszej pracy. Obiekty Library, bo o nich mowa, to dowolne elementy strony,fragmenty kodu czy wr cz ca e funkcjonalne modu y zapisane w bibliotece (Library) naszegosite’a. Ogromn  ich zalet  jest mo liwo  wykorzystania w sta ej, niezmiennej i wr cz zablo-kowanej do edycji postaci na wielu ró nych stronach naszego serwisu. Jednak najwi cej korzy ciz obiektów Library mamy w chwili ich edycji. Zmieniaj c obiekt zapisany w bibliotece (Library),automatycznie aktualizujemy ten w a nie fragment kodu na wszystkich stronach, które go wyko-rzystuj . W pewnym sensie przypomina to dzia anie szablonu, poniewa  podobnie jak szablon,on tak e jest zablokowany i niedost pny do edycji na kolejnych stronach. Podczas typowej pracywykorzystujemy jedynie sta y, zapisany w bibliotece obiekt na wielu stronach serwisu. W odpo-wiednim momencie modyfikujemy jego zawarto , co spowoduje aktualizacj  wszystkich wyko-rzystuj cych go stron. Brzmi to fantastycznie i dok adnie tak dzia a.
W przypadku strony index.php zbudowali my w a nie menu nawigacyjne zawieraj ce list  kate-gorii ksi ek, których recenzje mo na znale  w naszym serwisie. Nie jest to jednak w pe nifunkcjonalne menu. Do jego pe nego dzia ania potrzebujemy doda  jeszcze cza (linki), któreumo liwi  przegl danie ksi ek wybranej kategorii. W chwili obecnej nie mamy jeszcze przy-gotowanych takich w a nie stron docelowych. Znacznie utrudnia to przygotowanie w a ciwychczy (linków). W tej sytuacji doskona ym rozwi zaniem oka e si  zastosowanie obiektu Library,który w oryginalnej postaci wykorzystamy do budowy kolejnych stron serwisu. Gdy powstanju  strony umo liwiaj ce przegl danie ksi ek wybranej kategorii, dodamy odpowiednie czadla obiektu z biblioteki. Dzi ki temu wszystkie strony, które wykorzystuj  taki obiekt, jedno-cze nie zostan  zaktualizowane. To nie tylko bardzo wygodne rozwi zanie. Pozwala znacznieprzyspieszy  dalsz  prac , skupiaj c si  na jej istotnych elementach. Drobne modyfikacje typuostatni szlif faktycznie mo na wprowadzi  nieco pó niej.
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Obiekty Library dost pne s  jedynie podczas pracy z ca  witryn . Nie ma mo liwo ci ichu ycia w sytuacji, gdy budujemy jedynie pojedyncz  stron  i nie przygotowali my pe nej definicjisite’a (katalogu). W celu u ycia tych obiektów przechodzimy do palety Assets (F11) dost pnejw menu górnym Window (rysunek 4.32).
Rysunek 4.32.Paleta Assetsprzechowuje cennezasoby naszegoserwisu. Aby skorzystaz jej us ug, nale ywcze niej zdefiniowasite. Jedynie w tymtrybie mamy dost pdo palety Assets,a w niej do szablonów,obiektów bibliotekiczy kolorów

Podobnie jak podczas pracy z baz  danych, wszystkie przydatne palety zgrupowane s  w poje-dynczym oknie i nie ma konieczno ci wywo ywania ich z menu górnego Window. Klikaj ckolejne zak adki panelu Files (a tak e Application w przypadku pracy z dynamicznymi danymi),mo emy szybko przechodzi  pomi dzy odpowiednimi panelami. Panel Assets dost pny jestw tej samej sekcji co podstawowe okno Files, standardowo widoczne po prawej stronie ekranu.
Paleta Assets zawiera szereg niezwykle przydatnych zasobów, które z powodzeniem mo emywykorzystywa  podczas pracy z serwisem. Dost pne w pionowej kolumnie po lewej stronie przy-ciski pozwalaj  na szybkie prze czenie podgl du zasobów ró nego typu.

Images — zawiera list  i podgl dy wszystkich plików graficznych dost pnych w katalogug ównym naszego site’a. Je li nieco rozszerzymy podgl d zasobów palety Assets,widoczne stan  si  tak e dodatkowe, ca kiem przydatne informacje. Po ród nichznajdziemy oczywi cie nazw  oraz: Dimensions, czyli rozmiary grafiki, Size — jej wag ,Type — typ pliku graficznego oraz Full Path — pe n cie k  dost pu do wybranejgrafiki. Podgl d oraz zestaw tych informacji okazuj  si  bardzo przydatne podczas pracyz wi kszymi serwisami, gdzie nie sposób zapami ta  wszelkich informacji o ka dymu ytym pliku graficznym.
Colors — to pe na lista wszystkich kolorów wykorzystanych podczas budowy naszejwitryny. Oczywi cie dotyczy ona przede wszystkim tych kolorów, jakie wykorzystali mydo budowy stylów kaskadowych. Je li pó niej podczas budowy kolejnych elementówstrony czy stylów chcieliby my zachowa  zgodno  kolorystyczn  na stronie, mo emypodczas ustalania ich barwy wykorzysta  t  w a nie list  i wskaza  jeden z u ytych juwcze niej kolorów. Na podgl dzie w górnej cz ci okna widoczny jest zarówno zapiskoloru w kodzie szesnastkowym, jak i jego definicja na podstawie RGB. Mo e to byniezwykle przydatne szczególnie podczas tworzenia dodatkowych elementów graficznych,gdy potrzebujemy dopasowa  ich kolor do elementów strony.
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Links — przedstawia pe n  list  wszystkich zewn trznych adresów URL wykorzystanychpodczas budowy naszej strony. Je li pewien odno nik do zewn trznej strony czy adresue-mail chcieliby my wykorzysta  w wielu miejscach, wystarczy zaznaczy  odpowiednitekst lub grafik  i przeci gn  w a ciwy link z palety Assets na zaznaczony elementna stronie.
Flash — to naturalnie zestawienie wszystkich elementów Flash (SWF) dost pnychw katalogu g ównym site’a.
Shockwave — dzi  ju  ma o popularna, lista wszystkich elementów Shockwave (DCR)dost pnych do u ycia na naszej stronie. Pliki typu Shockwave budowane s  za pomocfantastycznego, cho  nieco zapominanego programu Macromedia (Adobe) Director.
Movies — to pe na lista filmów wideo zapisanych w g ównym katalogu naszej witryny.
Scripts — to lista wszystkich zewn trznych skryptów (np. Java Script) wykorzystanychdo budowy bie cego serwisu.
Templates — zawiera pe n  list  wszystkich szablonów stron WWW aktywnego serwisu.
Library — to biblioteka wspólnych elementów, jakie w sta ej postaci mo emywykorzystywa  na naszej stronie. Dowolna modyfikacja elementu z bibliotekiautomatycznie aktualizuje wszystkie strony, jakie z niego korzystaj .

Nas oczywi cie najbardziej interesuje mo liwo  praktycznego wykorzystania biblioteki (Library).Jest to niezwykle proste. Musimy precyzyjnie zaznaczy  fragment strony, jaki chcieliby myzapisa  w bibliotece, i przeci gn  go do palety Assets. W niektórych sytuacjach trudno jest prze-ci gn  zaznaczony element i w takiej chwili mo emy wykorzysta  tak e przycisk New LibraryItem widoczny w dolnej cz ci palety Assets. W ten sposób unikamy k opotliwego niekiedy prze-ci gania obiektów i precyzyjnie umieszczamy w a ciwy element w bibliotece.
W przypadku budowy menu z list  kategorii musimy dok adnie zaznaczy  obszar, jaki chcieliby-my zamie ci  w bibliotece. W tym celu klikamy widoczn  dynamiczn  pozycj  listy, a nast pnieprzechodzimy do widoku kodu. Wprawdzie mo liwe jest zaznaczanie tak e w trybie Design,jednak du o atwiej w ten sposób o pomy k . Pracuj c w widoku kodu strony, precyzyjnie zazna-czamy jedynie te fragmenty, które s  faktycznie konieczne.
Dzi ki zaznaczeniu fragment kodu z list  kategorii jest w a nie wyró niony na ekranie. Lokali-zujemy sekcj  znaczników <ul></ul> i zaznaczamy ca y fragment kodu tej listy. Nale y zwrócibaczn  uwag , by zaznaczony zosta  zarówno pocz tek listy <ul>, ca a zawarto  wraz z kodemPHP, jak i znacznik ko cowy listy </ul> (rysunek 4.33).
Teraz za pomoc  polecenia New Library Item dost pnego w menu bocznym palety (rysunek4.34) dodajemy ca  list  kategorii do biblioteki. W celu atwiejszego odnalezienia w a ciwegoobiektu w bibliotece wprowadzamy jej opisow  nazw  — listaKategorii (rysunek 4.35). Pozatwierdzeniu nazwy otrzymamy komunikat o aktualizacji czy, który naturalnie potwierdzamy.
W rezultacie tych dzia a  menu z list  kategorii zosta o wyró nione kolorem oraz zablokowanedo bezpo redniej edycji. W celu modyfikacji elementów menu konieczna jest teraz edycja orygi-nalnego fragmentu kodu z biblioteki.
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Rysunek 4.33. Zaznaczony fragment listy zamkni ty wewn trz znaczników <ul>. Mo emy zaznacza  elementybezpo rednio na stronie lub skorzysta  z selektorów widocznych w jej dolnej cz ci
Rysunek 4.34.Za pomoc  przyciskuNew Library Itemtworzymy nowy obiektw bibliotece. Obiektyte mo emy tworzytak e poprzezprzeci gni cieaktywnej tre ci stronyw okno Library

Je li teraz na podstawie strony index.php powstan  nowe strony, ka da z nich wykorzysta wpro-wadzony obiekt z biblioteki. Jego edycja uaktualni wszystkie strony naszego serwisu. A to w a nieby o naszym za o eniem.
Dynamiczna zawarto  strony startowej

Kolejne zmiany dotycz  ju  g ównej cz ci strony index.php — <div#mainContent>. Tu w miejscewidocznych w a nie statycznych informacji tekstowych wprowadzimy tre  zapisan  w tabeliinformacje naszej bazy danych. Ponadto poni ej dodamy kolejny modu  serwisu — Nowo ci/
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Rysunek 4.35.Nowy obiektlistaKategorii zostazapisany w bibliotece.Od tej chwili mo emywykorzystywa  gowielokrotnie w naszejpracy. Aktualizacjaobiektu z bibliotekiautomatyczniemodyfikuje wszystkiestrony serwisu, jakiego wykorzystuj

Aktualno ci. Znajd  si  tu najnowsze informacje dotycz ce dzia ania serwisu, opisy, aktualno cioraz komunikaty administracyjne zapisane w bazie danych. Aby zanadto nie za mieca  stronyg ównej nadmiarem ró norodnych danych i informacji, umie cimy tu jedynie 2 – 3 najnowszerekordy z bazy. Lista wszystkich aktualno ci dost pna b dzie na stronie Archiwum nowo ci.
Do pobrania ogólnych informacji o firmie z bazy danych konieczne jest utworzenie kolejnegoród a danych zwanego Recordset. W ten sposób mo liwe b dzie nawi zanie po czenia z zupe -nie inn  tabel , wyszukanie w a ciwych informacji oraz umieszczenie ich w obszarze edytowal-nym <div#mainContent> strony.
Nowy Recordset utworzymy tym razem za pomoc  palety Bindings (Ctrl+F10) dost pnej w menugórnym Window. Za pomoc  niewielkiego przycisku z symbolem + dodajemy nowy Recordset(rysunek 4.36) i przechodzimy w tryb edycji jego w a ciwo ci. W polu Name wprowadzamynazw mainInfo, na li cie Connection wybieramy utworzony wcze niej plik konfiguracyjny —localTest, tabel  informacje, a nast pnie w sekcji Columns wybieramy opcj All, która umo liwinam dost p do wszystkich pól tabeli.
Podobnie jak w przypadku listy kategorii, w tym momencie nie zmieniamy domy lnych ustawie(None) w sekcji Filter oraz Sort (rysunek 4.37).
Nowy Recordset widoczny jest w panelu Bindings. Po rozwini ciu jego zawarto ci widocznestaj  si  wszystkie pola utworzonej wcze niej tabeli — informacje. Dzi ki odpowiedniemu zapro-jektowaniu pól tabeli, wprowadzenie dynamicznej tre ci na stron  tytu ow  nie sprawi nam ad-nych problemów.
Przypomnijmy sobie bie c  struktur  logiczn  strony index.php. Jej tytu  zawarty jest wewn trzznaczników <h1></h1>. Poni ej znajduje si  niewielki tekst wprowadzaj cy — nag ówek zawartywewn trz znaczników <h2></h2>. W a ciwa tre  tej strony zapisana jest w kolejnych akapitach(znaczniki <p></p>) tekstu. Je li podczas wprowadzania statycznej tre ci strony zdecydowali mysi  na u ycie dodatkowej grafiki czy fotografii, widzimy j  poni ej nag ówka, a jednocze nieponad w a ciwym tekstem strony.




