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Django
Django to obecnie chyba najpopular-
niejszy framework napisany w Py-
thonie służący do tworzenia dyna-
micznych stron internetowych. Łączy
on prostotę użycia z bogatymi możli-
wościami oraz świetną dokumentacją.
Framework licencjonowany jest na libe-
ralnej licencji BSD i można go stosować
w dowolnych projektach.

Całość na stronie 27

GLE
GLE jest kompilowanym językiem
skryptowym stworzonym do two-
rzenia wykresów i diagramów na-
ukowych. Gnuplota znacie, pora na
GLE!

Całość na stronie 12

Gstrack+
Nigdy niewiadomo, kiedy elektronicz-
namapaw telefonie komórkowymmo-
że się przydać. Większość rozwiązań
jest dedykowanych urządzeniom kon-
kretnej firmy, są płatne albo wymaga-
ją ciągłego podłączenia do Internetu.
A co, jeśli nie chcemy płacić, mamy te-
lefon innej firmy a zdarzy się nam zgu-
bić w miejscu gdzie Internetu nie ma?

Całość na stronie 7
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Drodzy Czytelnicy
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę

Wam wielu głębokich i radosnych przeżyć,
zdrowia, wewnętrznego spokoju, wytrwało-
ści, miłości i radości w każdym dniu nadcho-
dzącego Roku.
Niech się Wam darzy w Nowym Roku!

Świątecznym prezentem dla Was niech
będzie bieżący numer Dragonia Magazine.

W numerze przeczytacie o Androidzie
i mapach skojarzonych z GPS – czyli openso-
urce w telefonach komórkowych. Nawiązując
do obrazków mamy ciekawy artykuł o GLE,
czyli generatorze wykresów.
Webmasterzy znajdą także coś dla siebie:
czwarty odcinek kursu PHP, Zend i Django.
By szybko i skutecznie notować i zapamię-
tywać, polecam program FreeMind, opisany
w bieżącym numerze. Dla tych zaś, którzy nie
chcą sobie obciążać pamięci ani notować in-
formacji o podległych im komputerach, ma-
my artykuł o OCS Inventory NG.

Zapraszam do lektury.
Tomasz Łuczak
zastępca redaktora naczelnego

Wszystkie publikowane materiały są objęte pra-
wemautorskimna zasadach licencji Creative Com-
mons CC-BY. Nie ponosimy odpowiedzialności
za treść ogłoszeń. Nazwy firm, nazwy handlowe
i znaki towarowe zostały użyte w publikacji jedy-
nie w celach informacyjnych i są własnością po-
szczególnych podmiotów.
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System Podyskutuj o artykule na forum

Android – telefon open-source
Paulina Budzoń
Android, jako system open-source, zdobył całkiem spore grono
zwolenników.Wrogów prawdopodobnie też, chociażwszyscy, któ-
rych do tej pory poznałam, byli po prostu miłośnikami iPhone’a
jako tego „jedynego słusznego”. No cóż, Google udowodniło, że
open-source znowu potrafi być lepsze.

Mój początek
Musicie mi wybaczyć, ale nie będę się tu rozwodzić na temat historii Androida,
jak powstał, czemu powstał, jaki telefon był pierwszy i innych rzeczy w tym ro-
dzaju. Dlaczego? Bo dla kogoś, kto kupuje telefon z tym systemem, nie ma to
zbyt wielkiego znaczenia. Co jest istotne w tym momencie? To, że większość ak-
tualnie sprzedawanych urządzeń (czyli głównie telefony HTC – nowa Motorola
to zupełnie inna bajka) posiada ten system w wersji 1.5. Większość z nich nie
posiada też HTC Sense.

Oczywiście dla użytkowników, którzy są zainteresowani wyciągnięciem z te-
go systemu wszystkiego czego się da, to też nie ma znaczenia. Android, jako
wolny system, doczekał się masy przeróbek i alternatywnych wersji. Niewiele
osób używa „zwykłego” 1.5 bez HTC Sense, skoro spokojnie może zainstalować
w swoim telefonie 1.5 z HTC Sense. Albo 1.6. Albo nawet całkiem przyzwoicie
działające 2.0/2.1 (mówię „przyzwoicie”, ponieważ Android 2.x – mimo tego,
co może się wydawać – nie jest systemem finalnym i – no, może poza ową nową
Motorolą – nie do końca stabilnie działa). No dobrze, bez rozwodzenia się.

Rysunek 1. Ekran główny mojego telefonu
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Co on potrafi?

Rysunek 2. Google Maps – lokalizacja według nadajników, bez GPS

No właśnie: co? Cóż. Wczoraj na przykład mój telefon uratował mnie przed
niechybnym zamarznięciem. I nie, wcale nie dlatego, że z powodu jakiejś wady
fabrycznej za bardzo się grzeje! Po prostu musiałam pojechać do dość odległej
części miasta, w której nigdy w życiu nie byłam, a mój cel znajdował się dość
spory kawałek od przystanku autobusowego. Gdyby nie GPS i szybka reakcja
Google Maps, prawdopodobnie zamieniłabym się w spory sopel lodu. Jak się
potem okazało, nie tylko ja dotarłam domiejsca spotkania dzięki mapom od Go-
ogle. Ba, znajomi też posiadają telefon z Androidem. Co na to miłośnicy iPho-
ne’ów? Cóż, oni też dotarli na miejsce używając w swoich telefonach aplikacji do
Googlowych map.

A tak całkiem poważnie – Android potrafi wszystko to, czego domyślacie się,
że powinien potrafić. Pełna synchronizacja z kontem Google umożliwia korzy-
stanie z praktycznie wszystkich znanych aplikacji: od poczty, przez mapy, po
synchronizację kontaktów czy kalendarza. Użytkownikom Windowsa przygo-
towano też HTC Sync – aplikację, która pozwala backupować dane z telefonu na
komputerze. Co mają zrobić użytkownicy innych systemów? Brak HTC Sync nie
jest bolesny. Wręcz przeciwnie. Po co zajmować sobie miejsce na dysku, skoro
można skorzystać z aplikacji, które automatycznie będą robić kopie danych z na-
szego telefonu na zdalnym serwerze, skanować go w poszukiwaniu wirusów
(chociaż nigdy takowego jeszcze nie spotkałam), a w razie zgubienia telefonu
pozwolą go dokładnie zlokalizować zdalnie uruchamiając w nim GPS lub każąc
mu włączyć (bardzo) głośny dzwonek przypominający syrenę przeciwlotniczą?

Android posiada mnóstwo zalet (kilka wad też), więc rozwodzenie się nad
każdą z nich pozwoliłoby chyba na wydanie osobnego numeru Dragonii z sa-
mym ich opisem! Dlatego skupię się tylko na kilku rzeczach, które są dla mnie
szczególnie przydatne.
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Rysunek 3. Włączenie synchronizacji z różnymi serwisami jest wyjątkowo proste

Owe „kilka rzeczy”
Osobiście posiadam telefon HTC Magic (jeden z rodzaju tych, które w naszym
kraju sprzedaje Orange), na którym oryginalnie zainstalowany był „zwykły” An-
droid 1.5. Aktualnie ów system siedzi sobie spokojnie spakowany na moim dys-
ku, a telefon działa radośnie z prawie tą samą jego wersją, tylko że posiadającą
HTC Sense. Dlaczego akurat tak? Niestety, wersja 1.6 nie posiada HTC Sense,
a 2.x są ciągle niestabilne. Tylko dlatego.

Jedną z najbardziej przydatnych rzeczy w tym telefonie jest synchronizacja
kontaktów z kontaktami Google i różnymi serwisami społecznościowymi. Dzię-
ki temu nie muszę przepisywać adresu e-mail jakiegoś znajomego do telefonu
ani kopiować jego zdjęcia z Facebooka, żeby móc oglądać jego twarz, kiedy bę-
dzie domnie dzwonił. Ba, nie muszę nawet uruchamiać żadnej aplikacji do Twit-
tera, żeby przeczytać, co u niego słuchać – stosownywpis sampokaże sięwksiąż-
ce telefonicznej. Uważacie, że to kompletnie nieprzydatne? Wiem, wiem, ja też
tak myślałam, zanim zaczęłam tego używać. A kiedy zapomniałam o czyichś
urodzinach, uratował mnie przed „wpadką” stosownym przypomnieniem. An-
droid jest idealnym system dla osób, które uwielbiają korzystać z Internetu, chcą
ciągle być na bieżąco albo interesuje ich mikroblogging.

Dzięki temu telefonowi napisanie do mnie maila jest jak napisanie smsa.
Różnica jest tylko taka, że nie ma limitu znaków! (Co niekoniecznie oznacza,
że uwielbiam dostawać kosmiczne długie wiadomości. . . ) A żeby było zabaw-
niej – ciągłe korzystanie z Internetu wcale nie jest kosztowne. Korzystam z mie-
sięcznego pakietu 500MB i mimo włączonej synchronizacji kontaktów i ciągłego
utrzymywania połączenia, pięciu kont mailowych, dość częstego używania Bli-
pa/Twittera i sporadycznego (zależnie od tego czy dany wykład jest ciekawy,
a wiadomo, że nieczęsto im się to zdarza) przeglądania Internetu, jeszcze nie
udało mi się przekroczyć 300MB przesłanych danych. Plus, jak już zdążyłam
się przyznać: bywają momenty, kiedy korzystam nawet z Google Maps (który
posiada możliwość nawigacji!).
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Rysunek 4. Layar – ciekawa aplikacja zbierająca informacje o otoczeniu

Open-source znowu lepsze?
Ciężko rozwodzić się dlaczego Android jest lepszy od innych systemów te-

go typu. Może i jest szybszy, korzysta z ciekawszych rozwiązań, za 90% aplikacji
nie trzeba płacić (a jeśli nawet, to istnieją darmowe odpowiedniki) i – jako projekt
open-source – posiada większe możliwości rozwoju. Dla mnie jest to dokładnie
system, którego oczekiwałabym w swoim telefonie. Umożliwia mi szybszą i sta-
łą komunikację ze znajomymi, znajduje mnie, gdy się zgubię, przypomina mi
o wszystkim, co powinnam wiedzieć. A, i zapomniałabym, ten telefon potrafi
też „po prostu” dzwonić. . .

Odnośniki
[1] http://source.android.com/
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GpsTrack+
Przemysław Kalicki
Współcześnie wielu producentów telefonów wyposaża konkretne
modelewmożliwości prezentacji elektronicznychmap. Nie powin-
no to nikogo dziwić w dobie miniaturowych odbiorników GPS czy
stosunkowo dużych wyświetlaczy telefonów. Nigdy nie wiadomo,
kiedy taka elektroniczna mapa może się przydać, więc najlepiej
mieć ją w urządzeniu, które zawsze mamy ze sobą. Komórka jest
jednym z niewielu urządzeń elektronicznych, które najczęściej no-
simyprzy sobie.Większość rozwiązań jest dedykowanych urządze-
niom konkretnej firmy, są płatne albo wymagają ciągłego podłącze-
nia do Internetu. A co, jeśli nie chcemy płacić, mamy telefon innej
firmy, a zdarzy się nam zgubić w miejscu, gdzie Internetu nie ma?

Rysunek 1. Logo OpenStreetMap

Kilka miesięcy temu znalazłem serwis
OpenStreetMap.org, który był wielkim
odkryciem dla mnie. Wpisany dokład-
nie w ideologię wolności informacji był
tym dla map, czymWikipedia jako wolna
encyklopedia. Zainteresowałem się spra-
wą pisania oprogramowania do obsługi
GPS oraz prezentowania map z OSM. Na
pierwszy ogień poszła aplikacja na kla-
syczny komputer (robocza nazwa „yona-
ver” na GPL-u). Jednak aplikacja na lap-
top nie była tym celem, ale tylko drogą.
Jako cel postawiłem sobie stworzenie apli-
kacji, za pomocą której będę mógł korzy-
stać z map OSM na telefonie. Ze względu
na wysoki koszt transferu danych poprzez telefon komórkowy ważna była moż-
liwość wcześniejszego przygotowania map.
Miałem pewne doświadczenia z korzystaniem z GPS w komórce. Używałem do
tego programu GpsTrack [1], który na moim telefonie Motorola v360 sprawo-
wał się bardzo dobrze. Po sprawdzeniu licencji tego programu okazało się, że
jest on na wolnej licencji. Doskonale nadawał się jako podstawa do opracowa-
nia nowej planowanej funkcjonalności. To było też o tyle ważne, że o ile w Ja-
vie Standard Edition napisałem już trochę kodu, to w odmianie Micro Edition
nie miałem żadnego doświadczenia. Do opracowania algorytmu wyświetlania

map bardzo przydatna okazała się strona [2], na której podano przykłady użycia
OSM w konkretnych językach programowania. Była tam też Java, ale niestety,
w wersji standardowej. Jest to o tyle istotne, że chcąc spełnić wymagania specyfi-
kacji MIDP 2.0, nie mogłem w swoim programie używać javowego typu zmien-
noprzecinkowego. Na pomoc przyszedł dotychczasowy kod GpsTracka, który
zawierał już gotowe fragmenty kodu z wykorzystaniem zewnętrznie zdefinio-
wanego typu Real. Telefon może być dość stary, byle tylko był zgodny z MIDP
2.0, CLDC-1.0. Telefon musi spełniać też specyfikacje JSR-75 (dostęp do syste-
mu plikowego) i JSR-82 (dostęp do bluetooth). Tu pewna uwaga: okazało się, że
telefony niektórych producentów wymagają w sposób bardzo restrykcyjny, aby
aplikacja, która chce czytać informacje użytkownika na telefonie (a więc np. da-
ne map), musi być podpisana cyfrowo. W niektórych przypadkach utrudnia to
korzystanie z aplikacji, w innych uniemożliwia. Podpis cyfrowy wiązałby się ze
sporym wydatkiem, a i tak nie gwarantuje, że wszędzie będzie działał, więc go
nigdy nie będzie. Na szczęście dla wielu modeli można łatwo znaleźć obejście
problemu, a w innej sporej grupie (np. SE w910i, SE k550i) problem nie wystę-
puje. Więcej na ten temat można znaleźć w moich zapiskach [3].

Jednym z pytań na początku projektowania programu było, w jaki sposóbma
być wyświetlana mapa i pozycja na niej. Przez chwilę był pomysł, aby wyświe-
tlać pojedynczy kawałek mapy i tylko przesuwać znacznik aktualnej pozycji. Na
szczęście szybko to upadło i wygrała koncepcja wyświetlania mapy na całym
ekranie, gdzie aktualna pozycji to zawsze środek ekranu. To wymagało opraco-
wania algorytmu odczytywania, cięcia i buforowania odpowiednich kawałków
mapy. Zainteresowanych szczegółami odsyłamdo tegodokumentu – [4]. Ogólnie
chodziło o odpowiednie sklejanie składowych kawałkówmapy zależnie od tego,
czy punkt na mapie leży na środku, czy brzegu takiego kawałka mapy z OSM.
Po wielu godzinach kombinowania udało mi się wreszcie stworzyć odpowiedni
algorytm, który działał nadspodziewanie dobrze. W tym momencie tworzenia
programu współpracy odmówił mój telefon, gdyż okazało się, że ilość danych
do przetworzenia okazała się zbyt duża w stosunku do jego możliwości. Wy-
glądało to tak, że po kilku minutach pracy z programem nowo powstała część
przestawała rysować mapy. Na początku szukałem błędu w algorytmie i kodzie.
Na szczęście sprawdziłem zużycie pamięci, jakie program powoduje. Okazało
się, że program po pewnym czasie pracy generuje pewne skoki, które wykracza-
ją poza możliwości urządzenia. Okazało się także, że pewien fan tego telefonu
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stworzył nieoficjalny firmware dla tego telefonu i po flashowaniu telefonu pro-
blem zniknął. Można było wrócić do pisania.

Oryginalny GpsTrack do swojej pracy wymagał zawsze dostępu odbiorni-
ka GPS. Ze względu na jego sposób działania (wyświetlanie danych o aktual-
nej pozycji) to faktycznie ma uzasadnienie. W momencie wprowadzenia nowej
funkcjonalności (przeglądanie mapy także bez połączenia z GPS), trzeba było to
zmienić. Udało się to rozwiązać poprzez wprowadzenie dodatkowej pozycji w
menu startowym Opcje->Maps. Dzięki temu można uruchamiać aplikację, tak
jak do tej pory, poprzez Start i skonfigurować połączenie z odbiornikiem GPS,
a także bez odbiornika wyłącznie w trybie przeglądania mapy.

OpenStreetMap oferuje mapy w formie pociętej na fragmenty o wymiarach
256x256. Za ich pomocą składane są większe fragmenty. Aby można było korzy-
stać z OSM, trzeba ściągnąć odpowiednie kawałki na dysk. Można to zrobić na
wiele sposobów. Wygodnym, którego ja używam, to program JTileDownloader
[5]. Tu uwaga: program prawidłowo ściągał mapę dopiero przy drugim urucho-
mieniu. Nie znalazłem wytłumaczenia na to. Łatwo sprawdzić – w katalogach
powinny być obrazki z mapą, a w przypadku błędnego ściągania – wszystkie
obrazki jednolicie błękitne. Za drugim i każdym kolejnym razem działa już pra-
widłowo. Zrzucone kawałki mapy powinny znaleźć się w katalogu OSM. Powin-
no to mieć następującą strukturę – OSM\zoom\latitude\longitude.png, gdzie
„zoom”, „latitude” i „longitude.png” to katalogi stworzone JTileDownloader.
Tak przygotowany katalog należy umieścić blisko korzenia systemu plikowe-
go, np „C:\others\OSM”. GpsTrack powinien automatycznie znaleźć lokalizację
folderu o tej nazwie. Ze względu na ograniczone możliwości przechowywania
danych, ograniczyłem ilość dostępnych skali OSM w programie – GpsTrack po-
trafi korzystać z jedenastu zoomów od 6 do 16. Z mojego (i dotychczasowych
użytkowników) doświadczenia w użytkowaniu wynika że wybrany zakres jest
wystarczający.

Czas na przedstawienie, jak prezentuje się programw działaniu. Jest to o tyle
trudne, że nie łatwo zrobić zrzuty ekranu z telefonu. Postaram się jednak przed-
stawić program na tyle, na ile tylko to jest możliwe. Na początek trzy ekrany
dotychczasowej części GpsTrack.

Program posiada kilka ekranów, pomiędzy którymi przechodzi się za pomo-
cą przycisku Next. Pierwszy ekran (Rys. 2) zawiera najbardziej podstawowe da-
ne o pozycji GPS – długość i szerokość geograficzną, wysokość nad poziomem
morza, ilość satelitów, jakie widzi odbiornik oraz czy pozycja została dokładnie
ustalona.

Rysunek 2. GPS Status

Na tym ekranie (Rys. 3) można odczytać odległość, jaka została przebyta od
momentu uruchomienia programu, prędkość, z jaką aktualnie porusza się, czy
też jak długo odbiornik nie łapie FIX-a.

Rysunek 3. Track Status
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Na trzecim z dotychczasowych ekranów (Rys. 4) prezentowana jest pozycja
satelitów (te ponumerowane) na niebie z założeniem, że środkiem koła jest miej-
sce, w którym aktualnie znajdujemy się. Białe kółko to pozycja księżyca, a żółte to
słońce. Oznaczenie stron świata działa, gdy wraz z odbiornikiem GPS porusza-
my się.Wtedy na górze ekranu jest prezentowany kierunekwktórymporuszamy
się.

Rysunek 4. Mapa satelitów
Czas na prezentację nowej części programu. Oto przykład dwóch różnych

powiększeń dla tego samego fragmentu mapy:

Rysunek 5. Powiększenie 12

Rysunek 6. Powiększenie

Opisane powiększenia odpowiadają numerom powiększeń w OpenStreet-
Map. W przypadku, gdy aplikacja próbuje wyświetlać kawałek mapy, którego
brakuje, wtedy ładowany jest zamiast standardowy obrazek (rys. 7).
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Rysunek 7. Ekran braku mapy

W programie istnieje możliwość włączenia dociągania mapy, jeśli tylko jest
możliwe połączenie z Internetem. Działa to w ten sposób, że brakujący fragment
mapy jest w czasie rzeczywistym pobierany z serwera OpenStreetMap. W sytu-
acji awaryjnej ta funkcja może bardzo przydać się.

Wmomencie gdy jesteśmy na ekranie mapy, wtedy obowiązują klawisze opi-
sane poniżej:
– up lub 2 – przesunięcie mapy w górę
– down lub 8 – przesunięcie mapy w dół
– left lub 4 – przesunięcie mapy w lewo
– right lub 6 – przesunięcie mapy w prawo
– * – oddalenie mapy
– # – przybliżenie mapy
– 5 – wyłącz/włącz autocentrowania mapy przy połączeniu z GPS-em
– 9 – włącz/wyłącz możliwość dociągania mapy przez Internet
– 0 – włącz/wyłącz wiadomości debug
Mapę można ręcznie przesuwać, gdy program został uruchomiony bez podłą-
czone GPS-a albo z podłączonym GPS-em, ale wyłączonym autocentrowaniem.

W przypadku, gdy chcemy przygotować mapę fragmentu obszaru Polski to
może okazać się, że bardzo atrakcyjną alternatywą dla OSM jest mapa przygoto-
wana przez polskich entuzjastów ump.waw.pl [6].

Rysunek 8. EUMPWaw

System UMP korzysta z tego samego oprogramowania do generowania co
OSM, czyli Mapnik, ale w nowszej wersji. Ważne jest również to, że dane zgro-
madzone w tym serwisie są również na wolnej licencji. Istnieje możliwość prze-
niesienia danych z UMP do OSM, ale to temat na całkiem inny artykuł. Aby za
pomocą JTileDownloadera ściągnąć mapy z UMP, wystarczy wpisać jako adres
serwera z kawałkami mapy ten z UMP.
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Projekt GpsTrack+ hostowany jest w serwisie Kenai [7], źródła można prze-
glądać w repozytorium SVN [8], strona Wiki również jest dostępna [9]. Projekt
ma w tej chwili pięciu członków, z czego dwaj kodują, a trzech obserwuje. Jeśli
chcesz przyłączyć się – zapraszam!

Odnośniki
[1] http://www.qcontinuum.org/gpstrack/
[2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames
[3] http://przemkalicki.pl/2009/10/po-co-nowe-platformy-programowe-na-komorki/
[4] http://dl.dropbox.com/u/556315/gpsTrackplus.pdf
[5] http://wiki.openstreetmap.org/index.php/JTileDownloader
[6] http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/
[7] http://kenai.com/projects/gpstrack/
[8] http://kenai.com/projects/gpstrack/sources
[9] http://kenai.com/projects/gpstrack/pages/Home
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Tworzenie wykresów naukowych za pomocą GLE
Karol Kozioł
Na łamach Dragonii Magazine poruszany był już problem tworze-
nia wykresów naukowych za pomocą Gnuplota. Ja chciałbym jed-
nak opisać program GLE (czyli Graphics Layout Engine).

Czym jest GLE?
Wogólności – GLE jest kompilowanym językiem skryptowym do tworzenia wy-
kresów i diagramów naukowych (lub też innych). Językiem kompilowanym, to
znaczy że, tak jak np. w przypadku LATEX -a, najpierw należy zakodować treść
w pliku tekstowym z rozszerzeniem .gle a następnie skompilować kod polece-
niem:

gle plik.gle

Jak na porządny program przystało, GLE posiada całe multum opcji (a zdecy-
dowanej większości z nich oczywiście nie opiszę). Jeśli chodzi o wykresy, to
GLE potrafi tworzyć wykresy punktowe, liniowe, histogramy, wykresy kontu-
rowe i przestrzenne powierzchniowe, i tak dalej. . . Stworzone wykresy możemy
zapisać w formatach EPS (domyślnie), PS, JPEG, PNG oraz PDF.

Pierwszy wykres
Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do najważniejszego – czyli do tego jak zakodo-
wać nasz plik .gle tak, by otrzymać wykres. Oczywiście, aby stworzyć wykres,
potrzebujemy danych. Plik z danymi może na przykład wyglądać tak:

6687.220 9.76504397272977E-08 9.78813649595311E-08
6687.281 1.90105065780758E-10 1.87775675304024E-10
6688.185 5.57398934056191E-08 5.55462375296084E-08
6689.069 1.59020880677475E-09 1.59451932220722E-09

albo tak:

x x^2 x^3 x^4
1 1 1 1
2 4 8 16
3 9 27 81

Jak widzimy, w tym drugim przypadku pierwszy wiersz pliku z danymi zawie-
ra opisy (etykiety) danych w poszczególnych kolumnach. Jak zmyślny czytelnik
zauważy, zapisałem etykiety w notacji a’la LATEX -owej, tyle że bez znaku dolara.

Napisałem tak, ponieważ GLE potrafi wyciągać etykiety z pliku z danymi i za-
mieszczać je na wykresie. Zapiszmy zatem dane podane w drugim przykładzie
jako test.dat oraz stwórzmy plik test.gle o następującej treści:

1 size 20 10
2 set hei .8
3 set font texcmr
4 begin graph
5 key pos tl
6 xtitle "Iksy"
7 ytitle "Igreki"
8 xaxis min 0 max 4 dticks 1 hei .5
9 yaxis min 0 max 10 dticks 2 hei .5

10 data test.dat d1=c1,c2
11 d1 line marker square color blue
12 end graph

i skompilujmy go poleceniem:

gle test.gle

Stworzy się nam plik test.eps, który będzie wyglądał mniej więcej tak:

Rysunek 1. Pierwsza wersja naszego wykresu
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Dobrze, mamy już obrazek, więc wypadałoby omówić poszczególne wiersze ko-
du. W pierwszym wierszu zdefiniowaliśmy rozmiar obrazka (w centymetrach).
I o ile dla grafiki wektorowej, czyli formatów EPS, PS i PDF, nie ma to większego
znaczenia (bo są skalowalne bez utraty jakości), to dla formatów takich jak JPG
i PNG już ma. Niekiedy trzeba więc zwiększyć rozdzielczość obrazka (co innego
bowiem przyszykować wykres, który będzie osadzony w publikacji na stronie
A4, a co innego, gdy będzie osadzony w plakacie o rozmiarze A0). Aby stworzyć
obrazek w formacie PNG, należy po prostu skompilować nasz plik test.gle
z opcją -d, np.

gle -d png test.gle

Oczywiście zamiast PNGmożemy używać także innych dozwolonych formatów.
Możemy także nie zapisywać naszego obrazka do pliku, ale tylko podejrzeć go
w oddzielnym oknie (GLE zachowuje się wtedy tak jak Gnuplot), używając opcji
-d x11. Aby zmienić rozdzielczość tworzonego obrazka w formacie PNG lub
JPG, należy użyć opcji -r, np.

gle -d png -r 200 test.gle

Wdrugimwierszu ustaliliśmy domyślną wielkość czcionki na 0.8 (domyślną, bo
dla każdego elementuwykresumożna ustawić takżewielkość czcionki).Wwier-
szu trzecim – ustaliliśmy rodzaj czcionki. Texcmr, czyli Computer Modern Ro-
man, to dość „normalna” czcionka. Pełną listę dostępnych czcionek można zna-
leźć w Podręczniku Użytkownika GLE, dostępnym na stronie [1].

Wiersze od czwartego do dwunastego to definicja naszegowykresu. Najważ-
niejsze są dziesiąty i jedenasty, zaś wiersz czwarty i dwunasty to, jak można
prosto zauważyć, polecenia otwierające i zamykające grupę kodu (w naszym
wypadku jest to wykres). W wierszu piątym zdefiniowaliśmy położenie legen-
dy do naszego wykresu (polecenie key) na lewy-górny róg wykresu (polece-
nie pos tl). Oczywiście, oprócz tl, czyli top left, możliwe są też położenia le-
gendy w prawym-górnym rogu (polecenie tr), lewym-dolnym rogu (bl) oraz
prawym-dolnym rogu (br) wykresu. Jak widzimy, opis naszych danych w le-
gendzie został pobrany z pierwszego wiersza pliku z danymi. Wiersze szósty
i siódmy ustawiają nam opisy osi X i Y. Wiersz ósmy i dziewiąty określają opcje
osi X i Y, takie jak: zakres osi (przez podaniewartościminimalnej i maksymalnej),
częstotliwość pojawiania się znakówpodziałki na osi (np. dticks 2 oznacza, że
duży znak podziałki będzie pojawiał się co dwie jednostki; możemy także uży-
wać opcji dsubticks, aby ustawić częstotliwość pojawiania się małych znaków
podziałki) oraz wielkość czcionki przy opisach osi (opcja hei).

Jak napisałem wcześniej, najważniejsze są wiersze dziesiąty i jedenasty.
W wierszu dziesiątym definiujemy plik, z którego będą czerpane dane do na-

szego wykresu. W naszym przypadku jest to plik test.dat. Natomiast za-
pis d1=c1,c2 oznacza, że zdefiniowaliśmy pierwszą serię danych (oznaczo-
ną d1) tak, że wartościami „x-ów” będą dane z pierwszej kolumny (stąd c1)
pliku test.dat, zaś wartościami „y-ów” będą dane z drugiej kolumny pliku
test.dat (stąd c2). Następnie, w wierszu jedenastym naszego kodu, określamy
sposób rysowania wykresu. Tak więc seria danych d1 będzie wizualizowana za
pomocą linii (stąd line) oraz znaków kwadratu (stąd marker square), zaś
wszystko będzie miało kolor niebieski (stąd color blue). Jeśli chodzi o rodza-
je znaków oznaczających punkty na wykresie oraz dostępną paletę kolorów, to
wyszczególnienie podane jest w Podręczniku Użytkownika GLE. Dodam tylko,
że najbardziej popularne symbole punktów to: circle (okrąg), square (kwa-
drat), triangle (trójkąt), diamond (romb), oraz ich wypełnione odpowiedniki:
fcircle, fsquare, ftriangle i fdiamond; a także dot (po prostu kropka)
oraz cross (krzyżyk).

Poprawianie wykresu
Jeśli jednak spojrzymy na nasz wykres na rys. 1, to widzimy sporo mankamen-
tów. Po pierwsze, kwadraty nawykresie są za duże; chcielibyśmy takżemieć linię
łączącą punkty wygładzoną a nie kanciastą. Po drugie, legenda naszego wykre-
su nie jest zbyt estetyczna: znak kwadratu oraz znak linii występują obok siebie,
a nie łącznie, czcionka w legendzie jest zbyt duża; przydałoby się też zlikwido-
wać obramowanie. Poprawmy zatem nasz kod.

1 size 20 10
2 set hei .8
3 set font texcmr
4 begin graph
5 key pos tl compact nobox hei .6
6 xtitle "Iksy"
7 ytitle "Igreki"
8 xaxis min 0 max 4 dticks 1 hei .5
9 yaxis min 0 max 10 dticks 2 hei .5

10 data test.dat d1=c1,c2
11 d1 smooth line marker square msize 0.3 color blue
12 end graph

Po skompilowaniu powinniśmy dostać taki obrazek:
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Rysunek 2. Druga wersja naszego wykresu

Co zmieniliśmy? Po pierwsze, w wierszu piątym dodaliśmy polecenia com-
pact, nobox oraz hei .6. Ostatnie z nich, jak łatwo się domyślić, zmienia wiel-
kość czcionki w legendzie (wcześniej czcionka miała domyślny, zdefiniowany
w wierszu drugim naszego kodu, rozmiar 0.8). Polecenie nobox zapewnia brak
obramowania legendy. Natomiast polecenie compact pozbawia nas problemu
z oddzielnym rysowaniem znaku kwadratu i znaku linii. Dalej idąc, w wierszu
jedenastym przed poleceniem line dopisaliśmy smooth (co zapewnia namwy-
gładzanie linii), zaś za poleceniem marker square dodaliśmy msize 0.3 (co
ustawia nam rozmiar symbolu punktu na 0.3 cm).

Więcej danych
Następnie spróbujmy umieścić wykres większej liczby serii danych niż tylko jed-
na. Do wykresu y = x2 dodajmy wykres funkcji y = x3 i y = x3.

1 size 20 10
2 set hei .8
3 set font texcmr
4 begin graph
5 key pos tl compact nobox hei .6 offset 1 1.5
6 xtitle "Iksy"
7 ytitle "Igreki"
8 xaxis min 0.5 max 3.5 dticks 1 hei .5
9 yaxis min 0 max 85 dticks 20 hei .5

10 data test.dat d1=c1,c2 d2=c1,c3 d3=c1,c4
11 d1 smooth line marker square msize 0.3 color blue

12 d2 smooth line marker square msize 0.3 color red
13 d3 smooth line marker square msize 0.3 color green
14 end graph

Rysunek 3. Trzecia wersja naszego wykresu

Jak widać, w wierszu dziesiątym dodaliśmy dwie nowe serie danych pobiera-
nych z pliku test.dat: serię danych oznaczoną d2 taką, że wartościami „x-ów”
będą dane z pierwszej kolumny pliku test.dat, zaś wartościami „y-ów” będą
dane z trzeciej kolumny pliku test.dat, oraz serię nazwana d3, dla której od-
powiednio – „x-y” to pierwsza kolumna z pliku z danymi, zaś „y-ki” to czwarta
kolumna. Serie te będą przedstawione na wykresie za pomocą kolorów czerwo-
nego i zielonego. Aby wszystkie nasze punkty się zmieściły, zmieniliśmy także
zakres osi X i Y. Za pomocą polecenia offset 1 1.5 przesunęliśmy także le-
gendę wykresu o 1 cm w prawo i 1.5 cm w dół.

Więcej tekstu
A teraz dodamy trochę więcej tekstu do naszego wykresu.

1 size 20 10
2 set hei .8
3 set font texcmr
4 begin graph
5 key pos tl compact nobox hei .6 offset 1 1.5
6 title "Wykres \Omega + \phi_{2,3}^4"
7 xtitle "Iksy"
8 ytitle "Igreki"
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9 xaxis min 0.5 max 3.5 dticks 1 hei .5
10 yaxis min 0 max 85 dticks 20 hei .5
11 data test.dat d1=c1,c2 d2=c1,c3 d3=c1,c4
12 d1 smooth line marker square msize 0.3 color blue
13 d2 smooth line marker square msize 0.3 color red
14 d3 smooth line marker square msize 0.3 color green
15 end graph
16 amove 8 5
17 tex "$\sqrt[3]{x+2}$"
18 rmove 6 1
19 text abc

Rysunek 4. Czwarta wersja naszego wykresu

W nowej wersji naszego wykresu (Rys. 4) dodaliśmy tytuł wykresu (szósty
wiersz kodu) oraz dwa fragmenty tekstu na wykresie (wiersz 17. i 19.). Tytuł wy-
kresu dodajemy oczywiście za pomocą polecenia title. Osobiście uważam, że
tytuł wykresu naukowego nie powinien być zbyt rozbudowany – może go nawet
nie być – ponieważ większość treści powinno się podać w opisie pod wykresem.
Jeżeli chodzi o tekst, to program GLE umożliwia wstawianie tekstu zwykłego,
które posiada tylko podstawową funkcjonalność wstawiania wyrażeń matema-
tycznych, oraz, dla bardziej skomplikowanych wyrażeń matematycznych, tryb
TEX -owy. Tryb tekstu zwykłego obsługuje tylko podstawowe „komendy” mate-
matyczne, zapisywane w stylu a’la LATEX -owym, takie jak: wstawianie indeksu
dolnego (_{}) i górnego (^{}) oraz dużą liczbę znaków specjalnych (np. \al-
pha produkuje grecką literę α; po pełną listę symboli odsyłam, jak zwykle, do
podręcznika GLE). W trybie tym nie stworzymy jednak pierwiastka ani ułamka

zwykłego. Do tego celumusimy użyć „pełnego” trybu LATEX -owego. Tryb ten ak-
tywujemy za pomocą polecenia tex (tak jakw kodzie powyżej). Zwykłego trybu
tekstowego bądź używamy do opisu etykiet osi, tytułów, bądź też, jeśli chcemy
umieścić tekst na wykresie, możemy to zrobić za pomocą polecenia text.

Problem wstawiania tekstu na wykresie jest dobrym punktem wyjścia do
przedstawienia dwóch potężnych poleceń: amove i rmove. Oba służą do prze-
niesienia „uwagi programu GLE” na punkt o zdefiniowanym przez nas położe-
niu: absolutnym, w przypadku polecenia amove, bądź względnym, w przypad-
ku polecenia rmove. Zwróćmy uwagę na następujący fragment ostatniego kodu:
amove 8 5
tex "$\sqrt[3]{x+2}$"

Określa on przeniesienie sterowania na punkt o współrzędnych x = 8cm i y =
5cm względem początku naszego układu współrzędnych (w naszym przypad-
ku punkt (0, 0) to lewy-dolny róg obrazka), a następnie wypisanie wyrażenia w
trybie TEX -owym. Natomiast analogiczny fragment kodu:
rmove 6 1
text abc

określa przeniesienie sterowania na punkt położony o 6 cm w prawo i 1 cm

do góry względem ostatniego zdefiniowanego obiektu (w naszym przypadku
– względem wyrażenia definiowanego w poprzednich liniach w punkcie (8, 5)),
a następnie wypisanie tekstu „abc”.

Rodzaje wykresów i style linii
Najważniejsze typy wykresów to wykresy:
– punktowe – definiowane poprzez podanie komendy marker, np.

d1 marker square msize 0.4 color red
– liniowe – definiowane poprzez podanie komendy line, np.

d1 line color blue
– słupkowe – definiowane poprzez podanie komendy impulses, np.

d1 impulses color green
Inne rodzaje wykresów, np. histogramy, pozwolę sobie pominąć.

Wewcześniejszych sekcjach omówiłempokrótce rodzajemarkerówpunktów.
Teraz chciałbym opisać także sposoby personalizacji linii. Dwa główne parame-
try linii na wykresie to jej grubość oraz styl. Grubość linii definiujemy za pomo-
cą polecenia lwidth grubość-w-cm. Możemy zdefiniować albo grubość linii dla
wszystkich linii na wykresie:
set lwidth 0.01

albo dla poszczególnej serii danych
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d2 line lwidth 0.03 color blue

Polecenie lwidth 0 nie ustawia grubości linii na 0 cm, ale zmienia ją na domyśl-
ną grubość, czyli 0.02 cm.

Drugimważnym parametrem linii jest jej styl. Styl linii definiujemy za pomo-
cą polecenia lstyle kod-stylu, np.

set lstyle 1

lub

d3 line lstyle 3

Istnieje dziewięć predefiniowanych styli, oznaczanych cyframi od 1 do 9.Najważ-
niejsze z nich to: 1 – linia ciągła, 2 – linia kropkowana, 3 – linia przerywana. Kod 0
odpowiada domyślnemu stylowi linii, czyli linii ciągłej. Można także definiować
własne style linii.

Czas na błędy
Załóżmy, że mamy dane eksperymentalne zapisane w pliku daneexp.dat
w ten sposób, że pierwsza kolumna odpowiada „x-om”, druga kolumna war-
tościom zmierzonym czyli „y-om”, zaś w trzeciej kolumnie znajdują się wartości
błędów eksperymentalnych. Stwórzmy więc kod wykresu:

1 size 20 10
2 set hei .8
3 set font texcmr
4 begin graph
5 xtitle "Iksy"
6 ytitle "Igreki"
7 xaxis min 0 max 3 dticks 1 hei .5
8 yaxis min 0 max 6 dticks 1 hei .5
9 data daneexp.dat d1=c1,c2 d2=c1,c3

10 d1 marker square msize 0.3 color blue err d2
11 end graph

który po skompilowaniu będzie wyglądał tak:

Rysunek 5. Wykres z błędami eksperymentalnymi

Jak widać, w kodzie zdefiniowaliśmy dwie serie danych: serię d1 oraz serię d2.
Następnie wykreślamy serię d1 w postaci punktów oznaczonych kwadratami,
zaś serię d2 uznajemy za wartości błędów i dołączamy do serii d1 za pomocą
polecenia err. Dostaliśmy więc wykres wraz ze słupkami błędów. Możliwe jest
także definiowanie oddzielnie słupków błędów górnych i dolnych. Służą do te-
go polecenia, odpowiednio, errup oraz errdown. Możliwe jest także zdefinio-
wanie błędów eksperymentalnych jako wielkości stałej lub proporcjonalnej do
wielkości zmierzonej. W pierwszym przypadku zapisujemy to tak:

d1 marker wsquare err 0.5

co oznacza, że wielkość błędu zawsze będzie wynosić 0.5, zaś w drugim przy-
padku np. tak:

d1 marker wcircle errup 15% errdown 20%

co oznacza, że wielkość błędu górnego wynosi 15% wartości zmierzonej, zaś
wielkość błędudolnegowynosi 20%wartości zmierzonej. Istnieje także polecenie
herr które pozwala pokazać poziome słupki błędów (oraz analogiczne polece-
nia herrup i herrdown).

Więcej o poleceniu key
Dotychczas używaliśmy polecenia key w dość trywialny sposób – gdy GLE po-
bierał dane do opisu serii danych z pliku. Polecenie key ma jednak wiele więcej
możliwości. Poprawmy więc nasz kod
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1 size 20 10
2 set hei .8
3 set font texcmr
4 begin graph
5 key pos tl compact nobox hei .4 offset 0.5 0.5
6 xtitle "Iksy"
7 ytitle "Igreki"
8 xaxis min 0 max 3 dticks 1 hei .5
9 yaxis min 0 max 6 dticks 1 hei .5

10 data daneexp.dat d1=c1,c2 d2=c1,c3 d3=c1,c4 d4=c1,c5
11 d1 marker square msize 0.3 color blue err d2
12 d3 marker square msize 0.3 color red err d4
13 d1 key "To są dane eksperymentalne nr 1"
14 d3 key "To są dane eksperymentalne nr 2"
15 end graph

który po skompilowaniu będzie wyglądał tak:

Rysunek 6. Wykres z błędami eksperymentalnymi – wersja poprawiona

W wierszu piątym dodaliśmy za pomocą komendy key polecenie utworzenia
legendy. Dodaliśmy także drugą serię danych (z błędami). Natomiast w wier-
szu trzynastym i czternastym zdefiniowaliśmy wprost opis naszych serii danych
w legendzie wykresu.

W przypadku bardziej skomplikowanych podpisów można używać modu-
łu key oddzielnie, a nie wewnątrz modułu graph. Na przykład z powyższego
przykładu usuńmy wiersze: 5, 13 i 14, zaś moduł key zdefiniujmy oddzielnie:

1 size 20 10
2 set hei .8
3 set font texcmr
4 begin graph
5 xtitle "Iksy"
6 ytitle "Igreki"
7 xaxis min 0 max 3 dticks 1 hei .5
8 yaxis min 0 max 6 dticks 1 hei .5
9 data daneexp.dat d1=c1,c2 d2=c1,c3 d3=c1,c4 d4=c1,c5

10 d1 marker square msize 0.3 color blue err d2
11 d3 marker square msize 0.3 color red err d4
12 end graph
13

14 begin key
15 pos tl offset 0.5 0.5 nobox compact hei 0.4
16 text "Dane eksperymentalne"
17 marker square msize 0.3 color blue text "Seria nr 1"
18 text "(Eksperyment nr 1 z dnia 01.01.2009)"
19 marker square msize 0.3 color red text "Seria nr 2"
20 text "(Dane z pracy [1])"
21 end key

Po skompilowaniu powinniśmy otrzymać coś takiego:

Rysunek 7. Wykres z błędami eksperymentalnymi – wersja ostatnia
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Polecenie let
Polecenie let umożliwia nam ustawienie wartości danej serii w postaci funkcji
analitycznej. Ogólna postać tego polecenia to:

let dx = wyrażenie from kres_dolny to kres_górny step krok

przy czym parametry from, to oraz step są opcjonalne. Na przykład

let d1 = sin(x) from 0.0 to 10.0 step 0.1

zapełnia nam serię danych d1 wartościami sin(x) dla x od 0 do 10 zmieniają-
cymi się co 0.1. Oczywiście tak stworzoną serię danych możemy zamieścić na
wykresie. Polecenie let przydaje się, gdy nasze dane eksperymentalne chcemy
porównać z jakąś prostą funkcją analityczną.

Manipulacja danymi – manip
Spójrzmy na następujący przykład:

1 size 20 12
2 set hei .8
3 set font texcmr
4 begin graph
5 xtitle "Energy [eV]"
6 ytitle "Intensity (arbitrary scale)"
7 xaxis min 6640 max 6690 dticks 10 hei .5
8 yaxis min 0 max 1.1 dticks 0.2 hei .5
9 data fe.s d1=c1,c2

10 data fe.sx d2=c1,c2
11 d1 impulses color blue
12 d2 line color red
13 end graph
14 amove 12 7
15 text Fe K\alpha_1_,_2

Po skompilowaniu otrzymamy wykres taki jak na rys. 8. Rysunek zawiera wy-
kres słupkowy oraz wykres zobrazowany linią ciągłą. Wszystko byłoby dobrze,
gdyby niebieskie słupki nie wychodziły poza czerwoną linię – gdyż nie jest to
zbyt eleganckie. Możemy temu zaradzić używając dołączonego do GLE progra-
mu manip.

Rysunek 8. Wykres widma

Wpisujemy zatem w powłoce systemowej polecenie:

manip fe.s

(z niewiadomych dla mnie powodów manip na problem z wczytywaniem pli-
ków z wielkimi literami w nazwie). Powinniśmy ujrzeć widok, jak na rys. 9.

Rysunek 9. Program manip w akcji

Program manip, zgodnie z nazwą, służy do manipulacji danymi. W naszym
przypadku użyjemy go, aby zmniejszyćwartości znajdujące sięw drugiej kolum-
nie pliku fe.s do połowy swojej wartości. Będąc już w manip-ie wpisujemy
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c2=c2*0.5

co oczywiście zamieni namwartości drugiej kolumny pliku na te same wartości,
ale pomnożone przez 0.5. Po następnym skompilowaniu naszego obrazkawGLE
powinniśmy otrzymać wykres taki jak na rys. 10.

Rysunek 10. Poprawiony wykres widma

Według mnie wykres wygląda teraz estetyczniej. Oczywiście nie musimy nad-
pisywać drugiej kolumny pliku fe.s – z doświadczenia wiem, że często warto
zachowywać oryginalne dane. Będąc w manip-ie, możemy zatem wydać pole-
cenie

c4=c2*0.5

co wypełni nam kolumnę czwartą (to nic, że wcześniej jej nie było) wartościami
z drugiej kolumny pomnożonymi przez 0.5. Wystarczy teraz tylko w pliku .gle
zamienić linię kodu

data fe.s d1=c1,c2

na linię

data fe.s d1=c1,c4

i po skompilowaniu znów zobaczymy wykres taki jak na rys. 10.
Oczywiście program manip potrafi o wiele więcej (kopiowanie, przenosze-

nie, sortowanie, usuwanie, generowanie i sumowanie danych w kolumnach), ale
nie o nim miałem się w tym artykule rozpisywać.

Słowo na zakończenie
GLE jest potężnymprogramem, a to, co opisałemwniniejszym artykule, stanowi
tylko ułamek jego możliwości. Wiele ciekawych efektów, takich jak kilka obsza-
rówwykresów na jednym obrazku czy też obszar wykresu w obszarze wykresu,
da się osiągnąć za pomocą poleceń amove i rmove. GLE dobrze też sobie radzi
z wykresami trójwymiarowymi, ale to już jest temat na oddzielny artykuł.

Mam natomiast nadzieję, że ten artykuł przybliżył trochę program GLE –
oczywiście tym, którzy do tej pory go nie znali.

Odnośniki
[1] http://glx.sourceforge.net/ – Strona główna projektu. Tamże można także

znaleźć podręcznik użytkownika (a nawet dwa)

Drukuj Pełny ekran numer 34 – 2009 19

http://newforum.dragonia.pl/viewforum.php?id=16
http://glx.sourceforge.net/
http://dragonia.pl


Software Podyskutuj o artykule na forum

Mind Map
Kamil Rosiński
Kolejny raz o czymś zapomniałeś? Znowu dostało Ci się od szefa
za brak zorganizowania i zapominalstwo? Masz za dużo na gło-
wie a tradycyjne organizatory nie spełniają swojego przeznaczenia?
W tym artykule postaram się przedstawić proste rozwiązanie tych
problemów.

Wstęp
W dzisiejszych czasach często cierpimy na nadmiar informacji. Musimy wszyst-
ko pamiętać – każde spotkanie, każdy projekt mieć w głowie, każde To Do. Nie-
stety wszelkiego typu notatniki czy programy nie zawsze spełniają swoją rolę
tak, jak byśmy tego chcieli. Główną ich wadą jest brak przejrzystego obrazowa-
nia naszych myśli, planów i zadań. Żeby odciążyć trochę nasz umysł i ułatwić
życie, powstały programy implementujące ideę dwóch brytyjskich naukowców
(Tony’ego i Barry’ego Buzana), którzy wymyślili metodę notowania pobudzają-
cego obie półkule mózgu poprzez budowanie mapymyśli (mindmap) [1]. Jedną
z takich implementacji jest program FreeMind.

Instalacja
FreeMind jest darmowym programem napisanymw Javie i wydanym na licencji
GPL. Dzięki temu, że jest napisany w Javie, możemy pobrać wersję dla syste-
mu Linux, Windows oraz Mac OS X. Dostępna do pobrania jest jeszcze jedna
wersja, która w tabelce systemu ma wpisane Any. Osobiście bardzo ją polecam,
gdyż jest to wersja doskonale nadająca się do międzyplatformowej pracy z tym
programem. Zawiera plik exe uruchamiany wWindows oraz plik sh (doskonale
pasuje na pendrive) – szukający Javyw Linux. FreeMindmożna pobrać ze strony
[2].

Praca z programem
Po uruchomieniu pliku startowego, naszymoczomukaże się prosty interfejs pro-
gramu.
Dzięki swej prostocie jest on bardzo intuicyjny, jednocześnie oferującmasę cieka-
wych rozwiązań. FreeMind został tak stworzony, żebywiększość operacji można
było wykonać przy użyciu klawiatury. Po utworzeniu nowego pliku, w central-
nym punkcie mapy, zobaczymy „centrum naszej pamięci” – Nowa mindmapa,
któremu jesteśmy w stanie zmienić nazwę, ale nie możemy go usunąć. Od niego
tworzymy gałęzie naszego drzewa.

Wszystkie dostępne komendy tworzeniamapy, znajdziemy naciskając nama-
pie prawym przyciskiem. Najważniejszymi z nich są:

[F2] – edytowanie węzła,
[Insert] – dodawanie nowego węzła,
[Enter] – dodawanie nowego równoległego węzła,
[Spacja] – zwijanie węzła,
[F1], [F3], [F4] . . . – nadawanie znaczenia węzłom.

Warto jednak poznać wszystkie opcje, które w znacznym stopniu ułatwią nam
i umilą pracę z naszą mapą myśli.
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Zastosowanie
Przedstawiona mapa myśli może mieć nieskończoną liczbę zastosowań. Osobi-
ście używam jej w pracy jako specyficznego To Do trzymając po jednej stronie
rzeczy do zrobienia, rozwijając je, gdy przybędzie kolejny obowiązek lub gdy się
po prostu coś przypomni. Drugim zastosowaniem są korporacyjne projekty. Nic
tak nie uporządkowuje spotkania, jak tego typu mapa, ma się dokładną mapę
co było i co zostało postanowione. W domu zaś używam mapy do projektów
programistycznych. W każdym zastosowaniu sprawdza się doskonale!

Do dzieła!
Spróbujmy zatem stworzyć naszą pierwsząmapę. Zakładam, że jesteśmy na spo-
tkaniu firmowym i przewodzimy jakiemuś ważnemu, międzynarodowemu pro-
jektowi – niech to będzie projekt monitoringu sieci. Przed spotkaniem wypa-
dałoby się przygotować, zatem studiujemy kilka rozwiązań dostępnych w sieci
i tworzymy z nich mapę w naszym ulubionym programie – FreeMind. Tworzy-
my nowy projekt i naszym oczom ukazuje się korzeń drzewa, nazwany „Nowa
mindmapa”. Po naciśnięciu [F2] zmieniamy nazwę oczywiście na zgodną nasze-
mu projektowi – „monitoring meeting”. Pierwszy program, jaki rzucił się nam
w oczy, to Nagios. Chcąc go dodać do drzewa, naciskamy klawisz [Insert] i wpi-
sujemy interesujący nas program. Aby dodać kilka innych (równoległych), na-
ciskamy klawisz [Enter] (lub [Shift] + [Enter], gdy chcemy dodać pole powyżej).
Dodamy w ten sposób jeszcze ze dwa: OpenNMS oraz Zabbix. W analogiczny
sposób jesteśmy w stanie dodać obsługiwane systemy, protokoły, obsługiwane
wtyczki oraz języki skryptowe itp. Następnie dla lepszego zobrazowania naszej
wizji dodajemy odpowiednie obrazki ustawiamy priorytety ([F3] – OK, [F4] –
wymaga działania, [F5] – palący temat. . . ).

Przyszła pora naszego spotkania. Przedstawiamy nasz projekt, ale w cza-
sie przedstawiania go, wysłuchujemy propozycji, ustalamy, kto czym się zaj-
mie, gdzie będziemy wdrażać, w jaki sposób. Nic nie stoi na przeszkodzie,
byśmy na bieżąco dopisywali wszystkie informacje, grupowali je w chmury
([Ctrl] + [Shift] + [B]), robili odsyłacze ([Ctrl] + [L] lub [Alt] + [L]). W ten sposób
po spotkaniu zauważymy, że podsumowanie spotkania, które wypada rozesłać
po spotkaniu uczestnikom, to nic innego, tylko nasze drzewo. Mamy w nim za-
warte wszystkie informacje o projekcie, ale też i wszystkie ustalenia a przy do-
brym opracowaniu drzewa i plan spotkania. Nie popsuje nam nawet planów
brak aplikacji u odbiorców, gdyż FreeMind jest w stanie eksportować projekt do
najróżniejszych formatów – od html przez pdf, xml aż po jpg, png itp.

Wady
Znam tylko jednąwadę tego projektu. Z niewiadomo jakich przyczyn, programi-
ści umieścili w nim obrazki z cyframi tylko od 1 do 7, przez co nie da się „sklejać”
dwucyfrowych liczb (np. 29). Mimo wszystko polecam wszystkim i zachęcam
do przetestowania programu, gdyż jest to najlepszy sposób na sprawdzenie, jak
doskonale jest on w stanie zorganizować pracę.

Odnośniki
[1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_myśli
[2] http://freemind.sourceforge.net
[3] http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
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OCS Inventory NG
Tomasz Łuczak
Gdy zarządzamy jednym czy dwoma komputerami, to pamiętamy,
jakie aplikacje są zainstalowane oraz z jakich komponentów skła-
dają się nasze komputery. Kłopot zaczyna się, gdy komputerów jest
więcej, a gdy użytkownicy sami instalują czy aktualizują oprogra-
mowanie, to nasza wiedza kurczy się do informacji o liczbie kom-
puterów.
By rozwiązać ten problem powstały aplikacje do inwentaryzacji sprzętu i opro-
gramowania.Niestetywiększość z nich inwentaryzuje jedynie bieżący komputer,
a to wymaga zachodu by każdy z nich odwiedzić i zebrać wyniki.
Dlatego też dla skutecznej administracji istotne jest, bywszystkie nasze kompute-
ry same raportowały o swoim statusie do jednego centralnegomiejsca, w którym
możemy wygodnie tymi informacjami zarządzać.

Jedną z lepszych i zarazem otwartych aplikacji przeznaczonych do inwenta-
ryzacji sprzętu i oprogramowania jest OCS Inventory NG.

Inwentaryzacja
OCS Inventory podczas procesu inwentaryzacji zbiera dane o:

– BIOS-ie,
– procesorach,
– gniazdach pamięci – prędkość,

pojemność modułów, typ,
– fizycznej wielkości pamięci,
– wielkości pliku/dysku wymiany,
– urządzeniach wejściowych – kla-

wiatury, myszy itp. interfejsy,
– portach – typy, nazwy,
– gniazdach systemowych – np.

AGP, PCI, itd.,
– kontrolerach systemowych – np.

USB, SCSI, IDE, itp.,
– pamięciach masowych – typy,

modele, producenci, pojemności,
itp.,

– logicznych urządzeniach i party-
cjach,

– urządzeniach audio,
– kartach graficznych – nazwa,

chipset, pamięć, rozdzielczość,
– monitorach,
– modemach,
– drukarkach,
– systemie operacyjnym,
– zainstalowanym oprogramowa-

niu – dane pobierane są z rejestru
tak jak są wyświetlane w panelu
Dodaj lub usuń programy,

– wpisach w rejestrze – można in-
wentaryzować poszczególne klu-
cze z rejestru Windows,

– opis komputera.

Architektura OCS Inventory
OCS Inventory jest aplikacją o trójwarstwowej architekturze składającej się z:
– agentów zainstalowanych na monitorowanych komputerach,
– serwera komunikacyjnego, serwera do rozsyłania oprogramowania i konsoli

administracyjnej,
– serwera bazy danych.

Rysunek 1. Architektura OCS Inventory (rys. pochodzi ze strony [3])

Agenci nadsyłają dane do serwera komunikacyjnego, który po ich przetwo-
rzeniu wysyła do bazy danych.

Serwer do rozsyłania oprogramowania umożliwia rozesłanie oprogramowa-
nia do instalacji lub uaktualnienia na komputerach klientów.

Konsola administracyjna to przeglądarkowy interfejs do bazy danych.
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Instalacja
Jeśli nie zarządzamy kilkoma setkami komputerów, to konsola administracyjna
wraz ze wszystkimi serwerami może być umieszczona na jednym serwerze, tzw.
serwerze zarządzającym.

Według raportowanych danych [2], aplikacje agenta zostały z powodzeniem
zainstalowane na wszystkich systemachMSWindows, Linuksie, *BSD, Solarisie,
IBMAIX i Mac OS X. Natomiast serwer zarządzający został pomyślnie zainstalo-
wany naMSWindows 2000 Professional i Server, 2003, XP Professional, Linuksie,
*BSD, Solarisie i Mac OS X.
Po doinstalowaniu modułów Perla i skompilowaniu modułu mod_perl zainstalo-
wałem OCS Inventory na Slackware 13.

Wymagania dla serwera zarządzającego
OCS Inventory wymaga na serwerze zarządzającym zainstalowania poniższych
programów w wersjach nie niższych niż podane:

– Apache 1.3.33/2.0.46 z moduła-
mi:
– Mod_perl 1.29,
– Mod_php 4.3.2.

– PHP 4.3.2 z włączoną obsługą ZIP
i GD.

– MySQL 4.1.0.
– make.

– Perl 5.6 z modułami:
– XML::Simple 2.12,
– Compress::Zlib 1.33,
– DBI 1.40,
– DBD::Mysql 2.9004,
– Apache::DBI 0.93,
– Net::IP 1.21,
– SOAP::Lite 0.66 – opcjonalnie.

Podczas instalacjiOCS Inventory sprawdzi czy oprogramowanie serwera speł-
nia powyższe warunki.

Proces instalacji jest wystarczająco udokumentowany w [3], a instalator jest
na tyle intuicyjny, by zainstalować OCS Inventory bez wysiłku.

Agent
Podczas instalacji agenta należy podać adres IP lub nazwę serwera komunika-
cyjnego tak, by program agenta wiedział dokąd wysyłać i skąd pobierać dane.
Warto także podać tag określający np. przeznaczenie komputera, stanowisko czy
miejsce.

Konsola administracyjna
Konsola administracyjna to miejsce przeglądania zebranych danych. By przeglą-
dać zebrane dane, należy się uprzednio zalogować. Domyślny login i hasło to
admin.

Ekran główny konsoli składa się z dwóch zestawów ikon zlokalizowanych
w lewej i prawej górnej części okna oraz obszaru centralnego, gdzie prezentowa-
ne są dane.

Strona startowa
Na stronie głównej wyświetlana jest statystyka aktywności: liczba komputerów
w bazie, liczba zinwentaryzowanych dzisiaj, ile nie widzianych dłużej niż 10 dni
oraz prosta statystyka sprzętu, byśmywiedzieli, ile mamy komputerów i z grub-
sza jakich.

Rysunek 2. Strona startowa

Lewe menu – inwentaryzacyjne
To jest najważniejsze menu, ponieważ za jego pomocą zarządzamy naszą bazą
danych.

Wszystkie komputery
Jest to zestawienie wszystkich zinwentaryzowanych komputerów (rys. 3). W ko-
lumnach oprócz tagu i daty ostatniej inwentaryzacji możemy wyświetlać infor-
macje o nazwie komputera, systemie operacyjnym, pamięci, procesorze i wielu
innych. Wyboru wyświetlanych pól dokonujemy sami.
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Rysunek 3. Wszystkie komputery

Klikając na nazwę komputera na liście, otwiera się w nowym oknie/karcie
dokładna specyfikacja wybranego komputera (rys. 4).

Tagi
Wyświetla listę tagówwraz z informacją o liczbie komputerów posiadającą dany
tag. Po kliknięciu na liczbę w danym taguwyświetlona zostaje lista komputerów
o danym tagu.

Grupy
Pozwala podzielić komputery na grupy. Grupy mogą być statyczne, jak i two-
rzone dynamicznie.

Rysunek 4. Widok szczegółowy komputera

Oprogramowanie
Menu wyświetla nam zainstalowane oprogramowanie na wszystkich zinwenta-
ryzowanych komputerach (rys. 5). Dla łatwości przeglądania oprogramowanie
zostało podzielone na grupy wg pierwszej litery lub cyfry nazwy programu.
Dzięki temu mamy łatwiejszy przegląd programów w kartach.

Niestety brakuje jednej drobnej funkcji – nie można wyświetlić listy kompu-
terów z zainstalowanymwybranym programem. Znakomicie by to ułatwiło zna-
lezienie komputera, na którym należy dany program zaktualizować czy usunąć.

Wyszukiwarka
Wyszukiwarka (rys. 6) pozwala na złożone zapytania dla wyszukania kompute-
rów. Wyszukane komputery można przydzielać do grup, konfigurować często-
tliwość inwentaryzacji czy rozsyłać oprogramowanie.
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Rysunek 5. Lista zainstalowanego oprogramowania

Rysunek 6. Filtr wyszukiwania

Prawe menu – administracja OCS Inventory
Rozsyłanie oprogramowania – deployment
Menu umożliwia przygotowanie paczki. Należy podać nazwę paczki, wybrać
system operacyjny, plik do przesłania oraz akcję. Dostępne są do wyboru akcje
zapisu, wykonania i uruchomienia; należy także podać ścieżkę.
Ponadto wybieramy, czy należy powiadomić o instalacji użytkownika i czy bę-
dzie niezbędny jego udział.

Bezpieczeństwo
W tym menu możemy przejrzeć informacje o sieci, dotrzeć do innych urządzeń
sieciowych, które nie są objęte inwentaryzacją, jak np. przegapione komputery,
drukarki sieciowe czy routery. Ponadto rejestrowane są wykrywane podsieci.

Agenci są zapytywani przez serwer o podłączone podsieci, skanowane są tyl-
ko lokalne podsieci w celu wykrycia podłączonych do nich urządzeń.

Słowniki
Menu przeznaczone jest do zgrupowania oprogramowania w kategorie (rys. 7).
Kategorie tworzymy sami. Niestety przenoszenie programów pomiędzy katego-
riami nie zawsze działa.

Rysunek 7. Słownik zainstalowanego oprogramowania
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Agent
Tu możemy przygotować program agenta do rozesłania do komputerów.

Rejestr
Ciekawą funkcją jest możliwość odczytu kluczy z rejestru Windows. Przy poda-
waniu klucza należy każdy ukośnik poprzedzić drugim ukośnikiem.

Import
Istnieje możliwość również ewidencjonowania komputerów nie podłączonych
do sieci. Należy na komputerze klienta uruchomić program

oscinventory /local

Następnie wygenerowany plik nazwa_komputera.ocs, który jest skompresowanym
plikiemXML, należy przenieść na komputer podłączony do sieci i wczytaćwme-
nu Local import.

Pozostałe
Możemy jeszcze wykryć duplikaty komputerów naszej bazie, dodać użytkowni-
ków, zmodyfikować ustawienia konfiguracji (rys. 8).

Rysunek 8. Konfiguracja OCS Inventory

Cenna jestmożliwość dodawaniawłasnych pól (rys. 9), bo ułatwia sortowanie
czy filtrowanie, np. według miejsca, typu, działu, itp.

Rysunek 9. Własne pola

Podsumowanie
Automatyczna inwentaryzacja znakomicie usprawnia pracę administratora,
umożliwiając zapanowanie nad administrowanymi komputerami. Nakład pracy
na instalację serwera i agentów zwraca się bardzo szybko.

Ciekawostką OCS Inventory jest integracja z GLPI, ale o tym w następnym
numerze.

W artykule opisałem wersję stabilną 1.02. Mam nadzieję, że nadchodząca
wersja 1.3 będzie jeszcze funkcjonalniejsza.

Odnośniki
[1] http://www.ocsinventory-ng.org
[2] http://www.ocsinventory-ng.org/index.php?page=Supported_OS
[3] http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:

Server
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Django Tutorial
Piotr Maliński
Django to obecnie chyba najpopularniejszy framework napisany
w Pythonie służący do tworzenia dynamicznych stron interneto-
wych. Łączy on prostotę użycia z bogatymi możliwościami oraz
świetną dokumentacją. Framework licencjonowany jest na liberal-
nej licencji BSD i można go stosować w dowolnych projektach.
Żeby móc tworzyć strony z wykorzystaniem Django, potrzebna jest znajomość
podstaw Pythona (o czym pisałem w ostatnim numerze). Jeżeli chcemy stronę
umieścić w Sieci, to potrzebujemy także hosting obsługujący aplikacje Django
(zwykły hosting się nie nadaje, ale o tym później).
Główne cechy Django to:
– stosowanie wzorca model-szablon-widok (inna nazwa dla model-widok-

-kontroler, MVC);
– pełen ORM umożliwiający wykonywanie operacji na bazie danych poprzez

obiekty Pythona niezależnie od wybranej bazy danych (nie piszemy zapytań
SQL);

– prosty i czytelny system szablonów;
– mapowanie widoków na określone adresy URL, nie trzeba stosować

mod_rewrite do osiągnięcia „przyjaznych” linków (gdyż od razu taką moż-
liwość mamy w Django);

– obsługa wielojęzyczności (gettext);
– wysoka wydajność.

Dokumentacja, kursy Django
Dokumentację frameworka znajdziemyna jego stronie [1]. Polskiemateriały znaj-
dziemy w Bibliotece Pythona [2], jak i na stronie [3], gdzie dostępna jest część
przetłumaczonej dokumentacji. Dostępne są także dwie książki: Python i Django.
Programowanie aplikacji webowych [4] oraz Django. Ćwiczenia praktyczne [5]. Poda-
ne źródła stanowią kompletne przewodniki po komponentach i możliwościach
Django. Niniejszy kurs obejmie tylko niewielki fragment Django, więc warto
dość szybko zapoznać się choć z jednym z powyższych źródeł.

Kto używa Django?
– Filmaster.pl
– Sobotnianoc.pl
– Plom.pl

– Grono wykorzystuje/wykorzystywało starsze wersje Django
– lawrence.com
– everyblock.com
i wiele więcej.

Instalacja
Zakładam, że masz zainstalowanego i w pełni sprawnego Pythona. Instalacja
Django nie odbiega od instalacji innych bibliotek i modułów. Jeżeli korzystamy
z Linuksa, to Django możemy zazwyczaj znaleźć w repozytoriach dystrybucji.
Wystarczy zainstalować pakiet i gotowe. Dla innych systemów, lub gdy nie ma
gotowego pakietu, wystarczy pobrać spakowany framework ze strony [6], rozpa-
kować i z konsoli (czy cmd.exe pod Windowsem) zainstalować poleceniem

python setup.py install

Django w praktyce
Zaprezentuję teraz szybki kurs tworzenia prostej aplikacji w Django – od kon-
figuracji, poprzez panel admina, aż do szablonów i widoków wyświetlających
wiadomości na stronie. Nie jest to szczegółowy opis czy dokumentacja, więc jak
coś nie jest w pełni opisane, to warto wtedy sprawdzić dokumentację danego
elementu frameworka.

Projekt i aplikacje
Cały serwis, jaki tworzymy w Django, zawarty jest w projekcie – katalo-
gu zawierającym wszystkie pliki. Taki projekt może zawierać wiele aplika-
cji – podkatalogów z kodem np. newsów, forum, galerii, itd. Django poprzez
django-admin.py dostarcza prostych konsolowych narzędzi do tworzenia
szkieletu projektu i aplikacji.

Projekt, czyli katalog z wszystkimi plikami serwisu, tworzymy poleceniem:

django-admin.py startproject NAZWA_PROJEKTU

Aplikacje, czyli poszczególne składowe projektu, tworzymyw katalogu projektu
poleceniem:

python manage.py startapp NAZWA_APLIKACJI

Dla ćwiczeń stworzymy projekt blog i aplikację news:
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django-admin.py startproject blog
cd blog
python manage.py startapp news

Notka: jeżeli system niewidzi django-admin.py, tomożna skopiować go z po-
branego Django np. do katalogu, w którym chcemy stworzyć projekt i wywołać
go lokalnie:

python django-admin.py startproject NAZWA_PROJEKTU

Konfiguracja
Po stworzeniu projektu stworzony zostanie także plik settings.py zawiera-
jący wszystkie ustawienia frameworka oraz naszego projektu. Możemy tam po-
dać dane bazy danych, ścieżki do szablonów, listę aplikacji, domyślny język i in-
ne. . . Kolejny etap to konfiguracja bazy danych i innych ustawień w pliku set-
tings.py. W artykule skorzystam z bazy SQLite, konfigurując ją tak:

DATABASE_ENGINE = ’sqlite3’
# opcje: ’postgresql_psycopg2’, ’postgresql’, ’mysql’, ’sqlite3’
DATABASE_NAME = ’baza’

Dodatkowo zmieniam język na polski – LANGUAGE_CODE = ’pl’. Inne ważne
sekcje tego pliku, które będziemy modyfikować to:
– MEDIA_ROOT: ścieżka do katalogu z plikami statycznymi (grafika, css, js

i inne). Zazwyczaj stosuje się katalog o nazwie site_media,
– TEMPLATE_DIRS: lista katalogów z szablonami aplikacji. W najprostszym

przypadku można stworzyć katalog templates i dodać go do listy,
– INSTALLED_APPS: lista zainstalowanych aplikacji. Stworzyliśmy aplikację

news i żeby projekt ją „widział”, musimy dodać ją do listy:

INSTALLED_APPS = (
’django.contrib.auth’,
’django.contrib.contenttypes’,
’django.contrib.sessions’,
’django.contrib.sites’,
’django.contrib.admin’,
’news’,

)

Bazy danych
Django może bez problemu korzystać z MySQL, SQLite, PostgreSQL czy Oracle.
Typ bazy danych ustawiamy w settings.py (w tym artykule wybrałem SQLi-
te). Wszystkie operacje na bazie będziemy wykonywać poprzez ORM – obiekty,

które zrzucają z nas konieczność pisania zapytań SQL, obsługi błędów, zabez-
pieczania zapytań przed SQL Injection i innymi problemami. Po wstępnej konfi-
guracji trzeba stworzyć podstawowe tabele Django (użytkownicy, sesje, itd.). Do
obsługi danej bazy danych potrzebny jest także moduł Pythona obsługujący tę
bazę, np. mysql-python dla MySQL. Dla starszych wersji Pythona (2.5 i starsze)
potrzebny jest moduł pysqlite, jeżeli chcemy używać SQLite. Python 2.6 posiada
wbudowany moduł SQLite.

Teraz możemy stworzyć bazę danych i podstawowe tabele poleceniem:

python manage.py syncdb

w czasie wykonywania którego zostaniemy poproszeni o stworzenie konta su-
perużytkownika, podając login, email i hasło.
By uruchomić serwer deweloperski służący do testowania projektu, wystarczy
wydać polecenie:

python manage.py runserver

Strona będzie dostępna pod adresem http://localhost:8000/
Serwer deweloperski służy do testowania i tworzenia wszystkich aplikacji na

naszym lokalnym komputerze. Nie trzeba go konfigurować. Gotową wersję ho-
stuje się jednak inaczej, korzystając ze zwykłego serwera (Apache czy Nginx)
i protokołu FastCGI czy też mod_python, mod_wsgi dla Apache.

Panel Admina
Panel Admina Django jest jednym z najbardziej charakterystycznych komponen-
tów frameworka. Jest towbudowana aplikacja, którąmożnawykorzystaćwewła-
snym projekcie. Na podstawie modeli naszych aplikacji (klas Pythona opisujący
tabele w bazie danych) potrafi on generować kompletny interfejs do dodawania,
edycji, usuwania i wyświetlania wpisów. Tworząc projekt w Django, dostajemy
kompletny panel admina i to z obsługą systemu użytkowników i uprawnień.

By uruchomić panel admina Django, upewnij się, czy masz djan-
go.contrib.admin dodane do INSTALLED_APPS (jeżeli nie, to dodaj i wykonaj
polecenie syncdb). Następnie edytuj plik urls.py do postaci:

from django.conf.urls.defaults import *

from django.contrib import admin
admin.autodiscover()

urlpatterns = patterns(’’,
(r’^admin/(.*)’, admin.site.root),

)
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Pod adresem http://localhost:8000/admin/ dostępny będzie Panel Ad-
mina, do którego logujemy się danymi podanymi przy tworzeniu bazy danych
i superużytkownika. Po zalogowaniu zobaczymy coś takiego:

Możemy zarządzać kontami użytkowników czy też tworzyć grupy posiada-
jące różne uprawnienia. „Strony” to aplikacja, która przydaje się, gdy chcemy
uruchomićwięcej niż jeden serwis bazujący na tym samymkodzie i bazie danych
(na razie omijamy tę aplikację – to taki dodatek Django, który można spokojnie
pominąć). Stworzone przez nas aplikacje będą posiadały w Panelu Admina in-
terfejs pozwalający na zarządzanie rekordami (dodaj, edytuj, usuń, itp.).

Modele
Każda tabela w bazie danych opisana jest w aplikacji za pomocą modelu. Model
to klasa Pythona zawierająca atrybuty opisujące poszczególne kolumny tabeli –
typ, rozmiar, itd. Dzięki temu obiektowemu opisowi, Django może operować na
tabeli, generować formularze i sprawdzać poprawność wprowadzonych danych.

Modele znajdują się w plikach models.py poszczególnych aplikacji. W na-
szym przypadku – news/models.py. Oto gotowe modele dla kategorii wiado-
mości i samych wiadomości:
# -*- coding: utf-8 -*-
from django.db import models

class Category(models.Model):
name = models.CharField(max_length=255,

verbose_name=’Nazwa Kategorii’)
slug = models.SlugField(max_length=255, unique=True,

verbose_name=’Odnośnik’)
icon = models.ImageField(upload_to=’icons’,

verbose_name=’Ikonka Kategorii’, blank=True)
class Meta:

verbose_name = "Kategoria"
verbose_name_plural = "Kategorie"

def __str__(self):

return self.name
def __unicode__(self):

return self.name

class News(models.Model):
category = models.ManyToManyField(Category, \

verbose_name=’Kategorie’)
title = models.CharField(max_length=255, verbose_name=’Tytuł’)
slug = models.SlugField(max_length=255, unique=True,

verbose_name=’Odnośnik’)
text = models.TextField(verbose_name=’Treść’)
date = models.DateTimeField(verbose_name=’Data dodania’)
wykop = models.CharField(max_length=255, verbose_name=’Wykop’,

blank=True)
class Meta:

verbose_name = "Wiadomość"
verbose_name_plural = "Wiadomości"

def __str__(self):
return self.title

def __unicode__(self):
return self.title

def get_absolute_url(self):
return ’/news/’ + self.slug + ’/’

MamymodelCategory dla listy kategorii – posiadających nazwę (name), odnośnik
(slug, nazwa pozbawiona znaków niedopuszczanych w URLach), oraz „pole”
na ikonę kategorii – icon. Jak widać, każde z tych pól ma określony typ – mo-
dels.CharField – pole tekstowe (VARCHAR),models.SlugField – pole tekstowe zwa-
lidacją znaków niedopuszczanych w odnośnikach czy też np. models.TextField –
pole tekstowe (TEXT). PoleManyToManyField to pole relacji pozwalającewprosty
sposób przypisywaćwiele kategorii do danejwiadomości (o czymnieco później).
Gdy mamy gotowy model, możemy stworzyć tabele opisane modelami. Wystar-
czy ponownie wykonać:

python manage.py syncdb

Panelu Admina ciąg dalszy
Mając modele, możemy wykorzystać Panel Admina Django do zarządzania da-
nymi zapisanymi w tych tabelach. Wystarczy „skonfigurować” poszczególne
modele w pliku admin.py danej aplikacji. Możemy podać listę modeli, jakie
mają być dostępne przez panel admina, jak i opcjonalnie podać szczegółową kon-
figurację tyczącą się np. listy pól wyświetlanych na liście dostępnych rekordów.
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Dla Django 1.X konfiguracja Panelu Admina dla modeli odbywa się poprzez
plik admin.py umieszczony w katalogu aplikacji (news/admin.py). Oto naj-
prostszy przypadek udostępniania modeli w PA:

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.contrib import admin

#import pliku z modelami
from news.models import *

#rejestrujemy każdy model podając jego nazwę
admin.site.register(Category)
admin.site.register(News)

Po restarcie serwera deweloperskiego w Panelu Admina powinniśmy zoba-
czyć nasze modele:

Możemy teraz dowolnie zarządzać danymi w tych modelach:

Panel Admina posiada bardzo szerokie możliwości dopasowywania. Za po-
mocą klasy, np.NAZWA_MODELUAdmin, możemy wpływać na wygląd formu-
larzy dodawania/edycji, danewyświetlane na liście istniejącychwpisów i znacz-
nie więcej. Oto przykład:

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.contrib import admin

from news.models import *

# dla kategorii
class CategoryAdmin(admin.ModelAdmin):

list_display = (’name’,’icon’)
prepopulated_fields = {’slug’: (’name’,)}

# dla wiadomości
class NewsAdmin(admin.ModelAdmin):

list_display = (’title’,’date’)
prepopulated_fields = {’slug’: (’title’,)}

# rejestracja wraz z podaniem klasy konfigurującej PA
admin.site.register(Category, CategoryAdmin)
admin.site.register(News, NewsAdmin)

Zastosowaliśmy tutaj list_display – listę pól, jakie mają byś wyświetlane na liście
wpisów, oraz prepopulated_fields – słownik określający pola, z których mają być
generowane wartości dla pól odnośników Slug. Dodając nazwę kategorii (name)
automatycznie wstawiony zostanie przefiltrowany tekst do pola odnośnika slug.
Podobnie dla wiadomości. Efekt będzie jak na poniższym rysunku.

W tej chwili mamy gotowy Panel Admina zarządzający naszą aplikacją. Bra-
kuje nam części wyświetlającej wiadomości dla odwiedzających stronę, którą da
się stworzyć równie łatwo.
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Widoki
Widok to funkcja obsługująca daną podstronę serwisu (w lekkim uproszczeniu).
Piszemy taką funkcję, wykorzystuje ona np. szablon iwyświetla gotową podstro-
nę pod adresem URL, do którego ten widok jest podpięty.

Django stosuje wzorzec projektowy Model-Szablon-Widok, gdzie logika ba-
zodanowa jest w modelu, szablon określa wygląd (HTML) a widok spina to ra-
zem zwracając gotowy wynik (gotową stronę). Widoki definiowane są w pliku
views.py aplikacji (news/views.py). Oto prosty widok:

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.template import RequestContext
from django.shortcuts import render_to_response

from news.models import *

def index(request):
return render_to_response(’index.html’,

{’zmienna’: ’Jestem widokiem’},
context_instance=RequestContext(request))

Każdy widok to funkcja przyjmująca co najmniej jeden argument – request (da-
ne żądania, POST, GET, SESSION itd.) i musi zwrócić odpowiedź – zazwyczaj
będziemy stosować funkcję render_to_response zwracającą gotowy wynik z wy-
korzystaniem szablonu. W tym przykładzie używamy szablonu index.html
(umieszczonego w katalogu templates) o kodzie:

<h1>Moja Strona </h1>
{{ zmienna }}

render_to_response przyjmuje kilka argumentów – nazwę szablonu, słownik ze
zmiennymi przekazywanymi do szablonu oraz RequestContext, co obecnie może-
my pominąć (udostępnianie zmiennych globalnych dla wszystkich szablonów).

Mapowanie odnośników
Django, jak i inne frameworki pythonowe czy Ruby on Rails, nie stosują nawiga-
cji na bazie plików (jak pliki php, html). Działająca aplikacja traktowana jest jako
jedna całość. Otwierając w przeglądarce dany URL strony, aplikacja dostaje ten
adres i patrzy na listę URL-i, jakie ma określone i jak znajdzie żądany URL, to
wykona i wyświetli przypisany widok. Jako że aplikacja nie działa na zasadzie
plików, to adresy URL mogą być praktycznie dowolne. Zazwyczaj użytkownicy
Django stosują adresy w stylu katalogowym, np.: /news/show/ID/. Są przy-
jazne wyszukiwarkom i „ładnie” wyglądają w porównaniu do przekazywania
danych za pomocą zmiennych GET.

WDjango odnośniki, pod którymi są dostępne określonewidoki, sąmapowa-
ne za pomocą reguł z wyrażeniami regularnymi w plikach urls.py. W naszym
pliku urls.py mamy już podaną regułę dla panelu admina, teraz musimy po-
dać regułę dla naszego widoku index:

from django.conf.urls.defaults import *

from django.contrib import admin
admin.autodiscover()

urlpatterns = patterns(’’,
(r’^admin/(.*)’, admin.site.root),
(r’^/?$’, ’news.views.index’),

)

Reguła mapująca ma postać:
(r’REGUŁA’, ’WIDOK’),
gdzie dowidoku odwołujemy się poprzez nazwa_aplikacji.views.nazwa_widoku. Po
zapisaniu zmian pod adresem http://localhost:8000/ powinniśmy zoba-
czyć nasz widok.
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Operowanie na bazie danych
Niezależnie jaką bazę wybierzemy – kod ORM-a operujący na bazie danych bę-
dzie taki sam. Za pomocą metod klasy ORM-a można pobierać, filtrować, mo-
dyfikować, dodawać czy usuwać dane z tabel (modeli). Szybko, sprawnie i bez-
piecznie. Dostępny ORM poradzi sobie praktycznie ze wszystkimi typami za-
pytań. Wyjątek stanowią złożone zapytania (np. po wielu tabelach z wieloma
warunkami i agregacjami).

Mając modele możemy operować na nich (pobierać, dodawać i edytować da-
ne) poprzezORMDjango. Standardowodostęp domodelu uzyskujemy poprzez:

NAZWA_MODELU.objects.METODA_OPERACJI()

Przykładowo pobranie kategorii o ID 1 wyglądałoby tak:

Category.objects.get(id=1)

A wszystkich wiadomości tak:

News.objects.all()

Zmodyfikujmy teraz nasz widok do postaci:

def index(request):
news = News.objects.all().order_by(’-id’)
return render_to_response(’index.html’,

{’news’: news},
context_instance=RequestContext(request))

Jak widać, pobieramy wszystkie wiadomości, sortujemy je malejąco po ID i wy-
nik przekazujemy do szablonu:

<h1>Moja Strona </h1>
{% for n in news %}

<h3>{{ n.title }}</h3>
{{ n.text|safe }}<br />
{{ n.date|date:"Y.m.d H:i" }}

{% endfor %}

W efekcie na stronie głównej pojawi się lista wiadomości. Szablony Django
posiadają szereg filtrów i tagów, z których dość często będziemy korzystać. Pętla
for pozwala wyświetlić po kolei dane z listy. Filtry stosowane na zmiennych {{
zmienna|filtr|filtr2 }} mogą określać ich formatowanie (filtr |date określający wy-
świetlany format czasu) czy też np. |safe zezwalać na stosowanie tagów HTML w
przesłanej zmiennej. Szablony obsługują także dziedziczenie – możliwość defi-
niowana bloków w szablonie głównym i dziedziczenia go przez inne szablony,
które wypełniają danymi istniejące bloki i zwracające kompletną stronę.

Widoków ciąg dalszy
Jako że Django jest dla perfekcjonistów z terminami, to oferuje szybkie rozwią-
zania dla częstych przypadków. Za pomocą „uniwersalnych” widoków (generic
views) można szybko obsłużyć stronicowanie (paginację) listy wpisów z danego
modelu. Podobnie za pomocą gotowych widoków można stworzyć własny mo-
duł rejestracji/logowania użytkowników (aplikacja django.contrib.auth).

Teraz zajmiemy się rozbudową naszej przykładowej aplikacji wiadomości,
korzystając z kilku poręcznych rozwiązań oferowanych przez framework. Na
początek chcielibyśmy wyświetlać listę wiadomości ze stronicowaniem wyni-
ków. Django udostępnia bardzo proste rozwiązanie tego problemu. Zamiast ren-
der_to_response wystarczy użyć object_list(request, QUERYSET, paginate_by=INT,
extra_context={}, template_name=’SZABLON.HTML’). Oto kod widoku głównego
oraz widoku wyświetlającego wiadomości z podanej kategorii:

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.template import RequestContext
from django.shortcuts import render_to_response
from django.views.generic.list_detail import object_list

from news.models import *

def index(request):
news = News.objects.all().order_by(’-id’)
return object_list(

request,
news,
paginate_by = 10,
extra_context = {},
template_name = ’index.html’)

def news_by_category(request, slug):
c = Category.objects.get(slug=slug)
#news = News.objects.filter(category=c).order_by(’-id’)
news = c.news_set.all()
return object_list(

request,
news,
paginate_by = 10,
extra_context = {’c’:c},
template_name = ’news_by_category.html’)
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Szablon index.html też ulega pewnym modyfikacjom:

{% for n in object_list %}
<h3><a href="/news/{{ n.slug }}/">{{ n.title }}</a></h3>
{{ n.text|safe }}<br />
<b>Dodane</b>: {{ n.date|date:"Y.m.d H:i" }}, <b>Kategorie</b>:
{% for i in n.category.all %}

<a href="/{{ i.slug }}/">{{ i.name }}</a>
{% if not forloop.last %}, {% endif %}

{% endfor %}
{% endfor %}

{% if has_previous %}
<div style="text-align:center;"><a href="/?page={{ previous }}">
<b>Nowsze Wiadomości</b></a></div>

{% endif %}
{% if has_next %}

<div style="text-align:center;"><a href="/?page={{ next }}">
<b>Starsze Wiadomości</b></a></div>

{% endif %}

Lista stronicowanych elementów dostępna jest pod zmienną object_list. Dodatko-
wo dostępne są zmienne takie jak has_previous i previous, czy has_next i next, gdzie
drugie zmienne z tych par zawierają numer strony stronicowania odpowiednio
poprzedniej jak i następnej. Także dodaliśmy wyświetlanie listy kategorii każdej
wiadomości, przemiatając w pętli n.category.all. Tytuł wiadomości jest też odno-
śnikiem do strony, która będzie miała za zadanie wyświetlenie jego treści:

def show_news(request, slug):
news = News.objects.get(slug=slug)
return render_to_response(’show_news.html’, {’news’: news},

context_instance=RequestContext(request))

urls.py dla widoków wygląda następująco:

from django.conf.urls.defaults import *
from django.contrib import admin
admin.autodiscover()
urlpatterns = patterns(’’,

(r’^admin/(.*)’, admin.site.root),
(r’^news/(?P<slug>[\w\-_]+)/$’, ’news.views.show_news’),
(r’^(?P<slug>[\w\-_]+)/$’, ’news.views.news_by_category’),
(r’^/?$’, ’news.views.index’),

)

W efekcie mamy praktycznie gotową aplikację wiadomości:

Ładny wygląd – szablonów ciąg dalszy
Dziedziczenie szablonów i obsługa bloków to podstawa porządkuw szablonach
i bezproblemowa współpraca z projektantami stron internetowych nie mających
pojęcia o arkanach programowania.

Także pliki statyczne (grafiki, pliki css, js i inne) są obsługiwanewe framewor-
kach takich jak Django inaczej niż w PHP czy zwykłych stronachHTML.W kata-
logu projektu tworzymy podkatalog na pliki statyczne (najprostszy przypadek).
W warunkach deweloperskich do obsługi tych plików służy serwer deweloper-
ski, a w warunkach produkcyjnych serwer HTTP, którego używamy (Apache,
Nginx). Nasz podkatalog mapujemy na jakiś wybrany URL, zazwyczaj jest to
/site_media/*. W szablonach podajemy wtedy bezwzględne ścieżki zaczy-
nające się od tego URLa (np. /site_media/plik.css).

Jak już wspomniałem, szablony Django obsługują dziedziczenie. Wykorzy-
stać można to do łatwego tworzenia szablonów poszczególnych widoków wpa-
sowanych w ogólny układ strony (szablon główny dziedziczony przez poszcze-
gólne szablony, które wypełniają go swoją zawartością)

By strona wyglądała porządnie, wykorzystamy darmowy szablon HTMLHi-
gherGround [7]. Rozpakuj paczkę ZIP i katalog images przenieś do katalogu
site_media a plik index.html przenieś do katalogu templates jako ba-
se.html, w którym zamień odnośnik do pliku CSS na:

<link rel="stylesheet" href="/site_media/images/HigherGround.css"
type="text/css" />
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Oraz zastępujemy całą zawartość DIVa o id main definicją bloku:

<div id="main">
{% block main %}{% endblock %}

</div>

W urls.py dodajemy regułę do obsługi plików statycznych (tylko na serwerze
deweloperskim!):

import os.path
...
(r’^site_media/(.*)$’, ’django.views.static.serve’,

{’document_root’: os.path.join(os.path.dirname(__file__),
’site_media’)}),

Po zmodyfikowaniu index.html do postaci:

{% extends "base.html" %}

{% block main %}
{% for n in object_list %}

<h3><a href="/news/{{ n.slug }}/">{{ n.title }}</a></h3>
{{ n.text|safe }}<br />
<b>Dodane</b>: {{ n.date|date:"Y.m.d H:i" }},
<b>Kategorie</b>:
{% for i in n.category.all %}

<a href="/{{ i.slug }}/">{{ i.name }}</a>
{% if not forloop.last %}, {% endif %}

{% endfor %}
{% endfor %}

{% if has_previous %}
<div style="text-align:center;">
<a href="/?page={{ previous }}">
<b>Nowsze wiadomości</b></a></div>

{% endif %}
{% if has_next %}

<div style="text-align:center;">
<a href="/?page={{ next }}">
<b>Starsze wiadomości</b></a></div>

{% endif %}
{% endblock %}

Powinniśmy uzyskać listę wiadomości ładnie umieszczoną w docelowym sza-
blonie:

Zastosowaliśmy tutaj dziedziczenie szablonów. Stworzyliśmy główny „szkie-
letowy” szablon i zdefiniowaliśmy w nim blok w miejscu, gdzie powinna wy-
świetlać się treść. W szablonach używanych przez widoki bezpośrednio dodali-
śmy informację o dziedziczeniu szablonu – {% extends "base.html" %}, a istniejący
kod umieściliśmy w bloku o zdefiniowanej wcześniej nazwie. Podobnie edytu-
jemy pozostałe szablony. Można też zdefiniować dodatkowe bloki, np. w tagu
TITLE do dynamicznego wstawiania tytułu news do tytułu strony.

Globalne zmienne w szablonach
Kolejnym ułatwieniem życia są procesory szablonów. Procesor szablonu to funk-
cja Pythona, która zwraca słownik, który będzie dostępny w każdym szablonie.
Dzięki temu możemy ustawić globalne zmienne dla szablonów. Zmienne te mo-
gą zawierać dane pobrane z bazy danych – np. lista kategorii, lista ostatnich wia-
domości i wiele więcej.

Jak wyświetlić listę kategorii w menu po prawej stronie? Potrzebować bę-
dziemy listy kategorii dostępnej globalnie w każdym szablonie (a dokładniej ba-
se.html). W tym przypadku stworzymy własny procesor szablonów (TEMPLA-
TE_CONTEXT_PROCESSOR), który doda taką listę na każdej podstronie strony.
W katalogu projektu stwórz plik globs.py o kodzie:

#!/usr/bin/python
# TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSOR

from news.models import Category
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def globs(request):
cats = Category.objects.all()
return {’cats’: cats}

Do settings.py dodaj:

TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS = ("django.core.context_processors.auth",
"django.core.context_processors.debug",
"django.core.context_processors.i18n",
"globs.globs",)

I gotowe.
Wpis procesora szablonów na liście TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS ma
postać nazwa_pliku.nazwa_funkcji. Teraz w base.html możemy dodać listowa-
nie kategorii:

<h3>Kategorie</h3>
<ul class="sidemenu">

{% for i in cats %}
li>{% if i.icon %}<img src="/site_media/{{ i.icon }}" alt="" />
{% else %}<img src="/site_media/default.png" alt="" />

{% endif %}<a href="/{{ i.slug }}/">{{ i.name }}</a></li>
{% endfor %}

</ul>

W efekcie da to nam ładną listę kategorii:

Hosting
Gdy mamy gotową aplikację i chcemy ją umieścić w Sieci, to potrzebujemy ho-
sting obsługujący takie aplikacje. Zwykły hosting współdzielony, nawet z obsłu-
gą prostych skryptów Pythona poprzez mod_python, będzie bezużyteczny. Po-
trzebny będzie dostęp poprzez SSH z możliwością instalacji własnych modułów
Pythona, możliwość konfiguracji serwera pod projekt Django itd. Nie wygląda
to tak prosto, jak w przypadku PHP i stron HTML.

W Polsce możemy skorzystać z usług megiteam.pl lub też wybrać hosting za-
graniczny poprzez stronę [8] – zawiera ona listę najlepszych hostingów dla apli-
kacji Django. Zarówno Megiteam, jak i WebFaction, zawierają spore ułatwienia
przy produkcyjnymkonfigurowaniu projektówDjango (np.wmegiteamniemu-
sisz ręcznie wpisywać konfiguracji dla Nginxa – jest ona generowana automa-
tycznie).

Hosting tego typu jest droższy i wymaga też trochęwiedzy odnośnie admini-
stracji serwerów linuksowych, choć jeżeli już stosujemy Django – to nie na lichy
projekt.

Serwer deweloperski nie nadaje się do finalnego hostowania aplikacji, jako
że jest bardzo prosty i znacznie mniej wydajny od układu ze zwykłym serwerem
HTTP.

Co dalej?
Żeby opisać wszystkie elementy Django, nawet tylko te fajne, potrzebna była-
by książka. Powyższy kurs błyskawiczny powinien dać Ci zarys, jak wygląda
tworzenie aplikacji internetowych za pomocą Django. Kurs przedstawia tylko
szkielet aplikacji. W podanych książkach czy serwisach znajdziesz ładne opisy:
– systemu generowania i walidacji formularzy,
– opcji konfiguracyjnych dla modeli w panelu admina,
– klasy middleware i ich zastosowanie,
– wielojęzyczność aplikacji
i wiele więcej.

Odnośniki
[1] http://docs.djangoproject.com/en/dev/
[2] http://www.python.rk.edu.pl/w/p/djangoindex/
[3] http://django.pl
[4] http://helion.pl/ksiazki/pydjan.htm
[5] http://helion.pl/ksiazki/cwdjan.htm
[6] http://www.djangoproject.com/download/
[7] http://www.styleshout.com/free-templates.php?page=4
[8] http://djangofriendly.com/hosts/
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Zend Framework = framework + komponenty
Mateusz matipl Kamiński
Wpoprzednim numerze pokazałemWam jak stworzyć bardzo pro-
stą aplikację internetową opartą o Zend Framework.
W tym numerze zaprezentuję Wam rzeczy nie związane wprost
z frameworkiem, tzw. komponenty.

Słowo wstępu
Może nie każdy z Was wie, co to jest takiego ten komponent. W takim razie za-
cznijmy jak ostatnio – od definicji (za Wikipedią):
niezależnie wytworzony, skompilowany (z ukrytymi szczegółami implementacyjnymi)
moduł programowy, udostępniający swą funkcjonalność za pomocą jednoznacznie zdefi-
niowanego interfejsu, zdolny do współdziałania z większą całością (systemem) oraz in-
nymi komponentami.

Moje pierwsze zetknięcie z ZF kilka lat temu polegało właśnie na wykorzy-
staniu tylko kilku elementów z tego frameworka w projekcie, który był oparty
o autorskie rozwiązanie.
Po to właśnie są komponenty, aby móc korzystać tylko z tych klocków, które są
nam właśnie potrzebne, bez uruchamiania całego kombajnu.
Dzisiaj przedstawię Wam podstawowe komponenty ZF.

Zend_Config
Dzięki temu komponentowi używanie plików konfiguracyjnych staje się banal-
ne. Posiada 3 różne adaptery dla plików: ini, XML oraz PHP. W ogólności, aby
móc zamiennie korzystać z podanych formatów plików, wystarczy zainicjować
inne klasy.
INI
Podstawowy plik konfiguracyjny oparty o ten format to application.ini. Niewielki
wycinek:

[production]
resources.db.adapter = pdo\_mysql
resources.db.params.host = localhost
resources.db.params.username = dbuser
resources.db.params.password = secret
resources.db.params.dbname = dbname

A załadowanie i używanie takiego pliku wygląda następująco:

$config = new Zend_Config_Ini(’sciezka/plik.ini’, ’production’);
echo $config->resources->db->params->host; // wyswietli "localhost"

Jak widzicie, jako parametr klasy Zend_Config_Ini wystarczy podać lokaliza-
cję pliku oraz sekcję, którą chcemy załadować (tutaj [production]).
XML
Gdybyśmy chcieli załadować dokładnie te same dane, ale z pliku XML, to plik
ten powinien wyglądać następująco:

<?xml version="1.0"?>
<configdata>

<production>
<resources>

<db>
<adapter>pdo\_mysql</adapter>
<params>

<host>localhost</host>
<username>dbuser</username>
<password>secret</password>
<dbname>dbname</dbname>

</params>
</database>

</resources>
</production>

</configdata>

A plik ładujemy dokładnie w ten sam sposób tylko korzystamy z klasy
Zend_Config_Xml:

$config = new Zend_Config_Xml(’sciezka/plik.xml’, ’production’);

echo $config->resources->db->params->host; // wyswietli "localhost"
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PHP
Format PHP mało kiedy służy do przetrzymywania ustawień konfiguracyjnych.
Ale gdybyśmy właśnie taki mieli, jego schemat powinien wyglądać:
return array(

’resources’ => array(
’database’ => array(

’adapter’ => ’pdo_mysql’,
’params’ => array(

’host’ => ’localhost’,
’username’ => ’dbuser’,
’password’ => ’secret’,
’dbname’ => ’mydatabase’

)
)

)
);

Do pliku o tym formacie nie potrzebujemy wymyślnych metod jako, że jest naj-
prostszej postaci. Załadowanie może odbyć się np. w taki sposób:
$config = new Zend_Config(require ’plik.php’);

echo $config->resources->db->params->host; // wyswietli "localhost"

Zend_Registry
Rejestr jest kontenerem do przechowywania różnej maści obiektów i wartości,
które następnie są dostępne w całej naszej aplikacji. Kiedyś do tego celu stoso-
wano niezbyt ładne zmienne globalne. ZF daje nam inne wyjście.
Sposób korzystania z rejestru jest bardzo prosty dzięki metodom statycznym
::get, ::set oraz ::isRegistered. Ja najczęściej korzystam z niego, aby nie musieć za
każdym razem czytać plików konfiguracyjnych.
$config = new Zend_Config_Ini(’sciezka/plik.ini’, ’production’);
Zend_Registry::set(’config’, $config);

W ten oto sposób w łatwy sposób z każdego miejsca aplikacji mamy dostęp do
konfiguracji naszej aplikacji. Aby odczytać dowolną wartość możemy zrobić tak:
if (Zend_Registry::isRegistered(’config’)) {

$config = Zend_Registry::get(’config’);
echo $config->resources->db->params->host;

}

I tak naprawdę nic poza tym nie musicie wiedzieć na temat Zend_Registry.

Zend_Filter
Komponent Zend_Filter jest uniwersalnym narzędziem do filtrowania danych.
Pozwala m.in. usunąć niechciane znaki, pozbyć się znaczników HTML i czego
dusza zapragnie, pisząc własne filtry. Skorzystać z filtrów można na kilka spo-
sobów.
– pojedyncze wywołanie

$year = $this->_getParam(’year’);
$filter = new Zend_Filter_Digits();
$year = $filter->filter($year);
Tutaj nie ma potrzebywyjaśniania, inicjujemy filtr liczby i go stosujemy.W ten
sposób mamy pewność, że $year zawiera tylko liczby (jest liczbą).

– zastosowanie kilku filtrów
$lastname = $this->_getParam(’lastname’);
$filter = new Zend_Filter;
$filter->addFilter(new Zend_Filter_StringTrim());
$filter->addFilter(new Zend_Filter_StripTags());
$filter->addFilter(new Zend_Filter_StringToLower());
$lastname = $filter->filter($lastname);
Dzięki takiemu zestawowi filtrów mamy pewność, że podane w żądaniu na-
zwisko nie posiada białych znaków na skraju, nie zawiera tagów i cała war-
tość jest pisana małymi literami.
Zachęcam do sprawdzenia dostępnych filtrów w katalogu Zend/Filter frame-
worka.

Zend_Auth
Zend_Auth wspomaga proces autoryzacji. Dzięki niemu nie musimy już bawić
się w ciasteczka, tworzenie sesji, itp. Wystarczy podczas procesu logowania wy-
wołać odpowiednie metody.
Poniższy kod jest bardzo uproszczony:
$login = $this->_getParam(’login’);
$password = $this->_getParam(’password’);
$auth = Zend_Auth::getInstance();
$dbAdapter = $this->getInvokeArg(’bootstrap’)->getResource(’db’);
$authAdapter = new Zend_Auth_Adapter_DbTable(

$dbAdapter, ’acl_user’, ’login’, ’password’);
$authAdapter->setIdentity($login);
$authAdapter->setCredential($password);
if( !$auth->authenticate($authAdapter)->isValid() ) {

throw new Zend_Validate_Exception(’Niepoprawny login lub hasło’);
}
$auth->getStorage()->write($authAdapter->getResultRowObject());
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Z żądania pobieram login użytkownika ($login) oraz hasło ($password). Dla
uproszczenia hasło nie jest szyfrowane tylko wprost przekazywane do $authA-
dapter.
Podczas inicjalizacji Zend_Auth_Adapter_DbTable przekazuję adapter bazy da-
nych ($dbAdapter) oraz mówię jaka tabela (acl_user) w bazie jest odpowiedzialna
za użytkowników i jakie w niej pola (login i password) odgrywają rolę loginu i ha-
sła.
Jeśli mamy poprawnie skonfigurowany application.ini, to automatycznie mamy
skonfigurowany zasób DB (resources.db).
Dla powyższego przykładu tabela w bazie dbname może wyglądać tak:

CREATE TABLE ‘acl_user‘ (
‘id‘ int(11) NOT NULL auto_increment,
‘login‘ varchar(60) NOT NULL COMMENT ’login użytkownika’,
‘password‘ varchar(40) NOT NULL COMMENT ’hasło użytkownika’,
PRIMARY KEY (‘id‘),
UNIQUE KEY ‘login‘ (‘login‘)

);

Zend_Acl
Wprost zZend_Authwiąże się komponentZend_Acl, odpowiedzialny za kontrolę
dostępu i zarządzanie uprawnieniami. ACL bardzo dobrze integruje się z całym
frameworkiem, ale w naszym przykładzie pokażę, jak ogólnie można z niego
skorzystać bez dodatkowej konfiguracji:

$acl = new Zend_Acl();
// dodajemy podstawowe role (grupy użytkowników)
$acl->addRole(new Zend_Acl_Role(’guest’))

->addRole(new Zend_Acl_Role(’member’))
->addRole(new Zend_Acl_Role(’admin’));

// dodanie przykładowego zasobu,
// najczęściej jest to nazwa kontrolera-akcji
$acl->add(new Zend_Acl_Resource(’someResource’));
// określenie stopnia dostępu
$acl->deny(’guest’, ’someResource’);
$acl->allow(’member’, ’someResource’);
echo $acl->isAllowed(’member’,’someResource’)?’allowed’:’denied’;

Oczywiście w prawdziwej aplikacji etap dodawania ról i zasobów odbywa się
w Zend_Application_Resource, a konfiguracja stopnia dostępu powinna odbywać
się w Zend_Controller_Plugin_Acl.

Zend_Session
Patrząc przez pryzmat powyższych komponentów, Zend_Session jest prawie
przezemnie nieużywany. Autoryzację załatwia ZF, przechowywanie w Rejestrze
danych również.
Jedyny moment, gdy używam sesji, jest chęć przekazania danych (np. formula-
rza) pomiędzy stronami. Kiedyś, aby przekazać zmienną używaliśmynp. takiego
kodu:
$_SESSION[’Form’][’username’] = "Kowalski";

ZwykorzystaniemZend_Sessionmamypełną obiektowość i brak potrzeby spraw-
dzania czegokolwiek lub inicjalizacji. Dodatkowo sesje zendowskie pozwalają na
grupowanie z użyciem przestrzeni nazw:
$formNamespace = new Zend_Session_Namespace(’Form’);
$formNamespace->username = "Kowalski";

W taki sam sposób pobieramy wartości.

Zend_Cache
Zawsze wszystkich znajomych korzystających z Zend Framework zachęcam do
korzystania z Zend_Cache. Dzięki temu komponentowi nie dość, że możemy ca-
che’ować różnej maści dane (klasy, pliki, strony, funkcje), to na dodatek mamy
spektrum możliwości co do wykorzystanego mechanizmu:
– Zend_Cache_Backend_File
– Zend_Cache_Backend_Sqlite
– Zend_Cache_Backend_Memcached
– Zend_Cache_Backend_Apc
– Zend_Cache_Backend_Xcache
– Zend_Cache_Backend_ZendPlatform
– Zend_Cache_Backend_TwoLevels
– Zend_Cache_Backend_ZendServer_Disk
Jak widzimy, możemy wykorzystać zapisywanie cache do pliku, ale również
owiele bardziej wydajnyMemcache. A jak w ogóle skorzystać z Zend_Cache? Pod-
stawa to skonfigurować odpowiednio sam mechanizm – jaki użyjemy backend
(gdzie zapisujemy) i frontend (co zapisujemy).
$frontendOptions = array(

’lifetime’ => 7200, // czas życia ustawiony na 2 godziny
’automatic_serialization’ => true

);
); //katalog do przechowywania plików
$backendOptions = array(’cache_dir’ => ’./tmp/’
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$cache = Zend_Cache::factory(’Core’, ’File’,
$frontendOptions, $backendOptions);

W taki oto sposób możemy teraz coś odczytać lub zapisać do $cache. WWaszym
konkretnym przypadku na pewno będziecie musieli ustawić lub utworzyć kata-
log tmp dla plików tymczasowych (w przykładzie za backend robi File). Aw jaki
sposób coś umieścić w cache’u?
if (!($data = $cache->load(’test’))) {

// cache nieodnaleziony
$data = ’’;
for ($i = 0; $i < 10000; $i++) {

$data = $data . $i;
}
$cache->save($data, ’test’);

}

Po więcej informacji odsyłam do dokumentacji [1].

Zend_Mail
Pamiętam swoje pierwsze podboje z PHP i usilne próby wysyłki wiadomości
e-mail, odpowiednio sformatowanej. W obecnych czasach na pomoc przychodzi
nam Zend_Mail.
Oczywiście w najprostszej postaci za wiele nam nie pomaga:
$mail = new Zend_Mail();
$mail->setBodyText(’To jest treść naszej wiadomości’);
$mail->setFrom(’kowalski@example.com’, ’Nadawca’);
$mail->addTo(’nowak@example.com’, ’Odbiorca’);
$mail->setSubject(’Temat wiadomości’);
$mail->send();

I na pewnomówicie sobie: po co korzystać zZend_Mail? Ale gdy dodam, żew ła-
twy sposób można dodać załącznik:
$mail->createAttachment($someBinaryString);
$mail->send();

Lub bez problemu możemy wysłać e-mail w postaci HTML:
$mail->setBodyHtml(’Tekst <strong>pogrubiony</strong>

i<br/>nowej linii’);
$mail->send();

No i bez problemu możemy wysłać naszą wiadomość jako UTF-8:
$mail = new Zend_Mail(’UTF-8’);

Komponent ten jest naprawdę prosty w użyciu, posiada też kilka dodatkowych
funkcji, które opisane są w dokumentacji [2].

Zend_Log
Dość zapomniany i nieużywany na co dzień komponent. Ale za to jaki pomocny
w krytycznych sytuacjach – komponent do logowania zdarzeń.
Najłatwiej Zend_Log zmusić do zapisywania zdarzeń wprost do PHP:

$logger = new Zend_Log();
//konfigurujemy, gdzie Zend_Log ma zapisywać zdarzenia
$writer = new Zend_Log_Writer_Stream(’php://output’);
$logger->addWriter($writer);
$logger->log(’Testowe zdarzenie’, Zend_Log::INFO);

Tak oto udało nam się posłać testowe zdarzenie. Ja osobiście używam Loggera
w sytuacjach krytycznych, tj. łapanie dziwnych wyjątków, strona błędu, a na-
stępnie zapisuję do dziennika zdarzeń. W zasobach tworzę sobie Log:

$format = new Zend_Log_Formatter_Simple("%timestamp% %priorityName%:
%message%" . PHP_EOL);

$writer = new Zend_Log_Writer_Stream("../temporary/log/error.log" );
$writer->setFormatter($format);
$log = new Zend_Log($writer);
$logger->log(’Testowe zdarzenie’, Zend_Log::ERR);

Dzięki temu zawszewidzę, gdy działo się coś nie tak podczasmojej nieobecności.

Podsumowanie
Mam nadzieję, że ta mała dawka komponentów rozjaśniła Wam obraz tego, co
daje nam Zend Framework. Przede wszystkim jest to czas, który oszczędzamy
na używaniu gotowych elementów.
Nie musimy ograniczać się z używaniem komponentów do projektów opartych
wyłącznie na ZF. Równie dobrze, gdy potrzebujecie w starym projekcie np. ob-
sługi wysyłki e-maili, możecie użyć tylko jednego komponentu – Zend_Mail.

Odnośniki
[1] http://framework.zend.com/manual/en/zend.cache.html
[2] http://framework.zend.com/manual/en/zend.mail.html
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Kurs PHP – część 4
Krzysztof Biskup – Irish

Witam drogich Czytelników i zapraszam
do lektury kolejnej części kursu PHP, w któ-
rej przedstawię sposób definiowania i wywo-
ływanie funkcji.

Definiowanie funkcji
Funkcje są bardzo ważnym elementem składniowym języka PHP. Wykorzystu-
jąc funkcje, wydziela się pewien fragment kodu odpowiedzialny za konkretne
zadanie. Funkcja stanowi swego rodzaju "pojemnik", do któregowrzucamy zbiór
danych, aby z nich wyciągnąć interesujący nas wynik.
Funkcję definiuje się raz, najczęściej na początku skryptu, a później wywołuje się
ją dowolną ilość razy, w zależności od potrzeb.
Definicja funkcji ma postać:

function nazwa_funkcji (argument_1, argument_2, ... )
{

instrukcje;
return wartość_zwracana;

}

Nazwa funkcji może się składać z małych lub dużych liter, cyfr i znaków pod-
kreślenia, nie może się rozpoczynać od cyfry ani od znaku $, w przeciwieństwie
do zmiennych.
Argumenty funkcji są opcjonalne. Znaczy to, że można definiować funkcje bez-
argumentowe. Podobnie przedstawia się sprawa z użyciem instrukcji return. In-
strukcja ta ma za zadanie zakończyć wykonywanie funkcji i zwrócić wartość ob-
liczoną przez funkcję. Wywołanie funkcji odbywa się w dowolnej części skryptu
poprzez wpisanie jej nazwy oraz argumentów.

nazwa_funkcji (argument_1, argument_2, ... )

Poniższy przykład przedstawia konkretne zastosowanie funkcji w skrypcie.

<?php
function policz($a, $b)
{

$c=$a+$b;
return $c;

}
echo policz(2, 3);
?>

Rysunek 1. Efekt działania skryptu - 1

Oczywiście jest to bardzo prosty przykład, który każdy, kto programował w ja-
kimkolwiek języku programowania, pojmie bez komentowania. Ale gwoli ści-
słości krótko go skomentuję. Na początek deklarujemy funkcję o nazwie policz
z dwoma argumentami: $a i $b. Na tych argumentach wykonujemy najprostsze
działanie (dodawanie) i jego wynik przypisujemy zmiennej $c. Wartość tej wła-
śnie zmiennej funkcja zwraca za pomocą instrukcji return. W skrypcie wywołu-
jemy tę funkcję z argumentami 2 i 3, a jej wynik (5) instrukcja echo zwraca do
przeglądarki.
Innym bardziej ciekawym przykładem może być funkcja, która ma za zadanie
wczytać plik, którego nazwa jest argumentem funkcji.

<?php
function sprawdza($a)
{

if (file_exists($a))
{

include($a);
}
else
{

echo "<br>";
echo "<b>Plik o nazwie $a, który chcesz dołączyć, nie istnieje</b>";

}
}
sprawdza("plik.html");
sprawdza("plik1.html");
?>
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Rysunek 2. Efekt działania skryptu - 2

W tym przykładzie wewnątrz funkcji wykorzystaliśmy inną funkcję file_exist(),
która sprawdza, czy plik istnieje. W przypadku gdy plik istnieje, jest on dołą-
czony do strony, natomiast gdy nie istnieje, zwracany jest odpowiedni komuni-
kat. Celowo funkcja została wywołana dwukrotnie. W pierwszym przypadku
parametr (plik) istniał, a w drugim nie. W powyższym przykładzie funkcja nie
ma instrukcji return. Dla kogoś, kto programował w języku Pascal, taka funkcja
z całą pewnością przypomina procedurę.

Zasięg zmiennych
Wróćmy do poprzedniego przykładu, tyle tylko że z niewielką modyfikacją.

<?php
function policz($a, $b)
{

$c=$a+$b;
return $c;

}
$a=2;
$b=3;
$c=10;
echo policz($a, $b);
echo "<br> Zmienne w skrypcie a=$a, b=$b, c=$c"
?>

Rysunek 3. Efekt działania skryptu - 3

Jak widać w przykładzie, choć wartość zmiennej $c w funkcji została zmieniona,
to nie zmieniło to wartości zmiennej znajdującej się w samym skrypcie. Wynika
to z tego, że wewnątrz funkcji jest tworzona zmienna lokalna, która jest dostępna
tylko w obszarze niej samej. Modyfikacja zmiennej lokalnej nie wpływa na zmia-
nę zmiennej zewnętrznej (w skrypcie). Te zmienne z punktu widzenia parsera
PHP nie mają na siebie żadnego wpływu. Aby móc zmienić wewnątrz funkcji

zmienną, musimy "powiedzieć" jej, że jest ona globalna. Dokonuje się tego, pi-
sząc przed jej pierwszym wywołaniem polecenie global.

<?php
function policz($a, $b)
{

global $c;
$c=$a+$b;
return $c;

}
$a=2;
$b=3;
$c=10;
echo policz($a, $b);
echo "<br> Zmienne w skrypcie a=$a, b=$b, c=$c"
?>

Rysunek 4. Efekt działania skryptu - 4

Tedwaostanie przykłady chyba najlepiej pokazują różnicę pomiędzy zmiennymi
lokalnymi i globalnymi.
Istnieje jeszcze jeden sposób modyfikacji zasięgu zmiennej. Wyobraźmy sobie
taką sytuację. Mamy zmienną $c, której wartość jest wykorzystywana w funkcji,
jak w poniższym przykładzie. Choć po pierwszymwywołaniu zmienna przyjęła
wartość 2, to ze względu na to, że istnieje ona lokalnie, po zakończeniu działania
funkcji przestaje istnieć i w kolejnym wywołaniu funkcji znów na początku ma
wartość równą zero.

<?php
function policz($a)
{

$c=$c+$a;
return $c;

}
$a=2;
echo policz($a);
echo "<br>";
echo policz($a);
?>
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Rysunek 5. Efekt działania skryptu - 5

Jakwidać, niezależnie od poprzedniegowykonania, funkcja w obu przypadkach
zwraca wartość 2. Wystarczy w poprzednim przykładzie dokonać niewielkiej
modyfikacji, aby wynik działania drugiej funkcji był zależny od poprzedniego.

<?php
function policz($a)
{

static $c;
$c=$c+$a;
return $c;

}
$a=2;
echo policz($a);
echo "<br>";
echo policz($a);
?>

Rysunek 6. Efekt działania skryptu - 6

Jak widać w powyższym przykładzie, dodanie polecenia static spowodowało
zmianę zasięgu zmiennej istniejącej w funkcji. Zmienna ta stała się dostępna
przez cały czas wykonywania skryptu, a nie tylko wewnątrz funkcji. Podsumo-
wując powyższe przykłady, można stwierdzić, że polecenie global daje dostęp
do zmiennych globalnych w funkcji, natomiast polecenie static ze zmiennej do-
stępnej wyłącznie w funkcji tworzy zmienną statyczną o zasięgu globalnym.
Zachęcam do samodzielnego przećwiczenia przykładów. Aby to ułatwić,
wszystkie pliki użyte w tej części kursu są dołączone do tego numeru.

Odnośniki
[1] http://www.php.net/

SpeedCrunch
Kalkulator
http://www.speedcrunch.org/

SpeedCrunch jest kalkulatorem naukowym o dużej ilości opcji. W odróż-
nieniu od „typowych kalkulatorów systemowych”, takich jak xcalc, kcalc
czy gnome-calculator, SpeedCrunch posiada historię wykonywanych pole-
ceń. Poza tym moze poszczycić się precyzją obliczeń do 50 miejsc po prze-
cinku, ponad 50 wbudowanymi funkcjami matematycznymi (dostępne jest
ich autouzupełnianie podczas wpisywania) oraz tyluż wbudowanymi stałymi
matematyczno-fizycznymi. Można także definiować własne zmienne. Speed-
Crunch umożliwia także podświetlanie składni a w szczególności nawiasów.

Kalkulator cechuje wygodny interfejs oparty o QT, wsparcie dla ponad 20 języ-
ków i 3 najważniejszych platform systemowych: GNU/Linuksa, MS Windows
i Apple Mac OS X. Aktualna stabilna wersja programu to 0.10.1, a w „produkcji”
znajduje się już wersja 0.11-alpha. Program SpeedCrunch mogę polecić osobom,
które od kalkulatora wymagają więcej niż przysłowiowe 2+2=4.
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Książki wydawnictwa PWN
Oracle PL/SQL. Najlepsze praktyki
Steven Feuerstein
Książka zawiera zbiór przejrzystych zasad – naj-
lepszych praktyk, powstałych w oparciu o wie-
loletnie doświadczenie autora w programowaniu
oraz nauczaniu języka PL/SQL. Stosowanie ich
umożliwi tworzenie skutecznych aplikacji bazoda-
nowych z uwzględnieniem nowych możliwości sys-
temu Oracle Database 11g. We wszystkich omówio-
nych zagadnieniach określono problem oraz podano
jego rozwiązanie. Posłużono się fikcyjnym przedsię-
biorstwem Wymówka Sp. z o.o., którego pracowni-
cy tworzą aplikacje bazodanowe, popełniają błędy,
usuwają je, wyciągają wnioski oraz gromadzą wie-
dzę i doświadczenie.

Po lekturze tej książki będziesz wiedział:
– w jaki sposób osadzać w programach kod języka SQL,
– jak tworzyć pakiety, które będą przydatne nie tylko Tobie, ale również pozo-

stałym członkom Twojego zespołu programistycznego,
– jak stwierdzić, czy wszystkie programy Twojego zespołu w sposób spójny

obsługują i rejestrują błędy.
Prezentowane treści podzielono na dziewięć podstawowych kategorii: prak-

tyki ogólne; standardy programistyczne; testowanie, śledzenie i debugging; ope-
racje na zmiennych i strukturach danych; sterowanie logiką aplikacji; obsługa
błędów;wykorzystanie języka SQLwprogramach PL/SQL; tworzenie procedur,
funkcji, pakietów i wyzwalaczy oraz optymalizacja programów.

Autocad 2010/LT2010+. Kurs projektowania para-
metrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D
Andrzej Jaskulski
Podręcznik zawiera kompletny kurs projekto-
wania parametrycznego i nieparametrycznego
2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyro-
bów dowolnej branży i o dowolnym stopniu zło-
żoności, za pomocą programów: AutoCAD 2010
lub AutoCAD LT 2010 (tylko 2D) oraz nowszych,
w polskiej lub angielskiej wersji językowej.

Dlaczego warto wybrać właśnie tę książkę?
Autor jest jednym z najlepszych specjalistów
w Polsce w dziedzinie metodyki parametrycz-
nego projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk
Authorized Author.
Książka zawiera materiał pozwalający Czytelni-
kowi samodzielnie projektować bez konieczno-
ści dodatkowego szkolenia. Jej zakres jest zgod-
ny z najnowszymi programami kursów autoryzowanych przez producenta pro-
gramu AutoCAD – firmę Autodesk.
Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim starannie przemyślane ćwiczenia, opar-
te na wieloletnim doświadczeniu Autora zarówno dydaktycznym, jak i zdoby-
tym w przemyśle.

Drukuj Pełny ekran numer 34 – 2009 43

http://newforum.dragonia.pl/viewforum.php?id=16
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/7318/oracle-plsql-najlepsze-praktyki.html?kategoria=126366
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/11799/autocad-2010lt2010-kurs-projektowania-parametrycznego-i-nieparametrycznego-2d-i-3d.html
http://dragonia.pl


Literatura Podyskutuj o artykule na forum

Książki wydawnictwa HELION
Zarządzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów.
Thomas A. Limoncelli
Krzysztof Ołowski
Zarządzanie czasem. Strategie dla administratorów
systemów to jedna z nielicznych, niezbyt grubych
książek dla administratorów. Czyli właśnie ta-
ka, jaka jest potrzebna wiecznie zapracowanym
osobom, które muszą dzielić czas pracy na pra-
ce krótko– i długoterminowe, „w międzyczasie”
wykonując prace, które właśnie w tym momen-
cie trzeba zrobić, rzucając wszystkie inne zajęcia.
Autor książki ma wieloletni staż pracy admini-
stratora i od razu rzuca się to w oczy. Bardzo do-
brze charakteryzuje specyfikę pracy administra-
torów systemów – w trakcie lektury pojawia się
myśl: „tak, w końcu ktoś rozumie specyfikę pra-
cy administratora”.Dużąwartością książki jest garść podpowiedzi jak zorganizo-
wać sobie czas pracy, żebymieć czas i na rzeczyważne, i na pilne, które sąwłaśnie
zgłaszane przez innych pracowników. I, co istotne, nie są to porady dla Admini-
stratorów z Piekła Rodem, ale dla osób, które chcąmieć dobry kontakt z osobami
spoza działu informatycznego. Autor pokazuje swój własny system organizacji
pracy, który sprawdza mu się tak w pracy codziennej, jak i w planowaniu dłu-
gofalowym. System pracy jest dosyć wygodny i dobrze spełnia swoje zadanie
również przy organizacji czasu prywatnego, do czego sam autor zachęca. Książ-
ka opatrzona jest świetnymi rysunkami z komiksu „User Friendly”. Autor nie
obiecuje gruszek na wierzbie, pisze, że na początku nie będzie łatwo i przyjem-
nie, ale włożona praca się opłaci. I ma rację: w trakcie czytania tej książki zaczą-
łem inaczej podchodzić dowykonywanych zadań oraz nieco inaczej je planować.
Autor w sugestywny sposób zachęca do zmian w trakcie czytania książki, a nie
rewolucji organizacji pracy po zakończeniu lektury. Jeśli masz tak dużo pracy,
że nie masz chwili, żeby poświęcić ją na zgłębienie tej pozycji, to jest to książka
właśnie dla Ciebie.
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