Czasem bardziej do mnie przemawia
jedno s owo ni godzinna prezentacja
komputerowa. Prawa Murphy'ego

biztek@biztek.pl
Tel. 728 503 186

WPROWADZENIE DO IBM DOMINO 8.5 XPAGES.
PROJEKTOWANIE APLIKACJI ZA POMOC XPAGES
Uczestnicy kursu zapoznaj si podstawowymi elementami projektowania baz danych IBM
Notes Domino wykorzystaniem technologii xPages.
Przeznaczenie Kurs jest adresowany do programistów projektantów Lotus Domino, którzy
chc poszerzy swoj wiedz na temat mo liwo ci tworzenia interfejsu WWW aplikacji Lotus
Domino, tak na temat nowych mo liwo ci oferowanych przez rodowisko
programistycznego oparte Eclipse.
Czas trwania

dni.

Cele szkolenia
Po uko czeniu szkolenia uczestnik powinien:
Zna podstawy programowania aplikacji
xPages.

rodowisku Domino Designer za pomoc

Program szkolenia
Cz

I: Podstawy xPages:
Omówienie mo liwo ci rozbudowy aplikacji przy pomocy technologii xPages.
Analiza technologii xPages model przetwarzania.
Instalacja konfiguracja przyk adowej aplikacji na serwerze.
Omówienie wykorzystania zasobów ustawienia (konfiguracja) komponentów xPages.
Analiza dzia ania przyk adowej aplikacji.
Tworzenie stron xPages analiza kodu ród owego obs uguj cego dania
ytkowników.

Cz

II: Komponenty tworzone przez

ytkownika

Omówienie mo liwo ci rozbudowy aplikacji przy pomocy technologii xPages.
Tworzenie asnej kontrolki.
Dodawanie obs uga akcji zwi zanych kontrolk
Wykorzystanie kontrolki na stronie xPages.
Tworzenie kontrolki wykorzystuj cej zdefiniowane ród danych.
Zaawansowane ustawienia dla zdefiniowanych kontrolek.
Cz
III: Tematy zaawansowane zwi zane tworzeniem stron xPages oraz kontrolek
wykorzystywanych na tych stronach.
Konfiguracja walidacji danych obs uga
dów po stronie serwera klienta.
Wykorzystanie arkusza stylów do strony xPages.
Ustawienia konfiguracji strony xPages.
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Wykorzystanie zmiennych zakres ich widoczno ci wykorzystanie obiektów
przechowywanych jako atrybuty sesji
dania (session and request scope).
Wykorzystanie tzw. motywów xPages (themes).
Rozwi zywanie problemów wykorzystanie mechanizmów logowania zdarze analiza
wyj tków.
Cz
III: Omówienie wybranych funkcjonalno ci rodowiska programistycznego opartego
Eclipse.
Wykorzystanie perspektyw widoków Eclipse.
Reprezentacja elementów projektu postaci XML.
Wykorzystanie SVN lub CVS do wersjonowania kodu oraz pracy zespo owej.
Materia

szkoleniowe

uchacze otrzymuj materia

szkoleniowe

zyku polskim.
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