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FUNDAMENTALS OF IBM LOTUS DOMINO APPLICATION
DEVELOPMENT
WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH APLIKACJI DOMINO ZA POMOC
IBM DOMINO DESIGNER
Kurs przeznaczony jest dla pocz tkuj cych projektantów baz danych aplikacji Domino.
Dostarcza uczestnikom niezb dnych informacji pozwalaj cych na tworzenie modyfikowanie
aplikacji za pomoc IBM Lotus Domino Designer.
Podczas kursu uchacze zapoznaj si ze rodowiskiem IBM Domino Designer oraz elementami
pojedynczej bazy danych Domino. Dodatkowo zapoznaj si dost pnymi zykami
programowania oraz ich zastosowania tworzonej aplikacji (np. @FormulaLanguage).
Uwaga Kurs zosta rozszerzony (w stosunku do proponowanego przez firm IBM) modu
zwi zany pokazem dzia aniem aplikacji firm trzecich. Ma to na celu zapoznanie uczestników
ró nymi rozwi zaniami, co pomaga pó niejszej analizie tworzeniu nowych aplikacji.
Czas trwania

dni

Cele szkolenia
Po uko czeniu kursu uczestnik powinien:
Zna przyk ady ró norodnych aplikacji Domino.
Umie przeprowadzi wst pn analiz tworzonej aplikacji Domino.
Umie zaprojektowa pojedyncz aplikacj Domino.
Wdro
zaprojektowan aplikacj Domino na serwera odpowiednimi prawami ACL.
Tematyka szkolenia
Wst p do pracy grupowej, na czym polega praca grupowa?.
Ró nego rodzaju aplikacje dost pne wraz z platform (baza dyskusji, biblioteka dokumentów,
zarz dzanie projektami).
Przyk ady dzia ania rozwi za tzw. firm trzecich (rejestracja czasu pracy, HelpDesk, baza
urlopowa).
Identyfikacja typów aplikacji oraz ród a danych.
Zapoznanie si z architektur Lotus Domino oraz architektur aplikacji Domino.
Zapoznanie si z komponentami aplikacji Domino.
Proces replikacji baz danych oraz replikacja elementów projektu aplikacji Domino.
Rozszerzanie mo liwo ci pracy grupowej aplikacji Domino.
Zapoznanie ze rodowiskiem projektowania aplikacji (IBM Lotus Domino 8.X Designer):
Interfejs u ytkownika IBM Lotus Domino Designer.
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Otwieranie poszczególnych elementów projektu aplikacji Domino.
Tworzenie bazy danych (aplikacji):
Tworzenie nowej (pustej) bazy danych w rodowisku Lotus Domino Designer.
Tworzenie kopii istniej cej bazy danych (kopiowanie bazy danych).
Tworzenie bazy danych z szablonu (pliki NTF, pliki NSF).
Uk ad okien rodowiska Lotus Domino Designer.
Tworzenie stron (Pages):
Zapoznanie si z zawarto ci strony (Page Content), uk adem ramek (Layout) oraz
podstawami sposobów nawigacji.
Tworzenie stron.
Dodawania tekstu do stron.
Stosowanie tabel do uk adania elementów na stronach.
Dodawanie grafiki do stron.
Tworzenie formularzy (Form):
Tworzenie formularzy.
Dodawanie pól do formularzy.
Ukrywanie elementów formularzy.
Tworzenie widoków (View):
Tworzenie widoków.
Dodawanie kolumn do widoku.
Organizowanie dokumentów.
Formatowanie widoków.
Wprowadzenie do Formula Language:
Typy j zyków programowania w IBM Lotus Notes Domino.
Elementy sk adowe formu oraz zdarzenia (Events).
Praca z funkcjami @Functions.
Warto ci obliczane i warto ci porównawcze.
Formatowanie i komentarze w formu ach.
Stosowanie formu w formularzach:
Tworzenie tytu ów okien.
Warto ci obliczane (computer values).
Warto ci pola (field values).
Praca z listami danych.
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Okna dialogowe dla u ytkownika.
Tworzenie kodu wspólnego, do ponownego u ycia.
Implementacja sprawdzania b dów w formularzu.
Stosowanie formu w widokach:
Wyra enia selekcji (selection formulas).
Warto ci w kolumnach widoków.
Wy wietlanie ikon w widokach.
Rozszerzanie mo liwo ci formularzy:
Stosowanie i mo liwo ci warstw (layers).
Zastosowanie i tworzenie podformularzy (subforms).
Tworzenie wspólnych pól (shared fields).
Dziedziczenie warto ci w formularzach i dokumentach.
Automatyczny zapis projektowanych formularzy.
(Opcjonalnie) Implementacja Lotus Sametime Instant Messaging w formularzach.
Rozszerzanie mo liwo ci widoków:
Definiowanie widoków hierarchicznych (hierarchical views).
Wy wietlanie odpowiedzi na dokumenty w widokach.
Wspó dzielenie kolumn (shared columns).
(Opcjonalnie) Implementacja Lotus Sametime Instant Messaging w widokach.
Tworzenie widoków dla sieci WWW.
Tworzenie czynno ci (Actions):
Tworzenie czynno ci (Actions).
Tworzenie wspólnych czynno ci (Shared Actions).
Definiowanie sposobu wy wietlania czynno ci.
Tworzenie i praca z agentami (Agents).
Bezpiecze stwo i ochrona baz danych:
Prawa dost pu do baz danych i aplikacji (Access Control List).
Role w ACL (implementacja).
Stosowanie pól Readers oraz Authors.
Dost p tzw. anonimowych u ytkowników (Anonymous).
Replikowanie bazy danych na serwer Domino (oddanie do u ytku).
Materia

szkoleniowe
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uchacze otrzymuj materia szkoleniowe
zyku polskim, których zawarto odpowiada
oryginalnym materia om IBM. Do podr cznika do czona jest yta DVD, na której znajduj si
materia y: przyk adowe bazy danych, filmy demonstracyjne oraz dodatkowe dokumenty.
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