
Sprawozdanie 1 z Web 2.0
MEAN Stack po stronie serwera (back-end)

W pierwszym sprawozdaniu oczekuję od Państwa napisania aplikacji wykazującej znajomość
części technologii MEAN Stack, tej działającej po stronie serwera, czyli Node.js, Express.js
i MongoDB (choć można zrobić też aplikację działającą na innej bazie, jeśli ktoś potrafi).
Zależnie od liczby wykorzystanych elementów konstrukcyjnych będzie odpowiednia ocena.

Sprawozdania oddajemy na platformie e-learning.pcz.pl w kursie Tworzenie 
serwisów Web 2.0 – laboratorium – RP 2019-20ST
(https://e-learning.pcz.pl/course/view.php?id=1932)

Oddajemy dwa pliki:           
• Nazwisko.pdf -  sprawozdanie w pliku PDF, opis tego co zrobiliśmy
• Nazwisko.zip - spakowany katalog z projektem w formie archiwum, format zip albo

inny, uwagi:
◦ proszę nie pakować katalogu node_modules! dużo zajmuje, a nie jest potrzebny
◦ oddawany plik może mieć do 10 MB – na taką aplikację powinno wystarczyć
◦ w archiwum proszę załączyć dodatkowe pliki, jeśli mogą one być mi potrzebne do

sprawdzenia aplikacji, np. zawartość bazy danych, jeśli ma ona działać u mnie
lokalnie,  jakieś  skrypty,  jakieś  pliki  konfiguracji…  ja  potrzebuje  uruchomić
aplikację i sprawdzić jak działa i co w niej jest

◦ w pliku z aplikacją  powinien być plik package.json ze wszystkimi pakietami,
których wasza aplikacja używa, czyli jak coś instalujecie to z opcją  --save, po
rozpakowaniu  pakietu  i  poleceniu  npm  install powinienem  mieć  aplikację
gotową do uruchomienia

Sprawozdanie można oddawać:
• od  20  kwietnia  2020  od  godz.  12:00  (poniedziałek)  –  kiedy  skończymy  ostatnie

zajęcia z pierwszej części semestru
• do 5 maja 2020 do północy (wtorek), liczy się data i czas na platformie e-learning)

W zadaniach oddanych po terminie będę obniżał o 0.1 oceny za każdy 1 dzień roboczy (pn-pt)
spóźnienia, ale nie więcej niż o 1 całą ocenę. Jeśli ktoś się spóźni z oddaniem 2 tygodnie, to
już nie musi się spieszyć, bo pośpiech nic już nie zmieni. Ciągle można mieć 5.0 z pierwszego
sprawozdania, ale trzeba zrobić zadania na przynajmniej 6.0 punktów.

Każdy student  ma na początku ocenę (liczbę punktów)  z  tego sprawozdania  1.0.  Za
zaimplementowanie  w  aplikacji  i  wykazanie  w  sprawozdaniu  każdego  z  poniższych
elementów  są  dodatkowe  punkty  do  oceny  ze  sprawozdania.  Maksymalnie  można
uzyskać 7.0,  ale  to  by  wymagało  zrobienia  absolutnie  wszystkich  zadań.  Każde  zadanie
zwiększa ocenę o 0.5 – trzeba więc zrobić przynajmniej 4 zadania na zaliczenie tego.

W sprawozdaniu  (w pliku  PDF z opisem sprawozdania)  proszę  wyraźnie  zapisać,  które
elementy  z  poniższej  listy  zostały  zrealizowane,  żebym  wiedział  co  oceniać.  Można
skorzystać z moich aplikacji udostępnianych do pracy na laboratoriach, ale i tak będzie trzeba
je przerobić, wzbogacić, dostosować do swoich potrzeb.

To  sprawozdanie  będzie  miało  60%  wpływu  na  ocenę  końcową  z  laboratoriów.
Sprawozdanie 2 będzie miało tylko 40% wpływu na ocenę końcową.

https://e-learning.pcz.pl/course/view.php?id=1932


Zad. Punkty Funkcjonalność w aplikacji

1 ± 0.5 Opis sprawozdania w pliku PDF - obowiązkowe

Zależnie od jakości tego opisu, można uzyskać z tego zadania między +0.5, a
-0.5 (jak jest zrobione bardzo źle). Zwykle studenci mają tutaj +0.2 czy +0.3.

2 + 0.5 Wykorzystanie szablonu i zrobienie w nim sprawozdania - obowiązkowe

Aplikacja wygenerowana w express-generator prezentująca różne treści pod
różnymi adresami URL, trzeba tutaj wykorzystać trasowanie i pokazać jak
ono działa (początek adresu w app.js,  reszta  adresu URL w odpowiednim
module tras w katalogu routes). Różne trasy w różnych modułach z jakimś
podziałem,  np.  tematycznym.  Osobny  moduł  do  obsługi  bazy  danych,
logowania,  wysyłania  maili.  Dobrze  wygląda  wykorzystanie  warstw
pośrednich czy np. kontrolerów, jeśli ktoś potrafi.
Jeśli korzystacie z moich aplikacji dostępnych na laboratoriach, to utworzone
przez  Państwa  adresy  URL z  jakąś  treścią  powinny  być  w  przynajmniej
jednym nowym module.  Proszę dodać przynajmniej  6 różnych stron.  Jeśli
robicie  zadanie  6,  to  powinny  być  3  strony  dla  zalogowanych  i  3  dla
wszystkich.

3 + 0.5 Przygotowanie prostego REST API, np. za pomocą pakietu mongoose

Można użyć pakietu  mongoose, żeby stworzyć jakieś proste API, z którego
można  skorzystać  za  pośrednictwem  odpowiedniej  grupy  adresów  URL
i metod protokołu HTTP. Można też wykorzystać inną bibliotekę,  a nawet
inną bazę.  Całe API powinno być opisane i  dostępne,  np. przez narzędzie
Postman. Korzystamy z formatu JSON. Adresy URL wykorzystane do API
nie  mogą  się  oczywiście  pokrywać  z  tymi  udostępniającymi  resztę
funkcjonalności aplikacji, np. strony informacyjne albo służące do rejestracji
czy logowania.  Powinna być obsługa wszystkich operacji  CRUD (metody
GET, POST, PUT, DELETE). Tworzone tutaj API nie powinno operować na
tych samych danych co funkcjonalność rejestracji i logowania.

Tak stworzone API będzie można wykorzystać do aplikacji ze sprawozdania
2 w frameworku Angular.

4 + 0.5 Wykorzystanie standardu JSON Schema do zabezpieczenia API

Strukturę  danych  dostępnych  przez  API  z  zadania  3  należy  określić  za
pomocą  schematu  w  standardzie  JSON  Schema  i  wykorzystać  do
sprawdzania danych dodawanych czy aktulizowanych. Opracowany schemat
nie powinien być zbyt prosty, banalny. Stopień skomplikowania może być
zbliżony do tego z zadania 2 na laboratorium 7. Proponuję wykorzystanie
pakietu AJV. Jeśli robimy to zadanie, to w zadaniu 3 dotyczącym API można
skorzystać z innej biblioteki niż mongoose.

5 + 0.5 Wykorzystanie silnika szablonów (polecam Pug/Jade)

Należy na przynajmniej 5 różnych stronach (różne adresy URL) wykorzystać
5 różnych widoków (pliki *.pug albo inne, jeśli zdecydują się Państwo na
inny  silnik  szablonów).  Strony  te  powinny  zawierać  jakieś  sensowne
informacje i  wykorzystywać jakieś elementy z silnika szablonów, zob. np.
https://pugjs.org.  Można  to  oczywiście  zrealizować  w  zadaniach
wcześniejszych.

http://mongoosejs.com/
https://ajv.js.org/
https://expressjs.com/en/starter/generator.html
https://pugjs.org/


6 + 0.5 Wykorzystanie sesji i stworzenie logowania za pomocą passport

Korzystając z pakietu passport i np. z pakietu  mongoose proszę udostępnić
logowanie i uwierzytelnienie na podstawie zawartości bazy użytkowników
(loginy i  hasła).  Zalogowany użytkownik powinien mieć dostęp do części
strony niedostępnej dla użytkownika anonimowego (gościa). Powinny więc
być  strony  dostępne  dla  wszystkich,  ale  też  strony  dostępne  tylko  dla
zalogowanych.

7 + 0.5 Wykorzystanie JSON Web Token

Dla  zalogowanych  użytkowników  lub  ewentualnie  wszystkich,  jeśli  nie
zrobiło  się  zadania  6,  należy  udostępnić  usługę  generowania  tokenów.
Wygenerowany  token  powinien  pozwalać  na  dostęp  do  danych
umieszczonych w niektórych adresach URL zabezpieczonych tokenem, np.
tych z REST API albo jakichś innych. Powinna być przynajmniej możliwość
odczytu danych zabezpieczonych tokenem. Wykorzystanie tokenu może być
równoznaczne możliwości dostępu do wszystkich strona dla użytkowników
zalogowanych.  Wykazać  działanie  tej  funkcjonalności  można  za  pomocą
narzędzia do obsługi REST lub innej aplikacji, która z takiego API skorzysta.
Taki token można przesłać w nagłówku żądania HTTP albo w adresie URL
żądania.

8 + 0.5 Rejestracja z potwierdzeniem aktywacji konta przez e-mail

Trzeba zrobić formularz rejestracyjny, który dodaje osobę zarejestrowaną do
bazy z kontem jako nieaktywne (nie można się logować) i wysyła do niej
maila z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link aktywacyjny konto staje
się aktywne i osoba może się logować. Dokładnie taka funkcjonalność, jaka
była  na  laboratorium.  Wymaga  to  oczywiście  posiadania  obsługi  bazy
i uwierzytelnienia, czyli zadania 6. Proponuję użyć biblioteki Nodemailer.

9 + 0.6 Wykorzystanie Bootstrapa lub innego frameworka CSS, coś z RWD 

Oprócz silnika szablonów, który "rozkłada" treści na stronie, chcemy też użyć
frameworka  CSS,  który  odpowiada  za  wygląd,  np.  Bootstrap,  Foundation
albo jakiś inny. Na pewno trzeba go wykorzystać dla całej strony, uwzględnić
responsywność (strona musi  dobrze wyglądać na dużej  i  małej  szerokości
ekranu), trochę elementów określających wygląd, np. wykorzystać dostępne
komponenty itp. Na + 0.5 należy wykorzystać przynajmniej dwa komponenty
(dla  Bootstrapa  zob.  https://getbootstrap.com/docs/4.4/components).  Trzeba
zrobić coś więcej, niż zawiera sam szablon od prowadzącego z lab. 8.

10 + 0.5 Dodanie  funkcjonalności  pozwalającej  na  przeglądanie  i  modyfikację
danych w bazie

Można  dodać  funkcjonalność  pozwalającą  na  przeglądanie,  dodawanie,
aktualizację i usuwanie danych umieszczonych w bazie za pomocą interfejsu
dostępnego  w kodzie  HTML (formularze,  linki,  przyciski  itp.).  Wystarczą
tutaj dane jednej kolekcji. Można do tego wykorzystać bibliotekę mongoose
i jakiś  utworzony  specjalnie  schemat  i  model  (może  być  ten  sam  co
w zadaniu 3).

https://nodemailer.com/
https://getbootstrap.com/docs/4.4/components
https://jwt.io/
https://www.npmjs.com/package/express-sessions
http://www.passportjs.org/
https://mongoosejs.com/


11 + 0.5 Aplikacja działająca online

Podobnie jak w poprzednim semestrze zrobienie aplikacji działającej online
podnosi ocenę o pół. Znamy już pewnie Heroku i mLab.

12 + 0.5 Coś od siebie

Można  dodać  coś  fajnego  od  siebie,  jakąś  bibliotekę,  która  ma  ciekawe
działanie,  może  jakąś  funkcjonalność  bardziej  rozbudowaną  dla
użytkowników…  Pozostawiam  to  Państwa  wiedzy,  pomysłowości
i doświadczeniu w technologiach internetowych. Powinno to być jednak coś
niezwiązanego  z  działaniem  po  stornie  klienta,  bo  takie  rzeczy  będą
w sprawozdaniu 2. Można jednak za taką funkcjonalność dostać tylko jedno
+ 0.5. Można więc aplikację bardzo wzbogacić, ale dam za takie dodatki i tak
tylko + 0.5.

To wszystko :)

https://mlab.com/
https://www.heroku.com/

