
Laboratorium 6
Node.js, Express, Mongoose i Nodemailer

Zadanie 1 – działający projekt z logowaniem
Na początek  pobieramy  sobie,  rozpakowujemy  i  uruchamiamy  projekt  z  laboratorium  5:
lab05app.zip. Instalujemy pakiety, uruchamiamy i sprawdzamy, czy wszystko działa. To jest
ta sama aplikacja co w zadaniu 4 z laboratorium 5, powinna być Państwu znana.

Zadanie 2 – modyfikacja projektu lab05app
Modyfikujemy projekt lab05app w taki sposób, aby można było dodać do niego aktywację
kont użytkowników poprzez odnośnik w wiadomości  e-mail.  Należy więc dokonać trzech
ważnych zmian.

1) Poszerzenie modelu użytkowników w taki sposób, aby zawierał też pola  email i  active
(plik  utils/db.js).  Docelowo  każdy  z  dokumentów  powinien  przechowywać  następujące
informacje o użytkowniku, lista pól:

• username – login użytkownika, bardzo ważne,
• password – hasło użytkownika zapisane jako funkcja skrótu sha1, bardzo ważne,
• email – adres e-mail użytkownika,
• admin – informacja true/false czy użytkownik jest adminem, domyślnie false,
• active – informacja true/false czy użytkownik ma aktywne konto, tzn. czy może się

zalogować, domyślnie false, aktywacji konta dokonuje albo administrator, albo dzieje
się to po kliknięciu w link aktywacyjny wysłany mailem.

Pola username oraz email mają być unikalne i wymagane, pola password oraz active mają
być  wymagane.  W  razie  potrzeby  zobacz  definicje  schematów  w  bibliotece  mongoose:
https://mongoosejs.com/docs/schematypes.html

2) Dodanie nowych pól do domyślnie tworzonych użytkowników admin i asdf pod adresem
/users/reset (plik  routes/users.js).  Chodzi  o  dodane  pól  email i  active.  Użytkownik
admin powinien mieć od razu aktywne konto (active: true). Użytkownik asdf powinien mieć
konta nieaktywne i nie móc się logować → zobacz zmiana 3 poniżej. Dla użytkownika asdf
można od razu ustalić jakiś rzeczywisty, działający mail – przyda się do zadania 5.

3)  Zabezpieczenie  logowania  również  poprzez  sprawdzenie  pola  active (plik
utils/passport.js). Zalogować może się tylko użytkownik mający pole active ustawione na
true. Wymaga to dodania jednej instrukcji warunkowej, ale trzeba wiedzieć co wpisać...

Po tych zmianach testujemy czy wszystko działa:
• resetowanie powinno tworzyć dwa konta, każde z 5 polami,
• użytkownik admin powinien mieć konto aktywne i móc się logować,
• użytkownik asdf powinien mieć konto nieaktywne i to powinno nie pozwolić na jego

logowanie.

Jeśli wszystko działa, to gratuluję :) Można się pobawić wysyłaniem maili → zadanie 3.

Zadanie 3 – wysyłanie maila
Korzystając z biblioteki  Nodemailer pod adresem '/send-email' tworzymy kod, w którym
przetestujemy  wysyłanie  maila  zarówno  w  formie  tekstowej,  jak  i  w  formie  HTML ze
znakami w formacie Unicode. Można skorzystać z maila  web20@t.pl (hasło takie same jak
hasło dla użytkownika student maszyny wirtualnej, przykład na wykładzie, slajdy 15 – 17).

https://nodemailer.com/
https://rperlinski.pl/strona/files/web20/lab05app.zip
https://www.npmjs.com/package/mongoose
https://mongoosejs.com/docs/schematypes.html
mailto:web20@t.pl


Zadanie 4 – aktywacja konta
Dla  adresu  '/users/activate/:id'  dodajemy  funkcjonalność,  która  aktywuje  konto
użytkownika, którego _id dokumentu w kolekcji w bazie odpowiadać będzie id przesłanemu
w adresie URL. Docelowo funkcja ma działać po kliknięciu w link aktywacyjny w adresie
e-mail, czyli odpowiednia do aktywacji będzie metoda GET.

Wpisując odpowiedni adres w przeglądarce, można sprawdzić, czy aktywacja działa.
Nie jest to w pełni bezpieczne, ale najłatwiej zrobić taką aktywację. Jak to można zrobić lepiej?

Zadanie 5 – wysyłanie maila z linkiem aktywacyjnym
Pod adresem '/activation-email/:id' dodajemy kod, który wyśle dla podanego w zmiennej id
użytkownika  mail  z  linkiem  aktywacyjnym.  Dokument  z  takim samym  id  i  działającym
adresem e-mail musi być w bazie w kolekcji użytkowników. Mail aktywacyjny może być np.
taki:

Zadanie 6 – formularz do rejestracji nowych użytkowników
Proszę  przygotować  formularz  rejestracji  nowych  użytkowników  w  systemie.  Formularz
powinien zawierać 5 pól, mógłby wyglądać mniej więcej tak:

Wysłanie formularza powinno:
• dodać konto użytkownika do bazy, jeśli wszystkie dane są prawidłowe, a login jest 

unikalny, wysłać do użytkownika maila z kodem aktywacyjnym,
• wyświetlić informację o błędnych danych i pozwolić użytkownikowi na ich poprawę.

Zadanie 7 – dla chętnych i ambitnych … po twarzach widać, że chętni są wszyscy :D
Korzystając z pakietu ckeditor4, proszę dodać do aplikacji formularz z trzema elementami:

• pole tekstowe do wpisania adresu e-mail, na który będziemy wysyłać maila,
• przycisk wysyłający maila,
• edytor HTML  CKEditor  4 pozwalający na tworzenie treści wiadomości e-mail  jak

w klasycznym edytorze tekstowym.

Powinniśmy  w  taki  sposób  mieć  funkcjonalność  wysyłania  wiadomości  e-mail  z  naszej
aplikacji. Zadanie tylko dla chętnych.

https://ckeditor.com/ckeditor-4/
https://www.npmjs.com/package/ckeditor4

