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Съдържание 

• Lotus Notes / Web 

• Какво е XPages? 

• Технологии в XPages 

• Създаване и обновяване на приложения с XPages 

• Xpages Extension Library 

• Xpages JDBC 

• Демонстрации на IBS приложения 

 



Сравнение на платформите 

  IBM Lotus® 

Notes® Client 

Application   

Classic Lotus 

Domino® web 

Application  

XPages 

application  

Сесии постоянни таймаут таймаут 

Състояние Пълна 

информация  

няма частично  

Програмиране  LotusScript 

JavaScript  

LotusScript® 

JavaScript Java™  

JavaScript Java™  

Интерфейс RichText HTML 

транслиране от 

RichText  

HTML / Dojo  

Поддръжка 

RichText  

пълна слаба частична 



Lotus Notes приложение преди XPages 



Какво е XPages? 

• Дизайн елемент въведен в Domino Designer 8.5 за целите 
на Web 

• Предпоставка за революционни промени в съвременните 
Lotus Notes приложения 

• Предпоставка за използване на модерни технологии за 
създаване на нови или обновяване на съществуващи вече 
приложения – HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 

• Среда за създаване на модерни приложения 

• Подходящ инструмент за подръжка на различни 
платформи 



Технологии в XPages 

HTML XML 
CSS (Cascading 

Style Sheets) 

JavaScript Java @Formulas 

AJAX 
(Asynchronous 

JavaScript и 
XML) 

Dojo Toolkit 
(инструменти на 

JavaScript) 

JSF (JavaServlet 
Faces) 



Lotus Notes приложение след  XPages 

• Discussion Database Demo 



Обновяване на “старите” приложения 

Анализ на съществуващите приложения 

• Какъв е обемът на кода, отговорен за интерфейса? 

• Кои форми използват “Refresh field on keyword change”? 

• Дали се използва криптиране? 

• Дали се използва и как да се използва Rich Text? 

Подход за промяна 

• View-та 

• Форми и подформи 

Какъв дизайн за потребителския интерфейс да изберем? 

• Прехвърляне едно към едно 

• OneUI 

Да се въведе ли нов корпоративен стил? 

Възможност за “почистване” на ненужни функции и данни 



Съществуващи елементи и 
трансформиранте им в XPages 
• View-та (включително и категоризирани) 

• Менюта 

• Форми 

• Възможност за създаване и редектиране на документи 

• Навигатори 

• Секции 

• Търсене в базата данни 

• Бизнес логика базирана на LotusScript или Java™ 



View-та 
• Три възможности в XPages 

 View Control 

 Data Table Control (по-гъвкав вариант от View Control) 

 Repeat Control (създава се ръчно, максимална гъвкавост) 

o View в няколко реда 

o Представяне на RichText 

o Цялостен контрол 

• Категоризирани view-та 

• Йерархични view-та с categoryFilter 

• Domino Pager за прелистване   

 



Други елементи 

• Менюта и навигатори 

 В Domino лентата с действие е фиксирана с възможност за 
произволно добавяне на бутони 

 В XPages има бутони, които могат да се поставят навсякъде 

• Форми 

 Съществуващите форми се използват за схема на данни 

 Стройности на полетата по подразбиране 

 Възможност за автоматично изчисляване на данни 

 Включват се в XPage чрез Data Source  



Други елементи 

• Бизнес логика 

 Цялата бизнес логика в съществуващите приложения е 
базирана на LotusScript и Java™ агенти 

 Стандартният език за програмиране на XPages е ServerSide 
JavaScript (SSJS) – изцяло поддържа обектният модел на 
Domino 

 Може да се използва @Formula 

• Rich Text 

 XPages опростява работата с RichText 

 Готов за употреба Dojo RichText Control 



Валидиране на данните 

• Конфигуриране на всяко поле 

• Прави различни проверки на символите във полето 

• Подобрени валидации 

• Може да се добави желания брой валидации 

• Възможност да се покаже локализацията на грешката – 
Display Error Control 

• Използване на файлове – Upload File / Download File 



Разработка на големи информационни системи 
• Разширяема архитектура 

 Custom Controls 

 Възможност за използване на Java и външни библиотеки 

• Разширен достъп до данни 

• Достъп до повече от една NSF през XPage 

• Визуализиране на множество документи/форми на една 
страница 

• Вградена поддръжка за локализация и 
интернационализация 



Подобрения в Domino Designer  
• Стартиране на агенти от Navigator 

• Електронно подписване на документи в приложението 

• Нов HTML редактор passthruHTML форми в страници 

• Отваряне на база данни в нов прозорец 

• Избор на език за програмиране по подразбиране 

• Промяна на реда в полетата 

• Drag & Drop на нови елементи в source 

• Съхранение на версията на DD в елементите от дизайна, 
както и коя версия на XPages е нужна за работа на 
съответния елемент 

 



XPages Extension Library  

• Набор от Java plug-ins, които значително разширяват 
функционалностите на XPages 

• Приложими са в web browsers, Notes клиент и мобилни 
устройства 

• OneUI 

• OpenNTF Community 

 

 



XPages Extension Library  

• Demo 



Интеграция на RDBMS с Domino 

Db2 

Oracle 

Informix 

MS Sql 

RDBMS 

Data 

Domino 

Applications 

LEI 

DECS 

JDBC 



XPages + JDBC 

Xpages Extension Library 

Можем да използваме всякакви операции върху данните във външна база данни 

Каква е целта ни? 

• Създаване 

• Четене 

• Обновяване 

• Изтриване 

XPages използва JDBC за да се свърже с която и да е RDBMS 

• DB2, Oracle, SQL Server etc. 

Данните са достъпни директно без да е нужна синхронизация с NSF 

• Demo 



Демонстации 

• Cruise.bg 

• Lenovoonline.bg 

• Extranet 

• ЕДИС 

• АИДА 

• АИДА Портал 

• БАЦИС 

• БИМИС 

• Demo 




