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S4CMS – system do zarządzania treścią 
 
 

Streszczenie 
Artykuł ten prezentuje obecny stan prac nad systemem do zarządzania treścią S4CMS, 

charakterystykę systemu oraz perspektywy rozwoju. 
 

Summary 
 This article presents current development status of S4CMS content management 
system, list of features and the project's roadmap.   
 

Na rynku oprogramowania istnieje wiele CMS’ów (ang. Content Management 
System), zarówno OpenSource jak i komercyjnych. JednakŜe po zainstalowaniu oraz 
intensywnym testowaniu kilkunastu CMS’ów (np. PHP Nuke, PostNuke, Mambo (Joomla), 
Drupal, Etomite, Xoops) okazało się, Ŝe albo posiadają powaŜne braki w funkcjonalności albo 
oferują bardzo niski poziom bezpieczeństwa lub słabą wydajność. Oczywiście prawie kaŜdy z 
tych systemów posiadał jakieś ciekawe rozwiązania, lecz Ŝaden z nich w całości nie był 
idealnym rozwiązaniem dla potrzeb głównego serwisu WWW Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W praktyce okazało się, Ŝe stworzenie od podstaw nowego systemu, który 
doskonale spełniałby postawione mu wymagania jest nie tylko duŜym wyzwaniem lecz takŜe 
umoŜliwiło opracowanie i wdroŜenie wielu nowatorskich rozwiązań, których brakowało w 
wyŜej wymienionych systemach, a które w znaczący sposób wpływają na uŜytkowanie CMS. 

Głównymi załoŜenia S4CMS: 

• bezpieczeństwo, 
• wysoka wydajność, 
• elastyczność oraz łatwość obsługi, 
• moŜliwość dalszej rozbudowy w zaleŜności od potrzeb oraz wymagań uŜytkowników. 

S4CMS został zbudowany w oparciu o programy dostępne na licencji GPL lub zbliŜonej 
(darmowe równieŜ w zastosowaniach komercyjnych). Do poprawnego funkcjonowania 
systemu niezbędne jest: 

• system operacyjny Linux 
• serwer WWW Apache z obsługą PHP (obsługiwany tryb Safe Mode) oraz SSL 
• baza danych PostgreSQL 

Wymagania dla uŜytkowników: 

• dowolna przeglądarka WWW z obsługa JavaScript (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera, Konqueror). 

 



Struktura  

Serwis internetowy budowany za pomocą S4CMS ma hierarchiczną strukturę. MoŜe 
składać się z dowolnej liczby kategorii i podkategorii. Kategorie mogą być przenoszone w 
ramach struktury wraz z całą zawartością. Do wybranej kategorii moŜna oddelegować 
uprawnienia administratora, umoŜliwiając tym samym zarządzanie wydzieloną częścią 
struktury serwisu (zakładanie nowych podkategorii, nadawanie uprawnień dla redaktorów, 
moderacja treści itd.). Dzięki oddzieleniu warstwy prezentacyjnej od treści oraz zastosowaniu 
prostego, lecz bardzo wydajnego systemu szablonów, kaŜda z części serwisu moŜe posiadać 
indywidualny szablon graficzny, który jest automatycznie dziedziczony dla wszystkich 
podkategorii. W szablonach istnieje moŜliwość wstawiania specjalnych bloków czyli 
fragmentów dowolnego kodu HTML pozycjonowane w głównym szablonie za pomocą 
określonych znaczników. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala uprawnionym 
uŜytkownikom modyfikować określone miejsca w szablonie.  Podczas tworzenia oraz 
publikacji struktury serwisu generowane jest menu główne (w javascript), które umoŜliwia 
później nawigację po zawartości strony. W przypadku bardzo rozbudowanej struktury 
moŜliwe jest takie skonstruowanie menu głównego, aby obejmowało ono tylko podkategorie 
zaleŜne od wybranej kategorii (np. w przypadku uniwersytetu strona kaŜdego z wydziałów  
posiada własne menu główne). Kategorie moŜna ustawiać w dowolnej kolejności, a ich nazwy 
mogą być tłumaczone na wiele języków. Nawigację po całym serwisie ułatwia dynamiczne 
menu rozwijane oraz ścieŜka, która prezentuje aktualne miejsce w serwisie. 

KaŜdy z redaktorów zajmujących się edycją strony moŜe tworzyć tzw. submenu 
(zwykle znajdujące się w skrajnym, prawym bloku strony), które ułatwia poruszanie się po 
danej części serwisu. W submenu mogą znajdować się pliki graficzne, odwołania do 
artykułów, galerii, stron zewnętrznych, formularza kontaktowego. Opcja kontakt stanowi 
bardzo dobre zabezpieczenie przed spamem, poniewaŜ osoba, która wysyła za pomocą 
formularza wiadomość, wybiera adresata z listy (więc nie zna dokładnie adresu e-mail, na 
który zostanie wysłana informacja). Adres zwrotny jest weryfikowany pod kątem 
poprawności. W formularzu kontaktowym wyświetlane są równieŜ dane adresowe, numery 
telefonów itp. Submenu moŜe być takŜe dziedziczone dla podkategorii. 

 

Bezpieczeństwo 

S4CMS posiada wielopoziomowy system uprawnień, który pozwala na określanie 
szczegółowych praw dostępu dla osób zarządzających serwisem. Wszystkie treści 
wprowadzane w systemie mogą być moderowane (zatwierdzane) przez osoby posiadające 
odpowiednią rolę w systemie. Istnieje całkowita separacja modułów zarządzających serwisem 
od modułu prezentującego treści na WWW, który działa w trybie tylko do odczytu. Nawet w 
przypadku wystąpienia błędów nie ma moŜliwości zmiany zawartości strony  przez osoby 
niepowołane z zewnątrz. Wszystkie pliki wysyłane do publikacji są skanowane na bieŜąco 
aktualizowanym programem antywirusowym. Logowanie do panelu administracyjnego 
odbywa się podczas szyfrowanego połączenia. Po kilkukrotnym nieudanym logowaniu konto 
jest blokowane na kilka minut. Cała aktywność uŜytkowników jest rejestrowana w dzienniku 
zdarzeń systemu. W S4CMS zastosowano nowatorski system raportowania błędów w 
serwisie. W przypadku gdy uŜytkownik wykona niedozwoloną operację (umyślnie lub w 
przypadku wystąpienia nieoczekiwanego błędu) system wysyła e-mail do głównego 
administratora ze szczegółowym raportem: jaki błąd wystąpił, w którym module, jakie 



parametry były przekazywane, a nawet jakie były wartości zmiennych podczas wykonywania 
tej operacji. Taki mechanizm pozwalał błyskawicznie wykryć drobne błędy (lub jak to 
Ŝartobliwie określamy: nieoczekiwane funkcjonalności) oraz usunąć je zanim uŜytkownicy 
zdąŜą zgłosić dziwne zachowanie systemu do administratora. 

 

Tworzenie zawartości 

Tworzenie oraz edycja tzw. artykułów (czyli poszczególnych stron WWW) została w 
znaczący sposób ułatwione dzięki zastosowanemu darmowemu edytorowi TinyMCE (strona 
główna projektu: http://tinymce.moxiecode.com/). Posiada on najwaŜniejsze funkcje znane z 
tradycyjnych edytorów tekstu takich jak Microsoft Word czy Open Office Writer. MoŜna 
więc formatować tekst (zmieniać styl, czcionkę, kolor itp.), wstawiać listy numerowane, 
wypunktowane. Z edytorem zintegrowane zostały dodatki umoŜliwiające wygodne 
wstawianie oraz edycję tabel, plików graficznych (wraz z prostym oprogramowaniem do 
zarządzania zdjęciami) a takŜe menedŜer plików do wysyłania plików na serwer (wszystkie 
dane wysyłane na serwer są skanowane na bieŜąco aktualizowanym skanerem 
antywirusowym Clamav). Treść moŜe być dzielona na strony oraz posiadać osadzony 
odtwarzacz plików multimedialnych w formatach WMV, FLV, MP3. Artykuł podczas edycji 
jest blokowany, co stanowi zabezpieczenie przed jednoczesną zmianą treści przez róŜnych 
uŜytkowników. Wszystkie wstawiane odnośniki do innych artykułów są sprawdzane pod 
kątem poprawności, co zapobiega umieszczaniu "martwych" odsyłaczy, prowadzących do 
nieistniejących stron. W celu ułatwienia pracy robotom indeksującym strony WWW, kaŜdy 
artykuł moŜe posiadać zdefiniowane słowa kluczowe oraz krótki opis. Do wstawiania 
dynamicznych treści, pochodzących np. z bazy danych zastosowano mechanizm tzw. wtyczek 
(ang. plugins), czyli kawałków kodu w PHP realizujących dowolne zadanie (np. wstawianie 
ankiet, formularzy zgłoszeniowych, proste forum dyskusyjne). KaŜdy artykuł opublikowany 
w S4CMS posiada automatycznie generowaną wersję do druku oraz PDF (bezproblemowe 
wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych, zachowanie formatowania HTML oraz 
grafiki). 

Za pomocą specjalnego modułu moŜna równieŜ tworzyć galerie zdjęć (dostępne w 
ramach wybranej kategorii serwisu oraz tzw. publiczne – indeksowane w ogólnym spisie). 
KaŜde zdjęcie posiada automatycznie generowane miniatury w dwóch róŜnych wielkościach. 
Istnieje moŜliwość jednoczesnego załadowania do galerii wielu zdjęć (archiwum w formacie 
ZIP) oraz dodanie adnotacji o prawach autorskich, która jest wyświetlana w lewym dolnym 
rogu fotografii. 

Przeszukiwanie zasobów strony WWW moŜliwe jest za pomocą zintegrowanej 
wyszukiwarki, która korzysta z operatorów logicznych, sortuje wyniki według trafności, daty 
ostatniej modyfikacji, tematu. Zakres zasobów do wyszukiwania moŜe być zawęŜony do 
wybranej kategorii. Automatycznie generowana jest mapa serwisu oraz plik XML (kanał 
RSS) obejmujący aktualności z głównej strony systemu. 

Serwis tworzony za pomocą S4CMS jest zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek 
internetowych (ang. SEO czyli search engine optimization). Zamiast popularnych adresów w 
postaci http://adres/index.php?id=34 stosowane są http://adres/art_34.html lub 
http://adres/alias/ – takie rozwiązanie pozytywnie wpływa później na pozycję strony w 



wynikach zapytań kierowanych np. do Google oraz ułatwia zapamiętanie odnośnika do 
strony.  

 

Panel administracyjny 

Narzędzia znajdujące się w panelu administracyjnym są  dostępne w zaleŜności od 
posiadanych uprawnień oraz roli uŜytkownika w systemie: 

• Edytor artykułów (zarządzanie treścią) 

• Edytor aktualności (w S4CMS dostępne są aktualności główne – dostępne na 
startowej stronie serwisu oraz aktualności lokalne w ramach wybranej kategorii) 

• Edytor galerii (zarządzanie zdjęciami) 

• Edytor struktury (zarządzanie strukturą serwisu) 

• Komunikator (rodzaj wewnętrznej poczty) 

• Forum (wymiana uwag, doświadczeń między uŜytkownikami systemu) 

• MenadŜer uŜytkowników, grup oraz uprawnień 

• Raporty aktywności oraz statystyki systemu 

• Pomoc (z moŜliwością wyszukiwania oraz pomocą kontekstową dostępną w 
zaleŜności od modułu, z którego została wybrana) 

• Pozostałe (opcjonalne): czat, ankiety, sondy 

W S4CMS moŜna wyróŜnić 4 rodzaje ról, które moŜe pełnić uŜytkownik: 

• Edytor (wszystkie treści podlegają moderacji, czyli zatwierdzaniu przez 
uŜytkowników o wyŜszych uprawnieniach) 

• Redaktor (publikuje treści w ramach udostępnionej kategorii i podkategorii, moŜe 
tworzyć galerie zdjęć, submenu, jednakŜe informacje zamieszczane w głównych 
aktualnościach serwisu muszą podlegać moderacji) 

• Administrator (moŜe zmieniać szablon graficzny, zarządzać wybranymi grupami 
uŜytkowników, tworzyć oraz modyfikować oddelegowaną strukturę kategorii) 

• Super admin (osoba posiadająca pełne uprawnienia oraz dostęp do wszystkich 
narzędzi) 



Szczegółowe uprawnienia do modułów systemowych dzielone są na dostęp do własnych oraz 
wszystkich elementów: 

• R – tylko odczyt 

• RW – odczyt oraz edycja 

• RWN – odczyt, edycja oraz tworzenie nowych elementów 

• RWND – odczyt, edycje, tworzenie nowych elementów oraz kasowanie danych 

Np. uŜytkownik posiadający uprawnienia RWN / R (własne / wszystkie) do edytora 
artykułów moŜe edytować własne artykuły i tworzyć nowe, a wszystkie pozostałe (z 
powierzonej mu kategorii) są w trybie tylko do odczytu. 

 

Wysoka wydajność 

Zastosowano unikalny, mechanizm buforowania treści, dzięki któremu uzyskano 
niespotykaną w aplikacjach tego typu wydajność, średnio od kilku do nawet kilkudziesięciu 
razy większą niŜ w innych CMS’ach. Liczba zapytań kierowanych do bazy danych została 
ograniczona do niezbędnego minimum. KaŜda zapytanie SQL było analizowane oraz 
optymalizowane w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności. Jako bazę danych wybrano 
PostgreSQL, który jest najbardziej zaawansowanym systemem relacyjnych baz danych 
dostępnych na zasadach Open Source, bezproblemowo obsługuje kodowanie UTF-8 oraz jest 
bardzo dobrze skalowalny i wydajny przy duŜej liczbie jednoczesnych połączeń. 

 
Dbałość o standardy 

Serwis jest zgodny ze standardem XHTML i RSS ver.0.91. Strona WWW tworzona za 
pomocą S4CMS powinna prawidłowo wyświetlać się zarówno w najbardziej popularnych 
przeglądarkach internetowych: Microsoft Internet Explorer 5.x, 6.x, 7.0, Mozilla Firefox 1.x, 
2.x, Opera 7.x, 8.x oraz mniej popularnych: Konqueror, Safari. Wielu projektantów stron 
internetowych ignoruje zalecenia konsorcjum W3C, tworząc strony, które poprawnie 
interpretowane są tylko przez Internet Explorera ignorując tym samym fakt, Ŝe pozbawia się 
w ten sposób dostępu do strony WWW uŜytkowników uŜywających alternatywnych 
przeglądarek internetowych. O ile w przypadku strony prywatnej moŜe to nie ma duŜego 
znaczenia, o tyle korporacja moŜe tracić w taki sposób kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt 
procent klientów – co w rezultacie przekłada się na wyniki finansowe firmy. 

 

WdroŜenie systemu 

WdroŜenie S4CMS w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczęło się w grudniu 
2005 r. od utworzenia podstawowej struktury oraz przeniesienia do nowego systemu 
najwaŜniejszych stron. Jednym z głównych problemów było zachowanie adresów 
internetowych stron, które najczęściej były w postaci 



http://www.kul.lublin.pl/nazwa_agendy/, było to moŜliwe dzięki mechanizmowi wirtualnych 
aliasów (w S4CMS moŜna tworzyć alias do wybranej kategorii jako http://adres/alias/). 
Następnie sukcesywnie następowały migracje kolejnych serwisów takich jak bip.kul.lublin.pl 
czy student.kul.lublin.pl. Stopniowo zakładano konta dla redaktorów oraz administratorów 
poszczególnych działów. W międzyczasie prowadzono szereg szkoleń dla pracowników 
uniwersytetu, mających na celu zaznajomienie przyszłych uŜytkowników ze specyfiką 
nowego systemu, jego moŜliwościami oraz praktycznym wykorzystaniem. Większość 
szkolonych osób nie miało wcześniej Ŝadnego kontaktu z oprogramowaniem tego typu oraz z 
tworzeniem stron internetowych. Po 2-3 godzinnym szkoleniu pracownicy byli w stanie 
wykorzystać S4CMS do zbudowania strony internetowej swojej agendy. Wszyscy docenili 
później łatwość oraz szybkość wprowadzania modyfikacji w treści strony – wcześniej kiedy 
serwis WWW był oparty na tzw. statycznych stronach HTML proces aktualizacji treści mógł 
trwać kilka dni, a nawet tygodni, poniewaŜ zajmowała się tym praktycznie jedna osoba. Kilka 
miesięcy później w KUL wdroŜono system centralnej autoryzacji uŜytkowników, dzięki 
któremu z róŜnych usług (np. cms, poczta, logowanie do domeny) moŜna juŜ korzystać 
uŜywając jednej nazwy uŜytkownika oraz hasła. Taka zmiana ułatwiła pracę osobom 
korzystającym do tej pory z róŜnych kont i haseł do usług oferowanych przez Dział 
Teleinformatyczny. Dzięki dodatkowej integracji z systemem informatycznym obsługującym 
uniwersytet, po zakończeniu np. umowy o pracę lub studiów, konto uŜytkownika po pewnym 
okresie przejściowym jest automatycznie blokowane, odcinając w ten sposób dostęp do usług 
przysługujących tylko aktualnym pracownikom oraz studentom KUL. 

Według danych na dzień 12 kwietnia 2007 r. z systemu S4CMS wdroŜonego w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim korzysta 250 uŜytkowników, struktura zawiera ponad 800 róŜnych 
kategorii i podkategorii, utworzono ponad 4300 artykułów oraz 135 galerii zawierających 
łącznie ok. 4000 zdjęć. W trakcie prawie półtorarocznego funkcjonowania S4CMS nie 
stwierdzono Ŝadnych kłopotów z wydajnością, bezpieczeństwem czy teŜ integralnością 
danych. 
 
 
Plany na przyszłość 
 
Obecnie trwają pracę nad: 

• migracją na kodowanie UTF-8 (lepsza obsługa róŜnych wersji językowych), 
• usprawnieniem oraz uproszczeniem interfejsu uŜytkownika (technologia AJAX),  
• wdroŜeniem kilkunastu nowych szablonów graficznych,  
• rozbudową pomocy w wersji elektronicznej, 
• obsługą Google Sitemaps (specjalny plik w formacie XML, który w znaczący sposób 

ułatwia wyszukiwarce Google indeksowanie zasobów serwisu, 
• implementacją nowych funkcjonalności zgłaszanych przez uŜytkowników S4CMS. 

 
 


