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Streszczenie

Ostatnie kilka lat cechuje eksplozja popularności blogów w In-
ternecie, co zaowocowało powstaniem mnóstwa gotowych narzędzi
do zarządzania nimi. Wybór odpowiedniego programu jest pozor-
nie prosty, ale jeśli przyjrzeć się temu bliżej, okazuje się że gotowe
narzędzia są często zbyt skomplikowane, trudne do modyfikacji lub
wymagają wielu dodatkowych programów. Pyblosxom jest prostym
i rozszerzalnym silnikiem blogów napisanym w Pythonie. Oprócz
skrótowego opisu instalacji i konfiguracji, sporo uwagi poświęcono
analizie tego co dzieje się pod maską – m.in. przydatnym funkcjom
protokołu HTTP, dobrym praktykom budowania przyjaznych i funk-
cjonalnych serwisów WWW, optymalizacji dla wyszukiwarek.

1 Co każdy o blogach wiedzieć powinien

1.1 Łyk teorii

Blog to stosunkowo nowe pojęcie w już siedemnastoletniej historii
WWW, niemniej wywołuje ostatnio wiele zainteresowania, moim zda-
niem nieco wyolbrzymionego. Większość użytkowników Internetu zna
to pojęcie, ale dla porządku warto przypomnieć, że blog jest skrótem od
angielskiego weblog, czyli czymś w rodzaju internetowego pamiętnika.
W dużej mierze definicja bloga pokrywa się z dużo starszym pojęciem
prywatnej strony domowej i można go uznać za jeden z elementów in-
ternetowej nowomowy (podobnie jak Web 2.0). Do cech wyróżniających
blogi od typowych stron domowych można zaliczyć:
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• syndykację, czyli powszechne wykorzystanie narzędzi do cytowa-
nia i linkowania treści pomiędzy użytkownikami (np. RSS1, Track-
Back2),

• chronologiczną organizację tekstu,

• często udostępnianą możliwość komentowania treści.

1.2 Cechy dobrego bloga

Wielu twórców stron zapomina o ważnych regułach cechujących do-
brze zaprojektowane serwisy:

• przemyślane tytuły stron,

• prostota, lekkość interfejsu,

• dostępność (ang. accessibility),

• przyjazność dla wyszukiwarek,

• przyjazność dla proxy i cache przeglądarki.

Przeanalizujmy dokładniej wymienione punkty. Tytuły stron, widocz-
ne w kodzie strony w znacznikach <title> są zadziwiająco często ignoro-
wane, podczas gdy stanowią one ważny czynnik dla użyteczności strony.
Są one nie tylko prezentowane w pasku tytułowym okna przeglądarki,
ale korzystają z nich też wyszukiwarki. Ważna jest zwięzłość, Google np.
obcina tytuł po 70 znakach na stronach z wynikami wyszukiwania. Stąd
lepiej w <title> na początku umieścić treść wyróżniającą dany artykuł
(zwykle jego tytuł), a dopiero później można dołączyć np. nazwę bloga,
czy imię/nazwisko autora.

Ci, którzy oglądali trochę blogów na MySpace.com najprawdopodob-
niej rozumieją już znaczenie lekkiego interfejsu. MySpace udostępnia
użytkownikom możliwość publikowania wszelkich multimediów i roz-
budowanych styli graficznych, co samo w sobie nie jest jeszcze złe, ale
niestety wielu ludzi korzysta ze wszystkich tych opcji jednocześnie. Po-
wstałe strony ładują się długo i powodują duże obciążenie komputera, są
zupełnie niedostępne dla wolniejszych komputerów, jak i środowisk thin

1ang. Really Simple Syndication, zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/RSS
2protokół do komunikacji pomiędzy blogami, zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/

TrackBack
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client (palmptopy, telefony komórkowe). Długofalowo, najważniejsza jest
dobra treść, a nie przejaskrawiona forma.

Wielu webmasterów słyszało na pewno o tematyce dostępności stron
dla niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych, ale sytuacja nie jest
wciąż idealna. Oprócz takich znanych warunków jak przejrzysta struk-
tura strony czy atrybuty ALT dla obrazków, problemy z dostępnością
mogą się pojawić w mniej oczekiwanych miejscach. Przykładowo, opcja
komentowania wpisów jest często zabezpieczona mechanizmem CAPT-
CHA3 wymagającym wpisania w formularzu losowego tekstu widoczne-
go na obrazku. Osoba niewidoma z oczywistych względów takiego testu
nie przejdzie. Z drugiej strony całkowite otwarcie mechanizmu komenta-
rzy naraża blog na zalew spamu, chyba że wpisy będą moderowane przez
właściciela (jednak wprowadza to opóźnienie i wymaga sporo pracy). Po-
jawiają się mechanizmy CAPTCHA wykorzystujące inne zadania mające
na celu odfiltrowanie spamujących robotów, np. proste działania matema-
tyczne czy zagadki tekstowe – te są przynajmniej czytelne dla syntezato-
rów mowy. Poza CAPTCHA, również nadmierne stosowanie technologii
DHTML i AJAX4 rodzi problemy dla programów czytających strony, któ-
re lepiej radzą sobie z czystym HTML. Warto też sprawdzić, czy można
nawigować po stronie przy pomocy klawiatury.

Przyjazność dla wyszukiwarek jest bardzo ważna z uwagi na popu-
larność tych narzędzi w sieci. Na przykład, wspomniano już wcześniej
o znaczeniu tytułów i atrybutów ALT. Podręczniki tzw. SEO5 wymieniają
wiele technik optymalizacyjnych, ale często zbyt mało uwagi poświęcają
niżej wymienionym wskazówkom:

• proste adresy URL – zbyt wiele parametrów w adresie może utrud-
niać indeksowanie, uniemożliwia podyktowanie adresu np. przez
telefon,

• przeglądanie strony musi działać poprawnie bez dostępu do ciaste-
czek (ang. cookies) – roboty wyszukiwarek nie akceptują ich, niektó-
rzy użytkownicy również je blokują w przeglądarkach (nie dotyczy
to oczywiście stron wymagających wcześniejszego uwierzytelnie-
nia),

• niezmienne adresy URL – w 1998 roku Tim Berners-Lee, inicjator
WWW, napisał świetny i, jak się okazało, proroczy artykuł Cool URIs

3ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, zob.
http://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA

4ang. Asynchronous JavaScript and XML, zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/AJAX
5ang. Search Engine Optimisation, czyli optymalizacja stron dla wyszukiwarek
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Don’t Change6. Praktyka wskazuje, że wielu webmasterów zapomina
o tym jak przydatne są stałe adresy URL, często zmieniając struk-
turę serwisu i psując istniejące odsyłacze, wyniki wyszukiwarek,
zakładki. Bardzo ważne jest przemyślenie struktury serwisu tak,
aby nie była ona zależna od stosowanego narzędzia. Na przykład,
warto pomyśleć czy będą dostępne różne wersje językowe, jeśli tak,
to może przygotować pod nie odpowiedni komponent w ścieżce
URL. Niezalecane jest też publikowanie rozszerzeń nazw plików
charakterystycznych dla konkretnej technologii, np. plik.php, bo
po zmianie systemu będzie to jedynie przeszkodą. Dużą pomocą
w budowaniu zwartych URL-i jest mod rewrite z Apache.

• korzystanie z cech protokołu HTTP ułatwiających pracę wyszuki-
warkom, w szczególności nagłówki Last-Modified. Serwer WWW
potrafi taki nagłówek automatycznie wygenerować w przypadku
plików statycznych, korzystając z daty modyfikacji pliku na dys-
ku, natomiast domyślnie nie jest on wstawiany jeśli strona oparta
jest o CGI, PHP itp. Mając informację o ostatniej modyfikacji pliku,
klienty HTTP (w szczególności roboty wyszukiwarek) mogą bar-
dziej efektywnie korzystać z pasma sieciowego. Przy kolejnej pró-
bie pobrania wysyłają one zapytanie GET z dodatkowym nagłów-
kiem If-Modified-Since: $data ostatnio pobranej wersji. Jeśli
plik się nie zmienił, serwer wysyła jedynie kod odpowiedzi 304
Not Modified, co znacząco zmniejsza obciążenie sieci.

Ostatnia z wyżej wymienionych wskazówek jest też pomocna do efek-
tywnego buforowania plików na serwerach proxy i w cache lokalnym
przeglądarek. Niewskazane jest też stosowanie znaku zapytania i am-
persanda (&) w adresach URL, ponieważ typowo oznaczają one stro-
ny dynamiczne i serwery proxy często nie buforują takich dokumentów
(oczywiście uwaga ta nie dotyczy stron, które faktycznie są dynamiczne).

2 Pyblosxom

2.1 Geneza

Pyblosxom7 jest systemem do blogowania bazującym na idei innego
programu – Blosxom8. Ten ostatni jest napisany w Perlu, a opisywany

6Tim Berners-Lee, Cool URIs Don’t Change, http://www.w3.org/Provider/Style/URI
7Strona domowa projektu Pyblosxom: http://pyblosxom.sourceforge.net/
8Strona domowa projektu Blosxom: http://www.blosxom.com/
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niżej Pyblosxom – jak nietrudno się domyśleć – w Pythonie. Oba pro-
gramy mają podobne możliwości, bazę rozszerzeń, wymagania; wybór
zależy głównie od preferowanego języka programowania.

2.2 Idea

Pyblosxom jest dostępny na wolnej licencji MIT. Charakterystyczną ce-
chą tego programu są bardzo małe wymagania sprzętowe i programowe
– wystarczy jedynie serwer WWW wspierający CGI i Python 2.2. Zadzia-
ła zatem z powodzeniem na Linuksie, Windows czy Mac OS X. Nie ma
potrzeby instalowania żadnej bazy danych – publikowane artykuły są
przechowywane w prostych plikach tekstowych. Dzięki temu instalacja
jest bardzo prosta, podobnie takie czynności jak przenoszenie bloga czy
sporządzanie kopii zapasowej są wyjątkowo łatwe.

Przykładowa struktura plików może wyglądać następująco:

/home/user/www <- katalog strony domowej
+ pybloxsom.cgi
+ config.py
/home/user/pyblosxom/plugins <- wtyczki do Pyblosxoma
+ someplugin.py
/home/user/pyblosxom/Pyblosxom <- pakiet Pyblosxom
+ pybloxsom.py
/home/user/pyblosxom/Pyblosxom/flavours/html.flav

<- szablony
+ foot.html
+ head.html
+ story.html
/home/user/blog <- artykuły
+ moj_pierwszy_wpis.txt
/home/user/blog/pieski
+ puszek_okruszek.txt

Położenie poszczególnych zasobów definiujemy w pliku konfiguracyj-
nym config.py.

Katalog flavours zawiera tzw. smaki, które są po prostu szablona-
mi do generowania pliku wyjściowego. Podstawowe smaki jakie warto
zdefiniować to html i rss. W skład szablonów wchodzi zestaw plików ta-
kich jak head.html, foot.html, story.html, których znaczenia łatwo się
domyśleć na podstawie załączonych do programu przykładów. W szablo-
nach można też używać specjalnych zmiennych, które zostaną rozwinięte
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przez Pyblosxom, np. data ostatniej modyfikacji wpisu czy nazwa kate-
gorii w jakiej się on znajduje.

Charakterystyczną cechą wszystkich blogów jest ich uporządkowanie
chronologiczne i wyświetlanie daty modyfikacji przy każdym z wpisów.
W systemie Pyblosxoma, za datę przypisaną do danego artykułu przyj-
muje się po prostu systemową datę modyfikacji pliku (mtime). Ważne
jest zatem aby dbać o poprawność tej daty i jej zachowywanie np. w cza-
sie backupów czy przenoszenia plików. Z jednej strony takie podejście
ułatwia wykonywanie większych aktualizacji artykułów, ponieważ zwy-
kle zmieniony artykuł powinien być „podbity” na szczyt bloga, z drugiej
jednak strony drobne poprawki nie powinny tego powodować. W tym
drugim przypadku stosuje się prosty programik zapamiętujący najpierw
istniejącą datę modyfikacji, następnie otwierający dany plik i po zakoń-
czeniu edycji przywracający oryginalną datę.

Składnia samych plików z artykułami jest niezwykle prosta:

Tytuł artykułu
# opcjonalne metainformacje dla Pyblosxoma
<p>Treść <strong>artykułu</strong>. Jak widać trzeba
wprowadzać ją w <a href="http://w3.org">HTML-u</a>.

Artykuły domyślnie są widoczne pod takimi URL jak:
http://user.example.com/pyblosxom.cgi/pieski/puszek okruszek.html
jednak przy pomocy takich technik jak mod rewrite można je uprościć
do postaci: http://user.example.com/pieski/puszek okruszek

Ciekawie rozwiązano system wyświetlania listy artykułów. Można je
dzielić według daty bądź kategorii, na przykład:

• http://user.example.com/2007/wyświetli wszystkie wpisy z 2007
roku,

• http://user.example.com/2007/01/ wyświetli wszystkie wpisy ze
stycznia 2007,

• http://user.example.com/pieski/ wyświetli artykuły z katalogu
pieski i głębszych.

Można też łączyć obie metody: http://user.example.com/2007/pieski/.
Interesującym efektem ubocznym podejścia do generowania list artyku-
łów w Pyblosxom jest fakt, że tak samo zachowują się też feedy RSS.
Umożliwia to zasubskrybowanie jedynie artykułów z wybranej kategorii,
np. pod adresem http://user.example.com/pieski/index.rss.
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2.3 Optymalizacja i rozszerzanie

Pyblosxom oferuje domyślnie rozsądną minimalną funkcjonalność po-
trzebną do rozpoczęcia pracy z blogiem, natomiast rozszerzanie możli-
wości jest dostępne poprzez system wtyczek (ang. plugin). Kod Pyblo-
sxoma oferuje mechanizm callbacks9, czyli funkcji zewnętrznych urucha-
mianych na różnych etapach budowania strony WWW. Dostępnych jest
kilkadziesiąt wtyczek oferujących różne rozszerzenia. Kilka godnych po-
lecenia wymieniono poniżej.

• conditionalhttp – realizuje obsługę nagłówków Last-Modified
i If-Modified-Since, co oszczędza pasmo i umożliwia ca-
che’owanie stron (a nie tylko obiektów statycznych, takich jak
grafika czy CSS),

• readmore – umożliwia wyświetlenie tylko części artykułu w wi-
doku listy; cały artykuł jest widoczny po kliknięciu w link „czytaj
więcej”,

• pagetitle – lepsza obsługa treści znacznika <title> w HTML; do-
myślnie można jedynie zdefiniować go jako statyczny tekst, nato-
miast po zainstalowaniu wtyczki tytuł jest adekwatny do oglądanej
strony,

• comments – obsługa komentarzy, których podstawowy Pyblosxom,
zgodnie z ideą minimalizmu nie obsługuje,

• linebreaks – ułatwienia w pisaniu artykułów, np. zamiana dwóch
znaków nowej linii na HTML-owy akapit (<p>), podobnie jak w wi-
ki.

Pisanie i rozszerzanie istniejących pluginów jest bardzo proste, wy-
starczy znać podstawy Pythona i HTTP. Poniżej zacytowano fragment
kodu plugina linebreaks.py wraz z przykładowymi modyfikacjami:

def parse(text):
"""
Load some text and add linebreaks markup

@param text: A text for conversion
@type text: string

9Callback (computer science), Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/
Callback_(computer_science)
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"""

# to oryginalny fragment
text = re.sub(’\n\n+’, ’</p>\n<p>’, text)
text = re.sub(’^\n+’, ’<p>’, text)
text = re.sub(’^</p>|<p>$’, ’’, text)

# dodatkowa funkcjonalność
text = re.sub(r’([^\\])~’, r’\1&nbsp;’, text)
text = text.replace(’\~’, ’~’)
text = text.replace(’,,’, u’\u201e’.encode(’utf-8’))
text = text.replace("’’", u’\u201d’.encode(’utf-8’))
text = text.replace(’‘‘’, u’\u201c’.encode(’utf-8’))
text = text.replace(’---’, u’\u2014’.encode(’utf-8’))
text = re.sub(’([^!])--([^>])’, ur’\1\u2013\2’.encode(’utf-8’), text)

return text

W powyższym kodzie dodano wsparcie dla składni TeX-owej uła-
twiającej wprowadzanie niełamliwej spacji, poprawnego znaku półpau-
zy i pauzy oraz polskich i anglosaskich cudzysłowów (tzw. drukarskich).
Dzięki temu łatwiej pisać artykuły z ładniejszą typografią używając zwy-
kłego edytora tekstu.

Tworzenie blogów wielojęzycznych jest dość często słabo wspie-
rane w typowych systemach do blogowania. Pyblosxom niestety
tego w żaden sposób nie ułatwia, ale dzięki prostej budowie moż-
na go przystosować do takich celów. Przykładowe rozwiązanie dla
strony dwujęzycznej najwygodniej oprzeć na dwóch osobnych pli-
kach konfiguracyjnych i regułach mod rewrite. Generowane URL-e
mają postać: http://example.com/en/article (wersja angielska)
i http://example.com/pl/article (wersja polska). Strona główna
w tym wypadku jest po angielsku.

Konfiguracja Apache:

RewriteRule ^/en(.+) /en/pyblosxom.cgi$1 [T=application/x-httpd-cgi,L]
RewriteRule ^/pl(.+) /pl/pyblosxom.cgi$1 [T=application/x-httpd-cgi,L]
RewriteRule ^/$ /en/pyblosxom.cgi [T=application/x-httpd-cgi,L]

Na serwerze umieszczamy dwa pliki config.py w podkatalogach
/en/ i /pl/, zawierające odpowiednią konfigurację specyficzną dla da-
nego języka. W tych samych katalogach dodajemy też dowiązania (twar-
de bądź symboliczne) o nazwie pyblosxom.cgi prowadzące do wspólnej
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kopii tego skryptu. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne ponieważ ko-
rzysta się z jednej instancji kodu Pyblosxom, jedynie plik konfiguracyjny
jest osobny dla każdego obsługiwanego języka.

3 Podsumowanie

Pyblosxom nie należy do najłatwiejszych czy najbardziej bogatych
w funkcje systemów blogujących. Jest za to dobrą platformą do nauki Py-
thona i standardów sieciowych, które w systemach bardziej przyjaznych
dla użytkownika z reguły są ukryte na drugim planie. System można
obejrzeć w działaniu na blogu autora: http://wanted.eu.org/.
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