
A revista Wide entrevistou o 
alemão Alexander Kandzior, 
criador do OpenCms, e revela 
todas informações sobre esse 
fabuloso Sistema Gerenciador de 
Conteúdo totalmente open source 
e baseado em Java. Prestes a lançar 
a versão 8.0, o CMS vem sendo 
desenvolvido desde 1994 e recebe 
constantemente atualizações e 
novas funcionalidades. 
Vale muito a pena explorar! 



WIDE Quando surgiu o OpenCms? Por qual razão você desejou lançar 
um Sistema Gerenciador de Conteúdo para desenvolvedores Java? 
ALEXANDER A primeira versão do OpenCms baseado em Java 
foi criada por volta de 1998. Eu havia acabado de fundar a minha 
primeira empresa de internet, com dois sócios, e estávamos à 
procura de um software em que pudéssemos usar para criar e 
manter alguns grandes projetos de websites para nossos clientes. 
Na época, quase não havia CMS open source disponível, inde
pendentemente da linguagem de programação. Então, decidi 
desenvolver minha própria solução. Java era a única linguagem 
de programação na qual me sentia confortável. Anteriormente, eu 
havia escrito um pequeno CMS na linguagem C, mas percebi que o 
Java era mais adequado para o desenvolvimento web. Lançamos 
a primeira versão open source do OpenCms aberta ao público no 
início do ano 2000. 

WIDE Quando e por que você fundou a Alkacon Software? O que faz 
a empresa? 
ALEXANDER Eu queria uma abordagem mais profissional do pro
duto, relacionada ao desenvolvimento do OpenCms, e isso não era 
mais possível na agência web onde comecei a desenvolvê-lo. Então, 
deixei a empresa juntamente com alguns dos principais desenvol
vedores do OpenCms e fundei a Alkacon Software, em 2002. Hoje, a 
Alkacon é totalmente centrada no OpenCms. 

WIDE O OpenCms é totalmente gratuito? Quais tipos de sites e fun
cionalidades podem ser construídos com o OpenCms? 
ALEXANDER Sim, o OpenCms é um software verdadeiramente 
open source, não há custos ocultos. Não há "versão Professional" que 
você precisa comprar se quiser usá-lo com propósitos comerciais. 
A Alkacon (e outras empresas) vendem módulos de extensão, mas 
você ainda estará usando o core open source do OpenCms. Todos 
os add-ons são totalmente opcionais. 

WIDE Quais tipos de sites e funcionalidade podem ser construídos 
com o OpenCms? 
ALEXANDER O OpenCms é um Sistema Gerenciador de Conteúdo 
para websites. Ele pode ser usado em diversas direções, depen
dendo da necessidade do cliente. Seu uso vai desde sites de grandes 
jornais para sites de serviços altamente especializados orientados 
para intranets personalizadas de empresas. 

WIDE Qual o grau de entendimento sobre a linguagem Java que o 
desenvolvedor precisa ter para construir um site com o OpenCms? 
ALEXANDER Você precisa apenas de alguns conhecimentos 
básicos em desenvolvimento JSP (Java Server Page) para criar seu 
próprio template no OpenCms. Desde que o OpenCms suporte o 
-seu próprio JSP Taglib e esteja integrado com a EL (Linguagem de 
Expressão) da JSP, é possível criar templates com pouco ou nenhum 
código Java. É claro que, se quiser ir a fundo e explorar todas as 
funcionalidades do OpenCms, é preciso ter sólidos conhecimentos 
sobre Java. 

WIDE Em agosto deste ano, foi lançado o OpenCms 7.5.3, que é uma 
versão de manutenção. Mas você e a equipe de desenvolvimento já 
estão trabalhando na versão 8.0, que trará novos recursos e estará 
disponível nos próximos meses. Quais são as novidades mais impor
tantes do OpenCms 8.0? 
ALEXANDER O OpenCms 8.0 trará um update maior na interface 
do usuário do gerenciador de conteúdo. A nova funcionalidade 
Advanced Direct Edit" permitirá aos gestores de conteúdo criar e 
publicar novas páginas diretamente "inline" em suas páginas web. Essa 
funcionalidade, que já existe em partes no OpenCms 7.5, no 8.0 será 
extremamente estendida, tomando-a muito mais amigável ao usuário. 



A nova interface do usuário usa totalmente as tecnologias Web 2.0 
AJAX. Estamos usando o GWT (Google Web Toolkit) para oferecer 
funcionalidades avançadas, como conteúdo drag & drop na página e 
diálogos de usuário altamente interativos. 

Haverá também um novo "Sitemap Editor", que permite aos usuá
rios organizar de forma simples o site e a estrutura de navegação 
com drag & drop, assim como a edição inline de informações 
sitemap. Outra grande melhoria no OpenCms 8.0 inclui um meca
nismo de assinatura de conteúdo para os usuários e suporte a JPA 
no site do banco de dados. 

WIDE Você recomenda que quem usa versões anteriores a atuali
zem? A atualização é fácil? Pode prejudicar os projetos desenvolvi
dos nas versões anteriores? 
ALEXANDER O upgrade do OpenCms geralmente é fácil e simples. 
Quando lançamos uma nova versão, também incluímos um 
assistente de atualização que permite aos usuários atualizarem 
seus sites automaticamente. É sempre importante fazer backup 
do site original, mas normalmente o processo de atualização corre 



perfeitamente. É claro que isso só pode funcionar se você usar a 
versão do OpenCms baixada do Opencms.org. 

WIDE Além do download binário, a Alkacon Software disponibiliza 
a source distribution. Para que serve essa versão? Até que ponto é 
possível auxiliar no desenvolvimento do OpenCms com ela? 
ALEXANDER O desenvolvimento do OpenCms geralmente é 
feito usando o repositório CVS no Opencms.org. Algumas vezes há 
desenvolvedores por trás de um firewall que deseja colaborar para 
acessar o código fonte no CVS, mas as portas estão bloqueadas. 
Essa é a razão de oferecermos uma distribuição separada. Ajuda 
para o desenvolvimento do OpenCms é sempre bem-vinda. Assim 
como qualquer software, existem vários pontos onde o OpenCms 
pode ser melhorado. Todos os desenvolvedores são bem-vindos 
para trabalhar conosco para tornar o OpenCms melhor. 

WIDE O OpenCms possui módulos para atender a qualquer necessi
dade que um cliente deseje em seu site? 
ALEXANDER O principal diretório de módulos do OpenCms está em 
Opencms.org/modules. O OpenCms oferece muitas funcionalidades 
que podem ser usadas para aprimorar o website dos clientes. 

WIDE O OpenCms possui um módulo de tradução para o português 
(www.opencms.org/en/modules/downloads/download_001541itml), 

traduzido por Fábio Ferreira de Souza, e uma comunidade ativa no 
Brasil, a OpenCms Brasil (www.solutioncms.com/forum). Você tem 
informações sobre a utilização do OpenCms no Brasil? Os brasileiros 
têm contribuído para o desenvolvimento da plataforma? 
ALEXANDER É ótimo que o OpenCms seja usado no Brasil e em 
outros lugares do mundo. Troquei alguns e-mails com o Fábio, mas 
não recentemente. Espero que a comunidade brasileira esteja ativa 
e crescendo, mas não temos tido contato com os desenvolvedores 
do Brasil ultimamente. 

WIDE Onde os profissionais que nunca desenvolveram com o 
OpenCms podem encontrar material de estudo? 
ALEXANDER O lugar para começar é, sem dúvida, o site Opencms. 

org. E existe o grande fórum brasileiro de OpenCms Solutioncms. 

com/forum. Além de uma comunidade espanhola ativa (www. 

opencmshispano.com), que oferece muitas informações sobre o 
OpenCms. A Alkacon Software também publica frequentemente 
novidades sobre o OpenCms em inglês, em Alkacon.com. 

WIDE Poderia citar alguns sites desenvolvidos com o OpenCMS? 
ALEXANDER Segue uma lista de boas referências em websites, 
mas existem muitos, muitos outros: 

http://Opencms.org
http://Opencms.org
http://Opencms.org/modules
http://www.opencms.org/en/modules/downloads/download_001541itml
http://www.solutioncms.com/forum
http://opencmshispano.com
http://Alkacon.com
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