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Anotace (znění anotace v českém jazyce)
Cílem tohoto projektu je vytvoření webového nástroje sloužícího k tvorbě, úpravě a
další správě obsahu webové stránky.
Tato webová aplikace (systém) může sloužit firmám či osobám, které potřebují
webovou prezentaci své firmy, nápadu či produktu. Stejně tak může sloužit lidem, kteří se
chtějí zviditelnit na internetu formou blogu či osobní stránky.
V tomto programu je vytvořena veřejná webová stránka, kterou lze upravovat
z administrace. Mezi tyto úpravy patří například: správa obsahu (článků, položky v menu),
správa médií (dokumenty, obrázky…), správa uživatelů či vlastní správa celého systému
pomocí nastavení. Celý systém je napsán v programovacích jazycích HTML, PHP,
MySQL, AJAX, JavaScript, XML a je použit JavaScript Framework jQuery.
Projekt je inspirován již existujícími CMS a redakčními systémy, mezi které patří
například Joomla!, Drupal či WordPress…
V budoucnosti projektu jsou naplánovány rozšířenější moduly administrace,
lokalizace do více jazyků či masivnější rozšířenost tohoto projektu.

Klíčová slova: CMS, redakční systém, správa obsahu, webové stránky…

Annotation (in English language)
The aim of the project is to create a Web-based tool to use to create, edit and
manage content this website.
This web application (system) can serve businesses and individual one who need a
web presentation of your company, idea or creation. Likewise, it can serve people who
want to be visible on the internet through blog or personal webpage.
This program create public website, which can be edited from the administration.
There are included: management of contents (articles, menu items), media management
(documents, images…), user management and administration of their own by setting the
whole system. The whole system is written in programming languages HTML, PHP,
MySQL, AJAX, JavaScript, XML and there is used jQuery JavaScript Framework.
The project is inspirited by existing content managements system for example
Joomla!, Drupal or WordPress…
In the future is planed more extensions as modules, localization into multi
languages and massive extent of the project.
Key words: Content management system, website…

1. Úvod
Pro toto téma jsem se rozhodl, protože jsem již delší dobu přemýšlel o tvorbě
vlastních webových stránek. V dnešní době, pokud člověk není na internetu, je pro okolní
svět, popřípadě i pro profesní život, neviditelný. Jelikož já se snažím na internetu
zviditelnit, ale odmítám použití sociálních sítí pro můj subjektivní dojem neprofesionální
prezentace, volím prezentaci formou osobních webových stránek. Takovéto webové
prezentace mohou sloužit též i společnostem, pro které, snad bez nadsázky, je téměř
nezbytné veřejně popularizovat svou firmu.
Pro tvorbu vlastních webových stránek je možné použít již vytvořené webové
prezentace zdarma, ale budeme nuceni využít doménového jména společnosti, která nám
toto poskytla. Takových firem je na internetu veliká spousta a najít mezi nimi jisté řešení
určitě lze. Pokud se ale nespokojíme s jistými omezeními, začínajícími úpravou
doménového jména (konkrétně přidáním domény společnosti za naše zvolené doménové
jméno), pokračujícími přes nedobrovolné reklamní inzerce, až k omezením týkajících se
správy těchto stránek, můžeme přejít k tzv. placenému webhostingu, který, za v dnešní
době neveliký poplatek, nám pronajme diskový prostor někde v serverových místnostech
konkrétní společnosti a takřka stoprocentní garanci neustálého připojení k internetu, záloh
či správy serveru. Tímto získáme prostor na internetu, na kterém můžeme provozovat
například své webové stránky. Abychom tento komfort završili, v řádu stokorun si můžeme
pronajmout libovolné doménové jméno, které bude odkazovat na náš koupený webhosting.
Další na řadu přichází tvorba webových stránek. Tento akt s minimální znalostí
jazyka dokáže snad každý. Nazývat jej webová aplikace či prezentace sice lze, ale
pokud stránky budou rozsáhlejšího charakteru, bude velmi obtížná jejich správa. Pro tyto
případy existují tzv. redakční systémy neboli

([Content Management System] -

systém pro správu obsahu). Takových systémů je již spousta a jsou převážně zdarma, ale
musíme se spokojit s již předprogramovanými funkcemi či nastavením celého systému
z důvodu licence konkrétního produktu. Samozřejmě hanit systémy jako jsou Joomla!,
Drupal či WordPress bychom neměli, protože tyto systémy vedly již dlouholetý vývoj a
jsou na špičce volně dostupných redakčních systémů.
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V této práci se pokusím o tvorbu vlastního redakčního systému, který bude sice
inspirován již existujícími, ale bude vytvořen mnou, a tudíž veškeré vlastnosti, které bude
mít, budou libovolně konfigurovatelné pro můj vlastní užitek. Inspirací samozřejmě nechci
docílit plagiátorství či kopií již vytvořených systémů, ale pouze se chci inspirovat již
zažitými funkcemi systému a zkrátit tak vývoj toho svého.
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2. Metodika
2.1

Abstrakt

Tvorbou webových aplikací se někdy zabýval snad každý programátor. Některý jen
v hodinách výuky či v osobním volnu, jiný se tím živí. Takové webové aplikace podléhají
jistému vývoji a stupni znalostí a zkušeností s tvorbou a provozem v této oblasti.
Abychom mohli začít, je nutné si osvojit některé dovednosti v programování,
především znalost programovacích jazyků, jako jsou

,

základ poté můžeme rozšířit o uživatelský komfort přes

či

a

. Takový
knihovny

jQuery.

2.2

Pojmy

Nejprve si ujasníme důležité pojmy, které nám objasní tuto problematiku.
2.2.1 Databáze
Nedílnou součástí se v dnešní době stávají databáze. Starají se o strukturu dat a
jejich bezpečné uložení. Díky nim je obsah lehce upravitelný a hlavně přenositelný.
V nejlepším případě samotná aplikace již nenese žádná data (obsah), ale vše stahuje
z jí přidružené databáze. Do takové databáze se dostane pod jedinečným přístupovým
jménem a heslem. Data jsou pod těmito identifikátory zašifrována na disku, a tudíž bez
těchto inicializačních prostředků není možné je přečíst. Databáze je většinou nainstalována
na stejném stroji (počítač, server) jako webový systém, a proto nedochází k delším
latencím při přístupu.
Tím, že je oddělen obsah od aplikace, získáváme velikou flexibilitu hlavně při práci
v týmu, kde má každý jiný úkol a není závislý na chybách ostatních. Tento pomyslný tým
se může promítat i do struktury celé aplikace. Může být rozdělena na více obslužných částí
místo jedné, a proto bude snazší a do budoucna perspektivnější způsob manipulace s touto
částí. Pro konkretizaci si to můžeme představit jako funkční bloky, které můžeme zavolat
z jakékoli části programu a ony se provedou. Nespornou výhodou těchto bloků je to, že pro
upravení jedné funkce postačí upravit pouze tento jeden blok. Tím zrychlíme následné
ladění systému a podpoříme perspektivní růst aplikace.
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2.2.2 Webová aplikace
Jak je již výše zmíněno, tak základem dobře utvořené aplikace je její nezávislost na
okolních funkcích. Zde je vhodné rozdělit si problematiku na jisté fragmenty (funkce) a ty
ještě rozdělit na konkrétní příkazy. Ideálním řešením by bylo, kdyby byl každý příkaz
napsán jen jednou funkcí a v programu by se na tyto funkce odkazovalo. Na druhou stranu,
z důvodu častého opakování jistých příkazů v konkrétním sledu, je lepší tyto celé příkazy
zaobalit do funkce, aby byla práce (programování) rychlejší. Jak je již známo,
programátoři jsou líní tvorové a chtějí si svou práci co nejvíce ulehčit a zjednodušit.
Samozřejmě toto je kladná vlastnost, ale jsou i případy, například kde záleží na rychlosti
aplikace, a proto neustálým odkazováním v programu jen zvyšujeme náročnost aplikace, a
tudíž se stává pomalejší, nebo záleží na objemu aplikace, a proto není žádoucí opakování
stále stejných příkazů. Asi nejlepší volbou je zlatá střední cesta…
Abych přešel zpět k webovým aplikacím. Internet je stále prorostlejší různorodými
aplikacemi a je stále více žádáno rychlejší zpracování dat a hlavně přívětivost k uživateli.
Představa, že webový deník či zpravodajství přidává každý článek způsobem, že se znovu
vytvoří celá webová stránka a do ní se staticky vepíše obsah, je velmi nepoužitelná v praxi.
Proto se vymyslely dynamické webové aplikace, které tento proces usnadňují a značně
zrychlují.
Dynamický web

2.2.2.1

Jedná se o způsob programování a interpretace konkrétně webových stránek, který
značně zrychluje a ulehčuje práci.
Celý webový portál (budeme brát v úvahu nějaké zpravodajství denního charakteru)
je prezentován pomocí

+

šablony. Do této šablony je dle jistých kritérií

automaticky vnořen obsah, který je načítán z databáze. Tento proces automatizace je ale
nutné naprogramovat. Nejčastěji se tvoří pomocí jazyka
například

, ale existují i další, jako

.

Abych shrnul logickou strukturu dynamického webu, tak jejím základem je systém,
který tvoří celou automatizaci. Tudíž při načtení první stránky se systém dotáže databáze a
zobrazí konkrétní obsah přidružený této stránce. Tento obsah poté vepíše na určitá místa
v šabloně a vytvoří jakousi virtuální statickou webovou stránku, kterou zobrazí uživateli.
Při přechodu na konkrétní článek se tento proces zopakuje, ale již s obsahem, který
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prezentuje zobrazený článek. Takto jsou dnes tvořeny téměř všechny aplikace, protože
postačuje jen kvalitní systém, šablona a obsah. Celý web se poté sám poskládá a zobrazí
uživateli.
Tím, že dnes uživatelé žádají rychlejší zpracování dat (chápáno rychlejší načítání
webových stránek a jejich obsahu), animace či uživatelsky přívětivé prostředí, se na scénu
vynořuje

formou

. Ten můžeme interpretovat jako dynamické načítání

obsahu po načtení celé stránky. Takto jsou dnes tvořena téměř veškerá fóra, chaty či online
diskuze. Tím omezíme i datový přenos, kterým proudí celá webová stránka (hlavičky
webu, obrázky, banery či obsah, který je na všech stránkách stejný) pouze na důležitý
obsah, který postupně vykreslujeme. Zkráceny jsou tedy datové přenosy na nutné
minimum, ale je tím zvýšena i rychlost celé aplikace. Stránka se nemusí znovu načítat pro
zobrazení dalšího obsahu, ale jen pošle požadavek na obsah, a ten poté vykreslí na určité
místo ve webové stránce. Dále je možné statický obsah tzv. cachovat. To znamená, že se
do mezipaměti uloží obsah, který je často volán, pro rychlejší znovunačtení, ale to je
kapitola sama o sobě…
2.2.3 CMS
Jedná se o systém pro správu obsahu. Takový obsah je poté možno upravovat přes
administraci, která jej ukládá do databáze. Jedná se především o prezentaci formou webové
aplikace či někdy i doprovodného programu. Tento systém správy vznikl z důvodu
ulehčení a zjednodušení redaktorské práce (myšleno správa článků, stránek či dokumentů)
ve webové aplikaci.
2.2.3.1

Základní funkce

Základní funkce se obvykle člení na uživatelské a administrátorské, kam mohou
patřit například funkce typu:


Tvorba, editace či publikace dokumentů (článků) prostřednictvím webového
rozhraní s využitím jednoduchého editoru, například
you see is what you get] – co vidíš, to dostaneš).



Správa uživatelů a řízení jejich přístupu



Správa souborů.



Statistika.
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.

([What

2.2.3.2

Existující systémy

Na trhu se systémy pro správu obsahu je již nepřeberné množství různých aplikací,
které jsou více či méně dokonale zpracované a uživatelsky přívětivé. Většina z nich je
licencována jako svobodný software (což umožňuje modifikaci zdrojových kódů), nebo
jsou

prodávány

komerčně.

Některé

(například tiddlywiki), v

v

jsou naprogramovány v

redakční

jsou

naprogramovány

, ale mezi nejvíce rozšířené patří ty, které

se spojením

ty, které využívají

systémy

databáze (Joomla!, WordPress…), ale i

(s programovacími jazyky

nebo

, například

DotNetNuke).
(CMS)

2.3

Realizace

Než začneme se samostatnou realizací, je nutné, abychom měli alespoň přibližně
promyšlené vlastnosti systému a abychom věděli, co systém má dělat a za jakým účelem.
Konkrétně jsou myšleny převážně funkce, které obstarávají veškeré činnosti systému. Je
důležitá podrobná promyšlenost a členitost těchto funkcí.
2.3.1 Hlavní funkčnost
Mezi hlavní funkce systému, jedná-li se o systém pro správu obsahu, patří hlavně
ty, které se starají o obsah jako takový. Můžeme sem zařadit funkce typu: vytváření a
modifikace článků, správu uživatelů či různá nastavení webové aplikace.
Pro přehlednost zdrojového kódu a jeho oddělení od obsahu nám poslouží využití
databáze. Tím získáme „čistý“ zdrojový kód, který veškeré texty (obsah) bude načítat
z databáze. Takto můžeme velmi snadno a rychle upravovat příslušný obsah bez změny
zdrojových kódů. Je zde důležité navržení celé databázové struktury, abychom si
programování co nejvíce zjednodušili.
2.3.1.1

Struktura

2.3.1.1.1

Databáze

Při realizaci menších projektů je možné celou obsahovou část vepsat staticky do
programu, abychom jej nemuseli propagovat s podmínkami využití například databáze.
Bohužel v tomto projektu a samozřejmě ve většině „větších“ projektů je použití databáze
pro obsah nezbytné.
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Ovšem nezbytným faktorem pro přehlednost kódu je jeho organizovanost neboli
struktura. Pokud tedy náš projekt bude komunikovat hlavně s databází pro získání obsahu,
je žádoucí celou tuto komunikaci situovat do tzv. třídy. Bude se jednat o jeden či více
souborů, které jsou na sobě závislé a které obstávají veškerou komunikaci s databází.
Taková třída pro databázi musí obsahovat funkce pro navázání spojení, vytváření,
modifikaci či mazání záznamů a samozřejmě odpojení od databáze. Dále je možné využití
funkcí pro usnadnění programování například výpisy všech hodnot v konkrétní tabulce,
vyhledání specifického záznamu podle určitých kritérií či výpisy záznamů z více tabulek.
Možností a kombinací různých metod přístupu pro získání dat je nepřeberné množství, a je
tedy vhodné, aby tyto metody byly uvážlivě vyhodnoceny a použity jen tehdy, kdy
opravdu ulehčí či zrychlí práci při programování. Jistě, i bez větších znalostí při
strukturování kteréhokoliv projektu, není žádáno vytvoření většího množství práce, než je
potřeba. Tímto bych chtěl poukázat na fakt, že nemalá část programátorů využívá většího
množství pomocných funkcí ve snaze si ulehčit práci, přitom si ji ztěžují právě tím
vytvářením pomocných funkcí. Proto je důležitá strategie přístupu a hlavně dovednost si
spočítat náročnost různých metod.
2.3.1.1.2

Logování

Další velmi užitečnou částí každého projektu je tzv. logování všeho, co se
v programu děje. Jedná se o zaznamenání aktivit, které se v programu provádějí za účelem
detekce příčiny chyby z právě těchto záznamů. Bohužel téměř žádný program není bez
chyb a otestování všech možných variací konkrétních akcí může být velmi nákladné. Proto
se vytvářejí logy, podle kterých se může zpětně vysledovat jistá akce, při které se chyba
objevila. Tímto získáváme zpětnou vazbu od programu, který sám tuto akci ve většině
případů nedokáže popsat.
Bohužel zde narážíme na problém s kapacitami. Pokud bychom byť i v našem
malém projektu chtěli logovat veškerou aktivitu, potýkali bychom se s tím, že po určitém
časovém období bude databáze logů plná aktivit, které sice nevedly k chybě, ale byly
zaznamenány. Aby logování bylo užitečné, je vhodné je zálohovat po nějaký čas, abychom
mohli dopodrobna zjistit příčinu konkrétní chyby. Ale pokud se jedná například o webové
stránky, na které chodí denně třeba tisíc uživatelů a každý z těchto uživatelů tam stráví
svou prací jistý čas, potom musíme počítat s tím, že veškeré aktivity jednoho uživatele jsou
vynásobeny jedním tisícem a jsou zapsány do databáze logů, odkud při takto velikém
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množství informací bude následně velmi časově náročná detekce chyb. Z takového důvodu
je důležité si promyslet, co vše se bude logovat. Samozřejmě pokud se jedná o webovou
prezentaci, není důležité zaznamenávat například pohyb myši uživatele, ale hlavně čas, kdy
stránky prohlížel, popřípadě nějaké informace o jeho prohlížeči a hlavně odkazy stránek,
na které přistupoval. Dále je též žádoucí zaznamenávat do databáze dotazy, které bývají
většinou častou příčinou vzniku chyb pro neošetření nekorektních vstupů, které může
uživatel i, byť nevědomky, zapříčinit.
Abychom celé takové logy mohli uživatelsky hodnotit, je nutné, aby měly
přehlednou strukturu, řazenou například dle času. Jistě by se nikomu nelíbilo v tíživém
okamžiku výpadku (chyby) systému zdlouhavě luštit logové zprávy a zjišťovat, kdy se
takto dělo a jestli se jedná stále o jednoho uživatele, či nikoli. Takových fragmentů
důležitých pro zjišťování chyb je nemálo a každý projekt potřebuje jiný přístup.
2.3.1.1.3

Chybová hlášení

Jistě nedílnou součástí jsou i chybová hlášení, která vyvolají nečekané závažné
chyby či varování. Taková hlášení mohou být pro nekorektní přístup do databáze,
programátorskou chybu či pro cokoli jiného. Tyto výpisy slouží hlavně při vývoji jisté
aplikace pro zpětnou kontrolu, zda jsou všechny proměnné či funkce validní a mají
parametry (obsah), který je požadován. Je dobré tato chybová hlášení oddělit od struktury
obsahu pro lepší kontrolu.
2.3.1.1.4

Verze

Většina programů podléhá jistému vývoji a ne každý program je dokonale
naprogramován se všemi žádoucími funkcemi napoprvé. Proto je i zde žádoucí využít
nějaký verzovací systém (například subversion), nebo si takový systém vytvořit. Systém je
vhodnější spíše pro projekty, na kterých pracuje více programátorů současně, a je velmi
obtížné si kontrolovat práci toho druhého. Pokud je ale programátor sám, takový systém
vlastně vůbec nepotřebuje.
Tady je spíše důležité to, aby vůbec existovaly nějaké „zálohy“ předchozích verzí
programu. Jistě každému programátorovi se stane, tím jak se snaží myslet dopředu, že
někdy nějakou šikovnou funkci, ve snaze ji zlepšit, přepíše či smaže a následně zjistí
nefunkčnost své nové funkce. Proto se bude chtít vrátit ke své staré verzi, ale je velmi málo
pravděpodobné, že by ji vytvořil úplně stejně. Proto je důležité si vytvářet alespoň
průběžné zálohy svých programů. Dalším důvodem může být licencování programu na
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určitou verzi. Nebo by v každé další verzi mohly být jisté funkce navíc, ale i by mohly být
již odstraněny, a když někdo tyto funkce chce využívat, raději sáhne po ne nejnovější verzi
konkrétního programu.
2.3.1.1.5

Webová aplikace

Jak jsem se již zmínil, pro dynamičnost aplikace je důležité ji rozdělit na různé
podvrstvy. Tím docílíme nezávislosti jednotlivých tříd (modulů) aplikace na sobě. Pro
konkrétní případ webové aplikace je pro začátek nejlepší oddělit databázovou vrstvu od té
aplikační. Další rozdělení může být vhodné, pokud budeme chtít v aplikaci například více
možností vzhledu či variabilitu funkcí (modulů). Toto může názorně využít například tým
programátorů, kde se jeden stará o vzhled (grafickou stránku aplikace) a druhý o
programování funkčnosti aplikace. Nebo pokud je více programátorů a každý pracuje na
jiné funkci aplikace, tak je mnohdy lepší tyto akce oddělit, samozřejmě zajistit jejich
kompatibilitu, a tak získat jedinečné funkce, které budou obstarávat pouze své rozhraní
(například databáze).
Pro oddělení vzhledu od funkční části aplikace se v poslední době velmi často
využívá (bráno v

) template engine zvaný Smarty. To grafik vytvoří jednoduchou

stránku, která má požadovaný grafický vzhled konečné prezentace, a místo obsahu
dosadí předem domluvené části kódu (nejčastěji pouze vypíše konkrétní proměnné), kam
se vloží dynamický obsah aplikace. Celá grafická stránka se poté znovu validuje, vytvoří a
již obsahem obdařená se pošle uživateli. Tomuto procesu se říká kompilace či
debuggování.
2.3.2 Konkrétní nasazení
Níže budu popisovat konkrétní teoretické postupy při tvorbě redakčního systému.
2.3.2.1

První náznaky

První činností, kterou jsem začal, bylo tvoření grafické webové stránky.
Samozřejmostí je začít od rozvržení (layoutu)
stránky. Tudíž jsem se pokusil inspirovat od již
hotových

redakčních

systému

(konkrétně

Joomla!) a dospěl jsem k závěru, že mi budou
postačovat dvě menu (horizontální a vertikální),
obsah a samozřejmostí je hlavička a patička
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1. The Green House - první template

webu. Samozřejmě jako každý programátor, tak i já jsem líný tvor, a proto jsem vyhledal
„kdesi“ na internetu (FreeCssTemplates) volně šiřitelné webové templaty (šablony), kde
jsem si podle subjektivního cítění vybral jeden (viz obr. 1. The Green House – první
template), který jsem stáhl a využil jeho strukturu pro rychlé vytvoření použitelné šablony.
Šablonu jsem začal tvořit tak, že místo každého kusu textu jsem dosadil php kód,
který vypisoval proměnnou, která nesla konkrétní obsah. Samozřejmě tento obsah se někde
musel vytvořit. Tedy začnu postupně.
2.3.2.1.1

Základní hierarchie webu

Každá webová stránka při načtení v prohlížeči se snaží ihned zobrazit soubor
(popřípadě

aj.). Tento soubor při statickém webu již obsahuje šablonu

(nebo na ni odkazuje), ve které je staticky (neměnně) vepsán obsah. Já, protože chci
vytvořit dynamickou webovou stránku, jsem se tohoto musel vyvarovat. Tedy jsem do
souboru s názvem

načítal postupně ostatní třídy funkčnosti, které jsou takto od

sebe odděleny, a přesto pracují společně. Vytvořil jsem jakýsi tunel neboli sběrnici funkcí,
které se volaly pouze z jednoho souboru.
2.3.2.1.2

Soubor index.php

Takový soubor ze začátku vypadal následovně:
// Načtení hlaviček

// MySQL

require_once("includes/headers.php");

require_once("includes/libs/MySqlConection.php");
$mysql = new MySqlConection;

// Načtení konfigurace systému

$_SESSION["mysql"] = $mysql;

require_once("configuration.php");
// Logs
// inicializace nastavení

if($settings->logs)

$settings = new Settings;

{
require_once("includes/libs/logs.php");

// deklarace a inicializace modulů

$logs = new Logs;

// -------------------------------

$_SESSION["logs"] = $logs;
}

// Errors

$mysql->Connect(); // připojení k DB

require_once("includes/libs/errors.php");
$errors = new Errors($settings->showErrors);

// Načtení templatu

$_SESSION["errors"] = $errors;

include("templates/".$mysql>GetSettingsValue("theme")."/index.php");

Nyní můžeme vidět, co která část kódu provádí. Nejprve jsem si načetl soubor
s tzv. hlavičkami, což jsou inicializační funkce, které určují povahu konkrétní načítané
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stránky. Takový soubor obsahuje nastavení znakové sady (konkrétně UTF-8) a spustí
sessions, což jsou relace, kterými si mohou jednotlivé soubory předávat proměnné či
obsah, aniž by byly svázány. Dále v kódu můžeme vidět načtení konfiguračního souboru,
ve kterém jsou definovány jisté proměnné, které určují základní nastavení systému (třeba
jaká se má načíst šablona, zda zobrazovat chybová hlášení nebo logovat systém). Tato
nastavení inicializujeme jako proměnnou, do které lze snáze přistupovat a volat její
obsahy. Dále se načítá soubor, který obstarává chybová hlášení a vkládá se jeho instance
do session, kterou následně může zavolat jakýkoliv jiný soubor (to abychom mohli
kontrolovat veškerou validitu systému). V druhém sloupečku vidíme načtení databáze,
která je v tomto případě typu MySQL, a opět její instanci uložíme i do session, abychom
mohli zadávat do databáze příkazy z jakéhokoliv souboru. Následuje kontrola, zdali máme
logovat danou relaci a pokud ano, načteme logovací funkce. Když již máme všechny
nezbytné třídy načteny, můžeme se úspěšně přihlásit do databáze. Veškeré knihovny jsme
museli načítat ještě před připojením do databáze, protože i celé přihlašování do databáze
podléhá možnosti selhání, a proto musíme ošetřit výjimky a možnosti chyb. Na posledním
řádku už jen vkládáme soubor se šablonou a z konfiguračního souboru si načítáme název
konkrétní složky šablony.
2.3.2.1.3

Šablona (template)

Následuje tedy načtení celé šablony, do které se vepisuje obsah z proměnných,
které jsou uloženy v databázi. Celý tento proces je závislý na dědičnosti tříd (což znamená,
že lze volat funkce ze souboru, na který odkážeme ze stránky). Pro ukázku je níže soubor
šablony, který je načítán ihned z hlavního souboru (viz příklad zdrojového kódu výše).
<? include("includes/template.php"); $template = new Template; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-CZ" >
<head>
<?=$template->head; ?>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$template->urlTheme; ?>style/style.css" />
</head>
<body>
<div id="main">
<div id="header">
<div id="logo">
<div id="logo_text">
<h1><?=$template->h1HeadLine; ?></h1>
<p class="alternate_colour"><?=$template->h1Description; ?></p>
</div>
</div>
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<div id="menubar">
<?=$template->topMenu; ?>
</div>
</div>
<div id="site_content">
<div id="panel"></div>
<div class="sidebar">
<?=$template->menus; ?>
</div>
<div id="content">
<? for($i = 0; $i < count($template->articles); $i++): ?>
<h1><?=$template->articles[$i][1]; ?></h1>
<p><?=$template->articles[$i][2]; ?></p>
<? endfor; ?>
</div>
<div id="site_content_bottom"></div>
</div>
<div id="footer"><?=$template->copyright; ?></div>
</div>
</body>
</html>

Na tomto zdrojovém kódu vidíme celou strukturu šablony. Jedná se o velmi
jednoduché, prosté

, ve kterém jsou na jistých místech doplněny

kódy, které na

tato místa při vykreslování stránky vloží konkrétní obsahy. Díky

(kaskádovým

stylům) je tento kód takto prostý, protože je nastylován externím souborem se styly. Na
prvním řádku je možno vidět kód načítající třídu, která se stará o obsah vkládající se do
šablony. Dále se inicializuje proměnná, která je instancí této třídy a je možno přes ni
odkazovat (načítat) konkrétní obsah dané proměnně v té třídě. Jediné místo, kde

kód

něco vykonává, je část, kde se v cyklu vykreslují články, protože z šablony se načítají
všechny potřebné články v jedné proměnné (poli).
Celá třída, která se stará o obsah šablony, komunikuje s databází, aby získala obsah
v ní zapsaný. Protože jsme si v prvním souboru uložili instanci databáze do session, může
tato třída přes tuto instanci komunikovat s databází, aniž by musela vytvářet nové vlákno
ke komunikaci. Tím zrychlujeme a hlavně nezahlcujeme cache (mezipaměť) serveru, na
kterém běží tato aplikace.
Kdybychom totiž v každém souboru vytvářeli nové připojení k databázi a aplikace
by se za jedno načtení stránky připojovala třeba padesátkrát k jedné databázi a nedejbože
bychom tato připojení zapomínali ukončovat, tak by na serveru bylo v cache paměti
uloženo několik stále trvajících instancí k databázi, které by byly připraveny k použití.
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Dále pokud by na stránky přišly stovky uživatelů najednou a každý by vyprodukoval
několik připojení k databázi, tak by náš server mohl velmi lehce „spadnout“ (zhroutit se
z důvodu přetížení či zahlcení). Tato situace by se s dnešními technologiemi
pravděpodobně nestala při několika stovkách uživatelů, ale až při tisících či statisících,
protože dnešní servery (myšleno servery společností, zabývající se hostingem webových
aplikací a nikoli domácí „neprofesionální“ servery) mají tak obrovské množství cache
paměti, že by takové zhroucení nebylo jednoduché realizovat. Tomuto samozřejmě
musíme předejít, protože tvořit aplikace, které zbytečně zatěžují servery a krátí
výkonnostní kapacity, není nejlepší způsob. Samozřejmě toto není pravidlo, ale spíše
doporučení. Proto by každý programátor měl dbát na jakousi etiketu, a aby byl jeho kód co
nejvíce optimalizovaný a samozřejmě rychlý a přehledný.
2.3.2.1.4

Třída šablony

Šablona se tedy odvolává na instanci databáze a zadává jí dotazy, které obstará třída
databáze. Takový dotaz na obsah z databáze vypadá následovně:
class Template
{
public $mysql;
public $articles;
function __construct()
{
$this->mysql = $_SESSION["mysql"];
$this->articles = $this->GetArticle();
}
private function GetAllArticles()
{
return $this->mysql->ArrayZaznam("articles");
}
}

Zde můžeme vidět, úryvek třídy šablony, která přebírá instanci databáze ze session
a ukládá si ji do lokální proměnné. Následuje naplnění proměnné (tato proměnná se poté
volá z konkrétní šablony pro výpis článku) funkcí, která posílá dotaz do databáze, přes již
lokální instanci připojení, pro výpis všech záznamů z databázové tabulky s články.
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2.3.2.1.5

Třída databáze

Níže můžeme vidět odeslání dotazu do databáze přes třídu obstarávající připojení
k databázi.
class MySqlConection
{
function ArrayZaznam($table)
{
$sql = "SELECT * FROM `$table`"; // SQL výběr tabulky
$vysl = mysql_query($sql); // dotaz do databáze
$this->AddToLog($sql, true); // přidání dotazu do logu
$sloupce = $this->ArrayColumn($table); // pole sloupců v tabulce
while($zaznam = mysql_fetch_array($vysl)) // procházení všemi záznamy
{
$radky = array(); // vynulování pole
for($i = 0; $i < count($sloupce); $i++) // procházení všemi sloupci
$radky[] = $zaznam[$sloupce[$i]]; // uložení hodnoty do pole
$zaznamy[] = $radky; // uložení řádku do pole
}
return $zaznamy; // vrátí pole všech záznamů
}
}

Na předchozí stránce je ukázka třídy pro práci s databází. Je zde vypsána konkrétní
funkce, která získává články z databáze. Na prvním funkčním řádku této funkce je
deklarován SQL (databázový) dotaz, který je následně vykonán s parametrem
přicházejícím do této funkce a poté je zalogován. Tento dotaz získá z databáze všechny
záznamy z jedné tabulky (konkrétně se jedná o tabulku s články).
Mimochodem hvězdičku jakožto zástupný znak, odkazující na všechny sloupce
tabulky, není dobré používat vždy, protože náročnost dotazu se takto mnohonásobně
zvyšuje, protože se ještě musí automaticky deklarovat všechny sloupce tabulky, aby byly
vloženy místo hvězdičky. Tímto se tento dotaz stává náročnějším, ale protože tato
konkrétní funkce je v systému volána velmi často, tak je místo konkrétních sloupců
napsána hvězdička pro výběr všech sloupců dané tabulky.
Dále se zavolá interní funkce třídy pro získání všech sloupců z téže tabulky.
Následuje deklarace pole a poté vstup do cyklu. V tomto cyklu se postupně prochází
všechny záznamy tabulky, a protože je každý záznam definován pomocí tzv. klíče (název
sloupce), ke kterému je přiřazena konkrétní hodnota daného záznamu, tak je nutno
přistupovat k záznamu pouze s názvem tabulky. Tedy v druhém cyklu se prochází všechny
sloupce tabulky a postupně se zapisují do pole, které se poté zapíše do pole se záznamy.
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Takto získáme jedno pole všech záznamů v tabulce, kde každý záznam je tvořen dalším
polem s konkrétními hodnotami záznamu. Poslední řádek funkce jen navrací vytvořené
pole, které je v konkrétním případě zapsáno přes funkci ve třídě šablony do proměnné,
která je poté v načtené šabloně volána.
Tento podobný způsob řešení je v systému použit několikrát, protože principiálně
se jedná o podobnou problematiku. Stejně jako články, tak i položky v menu mají svou
vlastní tabulku, která je řešena obdobně.
2.3.2.1.6

Výpis menu

Níže je vypsán zdrojový kód funkcí, které se starají o uspořádání menu do
systematického pole ve třídě šablony.
private function GetMenuItems()
{
$menu = $this->mysql->ArrayZaznam("menu");
for($i = 1; $i < count($menu); $i++)
{
$menuItems[] = array($menu[$i][1], $menu[$i][2]);
}
return $menuItems;
}
private function VypisVerticalMenusItems()
{
$menu = $this->GetMenuItems();
$vypis = "<ul>";
for($i = 0; $i < count($menu); $i++)
{
$vypis .= "<li><h2>".$menu[$i][0]."</h2>";
$vypis .= $this->VypisMenuItems($menu[$i][1]);
$vypis .= "</li>";
}
$vypis .= "</ul>";
return $vypis;
}
private function VypisMenuItems($menu)
{
$items = $this->mysql->ArrayZaznam($menu);
$vypis = "<ul>";
for($i = 0; $i < count($items); $i++)
{
$vypis .= '<li><a href="'.$this->url->setURL($items[$i][2], false).
'">'.$items[$i][1].'</a></li>';
}
$vypis .= "</ul>";
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return $vypis;
}

Jako první je zavolána funkce

, která si z databáze

vytáhne seznam všech menu (jedná se pouze o odkazy na konkrétní tabulky v databázi,
které charakterizují jisté sekce menu). Tato menu jsou tedy rozdělena na úseky (například
hlavní menu, administrační menu…), která mají vlastní tabulku v databázi. Poté kód
vypíše

tag, kterým začíná seznam (tento tag

je v konkrétní šabloně

nastylován, a proto jej na stránkách vidíme jako boční menu). Následuje procházení všech
těchto sekcí menu, kde se vypíše název sekce menu a poté se zavolá funkce
s parametrem, který odpovídá názvu tabulky konkrétní sekce. Opět se
vytvoří

seznam, ale tentokrát již s konkrétními položkami v menu. Tedy při výpisu

každé položky v menu se z tabulky přečetly 3 sloupce, kde první sloužil jakožto
adresa, ze které se vytvořil odkaz na konkrétní článek. Zde je odkázáno na třídu zajišťující
validní

adresy. Takto docílíme jednotného zápisu všech odkazů na webu a jejich

snadnou správu změnou pouze jedné funkce. Tímto se plně využívá oddělenosti funkčního
kódu, který není závislý na jiných částech programu.
2.3.2.1.7

Třída pro validaci a sjednocení URL adres

Velmi významnou funkční třídou tedy je ta, která obstarává veškeré adresy, které se
mohou na stránkách vyskytnout. Tato třída má funkci (viz níže), která při vstupu může mít
buď číselné či textové hodnoty, které se podle obsahu a charakteru volání přenastaví tak,
aby z nich vznikl statický odkaz na konkrétní událost (článek či jiný obsah), který je poté
vrácen.
function setURL($id, $admin)
{
if(!$admin) // nejedná se o odkaz do administrace?
{
// web
$vystup = "";
if(is_numeric($id)) // pokud se jedná o číslo (index) článku
{
// zjištění nadpisu daného článku z databáze
$name = $_SESSION["mysql"]->GetUrlNameFromArticles($id);
if($name == "")
$name = "error"; // článek nenalezen
$vystup = $name;
}
else
$vystup = $id; // při textové formě id se jen předá parametr
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if($settings->modRewrite) // je nastaven mod_rewrite? Čteno z konfiguračního
souboru.
// vrátí adresu ve formátu http://adresa_webu.cz/název_článku
return $this->url.$vystup;
else
// vrátí statickou adresu
// http://adresa_webu.cz/?id=název_článku
// nebo http://adresa_webu/?id=1 (index článku)
return $this->url."?id=$id";
}
else
{
// administrace
// vrátí statickou adresu
return $this->url."administration/"."?id=$id";
}
}

Výše můžeme vidět základní funkčnost napsanou v komentářích. V
lokální proměnné
je uchována adresa webu, která byla vytvořena při instalaci systému.
K této adrese se dále podle charakteru připíše daný název článku či jeho index. Je zde
využit
. Jedná se o modul do Apache serveru, kterým můžeme návštěvníkovi
našich stránek zpříjemnit adresní řádek srozumitelným odkazem oproti například
číselnému přiřazení článku či sekce. Výsledný odkaz, který obsahuje tedy adresu
webových stránek s přiřazeným odkazem na podstránku, je vrácen zpět do funkce, která
tuto funkci zavolala. Toto je využito u všech funkcí, které vypisují adresy (například
menu).
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Systematika sloupců a rozdělení databáze

2.3.2.1.8

articles

logs

menu

•id
•headline
•content
•urlName
•files

Tabulka agreguje všechny články, které mají
jedinečný identifikátor , nadpis článku, vlastní
obsah, pracovní název článku (použit pro
Mod_rewrite) a seznam připojených souborů.

•id
•date
•text

Zde se uchovávají všechny logy systému
s jedinečným časem výpisu a konkrétní informací.

•id
•name
•workname

Seznam všech sekcí menu.

menu1

•id
•name
•value

menu2

•id
•name
•value

menuAdminMedia

•id
•name
•function

menuAdminNastaveni

•id
•name
•function

menuAdminUzivatele

•id
•name
•function

Sekce menu s konkrétními položkami, kde
nahrazuje jedinečný identifikátor, ze kterého se
tvoří URL adresa odkazující na konkrétní článek.

Položky menu v administraci v sekci Média.

Položky menu v administraci v sekci Nastavení.
Položky menu v administraci pro sekci s Uživateli.

statistic

•id
•date
•visites

Jednotlivé statistické údaje (přístupy dle času).

•id
•name
•value

Horizontální položky menu na veřejném webu.

topmenu

topmenuAdmin

users

•id
•name
•workname
•id
•name
•lastname
•password
•email
•token
•forever_login
•restore_token

Horizontální položky menu v administraci.
Veškeré údaje o uživatelích. Jméno, příjmení,
email, hash (jednosměrná šifra) hesla, token pro
ověření trvalého přihlášení a token pro obnovu
hesla.
Token je hash, který se porovnává s údaji,
které poskytne uživatel a tím se docílí ověření
autentičnosti.

Výše

je

struktura

celé

databáze

v prvotním stádiu vývoje. Každá tabulka databáze má konkrétní sloupce, které jsou
vyobrazeny v barevných obdélnících.
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Každá tabulka obsahuje indexní hodnotu nazvanou

, která slouží k jednoduché

identifikaci konkrétních položek (řádků, záznamů) v databázi pomocí číselné hodnoty.
2.3.2.1.9

Bezpečnost databáze a hesel

Zde nastává i otázka bezpečnosti. Samozřejmě každá databáze je zabezpečena a
zašifrována heslem, kterým k ní přistupujeme, ale abychom předešli zneužití například
správy webu, je vhodné kvalitně zašifrovat administrátorská hesla, protože při každém
přihlášení se při nešifrované komunikaci posílají údaje o přihlášené osobě (nejčastěji
jméno a heslo). K tomuto úkonu je využito hashe

, který prozatím patří mezi

neprolomené (nebyly nalezeny kolize, oproti staršímu

, neboli stejný hash pro různé

vstupy). Tedy uživatel při přihlašování zadá své tajné heslo a odešle formulář. Pokud není
nastaveno šifrování například pomocí certifikátu webu, všechna data odeslaná z formuláře
do databáze je možno odchytit a přečíst z hlaviček (parametry přenosu) dané komunikace.
Takto se útočník jednoduše může dozvědět heslo i jméno potřebné k přihlášení daného
uživatele. Abychom tomuto předešli, můžeme šifrovat spojení mezi serverem a uživatelem
(za poplatek s veřejným ověřením či bez něj), anebo můžeme využít hashů hesel, která se
posílají v nečitelné (zašifrované) podobě. Takový hash hesla porovnáme s hashem hesla
konkrétního uživatele a při shodě jej přihlásíme.
může vypadat následovně (jedná se o jednosměrně

Hash slova

zašifrovanou podobu hesla, kterou nelze rozšifrovat do původního čitelného stavu):
. Protože takový řetězec je velmi
dlouhý, téměř bez systematiky poskládaný, je i při dnešních technologiích velmi složité
najít stejný hash pro dvě slova. Již dříve algoritmus

byl prolomen (byly nalezeny

stejné hashe pro více slov). Stalo se tak kvůli jeho „jednoduchosti“ při šifrování a hlavně
kvůli jeho menší délce než je to u algoritmu pro

. Protože se pracuje se všemi

možnými čitelnými znaky, jedná se o ohromné až astronomické číslo všech kombinací,
které by se muselo vyzkoušet pro nalezení alespoň dvou stejných řetězců. Proto si myslím,
že algoritmus

je bezpečnější, a proto jej využívám. Samozřejmě existují i složitější

algoritmy, ale v případě takového webu není nutné jejich využití…
2.3.2.1.10

Třída pro detekci a výpis chyb

Veřejnou část systému kontroluje specifická třída, která zachycuje všechny výjimky
vytvořené během sestavení webové stránky a interpretuje je. Tato třída je inicializována
před jakýmkoliv funkčním kódem, aby dokázala zachytit veškeré chyby a nekorektní
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stavy. Poté sestaví výpis, který zobrazí červenou varovnou lištu na stránkách před
vykreslením zbytku webu. V konfiguračním souboru je možné tento výpis skrýt, ale pro
účely vývoje je tato funkčnost velmi vítána.
2.3.2.1.11

Třída debugování a verzování systému

Mezi poslední třídy systému patří ta, která obstarává debugování celého systému.
V tomto případě se jedná spíše o verzování. Po zavolání se vytvoří seznam všech
funkčních souborů systému a poté se prochází všemi řádky každého souboru a počítá se
jejich bytová velikost a počet. Z výsledného čísla se utvoří hash, který se porovná s
hashem již sestavené verze systému (uložené v konfiguračním souboru) a při neshodě
navýší verzi systému. Celý tento proces slouží k detekci nových funkcí a vlastností
systému. Díky tomu je možné v budoucnu kontrolovat aktualizace systému podle jeho
verze. Protože je tento systém v alfaverzi, stále obsahuje funkce a třídy pro testování stavů
systému a kontrolu chyb.
2.3.2.2

Základní hierarchie administrace

Protože se jedná o systém pro správu obsahu, je nutné pro pohodlí správy mít zde
nějakou administrační část. Ve své podstatě se jedná o samostatnou webovou stránku
uloženou nejčastěji ve složce v rootu (v tzv. kořeni, jedná se o první a nejvyšší adresářovou
strukturu) webu, do které je omezený přístup (nejčastěji zaheslován). Taková webová
stránka je poté jakýmsi zjednodušením administrátorské práce. Mezi její hlavní funkce
patří (myšleno v CMS) zápis, editace a modifikace databáze, její struktury a hlavně jejího
obsahu. Samozřejmě je zde příhodné použít nějaké přepínače, kontextová menu a další, pro
změnu stavu veřejných webových stránek. Můžeme zde měnit například výsledný vzhled
webových stránek či různé parametry, které pozměňují výstupy aj. Taková administrace je
tedy jen tzv. hábitem pro již předpřipravené funkce. Toto je z důvodu větší flexibility a
uživatelského ovládání. Díky tomuto je možné administraci webových stránek ovládat i
člověkem, který není zasvěcen do tvorby webů či se nejedná o programátora. A toto je asi
hlavní důvod, proč se administrace hojně používají ve většině projektů. Uživatelská správa
jakéhokoli softwaru je dnes považována za samozřejmost a software, který takovou správu
nemá je označován za méněcenný či nevhodný pro běžného uživatele.
Jak již bylo zmíněno, administrace je samostatná webová stránka. Tedy je nutné,
aby měla vlastní design (nejlépe uživatelsky příjemný), s tím souvisí i základní hierarchie
struktury webu a v neposlední řadě vlastní funkce, které by neměly být přístupné bez
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nějakého ověření (autentifikace) administrátora. Jako první by se při vstupu do
administrátorské části měl zobrazit nějaký přihlašovací formulář. Zde administrátor zadá
svůj email (či uživatelské jméno) a samozřejmě heslo. Při odeslání formuláře se heslo
zašifruje a porovná s hashem v databázi a při shodě přihlásí konkrétního administrátora.
Ten se pak ocitá již v administraci, odkud může spravovat většinu webu. Ale začneme
postupně hierarchií celé administrátorské části.
Prvním souborem opět při načtení webu je

. Inspiroval jsem se již

vytvořenou strukturou veřejného webu, a proto tento soubor vypadá velmi obdobně.
Jediným hlavním rozdílem je ten, že z tohoto souboru se neodkazuje přímo na vzhled
administrace, ale na třídu zajišťující správné rozdělení přihlášených administrátorů a těch,
kteří přihlášení nejsou či nemají dostatečná práva.
2.3.2.2.1

Soubor přesměrování uživatelů

// načtení designů (témat vzhledu)
$templateUrl = $settings->themeAdmin;
$loginTemplateUrl = $settings->loginTheme;
// vložení obsahu podle autentifikace
if(isset($_SESSION["user"])) // je zaregistrována uživatelská session?
{
// jedná se o přihlášeného uživatele
// prodloužení trvalého přihlášení
if($_SESSION["user"]["forever_login"])
$mysql->CreateForeverLogin($_SESSION["user"]["id"]);
// načtení administračního rozhraní
require("templates/".$templateUrl."/index.php");
}
else
{
// uživatel není aktuálně přihlášen
// přihlásil se někdy uživatel trvale?
// získání id podle tokenu v cookies
$id = $_SESSION["mysql"]->IsForeverLogin();
if(is_numeric($id)) // existuje id?
{
// načtení informací o uživateli
$result = $_SESSION["mysql"]->GetDataFromID($id, "users");
foreach($result as $key=>$val) // cyklické zaregistrování informací do session
{
if(!is_numeric($key))
$_SESSION["user"][$key] = $val;
}
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// vytvoření nového tokenu pro trvalé přihlášení
$mysql->CreateForeverLogin($_SESSION["user"]["id"]);
// přesměrování do administrace
header("Location: ./index.php");
}
// uživatel není přihlášen a nemá uložený token
// načte přihlašovací formulář
include("loginsTemplates/".$loginTemplateUrl."/login.php");
}

Výše a na předchozí stránce můžeme vidět funkční kód, který se stará o správné
rozdělení a zobrazení obsahu přihlášeným a nepřihlášeným uživatelům.
Pro vysvětlení: každý uživatel, pokud je zaregistrován v administraci, se může
přihlásit dvojím způsobem. Buď se jedná o jednorázové přihlášení, které po 20 minutách
ne-interakce vyprší a uživatele odhlásí, anebo se jedná o přihlášení trvalého rázu. To se
vygeneruje jedinečný token (identifikátor), který se uloží do databáze, k uživateli do
cookies (na jeho počítači, slouží k identifikaci uživatele) a poté samozřejmě ve všech
případech i do sessions, kam se uloží i veškerá data o přihlášeném uživateli. Do sessions se
tato data ukládají proto, aby nebylo nutné při každém obnovení stránky znovu načítat
uživatelské jméno apod. Dále se při vykonávání kódů, které mají přístup do databáze,
kontroluje, zdali je naplněno session korektními daty, které identifikují administrátora.
Pokud ano, kód se vykoná, v opačném případě se zamítá přístup. Když se uživatel přihlásí
trvale (zaškrtne při přihlášení), vygeneruje se jedinečný hash, který se zapíše do databáze,
ale i k uživateli do počítače. Pokud tedy uživatel zavře prohlížeč (tím se zruší sessions),
stále v jeho cookies zůstává token (nastaven na 1 měsíc). Poté se při dalším vstupu do
administrace provede autentifikace a zjistí se, že existuje token uložený v cookies (pokud
není nastavena sessions). Tento token se porovná s tokeny uloženými v databázi a při
shodě se tedy uživatel prohlásí za přihlášeného trvale, ale nejsou u něj v sessions zapsány
žádné informace. Tedy se tyto informace k němu zapíší a uživatel se pro příště již
automaticky přihlašuje s pomocí sessions. Aby se předešlo tomu, že uživatel se přihlásí
trvale a i při denním přístupu se po měsíci automaticky již nepřihlásí, tak při každém
načtení stránky se znovu vygeneruje nový token, který se zapíše k uživateli i do databáze.
Tímto se token stává aktuálním a pokaždé vydrží celý měsíc bez přihlášení. Po této době je
z bezpečnostních důvodů smazán automaticky z cookies počítače.
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2.3.2.2.2

Databázové funkce pro trvalé přihlášení

Níže jsou vypsány funkce obstarávající token pro trvalé přihlášení.
function IsForeverLogin()
{
if(isset($_COOKIE["forever_login"])) // je zaregistrováno cookie pro trvalé přihlášení?
{
// dotaz do databáze
$sql = "SELECT id FROM `users` WHERE `token` = '".$_COOKIE["forever_login"]."';";
$this->AddToLog($sql, true);
$result = mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($result))
{
$data = mysql_fetch_array($result);
return $data["id"]; // vrátí id podle tokenu
}
else
return "neexistuje";
}
return "cookie není nastaveno";
}
function CreateForeverLogin($id)
{
$token = sha1(uniqid(mt_rand(), true)); // vytvoření náhodného tokenu
setcookie("forever_login", $token, strtotime("+1 month"), "/"); // nastavení cookie
$_SESSION["user"]["token"] = $token; // přidání tokenu do sessions
// zápis tokenu do databáze
$sql = "UPDATE `".DB_TABLE."`.`users` SET `token` = '$token' WHERE `users`.`id` = $id;";
$this->AddToLog($sql, true);
mysql_query($sql);
// zápis bool hodnoty trvalého přihlášení k uživateli
$this->UpdateZaznamSpecific($id, "forever_login", "1", "users");
}
function DeleteForeverLogin($id)
{
// zrušení cookie
setcookie("forever_login", "", strtotime("-1 hour"), "/");
// smazání z databáze
$sql = "UPDATE `".DB_TABLE."`.`users` SET `token` = '' WHERE `users`.`id` = $id;";
$this->AddToLog($sql, true);
mysql_query($sql);
// odstranění trvalého příhlášení
$this->UpdateZaznamSpecific($id, "forever_login", 0, "users");
}
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Pokud se podíváme na poslední funkci

, můžeme zde vidět,

že cookie klíč nemažeme, ale pouze jej nastavujeme s nulovou hodnotou a dobou vypršení
před hodinou. Tímto získáme odstranění cookie automatiky systémem počítače, který ji
vyhodnotí jako prošlou. To z důvodu, že neexistuje funkce pro smazání cookies na
počítači, protože server nemůže přistupovat k fyzickému disku uživatele. Mimochodem ta
hodina je nastavena šikovně tak, protože když se mění letní a zimní čas, tak je zde
hodinová rezerva, aby se předešlo tomu, že cookie nebude odstraněna.
2.3.2.2.3

Přihlašovací formulář

Teď už víme, jak se provádí autentifikace na základě trvalého přihlášení, ale
abychom mohli vstoupit do administrační části, musíme se přihlásit. Tedy pokud
vstoupíme do administrace a nebudeme zatím přihlášeni, příslušné funkce nám jakožto
uživateli zobrazí přihlašovací formulář. Template (šablona), který obstarává přihlašovací
formulář, je velmi jednoduše strukturován. Jedná se v podstatě o dva formuláře, kde jeden
slouží pro přihlášení a druhý pro obnovu hesla. Dále samozřejmě grafická úprava. Stejně
jako u šablony pro veřejný web se ihned na prvním řádku šablon k administraci načítá třída
šablony, která obstarává obsah, který bude uživateli zobrazen.
Ihned po zobrazení formuláře k přihlášení (viz obr. 2. Přihlašovací formulář) se
nám označí kolonka email, do které jej
můžeme napsat a poté heslo, které nám
slouží pro přístup do administrace. O
kousek níže je zaškrtávací políčko, které
slouží k trvalému přihlášení. Po odeslání
formuláře kliknutím na tlačítko

se

odkáže na autentifikační soubor, ve kterém
se zjišťuje, zdali je zadané jméno a heslo
2. Přihlašovací formulář

odpovídající nějakému uživateli v databázi.

Pokud se tak nestane, autentifikace selže a obratem nás informuje, že zadané jméno nebo
heslo nejsou v pořádku (viz obr. 3. Přihlašování – přihlášení se nezdařilo).
2.3.2.2.4

Informační lišty

3. Přihlašování – přihlášení se nezdařilo
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Na obrázku výše můžeme vidět velikou červenou lištu, která se vysune shora
obrazovky a je na ní bíle napsána informace. Taková lišta doprovází téměř všechny akce
v administraci.
Má celkem 4 stavy. Každý z těchto stavů je určen
pro jiný typ akce (viz obr. 4. Stavové lišty). Například po
přihlášení se zobrazí modrá lišta s přivítáním a oslovením
uživatele. Oranžová lišta se zobrazí například tehdy, když
není žádná položka v menu (nejedná se o závažnou chybu,

4. Stavové lišty

ale je to pouze informování uživatele o této skutečnosti). Po úspěšné změně například
článku se zobrazí zelená lišta, která uživatele informuje o provedení akce. Naopak pokud
by vznikla chyba a článek by se nemohl z nějakého důvodu uložit, vyskočí na uživatele
červená lišta, která jej informuje o neúspěchu akce, případně dalších krocích pro úspěšné
provedení.
Všechny tyto lišty jsou nastylovány pomocí nové technologie

(kaskádové

styly), která umožňuje i vektorové kreslení a animace. Proto můžeme vidět přes tyto lišty
lineární

zkosené

světlé

a

tmavé

pruhy.

Pokud

tuto

lištu

uvidíme

v nejnovějších prohlížečích založených na jádře WebKit (Chrome, Safari) nebo Mozilla
(Firefox), tak se světlé a tmavé pruhy budou animovat (pohybovat) směrem zprava doleva
a to vše díky technologii

.

background-image: -webkit-linear-gradient(135deg, rgba(255, 255, 255, .05) 25%, transparent 25%,
transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .05) 50%, rgba(255, 255, 255, .05) 75%,
transparent 75%, transparent);

Výše můžeme vidět

zápis pro šikmé šrafování v prohlížečích na jádře

WebKit. Nejprve je udáván úhel a poté jsou vykresleny 2 trojúhelníky, jedna polovina
čtverce pozadí je světlejší a druhá tmavší. Podle velikosti pozadí se poté mění procentuálně
i šíře pruhů. Dále zde můžeme vidět bílou barvu s jasem v procentech. Tímto docílíme
světlých a tmavších odstínů.
-webkit-animation: animate-bg 5s linear infinite;

Zde je ukázka pohybujících se pruhů. Animujeme tedy pozadí, které za 5 vteřin
urazí svou šířku v nekonečných cyklech. Díky jednoduchému zápisu

můžeme docela

složitou animaci použít velmi krátkým kódem. Bohužel je zde absence funkčnosti v jiných
prohlížečích. Proto je dále v systému využito pro animace javascriptu, který se ve všech
prohlížečích chová stejně.
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2.3.2.2.5

Obnovení (znovuvytvoření) zapomenutého hesla

Abychom se ještě vrátili k přihlašovacímu formuláři, je v něm implementován i
druhý formulář pro obnovení hesla. Při kliknutí na odkaz vlevo dole

,

se nám ukáže velmi pěkná animace zmizení a opětovného zobrazení nového formuláře
v místech toho přihlašovacího. Zde je již pouze jediný prvek pro zadávání dat a to pro
email. Tedy pokud uživatel zapomene své heslo, takto si jej může následně velmi rychle
obnovit. Do kolonky zadá svůj email, a pokud je tento email nalezen v databázi, odešle se
na něj speciální email, ve kterém bude vygenerovaný odkaz pro změnu hesla. Celá
funkčnost je tedy taková, že když se potvrdí existence uživatele, vygeneruje se speciální
token (podobný jako pro trvalé přihlášení), který se zapíše do databáze a přiřadí k uživateli.
Poté se odešle uživateli v emailu adresa a pokyny pro obnovu hesla.
V konfiguračním souboru je zapsán administrátorský email, který je použit pro
odesílání všech emailů ze systému. Protože bychom museli mít na serveru vlastní
(protokol pro přenos elektronické pošty) a většinou není k dispozici, využijeme server
poskytovatelů freemailů (bezplatné emaily). Bohužel, pokud naše stránky nejsou
hostovány u společnosti, která zajišťuje správu emailů, může se stát, že pokud uživateli
přijde email ze serveru, na kterém není daný email registrován, je označen jako spam
(nevyžádaná pošta). Je sice velmi malá pravděpodobnost, že hostingová společnost nebude
mít aktivní

, ale pokud jsme sami svou hostingovou společností a tedy naše stránky

běží na našem počítači (serveru) doma, je toto velmi pravděpodobné. Tedy adresa, která
nám přijde v emailu, ze které si můžeme obnovit heslo, může vypadat následovně:
Tato adresa nás přesměruje na speciální tajnou stránku na našem webu, která si
zjistí, zdali takový token existuje u nějakého uživatele. Pokud ne, je zabráněn samozřejmě
přístup, ale pokud ano, máme zde možnost do jednoduchého formuláře vyplnit nové heslo
a odeslat. Nové heslo po odeslání zašifruje opět

algoritmem a uloží ho ke

konkrétnímu uživateli do databáze. Přepíše se tedy heslo stávající (které jsme zapomněli).
Pokud se vše povedlo korektně, vypíše se nám hláška, že se již můžeme přihlásit s novým
heslem. Nyní tedy postačí přejít opět k přihlášení do administrace a přihlásit se s novým
heslem k našemu účtu.
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2.3.2.2.6

Administrace

Ihned po přihlášení do
administrace,

jak

již

bylo

zmíněno, se nám objeví modrá
informující lišta, která nás uvítá
v administraci.

5. Administrace

Design administrace je velmi jednoduchý, lehký, ve stříbrné a bílé barvě, s barvami
pastelovými (viz obr. 5. Administrace). Celá struktura administrace je tvořena dvěma
horizontálními a jedním vertikálním menu. První a nejhlavnější menu se skládá z 5 odkazů,
kde každý vede na konkrétní sekci. Každá sekce poté má přiřazeno vertikální menu, kde
jsou upřesňující odkazy na jednotlivé funkce systému. Posledním menu, nebo spíše
souhrnem odkazů, jsou tři poslední položky zarovnané napravo v hlavní liště nahoře. První
odkaz směřuje na veřejný web, který otevře v novém panelu prohlížeče, poslední nás
odhlásí přes již zmíněné postupy, a druhý odkaz je roletkové menu, odkud si uživatel může
změnit základní informace o svém účtu, odeslat email nebo přejít na stránku se
statistikami. Nyní se podíváme na veškerou funkčnost administrace a její aplikování.
2.3.2.2.7

Struktura funkcí

V administraci je veliké množství funkcí, které je nutno jednoduše volat. Je tu
kladen důraz i na jistou hierarchii souborů, které mezi sebou musí komunikovat. Nejlepším
řešením se tedy ukázalo to, že všechny funkční kódy jsou uloženy v jednom souboru. Tím
se dosáhne jisté bezpečnosti z důvodu ošetření pouze jediného zabezpečení a poté i
jednoduchosti při programování. Tedy veškerá funkčnost systému je uložena v jediném
souboru a pouze tento jediný soubor má přístup k databázi. Protože je zde touha po
rychlosti uživatelské práce, je zde využíváno

. Jedná se o technologii

,

která dokáže odeslat dotaz na externí soubor a přijmout od něj nazpět data, a to vše bez
znovunačtení stránky.
Principiálně je toto řešeno tak, že při kliknutí na jakoukoli položku v menu se
zobrazí samostatný soubor, který právě pomocí

stáhne obsah z databáze a vykreslí

jej. Všechna funkčnost se tedy přesouvá na jeden soubor a proto je jednoduchá jeho správa.
Pokud se tedy do budoucnosti bude modifikovat stávající funkčnost, postačí pozměnit
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pouze jediný soubor. Samozřejmě pokud budeme přidávat funkce systému, už bude nutno
změnit více souborů, ba dokonce i databázovou strukturu.
2.3.2.3

Konkrétní funkčnost

Nyní se podíváme postupně na veškerou funkčnost systému počínaje od
administračních funkcí.
Každá z těchto funkcí je zavolána po stisku konkrétní položky v menu. Systém pak
načte jednoduchý soubor se strukturou výpisu a poté se dotáže souboru (s funkcemi), který
vrátí požadovaný výsledek. Ten se pak vypíše uživateli jako obsahová část.
Hlavní dashboard

2.3.2.3.1

Tento soubor ze složky

, kde jsou uloženy všechny soubory odkazující

na funkčnost systému, se nazývá
. Ihned při prvním
vstupu

do

administrace

se

přesměruje obsah právě na tento
6. Dashboard

soubor.

Jsou zde zvoleny jakési dlaždice s textem, definující jejich podstatu a odkaz (viz
obr. 6. dashboard). Takové dlaždice jsem zvolil pro rychlejší procházení strukturou
administrace ke konkrétní funkci. Na dlaždicích můžeme vidět podobné šrafování, které je
u informačních lišt. Jsou zabarveny do pastelově modré barvy a slouží jako odkazy na
příslušné části administrace. Podobný seznam nese i hlavní horizontální menu. Po najetí
myší na libovolnou dlaždici se tato konkrétní dlaždice postupně vyjasní a bude více
zvýrazněna oproti ostatním. Tento efekt jsem řešil přes

knihovnu

, která mění příslušnou průhlednost pro kaskádové styly. Při kliknutí třeba na
dlaždici s názvem

nás systém přesměruje na další dashboard.

Pokud se lépe podíváme do pravého horního rohu obsahové stránky, můžeme zde
vidět malé zašedlé šipky, směřující od sebe. Po kliknutí na ně se odstraní boční levé menu
a obsah se roztáhne na celou šíři stránky. Opět při dalším kliknutí se obsah smrští a objeví
se nalevo boční menu. Tato funkce může být žádoucí například pro „hezčí“ zobrazení
výpisu článků apod.
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Rozdělovací dashboard

2.3.2.3.2

Opět se před námi zobrazí šachovnice barevných obdélníků, která zde symbolizuje
konkrétní funkce v dané kategorii. Zde poukáži na fakt, že hlavní dashboard téměř kopíruje
všechny odkazy z hlavního
menu a tudíž na tuto stránku
se

můžeme

dostat

7. Rozdělovací dashboard

i kliknutím na odkaz v hlavním menu. Tento dashboard jsem ladil již do pastelově zelené
barvy a opět každá dlaždice má šrafování. V této kategorii jsou tři položky (funkce).
První položka

nás odkáže na další komponentu, a tedy

pochopitelně tu, která se stará o články.
2.3.2.3.3

Obsah – Správce článků

8. Výpis všech článků

Tato komponenta je jedna z nejdůležitějších vůbec pro

. Díky ní je možno

články vytvářet, jakkoli modifikovat či mazat. Každý takto vytvořený článek má jisté
parametry, dle kterých se můžeme orientovat. Všechny tyto parametry jsou stylizovány do
tabulky, kde zastávají pozici sloupců.
Prvním je samozřejmě

. Jedná se o jedinečný identifikátor daného článku. Pro

uživatele je sice tato informace jen a pouze informativní, ale hodnota

zastupuje

konkrétní databázový řádek a tedy nějakou informaci, se kterou se nadále pracuje (v
systému). Tímto
Další údaj je

se tedy odkazuje na konkrétní článek, aby jej bylo možno používat.
článku a poté následuje

. Tyto údaje jsou pro nás kvalitativně

nejdůležitější a právě díky nim můžeme tvořit dané články v našem
parametr s názvem

. Následuje

, který slouží jako textový odkaz na daný článek.

V systému jsou sice přiřazeny dané odkazy v menu na čísla

konkrétních článků, ale pro

lepší přehlednost je tu tento parametr, který nám pomůže v orientaci v článcích. Tento údaj
je též i použit do
dané

adresy (při zapnutém

), a tudíž může uživatel podle

adresy rozpoznat, o jaký článek se jedná.
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Dalším

a

posledním

viditelným

parametrem

je

parametr

s názvem

. Jedná se prozatím o experimentální část systému, díky které je
možné k článku přiřadit několik souborů, které je možno následně stáhnout uživatelem
stránek. Tento údaj má tedy jen číselnou hodnotu, která poukazuje na počet přiložených
souborů k článku. Poslední sloupec tabulky je ponechán pro akce s daným řádkem
(článkem). Zde je možnost editace a smazání konkrétního článku. Celou tabulku můžete
vidět na obrázku 8. Výpis všech článků.
Abychom lépe pochopili celou strukturu odkazování na danou funkci, níže je
vypsána část souboru, na který se odkáže z položky menu.
<script>
$(document).ready(function () { // je stránka načtena?
BefLoad(".tableArticles"); // načte načítací progressbar
location.hash = 'ShowAllArticles'; // nastaví hashtag do URL /#ShowAllArticles
// vyšle se POST požadavek na soubor s funkcemi
$.post("includes/functions.php", { akce: "ShowAllArticles" }, function(data) {
$(".tableArticles").html(data); // vypíší se data, která byla navrácena
});
});
<div class="tableArticles"></div>

Takto nějak vypadají všechny soubory, které jsou načítány z menu. V kódu
můžeme vidět krásné využití technologií

knihovnou

,

či

.

Pro vysvětlení: když je dokument (webová stránka) připraven (je navázáno spojení), zavolá
se funkce pro vykreslení
Následně je do

(jakési lišty, která znázorňuje proces načítání).

adresy zapsán název funkce, na kterou se odkazuje. Toto je prozatím

pouze pro potřeby kontroly kódu, aby bylo jednodušší z webového prohlížeče zjistit, jaká
funkce byla zavolána. Přicházíme k hlavní funkci. Zde je díky knihovně
zavolán

požadavek typu přenosu

elegantně

, který se dotáže již zmiňovaného funkčního

souboru, který nám vrátí obsah stránky. Tento obsah se poté vloží do již předem
připraveného

elementu

.

Následuje zavolání souboru s funkcemi. Protože je tento soubor zavolán
asynchronně (na pozadí) oproti viditelné webové stránce, je nutno v něm definovat
všechny náležitosti podobně jako u prvního souboru

. Tedy načtení hlaviček,

konfiguračního souboru a hlavně vytvoření nového spojení na databázi. Nová inicializace
zde byla nutná z důvodu ukončeného spojení po načtení webové stránky uživateli. Tudíž
nebylo možné se kamkoli odkazovat. Protože se jedná o soubor, který má přístup
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k databázi a hlavně k jejím funkčním skriptům, je nutné, aby tento soubor byl zabezpečen,
aby jej případný útočník nemohl jednoduše zneužít.
Jak již bylo zmíněno, u procesu přihlašování uživatele do administrace se potřebné
údaje o něm vložili do sessions. Tyto údaje, spíše konkrétně jeho jedinečný identifikátor
(který byl až později přidán při optimalizaci systému) se porovnal s identifikátory
uživatelů v databázi. Protože

se skládá ze šifry

, je velmi nepravděpodobné jeho

uhádnutí či vytvoření stejné hodnoty u dvou uživatelů. Takto je docíleno bezpečnosti při
přístupu k funkcím, které modifikují obsah systému.
Pokud se vrátíme ke struktuře kódu, velmi se mi osvědčilo (vzhledem k rychlosti
odezvy) využití větvení (rozhodovací příkazy, porovnávací operátory). Funkční soubor je
zavolán metodou

, která zajišťuje „neviditelné“ (na pozadí) přenášení dat mezi

serverem a uživatelem. Tedy se po kontrole uživatele kontroluje parametr přenosu
s názvem

, ve kterém je předána hodnota pro vykonání příslušného kódu. Níže je

zkrácená ukázka rozdělení s výpisem všech uživatelů z funkčního souboru.
if($akce == "ShowAllUsers") // vypíše seznam všech uživatelů
{
$users = $_SESSION["mysql"]->ArrayZaznam("users"); // načtení všech údajů o uživatelích
$sloupce = $_SESSION["mysql"]->ArrayColumn("users"); // načtení sloupců tabulky

$vypis = '<h3>Výpis všech uživatelů</h3>'
for($i = 0; $i < count($users); $i++) // procházení všemi uživateli
{
$vypis .= '
<td class="action">
<a onclick="ShowEdit('.$users[$i][0].');" class="edit">Editovat</a><br>';
if($_SESSION["user"]["id"] == $users[$i][0])
{ // pokud se jedná o aktuálního uživatele, nevypíše odkaz na smazání
$vypis .= "<br>";
}
else
$vypis .= '<a onclick="Delete('.$users[$i][0].');" class="delete">Smazat</a>';
}
echo $vypis; // výpis celé tabulky
}
elseif($akce == "ShowAllMenus") // ... atd ...

Ve zdrojovém kódu můžeme vidět velmi stručně strukturu a funkci výpisu. Nejprve
se přejde na kód, který je definován parametrem

. Poté se začne s vykonáváním kódu

a následným výpisem na stránku. Protože ale tento kód je volán na pozadí přes

, tento

výsledek se vloží do stránky, která jej zavolala. Tímto se docílí rychlejší práce
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v administraci, protože se načítá pouze obsah a nikoli celý design a struktura webových
stránek.
Následuje důležitá informace. Je zde záměrně použito větvení oproti například
vytvoření třídy pro práci s kódem. Po osobním zdlouhavém zkoumání jsem došel k závěru,
že kód zaobalený třídou má delší návratovou odezvu než ten, ve kterém je využito větvení.
Tento fakt je tvořen tím, že při inicializaci třídy a následném odeslání výsledku se odesílá
celá instance konkrétní třídy a pokud se jedná o třídu s větším počtem právě nepoužitého
kódu, zabírá větší výkonnostní náročnost, a aby bylo možné různé funkce z této instance
volat později. Možná to zní jako paradox, ale tato instance se ihned po odeslání dat maže,
protože již není dále využívána. Tudíž by se při každém volání jakékoli funkce musela
znovu vytvářet a zbytečná data by se opět posílala nazpět. Zato větvení jen přiřadí část
kódu pro vykonání, ale díky porovnávací funkci

docílíme toho, že proces, po

úspěšném nalezení správného kódu a jeho vykonání, se ukončí, a tím pádem se přeskočí
všechny ostatní porovnávací operátory. Tímto je ušetřen čas k navrácení výsledku. Poté se
již odešle nazpět jen výsledek a nikoli celá instance třídy. Jediným záporem tohoto řešení
je to, že pokud voláme funkci, která je ve větvení odkázána mezi posledními, její vykonání
bude trvat déle (v řádu mikrosekund) než u funkcí, které jsou na prvních pozicích. Tudíž
tento přístup není vhodné aplikovat pro opravdu veliké množství operátorů, protože se zde
ztrácí přehlednost kódu.
Abychom mohli se články pracovat, je nutno nějaké nejprve vytvořit. To
provedeme kliknutím na zelený odkaz v pravém horním rohu tabulky výpisu všech článků.
Ihned po kliknutí se opět zavolá

a dotáže se souboru s funkcemi na obsah stránky

pro tvorbu článků. Poté uvidíme jednoduchý formulář, kde vyplněním různých textových
polí zadáme obsah článku. První položka je opět

. Tuto položku není nutné vyplňovat,

protože se vyplní automaticky (v dalších verzích systému vymizí). Ale je tu právě pro
možnost ladění systému bez nutnosti manuálních úprav v databázi. Další položka je
. Zde se vyplní nadpis článku, který později na stránkách bude sloužit jako odkaz
na daný článek. Je tu možnost nevyplnit toto pole a tak se nám vytvoří článek, který nemá
nadpis (možno použít jako úvodní slovo). Následuje to nejdůležitější pole. Prozatím se
jedná o experimentální editor, ale funkční. Tímto editorem můžeme nastylovat svůj obsah
(zarovnání, odsazení, seznamy, tučné písmo atd.). Editor pracuje na bázi
Javascriptu, takže výsledný obsah je jakási

formou

stránka. Samozřejmě je zde možnost i

úpravy čistého zdrojového kódu článku. Mezi poslední textová pole patří
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.

Jedná se o již zmiňovaný parametr

. Tudíž tento název bude použit pro

orientaci mezi ostatními články a následně bude možnost na něj odkázat při tvorbě menu.
Celý formulář viz obr. 9. Tvorba nového článku. Téměř u každého prvku je i vyskakovací
nápověda, která by měla objasnit funkci daného
prvku.
Poté tu je ještě jedno tlačítko, které
zobrazí plovoucí okno na tmavém pozadí pro
výběr souborů, které je možno přiložit k článku
(viz obr. 10. Přidávání souboru k článku). Opět je
zde použito

knihovny. Tudíž je možno

interaktivně vybrat více souborů a poté postačí
jen
kliknout
na
tlačítko

9. Tvorba nového článku

. Pokud jsme skončili
s úpravami
10. Přidávání souborů k článku

tlačítko

článku,

jednoduše

klikneme

na

a článek se uloží do databáze a

opět uvidíme tabulku se všemi články, kde nám přibude ten náš nově vytvořený. Následně
budeme informování barevnou lištou o úspěšnosti akce. Pokud budeme chtít článek
smazat, postačí kliknout v jeho řádku na tlačítko
opravdu chceme smazat článek s konkrétním

. Systém se nás dotáže, jestli

a při potvrzení se článek smaže z databáze.

Následně je velmi užitečné článek v průběhu pozměnit. To postačí kliknout na
odkaz

, který nám vypíše stejný formulář jako při tvorbě článku, ale všechny

hodnoty již budou vyplněny. Opět po úpravě článku kliknutím na tlačítko
uložíme.
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jej

2.3.2.3.4

Obsah – Vertikální menu

Jedná se o jakési sekce menu, které mohou být rozděleny dle obsahu. Opět se nám
zobrazí známá tabulka výpisu, kde uvidíme názvy těchto sekcí s jejich

a opět napravo

11. Vertikální menu

řádku se nám objeví odkazy pro jejich správu (viz obr. 11. Vertikální menu). Nyní je zde
ještě přidána možnost měnit jejich pořadí, protože v tomto pořadí (dle

) se nám zobrazí

na veřejných stránkách.
Při stisku tlačítka

se nám místo odkazů pro správu dané sekce

zobrazí jakési značky (šipky) reprezentující posun článku dolu či nahoru. Po stisku značky
se obmění hodnoty

sousedících sekcí.

Opět je zde možnost vytvářet nové sekce kliknutím na odkaz vpravo nahoře nad
tabulkou. Poté se nám objeví o něco jednodušší formulář, než to bylo u článků. Zde je
vyžadována pouze jedna hodnota, a to
název dané sekce (viz obr. 12. Tvorba
nového menu). Podobně jako u článků lze i
tady následně upravit již vytvořenou sekci
a samozřejmě ji i smazat.
12. Tvorba nového menu
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2.3.2.3.5

Obsah – Správce položek menu

13. Správce položek menu

Posledním odkazem v administračním menu sekce Obsah je správce konkrétních
položek v sekcích menu pro veřejný web. Protože je struktura veřejných stránek rozdělena
na horizontální (hlavní) menu a vertikální menu, bylo nutné i položky k nim patřící oddělit.
Toto je zde řešeno pomocí tzv. záložek (karet), kde každá bude sloužit pro jistý druh menu
(viz obr. 13. Správce položek menu).
První záložka je nazvána

. Je zde stejně formátovaný výpis tabulky jako

na stránkách výše. Je zde pouze jeden parametr navíc, a to

. Ten nás informuje o

článku, který je přiřazen k danému odkazu menu. Ovšem je zde pozměněna struktura
vytváření nové položky (viz obr. 14. Tvorba nové položky).

14. Tvorba nové položky
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Na obrázku na předchozí stránce můžeme vidět dosud nevídanou strukturu. Je zde
veliký blok, kde je možno si vybrat jeden z již vytvořených článků, nebo zapsat odkaz
ručně. Při výběru již vytvořeného článku se ke konkrétní položce v menu přiřadí již
zmiňovaná hodnota

právě konkrétního článku. Naopak v druhé variantě je možné zapsat

odkaz ručně. Jsou zde nastavena kritéria, že pokud odkaz má být externí (na jinou stránku
než tu, která je v systému), musí začínat udáním protokolu (třeba

//). Pokud ale

chceme odkázat například na složku s administrací, musí končit lomítkem

(třeba

). Chytrý algoritmus sám rozezná, jestli se jedná o odkaz externí či
interní a podle toho sám upraví výsledný odkaz. Opět stačí stisknout tlačítko

, či

u editace.
Po kliknutí na další kartu

, se nám zobrazí další výpis karet (sekcí

menu), které jsme si dříve vytvořili ve

. Opět zde fungují stejná

pravidla pro vytváření a editaci položek v menu, i s možností změny pořadí (viz obr. 15.
Správce položek menu – Vertikální menu).

15. Správce položek menu – Vertikální menu

2.3.2.3.6

Obsah – Titulní strana

Velmi přívětivým nastavením je vybrání titulní stránky. Tato funkce umístí jeden
konkrétní článek na úvodní stránku veřejného webu. Tedy pokud na stránky přijde nový
uživatel, uvidí prvně tuto stránku. Nastavení této
titulní strany je velmi jednoduché. Postačí
z rolovacího menu vybrat příslušný článek (musí
být již vytvořen) a kliknout na tlačítko
(viz obr. 16. Titulní strana). Systém zapíše do
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16. Titulní strana

databáze příznak, který identifikuje jeden článek jakožto hlavní. Tento článek se poté při
vykreslování veřejného webu zobrazí na titulní straně.
2.3.2.3.7

Média

V hlavním menu administrace se jedná o třetí položku. Opět jsou zde zelené
dlaždice, které odkazují na další položky (viz obr. 17. Média).

17. Média

Tato sekce slouží pro veškerý multimediální obsah stránek, tedy spíše pro jeho
prohlížení. Jedná se zatím o sekci v úpravách, a proto jsou zde funkční prohlížeče jen
některých souborů.
Při kliknutí například na
sekci s obrázky se nám zobrazí
přehledný výpis všech obrázků,
které jsme do systému nahráli (viz
obr. 18. Zobrazení obrázkových souborů).

18. Zobrazení obrázkových souborů

Následně při kliknutí na název obrázku nám opět zašedne obrazovka a uprostřed se
zobrazí konkrétní obrázek. Tento efekt je opět řešen přes

a svobodnou knihovnu

.
Zato prohlížeč dokumentů byl veliký oříšek. Protože nativní podpora v
bohužel není. Proto bylo nutné využít podporu třetích stran. Zde se velice osvědčil
prohlížeč dokumentů od Google Inc., který zvládá veliké množství formátů. Opět je zde
zašednutá obrazovka a uprostřed zobrazený konkrétní dokument.
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Ovšem je zde i velmi intuitivní nahrávání souborů. Jak jsem již zmínil, v této verzi
projektu jsou některé formáty omezeny, ale některé
fungují na výbornou! Tudíž nahrát do systému soubor
nepodporovaného formátu není možné. Tlačítkem
na stránce s nahráváním můžeme
jednoduše vybrat více souborů pro upload (nahrání).
Ihned se z těchto souborů načtou názvy přes
technologii

(pokud prohlížeč nepodporuje,

při uploadu nebudou vidět názvy těchto souborů a
grafický průběh). Poté při stisku tlačítka

se

začne s nahráváním souborů postupně. Jsou zde

19. Nahrávání souborů

přehledné progressbary, které indikují stav nahrávání (viz obr. 19. Nahrávání souborů).
Vedle každého názvu souboru se objeví barevná lišta indikující stav nahrání
souboru. Tato lišta je postupně zabarvována dle procentuální hodnoty od červené do zelené
barvy. Pokud nahraný soubor má podporovaný typ, automaticky jej systém rozezná a
zařadí do správné složky médií. Konkrétně obrázky na obrázku Nahrávání souborů se
umístí do složky s obrázky v systému.
Je zde ale důležité, aby tato složka v systému byla zapisovatelná! Protože systém
pravděpodobně poběží na

základu, je nutné přiřadit konkrétní složce oprávnění

pro zápis.
V budoucí verzi systému je zamýšleno toto oprávnění měnit dle potřeby.
2.3.2.3.8

Správce uživatelů

20. Výpis všech uživatelů

Mezi poslední odkazy systému patří právě ten, který se stará o uživatele. Tím jsou
myšleni administrátoři, kteří mají přístup do této administrace. Protože je politika tohoto
systému myšlena pro využívání společnostmi pro svou webovou prezentaci, nejsou zde
zahrnuta aktuálně práva pro každého člena zvlášť, ale všichni jsou si rovni.
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Opět zde uvidíme tabulku, kde nyní budou vypsání
všichni uživatelé (administrátoři). V hlavičce tabulky jsou
vypsány jen nezbytné informace, i když ke každému
uživateli jich je přiřazeno mnohem více (viz obr. 20. Výpis
všech uživatelů).
Je zde ovšem jedna zvláštnost. Systém sám
detekuje přihlášeného uživatele a nezobrazí odkaz pro
smazání. Tímto je zprvu zaručena ochrana ztráty přístupu
do administrace nechtěným smazáním svého účtu.

21. Tvorba nového uživatele

Při vytváření nového uživatele je opět vyobrazen velmi jednoduchý formulář, kam
se zadávají nutné hodnoty, které reprezentují uživatele (viz obr. 21. Tvorba nového
uživatele). Protože se uživatel přihlašuje svým emailem, je zde tato položka povinná,
stejně tak jako heslo. Ostatní položky jsou víceméně estetické. Jméno a příjmení slouží
spíše pro identifikaci více uživatelů v administraci.
2.3.2.3.9

Nastavení

Posledním odkazem v hlavním menu je položka

. Zde si může uživatel

velmi podrobně nastavit vlastnosti svého systému. Opět je tato kategorie dělena na více
odkazů, viz obr. 22. Nastavení.

22. Nastavení
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2.3.2.3.10

Nastavení – Správa šablon

Protože se v průběhu vytváření systému přidávaly různé šablony pro vyzkoušení
různých vzhledů, je zde vytvořena i samostatná správa těchto šablon (viz obr. 24. Správce
šablon). Jsou zde opět karty, a to tři, protože šablonu je možné nastavit na veřejný web,
přihlášení a administraci.

24. Správce šablon

Mezi těmito kartami lze pohodlně přepínat a na každé se vypíše podobná tabulka,
ve které budou veškeré informace o dané šabloně. V posledním sloupečku již nejsou
odkazy pro správu, ale odkazy pro nastavení dané šablony. Tedy při kliknutí na odkaz
, se šablona v témže řádku nastaví na hlavní a aktivní. Takto jednoduše lze
přepínat mezi šablonami. Velikou výhodou je to, že všechny tyto šablony jsou vytvořeny
na stejném základě a tudíž návštěvníkovi stránek se při změně šablony změní jen vzhled.
Odkazy a vše ostatní zůstávají stejné.
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Je zde i krásný efekt náhledu šablony po kliknutí na její obrázek, který jsme již

25. Náhled šablony

mohli vidět u prohlížení obrázků v médiích (viz obr. 25. Náhled šablony).
Každá šablona je svou strukturou jedna složka, která musí obsahovat jisté soubory,
které ji identifikují jakožto šablonu. Mezi tyto soubory patří

, který je

nastylovanou šablonou webových stránek. Zde je nutné, aby byla šablona kompatibilní
s aktuální verzí systému, což znamená, že musí obsahovat přesně definované proměnné,
které se budou vypisovat. Dalším souborem je

, ve kterém je zapsána struktura

šablony a informace o ní. Posledním souborem je miniatura (obrázek) dané šablony pro
vykreslení v administraci. Tato miniatura musí mít název
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.

2.3.2.3.11

Nastavení – Předvolby systému

Další odkaz v této kategorii slouží pro zobrazení a následné upravení vlastností
systému. Tato část je v prozatímní fázi velmi
strohá, ale pro základní nastavení bohatě
postačí. Jedná se vlastně o změnu údajů
v konfiguračním souboru. Tento soubor musí
tedy mít příslušná práva pro zápis. Jsou zde
opět tři karty, kde jedna se stará o přístup
k databázi, druhá pro přístup k

adresáři,

kde je uložen systém, a ve třetí jsou systémová
nastavení. Mezi tato nastavení (přepínače stavu)
patří například
26. Nastavení systému

soubor

(je zde potřebný
, který konfiguruje nastavení

Apache serveru), zobrazení chybových hlášení, logování systému a další. Následují textová
pole, ve kterých jsou údaje jako systémový email (slouží pro odesílání elektronických
zpráv ze systému), název veřejných stránek, jejich slogan či popis těchto stránek.
Nezbytným parametrem je zde konkrétní

adresa, která směřuje na root webu. Díky

této adrese se mohou vytvářet veškeré odkazy, které směřují napříč webovými stránkami.
Tato hodnota se automaticky vyplní při instalaci systému. Část nastavení viz obr. 26.
Nastavení systému.
2.3.2.3.12

Nastavení – Práva souborů

Velmi důležitou částí nastavení je ta, která se stará o zapisování souborů a složek.
Jsou zde dvě karty, kde jedna vypisuje tabulkový výpis důležitých souborů (které by měly
být všechny nastaveny pro zápis) a druhá slouží k výpisu úplně všech souborů v systému
(tato funkce je pouze orientační a v budoucích verzích bude značně upravena). Na obrázku
níže, viz obr. 27. Zapisovatelnost souborů a složek, můžeme vidět tabulkový výpis všech
důležitých souborů, které jsou závislé na zápisu.
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27. Zapisovatelnost souborů a složek

V pravém sloupci můžeme vidět aktuální stav zápisu souboru. Jednoduchým
kliknutím na tento stav se zapisovatelnost zruší, či nastaví. Níže můžeme vidět část
zdrojového kódu, která mění Zapisovatelnost souborů.
$file = $_POST["file"]; // předání názvu souboru do lokální proměnné
// předání přístupu k FTP z konfiguračního souboru
$ftp = $settings->ftp;
$ftpUser = $settings->ftpUser;
$ftpPass = $settings->ftpPass;
$ftpDir = $settings->ftpDir;
$conn_id = ftp_connect($ftp); // navázání spojení s FTP
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftpUser, $ftpPass); // připojení k FTP účtu

if(is_writable($file)) // je soubor zapisovatelný?
$result = ftp_chmod($conn_id, 0644, $ftpDir.$file); // nastaví práva pro NEzapisovatelnost
else
$result = ftp_chmod($conn_id, 0777, $ftpDir.$file); // nastaví práva pro zapisovatelnost
ftp_close($conn_id); // ukončí FTP spojení

Výše můžeme vidět, jak je jednoduchý přepis práv k danému souboru.
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2.3.2.3.13

Nastavení – Systémové informace

Poslední položkou v menu nastavení jsou systémové informace. Je zde pouze jedna
informační tabulka, která nám vypíše důležité informace o systému (verze, sestavení…).
Viz obr 28. Výpis systémových informací.

28. Výpis systémových informací

V době psaní této dokumentace se systém nacházel ve verzi

.

Toto krkolomné číslo bylo automaticky vygenerováno debuggerem systému, který
automaticky při každém sestavení (bráno změna jakékoliv části systému neboli neshoda
s předcházející verzí) navýšil poslední část verze o jedna, následně druhou poslední
navyšoval při přidání nových funkčností (to ale neznamená, že v systému je 543 funkčních
částí, toto je pouze počet sestavení, kdy byla přidána či ubrána alespoň jedna funkce) a třetí
část verze odzadu znamená počet vydání verzí systému. Alfa verze konkrétněji znamená,
že systém je stále v úpravách a optimalizacích a není zaručena jeho bezchybnost. Na
dalších řádcích můžeme vidět, že tento systém je pojmenován Stříbrný kolibřík, hash
sestavení celého systému a datum s časem sestavení.
Na posledních dvou řádcích chybí údaje neboli místo nich je odkaz s nápisem
. Při kliknutí systém spočítá všechny řádky a velikost systému na disku. Poté tyto
informace vypíše místo odkazu. K tomuto okamžiku to dělá
disku.
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řádků a

MB na

2.3.2.3.14

Statistika

V administraci vpravo nahoře je odkaz

. Při kliknutí se nám rozbalí pod

tímto odkazem další tři položky. Tou poslední je

.

Nyní se nám přes celou obsahovou část rozprostře modrý obdélník, který v sobě
ukrývá jednoduchý graf návštěvnosti stránek za poslední dva týdny. Celý postup kontroly
návštěv je řešen pomocí

, které se zapíší novému uživateli do počítače, a poté je

systém při každém načtení kontroluje, zdali nevypršela jejich platnost. Tento graf viz obr.
29. Statistika přístupů.
2.3.2.3.15

Můj účet – Osobní detaily

Prostřední položkou v rozbaleném menu jsou

. Jak již název sám

napovídá, odkaz nás přesměruje na stránku s editací přihlášeného uživatele. Tuto položku
jsem zde vložil pro rychlejší a intuitivní změnu údajů o svém účtu.

29. Statistika přístupů

2.3.2.3.16

Můj účet – Zprávy

Poslední a vlastně první položkou v rozbalovacím menu jsou

. Jedná se o

jednoduchý formulář, kterým můžeme rozesílat emaily. Tuto možnost můžeme využít,
pokud třeba máme pro systém zřízenou vlastní emailovou schránku. Takto z ní můžeme
jednoduše odesílat emaily například našim zákazníkům.
Časem zde přibude správce emailových zpráv, pro ještě snadnější odesílání a
dokonce přijímání emailů.
2.3.2.4

Instalace

Protože tento systém je poměrně složité implementovat na webový server a
zprovoznit jej, byla téměř nutnost vytvořit jednoduchou instalaci systému, díky které snad
každý uživatel dokáže tento systém zprovoznit, aniž by se v tomto oboru více orientoval.
Celý systém tvoří jistou hierarchii souborů a složek a právě složka
slouží pro instalaci systému. Protože systém je chytře řešen, tak ihned po nahrání všech
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souborů a složek na webový server a následném zobrazení, nás systém přesměruje právě na
jeho instalaci. Tato instalace je tvořena nemnoha kroky, které jsou nezbytně nutné pro
zajištění komunikace mezi webovým serverem, databází a koncovým uživatelem.
Ještě před započetím instalace je nutno znát jisté informace, které by nám měla
sdělit hostingová společnost. Jedná se o přístupy k databázi,
2.3.2.4.1

atp.

Úvod

Jakmile zadáme adresu, kde se nachází náš systém, do prohlížeče, objeví se nám
jednoduchý web, který nás provede instalací. Viz obr. 30. Instalace – Úvod. Design
instalace je podobný designu administrace.

30. Instalace - Úvod

Instalace se zahájí kliknutím na tlačítko

.
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2.3.2.4.2

Předinstalační kontrola

Následuje předinstalační kontrola. Jedná se o stránku, kde jsou vypsány jisté
podmínky, které musí být splněny pro správnou funkčnost systému. Proto není možné
pokračovat v instalaci bez jejich splnění. Mezi tyto podmínky patří příslušná verze

či

zapnuté nějaké moduly a hlavně podpora zápisu do dvou nezbytně nutných souborů pro
instalaci. Jedná se o konfigurační soubor a soubor, který se stará o přesměrování adres. Viz
obr. 31. Instalace – Předinstalační kontrola.

31. Instalace – Předinstalační kontrola

Pokud všechny podmínky nejsou splněny, v horní části stránky se nám vysune
varovná lišta, která nás na to upozorní. Naopak při splnění se vysune lišta zelená, která
nám oznámí možnost pokračování. Místo tlačítka pro pokračování zde máme tlačítko
s nápisem

, které znovu zkontroluje všechny podmínky a až poté nás může

pustit dále instalací.
2.3.2.4.3

Nastavení databáze

Zde se v jednoduchém formuláři vyplní přístupová data do databáze. Tyto
informace by nám měla poskytnou hostingová společnost, nebo si vytvoříme vlastní
databázi na našem serveru, kde tato data použijeme. Viz obr. 32. Instalace – Nastavení
databáze.
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32. Instalace – Nastavení databáze

Na obrázku můžeme vidět, že nám k příslušným polím systém napovídá, co máme
vyplnit. Systém zkontroluje, zdali taková databáze existuje a pokud ano, zobrazí nám
potvrzovací lištu.
2.3.2.4.4

Nastavení FTP

Dalším krokem je zapsání přístupových údajů na

účet serveru. Přes tento účet

jsme nahrávali tento systém na server. Zde je důležité odkázat přesně na složku, kde je
systém uložen, protože systém kontroluje konfigurační soubor, ve kterém je mimo jiné
zapsána verze systému. Tudíž pokud bychom měli na serveru více složek s tímto systémem
a odkázali bychom na jiný systém než na ten, který právě instalujeme, systém by zjistil, že
se jedná o jiný systém a v instalaci by nepokračoval. Naopak pokud zjistí shodnost
konfiguračního souboru z instalace a složky na

, instalace bude pokračovat. Viz obr.

33. Instalace – Nastavení FTP.

33. Instalace – Nastavení FTP
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2.3.2.4.5

Nastavení systému

Zbývá už jen poslední a čistě formální stránka instalace. Zde vyplníme údaje
k veřejné a interní části systému. Název stránek či slogan a vytvoření nového
administrátora. Viz obr. 34. Instalace - Nastavení systému.

34. Instalace – Nastavení systému

Po odeslání se veškeré informace zapíší do konfiguračního souboru, nastaví se
adresování, vytvoří se obsah databáze (též i celá její struktura) a přidá se do ní
administrátor.
2.3.2.4.6

Dokončení

Nakonec se nám zobrazí informace o úspěšné instalaci (viz obr. 35. Instalace –
Dokončení) a na emailovou adresu, kterou jsme zadali při instalaci, nám přijde email, který
potvrzuje úspěšnou instalaci systému (viz obr. 36. Instalační email).

35. Instalace – Dokončení

36. Instalační email
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3. Závěr
3.1

Plány do budoucna

Jelikož tento systém je stále ve vývoji a ne všechny jeho funkce jsou dostatečně
ozkoušeny a jsou bezchybné, jsou naplánovány jisté akce pro zdokonalení celého systému
po funkční stránce.
3.1.1 Vícejazyčnost
Mezi první větší změny bude patřit vícejazyčnost aplikace. V současné verzi
systému je použita pouze čeština jako hlavní jazyk. Samozřejmě pro české uživatele je toto
žádoucí, ale bohužel se takto já, jakožto vývojář této aplikace, ochuzuji o zahraniční trh.
Proto do budoucna zamýšlím přidání více jazykových prostředí, která budou co
nejjednodušeji přepínatelná.
Již v této verzi je jakési prostředí připraveno právě pro více jazykových mutací.
Totiž veškerý obsah je tvořen dynamicky a je načítán z databáze. Takže poté bude stačit
jen přidání několika sloupců do již vytvořených tabulek v databázi a jiný jazyk by již mohl
být na světě. Samozřejmě „oříškem“ budou vícejazyčné články. Prozatím nad tím
přemýšlím tak, že by uživatel vytvořil například článek ve svém jazyce (češtině) a poté by
se mu nabídlo utvoření jiné jazykové verze článku. Měl by před sebou dvě okna, kde
v jednom by byl původní článek a ten druhý by vytvářel znovu, ale s nahlédnutím do
článku prvního. Jistě jsem přemýšlel i nad strojovým překladem, ale u českého jazyka je
bohužel nedostatečně kvalitní pro seriózní informace.
3.1.2 Dashboard
Na předchozích stránkách se již zmiňuji o tzv. dashboardu. Zatím se jedná o
zvětšení odkazů v menu, které by mělo sloužit k rychlejší navigaci. Ale jak je již trendem u
profesionálnějších CMS, tak na hlavní stránce jsou nejčastěji interaktivní statistiky.
Například seznam nejčtenějších článků, přihlášení uživatelé atp. Samozřejmě i tuto
funkcionalitu bych rád implementoval do svého systému.
Dále přemýšlím o živém chatu mezi administrátory, popřípadě vytvoření stránky
formou fóra. Zde by uživatelé mohli komunikovat s administrátory nebo mezi sebou.
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3.1.3 Návštěvní kniha
Momentálně v současné verzi systému není implementována komunikace či
zanechání vzkazu autorům webu. Proto plánuji vytvoření stránky do veřejné části webu,
kde bude uživatel mít možnost zanechání vzkazu autorům webu, popřípadě si na tento web
vytvořit svůj veřejný názor (návštěvní kniha).
3.1.4 Pluginy
Jedná se o jakési doplňky či moduly, které mají vlastní funkčnost, a tudíž je možné
je do systému vložit nezávisle na něm. Tuto funkcionalitu neboli spíše možnost bych chtěl
do systému implementovat, protože si myslím, že nemusím pokrýt veškeré tužby
budoucích uživatelů, a takto bych jim dal možnost si konkrétní funkci vytvořit a doplnit do
systému, aniž by jej museli radikálně měnit.
Již dnes má systém pro toto připravenou živnou půdu. Ve výsledku by si uživatel
vytvořil příslušnou funkci pomocí skriptu, který by pak implementoval například do menu
či článků. Ovšem je zde požadováno co nejintuitivnější prostředí a předpokládám neznalost
programování budoucích administrátorů. Takže je zde zatím veliká propast mezi
současným systémem a tím, který by si mohl intuitivně sám administrátor upravit.
3.1.5 Dokumentace
Mezi prvoplánové akce je naplánována uživatelská dokumentace, která by sloužila
budoucím majitelům tohoto systému při jeho používání či při vlastním dotváření systému.
Zde bych směřoval jak na úplné „laiky“ v oboru programování, tak i na ty více zkušené.
Chtěl bych zde vysvětlit veškerou hierarchii systému, aby si mohl kdokoli tento systém
upravit po svém. Dodáním či změnou funkčních částí systému atp.
3.1.6 Formáty souborů
Jak již bylo zmíněno, do systému lze nahrát soubory určitých formátů. Do
budoucna bych tento seznam rád rozšířil. Dále bych chtěl vytvořit lepší prohlížeč
nahraných souborů, který momentálně funguje pouze na text, dokumenty a obrázky. Mohla
by se přehrávat videa či zvuk a poté tyto soubory vložit přímo do obsahu stránky.
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3.1.7 Intuitivní úprava a nahrávání šablon
Další částí, vhodnou pro zdokonalení, jsou šablony. Zde bych rád implementoval
širší spektrum úprav na šabloně jak veřejného webu, tak administrace. Do úprav by byla
zahrnuta změna barev či rozložení stránky.
Dále bych chtěl implementovat možnost nahrávání dalších šablon do systému z
administrace. Prozatím je toto řešeno nahráváním přes FTP přímo do složky se šablonami.
3.1.8 Živé zobrazení šablon
Následně by jistě většina uživatelů ocenila živý náhled dané šablony. Tuto
funkcionalitu by využili ti, kteří by provozovali rozsáhlejší web, na který chodí spousta
návštěvníků a nebylo by vhodné jim zobrazit například šablonu, která ještě není dokonale
upravená.
3.1.9 Titulní strana
V prozatímní verzi systému je na titulní straně zobrazen právě jeden článek. Právě
proto uvažuji, že na titulní straně půjde měnit její rozložení a struktura. Samozřejmě půjde
zde přidávat více článků a půjde upravit jejich rozsahy, zarovnání atp.
3.1.10 Oprávnění
V administraci nyní může hospodařit mnoho administrátorů, a dokonce zároveň, ale
jejich práva jsou v této verzi stejná. Do budoucna by možná někdo ocenil rozdělení
administrátorů podle jakési hodnosti. Administrátor, redaktor, editor atp. Na druhou stranu
by tímto rozdělením tento systém dostal úplně jiný směr, než pro který byl zamýšlen.
Zprvu to měl být systém pro prezentaci firem, osob, produktů či nápadů a takto by se
z něho stal prostý redakční systém.
3.1.11 Aktualizace
Protože systém stále není ve finální verzi, časem bych chtěl vytvořit administrační
modul, který by hlídal aktualizace a dokázal by tento systém povýšit na vyšší verzi za
běhu. Toto si představuji tak, že bych měl někde centralizovaný repozitář, kterého by se
dotazovaly instance systémů na jeho verzi. Pokud by se uvolnila nová verze systému,
uložila by se právě do tohoto repozitáře a ostatní systémy by si stáhly jen soubory, které by
se změnily od jejich verze. Takto by byla jistě vhodná správa všech systémů.
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Na druhou stranu se zde musí počítat i se složitějšími zásahy do struktury systému,
a proto někdy bude nutné stáhnout celý nový systém a znovu jej nainstalovat (samozřejmě
se zachováním již uložených dat).

3.2

Shrnutí

Tento systém byl vytvořen jakožto dlouhodobá maturitní práce, ale se záměrem jej
v budoucnu využít i v širším měřítku.
Prozatím

je

tento

systém

nasazen na mé osobní stránky (viz
obr. 37. Osobní stránky běžící na
tomto CMS) a jeho provozem se
snažím

doladit

jeho

veškerou

funkčnost.
Není zde záměr předčit či

37. Osobní stránky běžící na tomto CMS

okopírovat jiné, již dlouho zaběhlé webové systémy. Je zde snaha vytvořit si nový a vlastní
webový systém, který je ušitý na míru všem mým potřebám. A protože tento systém bych
chtěl nabídnout i širší veřejnosti, je zde snaha do něj přidat funkce, které by využili i jiní.
Celý tento systém byl naprogramován jedním člověkem, a to mnou. Byly zde
využity pouze volně dostupné zdrojové kódy (

), jinak veškerý zdrojový kód byl

navržen, sestrojen, implementován a zprovozněn od úplného začátku až do konce bez
použití autonomních programů pro tvorbu stránek.
Byla zde snaha utvořit validní systém bez chyb, ale v zadaném termínu pro
vypracování bohužel nebylo v mé moci tohoto dosáhnout stoprocentně. Proto je systém
stále ve verzi alfa, aby jej bylo možné dále upravovat a zdokonalovat. Samozřejmě se
předpokládá přechod na verzi beta a poté už by měl být systém připraven pro veřejné
použití.
Tento systém je sice stále ve vývoji, ale myslím si, že stojí minimálně za
vyzkoušení. Proto vřele doporučuji tento systém vyzkoušet a popřípadě se naladit a těšit
se na jeho novou verzi.
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