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ABSTRAKT

Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  návrhem  a  implementací  databázového 

systému  a  webového  rozhraní  pro  elektronický  obchod.  Webové  rozhraní  bude 

rozděleno do dvou částí.

První  část je určena zákazníkům a umožňuje registrovat se, objednávat zboží 

a sledovat historii  a stav objednávek. Druhou částí  je pak administrační prostředí, 

kde lze přidávat a upravovat zboží, řadit ho do kategorií a pracovat s objednávkami.

Systém je implementován v jazyce PHP5 a postavený na databázi MySQL5.

KLÍČOVÁ SLOVA

Internetový obchod, Databázový systém, MySQL, PHP, JavaScript, Ajax

ABSTRACT

This bachelor's thesis deals with design and implementation of database system 

and web interface for e-commerce. Web interface is divided into two parts. 

The first  section is addressees for consumer.  This part  makes  it  possible  to 

registration, order and follow history of orders. The second section is administrative 

milieu. The goods are possible replenish and edit and line him to divisions in this 

milieu. This milieu makes it possible work with orders. 

System is implemented in PHP5 language and built on databases MySQL 5.

KEYWORDS

E-commerce, Database, MySQL, PHP, JavaScript, Ajax
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1. ÚVOD

Obliba internetu neustále roste. Stále více lidí internet využívá při své práci, 

relaxaci,  nebo  při  běžných  činnostech  jako  např.  nakupování.  Počet  nákupů 

v internetový  obchodech  proto  stoupá,  stejně  jako  jejich  zisky.  To  je  také  jeden 

z důvodů, proč i menším firmám a obchodům přestává stačit pouhá prezentace na 

internetu a stále se zvyšuje poptávka po systémech pro internetové obchody. 

Vývoj  takového  systému na  míru  však  vyžaduje  spoustu  času  a  finančních 

prostředků.  Z  toho  důvodu  je  vhodnější  universální  systém,  který  lze  jednoduše 

přizpůsobit  pro  potřeby  konkrétního  obchodu.  Proto  firmy  zabývající  se  tvorbou 

webových obchodů preferují právě takováto universální řešení.

Cílem  této  práce  byl  vývoj  univerzálního  systému  pro  internetový  obchod 

s webovým  rozhraním,  který  umožňuje  běžným  i  registrovaným  zákazníkům 

prohlížet,  vyhledávat  a  objednávat  zboží  z  nabídky.  Dále  obsahuje  prostředí  pro 

administraci tj. operace se zbožím, objednávkami, a zákaznickými účty. 

Z důvodu rozsahu problematiky je v práci zpracována databázová část tak, aby 

vyhověla  všem požadavkům.  Při  realizaci  programové  části  byl  kladen  důraz  na 

systémový přístup a modularitu. Byly tedy realizovány části, zabezpečující základní 

systémové funkce.  Dále části  zabezpečující  základní  provoz e-shopu,  tedy správa 

kategorií, produktů a číselníků, které produkty používají, objednávek a zákaznických 

účtů.

Práce byla  vypracována pod záštitou  firmy AZ web a měla by sloužit  jako 

jejich firemní informační systém.
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2. POŽADAVKY NA SYSTÉM

Prvním krokem při vývoji jakéhokoli softwaru je definice požadavků. 

Požadavky na systém lze rozdělit na 2 části.

2.1 OBECNÉ POŽADAVKY

Výsledné generované internetové stránky musí být použitelné ve všech běžně 

dostupných prohlížečích. V nejpoužívanějších prohlížečích (IE7, Mozilla Firefox 3, 

Opera, Google Chrome) by pak stránky měly vypadat téměř stejně, u starších verzí 

prohlížečů (např. IE6)  se mohou projevit drobné odchylky ve vzhledu stránek, ale 

funkčnost musí být plně zachována.

Administrační  prostředí  bude  optimalizováno  pouze  pro  prohlížeč  Mozilla 

Firefox 3, v ostatních prohlížečích nemusí být plně funkční z důvodu různého stupně 

podpory JavaScriptu.

2.2 FUNKČNÍ POŽADAVKY

Funkční požadavky lze shrnout do následujících bodů:

1. Systém by měl být univerzální (lehce přizpůsobitelný pro konkrétní zboží). 

2. Vzhled výsledných stránek by měl být možné změnit nezávisle na obsahu.

3. Zboží v obchodě bude děleno do kategorií, které budou mít stromovou 

strukturu.

4. Každý produkt může být zařazen v libovolném počtu kategorií.

5. Nakupovat mohou registrovaní i neregistrovaní uživatelé.

6. U neregistrovaných uživatelů je nutné před uzavřením objednávky ověřit 

identitu pomocí e-mailu.

7. Registrovaní uživatelé mohou sledovat průběh vyřizování objednávek 

a historii objednávek. 

8. Systém umožňuje nastavit slevy pro uživatele (např. sleva pro zákazníky, 

kteří již uskutečnili objednávky nad určitou hodnotu).

9. Z webového rozhraní lze odesílat hromadné e-maily zákazníkům.
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10.  Informace o produktu i objednávky bude možné jednoduše tisknou nebo 

exportovat do PDF.
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3. ROZBOR POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ

Internet  je  celosvětová  síť  tvořená  velkým  množstvím  počítačů.  Jednotlivé 

počítače mohou pracovat jako servery, které poskytují služby, nebo klientské stroje, 

které služby využívají. Služeb poskytovaných servery je velké množství např. WWW 

(Word Wide Web ), elektronická pošta, FTP (File Transfer Protocol) a jiné. V dalším 

textu  se  však  budu  zabývat  pouze  službou  WWW,  protože  webové  rozhraní 

internetového obchodu využívá právě tuto službu.

WWW  lze  chápat  jako  soustavu  vzájemně  propojených  hypertextových 

dokumentů.  Popis  je  rozdělen  do  tří  částí:  komunikační  technologie,  serverové 

technologie a klientské technologie.

3.1 KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Ke komunikaci mezi klientskými aplikacemi a servery slouží protokol HTTP. 

3.1.1 HTTP

Tento protokol byl původně určen pro výměnu hypertextových dokumentů ve 

formátu HTML. Současná verze protokolu dokáže přenášet prakticky všechny typy 

souborů a zvládá i jiné funkce. Komunikace pomocí http není nijak šifrována. Pro 

citlivější data se proto dnes využívá zabezpečená verze protokolu – HTTPS.

Jelikož  HTTP  je  bezstavový  protokol,  nedokážeme  z  pohledu  serveru 

jednotlivé  klienty  identifikovat.  K  identifikaci  klientů  jsou  proto  využívány  jiné 

metody např. Cookie.

Protokol funguje na principu požadavek – odpověď. Klient pomocí programu 

(internetového  prohlížeče)  pošle  serveru  dotaz,  ve  formě  textu,  který  obsahuje 

označení  požadovaného  dokumentu,  informace  o  schopnostech  prohlížeče  a další 

informace.  Server  odpoví  několika  řádky  textu,  popisujících  výsledek  dotazu 

a následně zasílá data požadovaného dokumentu.
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Požadavek může klient poslat prostřednictvím několika metod  [1]. Nejčastěji 

používané jsou tyto metody:

GET –  pro načtení dokumentu uvedeného v URL požadavku,

POST –  pro přijetí dat od klienta (např. data z formulářů),

HEAD –  server  posílá  zpět  pouze  text  popisujících  výsledek  dotazu,  

samotný dokument neposílá.

Další pojmy související s HTTP:

URL  – způsob identifikace prostředků, používaný na internetu. Pomocí URL 

lze jedinečným způsobem identifikovat každý prostředek na internetu. Každá 

URL se skládá z protokolu (např. http, https nebo ftp), následuje dvojtečka, 

dvě  lomítka  a  potom  název  hostitele  serveru  a  název  požadovaného

prostředku.

Cookie – informace generované webovým serverem, které prohlížeč klienta  

uloží na disk [1]. Při každém dalším požadavku na server je prohlížeč zasílá 

zpět. To umožňuje webovému serveru identifikovat uživatele. 

3.2 TECHNOLOGIE NA STRANĚ SERVERU

Technologie na straně serveru mají za úkol zpracovat požadavek klienta a vrátit 

mu patřičnou odpověď. Jedná se o tři základní části

• webový server, který zajišťuje komunikaci s klientem

• databáze, která slouží jako úložiště dat 

• aktivní serverová technologie, která přebírá požadavek od webového serveru, 

s  využitím  dat  z  databáze  ho  zpracovává  a  výsledek  prostřednictvím 

webového serveru odesílá klientovi. Pro tuto funkci jsou vhodné skriptovací 

jazyky, např. PHP.

3.2.1 Webový server

Jedná  se  o  softwarovou  aplikaci,  která  čeká  na  spojení  s  klienty  na 

konkrétním  síťovém  portu.  Je-li  vytvořeno  spojení,  webový  server  čeká  na 

požadavek klientské aplikace. Klientem je obvykle webový prohlížeč.

Webový server a klient spolu komunikují prostřednictvím protokolu HTTP.
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3.2.1.1 Apache

Je v současné době nejrozšířenější webový server. Je dostupný na všechny 

hlavní  platformy (Windows, Linux,  ...)  a je  vyvíjen  jako  open source.  Podporuje 

protokol HTTP/1.1. V kombinaci s PHP a MySQL je nejčastěji využívaným řešením 

pro  tvorbu  dynamických  stránek.  Jeho oblibu  lze  přičíst  také  rozšířitelnosti  díky 

velkému množství modulů a nastavení. Více v [1].

3.2.2 Databáze

Databáze  je  soubor  dat  používaný  k  modelování  některých  organizačních 

struktur nebo organizačních procesů. Databáze můžeme, podle typu použití, rozdělit 

na dvě skupiny – operační databáze a analytické databáze [2].

Operační  databáze  jsou  primárně  používány v  on-line  zpracování  transakcí, 

tedy  tam,  kde  je  potřeba  pracovat  s  daty,  která  se  často  mění.  Naproti  tomu 

analytické databáze jsou primárně používány k on-line analytickému zpracování dat, 

kde je potřeba ukládat a dohledávat starší a časově závislá data. 

Analytická  databáze  je  vhodná  v  případě,  že  chceme  sledovat  trendy 

a statistická data.

3.2.2.1 Databázové modely

V době před existencí relačního modelu se nejčastěji používaly dva modely: 

hierarchický databázový model a síťový databázový model [2].

Hierarchický model

V tomto  typu  databáze  jsou data  strukturována  hierarchicky a  obvykle  se 

znázorňují  jako  obrácený  strom.  Jedna  z  tabulek  slouží  jako  kořen  obráceného 

stromu a ostatní jako větve vycházející z kořene. Vztah je v hierarchické databázi 

reprezentován termíny rodič a potomek. Tabulka rodiče může být přidružena k jedné, 

nebo více tabulkám potomků. Tabulka potomka může být přidružena pouze k jedné 

tabulce  rodiče.  Uživatel  k  datům  přistupuje  tak,  že  začne  v  kořenové  tabulce 

a postupně  se  přes  stromovou  strukturu propracovává  k hledaným datům.  Z toho 

plyne nutnost znalosti databázové struktury pro uživatele. 
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Výhodou  hierarchického  modelu  je  velmi  rychlý  přístup  k  datům.  Další 

výhodou je, že referenční integrita je zabudována a automaticky posuzována.

Nevýhodou  tohoto  databázového  modelu  je  nemožnost  vkládání  záznamů, 

které  nemají  vztah  k žádnému záznamu v tabulce  rodiče.  Tento  typ  nepodporuje 

komplexní vztahy a  často zde vzniká problém s redundancí dat. Např. pro vytvoření 

vztahu typu M:N je nutné použít redundantní tabulky.

Síťový model

Síťový  model  byl  vyvinut  jako  pokus  o  vyřešení  problémů  hierarchického 

modelu  databáze.  Struktura  síťové  databáze  je  vyjádřena  v  pojmech  uzlů 

a množinových struktur. Uzel reprezentuje soubor záznamů a množinová struktura 

reprezentuje a zřizuje vztah v síťové databázi. Je to konstrukce, která vytváří vztah 

mezi dvěma uzly tak, že jeden uzel je definován jako vlastník a druhý jako prvek. 

Množinová struktura podporuje vztah 1:N.

Výhodou  tohoto  modelu  je  jednoduchý  přístup  k  datům a  možnost  použití 

komplexnějších dotazů, oproti hierarchickému modelu. Nevýhodou je nutnost znát 

strukturu databáze, pro práci s množinovými strukturami.

Relační model

Relační model byl formálně představen v roce 1970 [2]. Model je založen na 

matematických disciplínách. Název relační pochází z pojmu relace z teorie množin. 

Relační  model  je  v  současné  době  nejrozšířenějším  databázovým  modelem 

používaným při správě databází.

V relačním modelu jsou data uložena ve vztazích, neboli relacích, které může 

uživatel  chápat  jako tabulky.  Každý vztah je tvořen vektory souřadnic (záznamy) 

a atributy  (poli).  Tabulky  jsou  základními  strukturami  v  databázi.  Každá  tabulka 

představuje jediný specifický subjekt objekt nebo událost. Logické pořadí záznamů a 

polí v tabulce nemá vůbec žádný význam. Každá tabulka obsahuje nejméně jedno 

pole, které jednoznačně identifikuje jednotlivé záznamy.  Toto pole je označované 

jako  primární  klíč.  Díky  těmto  charakteristikám  tabulek  existují  data  v relační 

databázi nezávisle na způsobu svého fyzického uložení v počítači.
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Pojmy používané u relačních databází:

Pole –  nejmenší  struktura  v  databázi,  představuje  určitou  charakteristiku 

subjektu tabulky, do níž patří. 

Záznam – jedinečná instance tabulky, je tvořena množinou polí  v tabulce.

Klíč – pole se specifickým významem:

primární klíč – jedinečný identifikátor záznamu v rámci tabulky,

cizí klíč – slouží k vytváření vztahů, jedná se o primární klíč jiné tabulky.

Vztahy – definují souvislosti dat z různých tabulek. Rozlišujeme vztahy jeden 

k jednomu (1:1), jeden k více (1:N) a více k více (M:N). K vytvoření vztahu 

1:1 a 1:N stačí zahrnout do jedné tabulky primární klíč tabulky druhé (jako 

cizí  klíč).  Pokud  chceme  vytvořit  vztah  M:N,  musíme  vytvořit 

tzv. spojovací tabulku. Tato tabulka obsahuje primární klíče z obou tabulek 

ve vztahu M:N, které samostatně slouží jako cizí klíče, dohromady pak jako 

složený primární klíč.

Pohledy – virtuální tabulky složené z polí jedné, nebo více tabulek.

3.2.2.2 MySQL

Je to relační databázový systém, který jeho autor  Michael Widenius nejprve 

vyvinul  pro  vlastní  potřeby při  tvorbě  webových  aplikací,  později  jej  uvolnil  na 

internetu. Později byla založena společnost MySQL AB, která poskytuje podporu a  

odborné služby. Vývoj MySQL neustále pokračuje a v současné době lze MySQL 

provozovat  téměř  na  všech  systémech  od  různých  linuxových  distribucí  až  po 

komerční systémy jako např. Mac OS X, Windows a další. MySQL je poskytováno 

pod  GNU  GPL  licencí  [3].  MySQL  patří  v  současné  době  k  nejrozšířenějším 

databázovým technologiím.

Jak název napovídá, komunikace probíhá pomocí jazyka SQL, respektive jeho 

mírné modifikace s některými rozšířeními. MySQL je optimalizovaný pro rychlost, 

je  tedy  jeden  z  nejrychlejších  databázových  systémů,  ale  za  cenu  určitých 

zjednodušení.  Některé  pokročilejší  funkce,  byly  přidány  až  v  posledních  verzích 

(např. podpora pohledů, triggerů a uložených procedur). Další informace v [3].
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3.2.3 Skriptovací jazyky

Jedná se o programovací  jazyky určené pro psaní  skriptů.  Patří  sem např. 

PHP,  Python  nebo  Perl.  Skriptovací  jazyky  jsou  jazyky  interpretované.  Interpret 

program překládá v době jejich spuštění. Vykonávání programu je tedy pomalejší, 

než  u  kompilovaných  programů,ale  jejich  vývoj  a  případné  změny  jsou  oproti 

kompilovaným jazykům rychlejší. 

3.2.3.1 PHP

Od roku 1994 je PHP jedním z nejpoužívanějších způsobů tvorby dynamicky 

generovaných WWW stránek. Autor  Rasmus Lerdorf jej vytvořil pro svou osobní 

potřebu. Sada skriptů byla vydána ještě v témže roce pod názvem „Personal Home 

Page Tools“, zkráceně PHP. Později se ujal název  „PHP:  Hypertext Preprocessor“.

Tento jazyk se stal populární zejména díky možnosti integrovat ho přímo do 

HTML stránky.  Lze  tak  snadno vytvářet  webové  aplikace.  V jednom zdrojovém 

souboru se kombinuje statická část stránky spolu s výkonným kódem. 

PHP obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování textu, grafiky, práci 

se soubory, přístup k většině databázových serverů (např. MySQL, ODBC, Oracle), 

podporu celé  řady internetových  protokolů  (HTTP,  SMTP, SNMP, FTP,  …).  Ve 

verzi 5 byl navíc kompletně přepracován objektový model, takže styl objektového 

programování se blíží k Javě nebo C++ [4].

Obr. 1: Zjednodušené schéma komunikace dynamické webové aplikace využívající PHP 
a MySQL.
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3.3 TECHNOLOGIE NA STRANĚ KLIENTA

Kapitola je rozdělena do tří částí. Webové prohlížeče, XHTML a CSS. Část 

XHTML by mohla být zařazena i do serverových technologií, protože XHTML kód 

je  generován  jako  výstup  serverové  části  systému  a  na  klientské  části  je  pak 

zobrazován. Z důvodu návaznosti na část CSS byl zařazen do této kapitoly.

3.3.1 Webové prohlížeče

Webový prohlížeč je počítačový program, který slouží k prohlížení  World 

Wide  Webu (WWW). Program umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpraco-

vání přijatého kódu, který podle daných standardů zformátuje a zobrazí  webovou 

stránku.

Mezi  nejznámější  webové  prohlížeče  patří  Microsoft Internet  Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera, Konqueror a Safari. 

Problematika  webových  prohlížečů  spočívá  v  různém  stupni  podpory 

standardů.  JavaScriptové  funkce  a  CSS vlastnosti,  které  jsou v  některých  prohlí-

žečích  bezproblémové,  mohou  být  v  jiných  prohlížečích  problematické  nebo 

nefunkční. Proto je při tvorbě webových stránek nutné kontrolovat vzhled ve více 

prohlížečích, aby byla stránka přístupná a použitelná pro široký okruh uživatelů.

Tento problém ještě více zvýrazňuje to, že velká část uživatelů své prohlížeče 

neaktualizuje, což dokazuje poměrně velké zastoupení prohlížeče Internet Explorer 6 

v době, kdy je již téměř dokončen vývoj verze 8. Vývoj webových technologií je 

velmi rychlý a zastaralé prohlížeče využívaní nových technologií často komplikují.

Webové rozhraní internetového obchodu je upraveno tak, aby bylo použitelné 

v nejpoužívanějších  grafických prohlížečích  (IE6,  IE7,  Mozilla  Firefox 3,  Opera, 

Google Chrome).

Administrační  rozhraní  je  plně  funkční  v  prohlížeči  Mozilla  Firefox  3. 

V ostatních  prohlížečích  nemusí  být  zajištěna  plná  funkčnost.  Je  to  proto,  že 

v administraci je použito větší množství pokročilých funkcí, které některé prohlížeče 

nepodporují [6].
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3.3.2 XHTML

Strukturovaný  jazyk  HTML  (HyperText  Markup  Language)  byl  původně 

vytvořen pro prezentaci obsahu (z počátku především textu) v čisté strukturované 

formě, pouze s několika značkami. Díky nim bylo zřejmé co je nadpis, co odstavec, 

apod. U prvních prohlížečů byl  vzhled určován jednoduchým vnitřním stylopisem 

prohlížeče. 

Později se začaly objevovat hlasy, volající po možnostech ovlivnění vzhledu 

HTML stránek.  Proto se začalo pracovat na vývoji  kaskádových stylů.  Dříve než 

došlo k jejich rozšíření, výrobci prohlížečů zabudovali vlastnosti pro řízení vzhledu 

přímo  do  HTML.  Toto  řešení  zahájilo  éru  nekompatibility  prohlížečů  a  stránek, 

protože  jednotliví  výrobci  většinou  nepodporovali  tagy  konkurence.  Dříve  čistý 

strukturovaný  kód  byl  zanesen  různým formátovacím  balastem.  Dalším  vývojem 

bylo přidáváno stále více značek a atributů, které sloužili výhradně k řízení vzhledu 

dokumentu.  K formátování  stránky byly  používány i  prvky,  které  pro  to  nebyly 

určeny.  Vzhled  byl  často  tvořen  množstvím  vzájemně  vložených  tabulek.  Takto 

formátované stránky však způsobovali spoustu problémů zobrazení na méně běžných 

zařízeních,  nebo  při  tisku.  Pro  čtečky  pro  nevidomé  jsou  pak  tyto  stránky 

nepřekonatelným  problémem.  Nehledě  k  tomu,  že  takto  složité  formátování 

zpomalovalo  výpočet  vzhledu  stránky,  a  tedy  i  prodlužovalo  její  vykreslování. 

Později začalo být i výrobcům jasné, že tato cesta není správná a jejich podpora CSS 

se začala zlepšovat. 

Z jazyka HTML se později vyvinul jazyk XHTML. Jedním z důvodů byla 

kompatibilita  XHTML a  XML.  HTML bylo  potřeba  upravit  tak,  aby  mohlo  být 

zařazeno  do  rodiny jazyků  XML.  S  tím souvisí  určité  zpřísnění  pravidel  jazyka. 

Nově je např. nutné ukončovat všechny tagy,  nebo uvádět v uvozovkách i číselné 

hodnoty atributů. 

Původně  se  předpokládalo,  že  XHTML  bude  nástupcem  HTML  a  vývoj 

HTML verzí 4.01 ukončen. Navzdory tomu v současné době probíhá vývoj standardu 

HTML 5,  jeho XML verze XHTML 5, paralelně však probíhá i vývoj XHTML 2.0.

Webové  rozhraní  internetového  obchodu  bude  vytvořeno  v  XHTM  1.0, 

protože podpora  této verze v současných prohlížečích je dobrá. Více v [6].



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
20

3.3.3 CSS

CSS je  zkratka  anglického  termínu Cascading  Style  Sheets.  Česky jej  lze 

přeložit jako kaskádové stylové tabulky,  zkráceně kaskádové styly. 

 CSS  je  nadstavbou  značkovacích  jazyků,  jako  je  např.  (X)HTML,  nebo 

XML. Pomocí stylů můžeme do posledních detailů definovat vzhled dokumentů a to 

bez zásahů do samotného dokumentu. Dochází tedy k oddělení obsahu od formy. To 

zajistí,  že  informace  obsažené  v  dokumentu  budou  čitelné  na  všech  zařízeních. 

U zařízení, které CSS nepodporují může dojít ke změně vzhledu, obsah dokumentů 

je však zobrazen bezchybně.

 K jednomu dokumentu můžeme vytvořit více souborů s CSS, které mohou 

sloužit ke změně vzhledu dokumentů. CSS mohou být definovány pro různá zařízení. 

Např. při zobrazení webové stránky jsou zobrazeny všechny prvky, při tisku však 

mohou být určité prvky pomocí CSS skryty [5].

3.3.4 JavaScript

JavaScript je skriptovací jazyk, jehož kód je zapsán ve formě prostého textu 

a vložen do (X)HTML stránek, buď přímo v tagu script, nebo v externím souboru. 

JavaScript  slouží  k  vylepšení  funkčnosti  stránky.  Umožňuje  přidat  do  stránek 

dynamiku,  prostřednictvím  funkcí,  které  můžeme  navázat  na  různé  události  na 

stránce. Velkou výhodou je, že funkce jsou načteny hned při načtení stránky, takže 

při  vyvolání  příslušné  události  nemusí  uživatel  čekat  na  odezvu serveru,  protože 

funkce  je  vykonána  okamžitě  (pokud samotná  funkce  nevyžaduje  komunikaci  se 

serverem).  Tento  jazyk  je  podporován  většinou  prohlížečů,  stupeň  podpory  však 

může být odlišný. 

Protože ve většině prohlížečů je možné vypnout podporu JavaScriptu, neměla 

by na něm být funkčnost systému závislá.  Pokud tedy bude JavaScript  použit  ke 

kontrole  formulářů,  bude jistě  výhodou,  že  klient  bude informován  o chybějícím 

údaji, aniž by byl formulář odeslán a on musel čekat na reakci serveru. Přesto však 

validaci na straně serveru nemůžeme vynechat, protože v případě vypnuté podpory 
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JavaScriptu by data přijatá od uživatele nebyla kontrolována. Více lze nalézt v  [6], 

[7].

3.3.5 AJAX

V poslední době se v souvislosti s webovými technologiemi čím dál častěji 

objevuje pojem AJAX. Je to zkratka termínu  Asynchronous JavaScript and XML. 

Význam zkratky není příliš vypovídající. AJAX může být chápán jako „vylepšený“ 

JavaScript,  protože  podstata  spočívá  tom,  že  JavaScript  může  volat  server 

asynchronně, tedy na pozadí, zatímco uživatel může se stránkou dále pracovat. Ve 

chvíli kdy jsou data od serveru přijata, může být provedena určitá akce, například 

aktualizace části stránky, bez nutnosti načítat ji celou znovu [7].

Technologie  AJAXu  je  implementována  ve  všech  moderních  webových 

prohlížečích,  takže  k  prohlížení  webových  stránek  založených  na  AJAXu  není 

potřeba instalovat žádné další moduly. AJAX se skládá z následujících prvků:

• JavaScript je základní složkou AJAXu, který umožňuje budovat funkcionalitu 

na straně klienta.

• Objekt XMLHttpRequest umožňuje JavaScriptu asynchronně komunikovat se 

serverem.

• Na  straně  serveru  je  potřebná  technologie  ke  zpracování  požadavků 

přicházejících od klienta. V mém případě zajišťuje tuto funkci PHP.

3.4 POUŽITÉ KNIHOVNY

Při realizaci systému byly použity některé volně dostupné knihovny. V této 

kapitole budou tyto jednotlivé knihovny popsány.

3.4.1 Dibi

Dibi je php knihovna pro práci s databázemi. Je vytvořena organizací Nette 

Foundation a je volně šiřitelná pod dibi licencí. Tato knihovna zapouzdřuje funkce 

pro práci s databází do objektového rozhraní. Automaticky konvertuje datové typy 

pro  databázi  a  obsahuje  rozhraní  pro  zpracování  výsledků  dotazu  a  generování 

výjimek v případě chyb. Další informace v [8].
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3.4.2 jQuery

jQuery je javascriptová knihovna, poskytovaná zdarma pod dvěma licencemi 

GPL  a  MIT [9].  jQuery zjednodušuje  práci  s  objektovým  modelem  dokumentu 

(DOM), obsahuje i podporu pro AJAX a lze jej jednoduše doplnit o další funkčnost. 

Mnoho pluginů lze najít na internetu nebo je lze lehce doprogramovat. V systému 

jsou použity pluginy Validate [10] pro validaci na straně klienta, Tablesorter [11] pro 

řazení dat a jQueryUI (user interface) [12], pro podporu grafických efektů.

3.4.3 TinyMCE

TinyMCE  je  webový  javascriptový  WYSIWYG  editor  šířený  pod  licencí 

LGPL. Editor výrazně zjednodušuje práci s HTML kódem. Rozhraní je podobné jako 

u běžných kancelářských programů. TinyMCE lze volně stáhnout z [13].

Obr. 2: rozhraní editoru TinyMCE.
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4. NÁVRH SYSTÉMU

Před samotným návrhem systému jsem si stanovil tyto požadavky:

• systém bude používat MVC přístup,

• každý funkční blok bude realizován v jednom kontroleru a každý požadavek 

bude realizovat jedna konkrétní akce kontroleru,

• přístupová oprávnění budou řízena daty.  Zvolil jsem model rolí, kde každá 

role opravňuje k určitým akcím, každý uživatel pak může mít více rolí,

• přechody entit  mezi  stavy jsou řízeny daty,  přechod může provádět pouze 

definovaná role.

Při analýze a návrhu systému jsem použil modelovací techniky jazyka UML 

[14], konkrétně Use Case diagramy, ER diagram a sekvenční diagram.

4.1 USE CASE DIAGRAM (DIAGRAM PŘÍPADŮ UŽITÍ)

Diagram případů užití byl použit pro stanovení základní funkčnosti systému. 

Případy  užití  zachycují  funkčnost,  kterou  bude  vyvíjený  informační  systém 

poskytovat. Vždy se vztahují ke konkrétním aktérům. Pojmem aktér lze rozumět roli 

uživatele  při  komunikaci  se  systémem.  Nyly  definováni  3  aktéři:  administrátor, 

běžný uživatel a registrovaný uživatel. A vytvořeny následující diagramy užití.

Obr. 3: Diagram případů užití – běžný uživatel.

Běžný uživatel

Prohlížet zboží

Vyhledávat zboží

Třídit zboží
podle kritérií

Přidávat zboží
do košíku

Manipulovat se
zbožím v košíku

Uzavírat objednávky

Ověřit identitu
Přihlásit se

Registrovat se

{include}

{include}
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Obr. 5: Diagram případů užití – přihlášený  uživatel.

Přihlášený uživatel

Prohlížet zboží

Vyhledávat zboží

Třídit zboží
podle kritérií

Přidávat zboží
do košíku

Manipulovat se
zbožím v košíku

Spravovat osobní 
údaje

Spravovat adresy

Prohlížet objednávky
a sledovat jejich stav

Odhlásit se

Obr. 4: Diagram případů užití – administrátor.

Administrátor

Spravovat objednávky

Spravovat šablony 
produktů

Spravovat zákaznické 
účta a skupiny

Měnit nastavení obchodu

Upravovat statické
 stránky

Spravovat produkty

Měnit osobní údaje
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4.2 ŘEŠENÍ FUNKČNÍCH POŽADAVKŮ

V následující  kapitole se pokusím popsat,  jak budou řešeny jednotlivé body 

funkčních požadavků uvedené v kapitole 2.2.

Univerzálnost

Univerzálnost je řešena pomocí atributů a vlastností.

• Atributy  jsou  ty  vlastnosti,  které  mohou  nabývat  jen  omezeného,  předem 

známého, počtu hodnot. Kombinace hodnot různých atributů pak specifikuje 

variantu  zboží.

 Např. určité zboží existuje ve dvou barvách, bílé a černé, a má velikost 

disku 8 nebo 16GB. Toto zboží tedy má atribut barva, který může pro toto 

zboží  nabývat  hodnot  černá  a bílá,  a dále  má atribut  velikost  disku,  s 

hodnotami  8GB a 16 GB. Při  nákupu pak  zákazník  výběrem z  těchto 

hodnot určuje, jakou variantu zboží požaduje. 

• Vlastnosti mohou nabývat libovolné hodnoty, která se zadává až při vkládání 

konkrétního zboží a jsou zobrazeny u detailu produktu.

Např. existuje vlastnost Hmotnost s jednotkou kg. Při vkládání zboží pak 

stačí vyplnit hodnotu této vlastnosti.

Pro zjednodušení vkládání zboží budou v systému vytvořeny šablony produktů, 

které budou mít předdefinované vlastnosti a atributy.

Snadná změna vzhledu

Aby  byla  prezentační  logika  aplikace  oddělena  od  logiky  aplikační,  bude 

systém  používat  šablony.  Mezi  šablonami  bude  možné  v  administraci  libovolně 

přepínat. 

Kategorie

U  stromové  struktury  kategorií  bude  použito  traverzování  kolem  stromu 

(Modified Preorder Tree Traversal) [17]. Bude umožněno řadit kategorie, přesouvat 

jednotlivé uzly, nebo celé větve stromu.
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Zařazení zboží

Přiřazení  zboží  do  jednotlivých  kategorií  bude  řešeno  vztahem M:N.  Díky 

tomu bude splněn požadavek přiřadit zboží k více kategoriím.

Objednávání zboží

Aby bylo  umožněno objednat  zboží  i  neregistrovaným uživatelům,  je nutné 

jednotlivé  uživatele  identifikovat  a  udržovat  informace  o  jejich  zboží  v  košíku, 

a udržování dalších informací o zákazníkovi. Proto při přístupu na stránky musí být 

pro každého návštěvníka generován unikátní identifikátor.

Ověření neregistrovaných uživatelů

Pokud je zboží objednáno uživatelem, který není registrován, je mu po zadání 

osobních údajů a adresy zaslán e-mail, kde jsou uvedeny jím zadané informace. Dále 

informace o objednávaném zboží a odkaz, vedoucí na stránku, kde dojde k ověření 

objednávky. Identita registrovaných uživatelů bude ověřena při registraci, proto není 

třeba ji ověřovat tímto způsobem. 

Registrovaní uživatelé

Pro  registrované  uživatele  bude  vytvořena  speciální  sekce,  přístupná  po 

přihlášení. Zde bude uživateli umožněno prohlížení historie objednávek, správa adres 

a osobních údajů.

Slevy pro uživatele

Budou vytvořeny tzv. uživatelské skupiny. Jednotlivý uživatelé budou zařazeni 

do určité uživatelské skupiny při registraci. Přechod do jiných skupin bude prováděn 

buď automaticky podle celkové utracené částky,  nebo manuálně v administračním 

prostředí.  Každá  skupina  bude  mít  cenový koeficient,  který  umožní  upravit  ceny 

zboží pro zákazníky v této skupině.

E-maily

Z  webového  prostředí  bude  možno  odesílat  e-maily  buď  jednotlivým 

uživatelům, více uživatelům podle uživatelských skupin, nebo podle výběru.
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Hromadné  e-maily  by  měly  být  ukládány  do  databáze,  aby  je  bylo  možné 

zobrazit v případě, že se příjemci nezobrazí správně. Z toho důvodu bude vkládán do 

e-mailu i odkaz na stránku s obsahem e-mailu z databáze. Dále jsou hromadné e-

maily doplněny odkazem pro odhlášení z odběru.

Export a tisk

Export do PDF je možné realizovat pomocí některé volně dostupné PHP třídy 

nebo přes webové služby.  Tisk bude řešen pomocí CSS.

4.3 NÁVRH DATABÁZE

Návrh  databáze  probíhal  ve  třech  krocích.  Nejprve  byly  identifikovány 

jednotlivé entity v systému, poté určeny jejich životní cykly a sestaven ER diagram 

uvedený v příloze B.

4.3.1 Identifikace entit

Entity jsou datové objekty, jež seskupují data, která k sobě logicky náleží. 

V systému jsou označeny podstatnými jmény v jednotném čísle a jsou psány velkými 

písmeny.

Dle požadavků jsem sestavil následující seznam entit:

Název entity Popis
ADRESA Adresy zákazníků, dodavatelů a objednávek

ATRIBUT Atributy produktů

CA_MENU Skupiny pro generované menu

CONTROLLER_AKCE Kontrolery a jejich akce

DAN Číselník daní

DODAVATEL Číselník dodavatelů

DOPRAVA Číselník způsoby dopravy

EMAIL_SEZNAM Seznam e-mailových adres pro novinky e-mailem

EXPEDICE Číselník – doba expedice

HODNOTA_ATRIBUTU Číselník – hodnoty atributů

HODNOTA_VLASTNOSTI Hodnoty vlastností

KATEGORIE Kategorie e-shopu

LOG Záznamy
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Název entity Popis
LOG_ERROR_CISLENIK Číselník chybových záznamů

MAIL_NEWS Novinky e-mailem

NASTAVENI Nastavení systému

OBJEDNAVKA Objednávky

OBRAZEK_PRODUKTY Obrázky produktů

PARAMETRY_OBRAZKU Číselník parametrů obrázků

PRODUKT Produkty

PRODUKTY_OBJEDNAVKA Produkty v objednávce

ROLE Role

SABLONA Šablony vzhledu

SKUPINA_UZIVATEL Skupiny uživatel

SOUBOR Soubory k produktům

STAV Stavy

SUBSITE Nastavení subsite

UZIVATEL Uživatelé

VLASTNOST Vlastnosti produktů

VYROBCE Číselník – výrobci

VZOR_PRODUKTU Vzory produktů

ZARUKA Číselník záruka

Tabulka 1: Seznam entit

Význam jednotlivých entit  je  patrný  z  jejich názvu a  popisu,  výjimkou je 

entita SUBSITE.

Entita SUBSITE umožňuje umístění několika webových prezentací na jedné 

adrese. Subsite specifikuje výchozí šablonu, klíčová slova, popis a titulek stránky, 

které jsou pro danou stránku použity.
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4.3.2 Životní cykly

Životní cykly entit umožňují řídit přístup k záznamům podle jejich aktuálního 

stavu, a tak omezit  nežádoucí modifikaci dat. Přechod mezi jednotlivými stavy je 

vázán  na  roli,  kterou  musí  uživatel  vlastnit,  aby  mohl  přechod  uskutečnit.  Před 

vlastním návrhem životních cyklů byly tedy stanoveny následující role:

Id role Název role
1 Nepřihlášený uživatel

2 Přihlášený uživatel

3 Administrátor

4 Admin – MailNews

5 Admin – Produkty

6 Admin – Slevy

7 Admin – Nastavení produktů

8 Admin – Kategorie

9 Admin – Příjem objednávek

10 Admin – Sklad

11 Admin – Expedice

12 Admin – Zákazníci

13 Admin – Shop

14 Admin – Site

15 Admin – Stránky

25 Admin – Záznamy (log)

26 Admin – Vytváření záloh

27 Admin – Obnova záloh

28 Admin – Uživatelské účty

29 Admin – Systémová nastavení

Tabulka 2: Tabulka rolí

Všechny entity v systému mají životní cyklus. U většiny z nich má pouze dva 

stavy: 

0 – neaktivní záznam

1 – aktivní záznam
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U entit, které jsou pro systém stěžejní jsou životní cykly složitější. Nyní bude 

uveden přehled stavů a přechodů těchto entit. Jednotlivé stavy mohou být počáteční 

koncové nebo průchozí, u kterých není typ uveden. Vznik záznamů do počátečních 

stavů není  mezi  přechody uveden,  protože  v systému je  oprávnění  pro vytvoření 

záznamu  automaticky  spjato  s  přístupem  ke  kontroleru  a  akci,  která  vytvoření 

záznamu umožňuje.

Životní cykly znázorněné graficky jsou zařazeny jako příloha A.

Produkt

Stav Název Typ
1 Připravujeme počáteční
2 Novinka počáteční
3 V prodeji
4 Dočasně nedostupný
5 Znovu v prodeji
6 Výprodej
7 Prodej ukončen koncový

Tabulka 3: Stavy produktů

Z Do Role
1 2 Admin – Produkty

1 3 Admin – Produkty

2 3 Admin – Produkty

2 4 Admin – Sklad

3 4 Admin – Sklad

3 6 Admin – Produkty

3 7 Admin – Produkty

4 3 Admin – Sklad

4 5 Admin – Sklad

5 3 Admin – Sklad

5 4 Admin – Produkty

5 6 Admin – Produkty

5 7 Admin – Produkty

6 7 Admin – Produkty

Tabulka 4: Přechody mezi stavy produktů
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Objednávka

Stav Název Typ
1 Odeslaná počáteční

2 Neověřená počáteční

3 Potvrzená

4 Probíhá zpracování

5 Částečně vyřízená

6 Vyřízená

7 Stornovaná koncový

8 Odeslaná koncový

Tabulka 5: Stavy objednávek

Z Do Role
1 3 Admin – Příjem objednávek

1 7 Admin – Příjem objednávek

2 1 Nepřihlášený uživatel

3 4 Admin – Sklad

4 5 Admin – Sklad

4 6 Admin – Sklad

5 6 Admin – Sklad

6 8 Admin – Expedice

Tabulka 6: Přechody mezi stavy objednávek

Produkty v objednávce

Stav Název Typ
1 Objednán počáteční

2 Připraven

3 Čeká na dodání

4 Odeslán koncový

5 Stornován koncový

Tabulka 7: Stavy produktů v objednávce

Z Do Role
1 2 Admin – Sklad

1 3 Admin – Sklad

1 5 Admin – Příjem objednávek

2 4 Admin – Expedice

3 2 Admin – Sklad

3 5 Admin – Sklad

Tabulka 8: Přechody mezi stavy produktů 

v objednávce

Uživatel

Stav Název Typ
1 Neautorizovaný počáteční

2 Autorizovaný počáteční

3 Blokovaný

4 Neaktivní

Tabulka 9: Stavy entity uživatel

Z Do Role
1 2 Nepřihlášený uživatel

2 3 Admin – Zákazníci

2 4 Admin – Zákazníci

3 2 Nepřihlášený uživatel

3 4 Admin – Zákazníci

4 2 Admin – Zákazníci

Tabulka 10: Přechody – entita uživatel
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4.3.3 ER diagram

Vazby mezi jednotlivými entitami jsou určeny vztahy. Jednotlivé typy vztahů 

byly popsány v kapitole 3.2.2.1 v části Relační databáze.

Při tvorbě ER diagramů byly určeny vztahy jednotlivých entit a na základě 

vztahů  vytvořeny  vazební  tabulky  pro  vztahy  M:N.  Jejich  seznam  je  uveden  v 

následující tabulce.

Název tabulky Popis
DOD_PROD Dodavatelé produktů

KAT_PROD Zařazení produktů v kategoriích

KOMBINACE_HODNOTA Hodnoty atributů produktu

KOMBINACE_VLASTNOST Vlastnosti produktu

STAVY_PRECHOD Přechody mezi stavy

UZIVATEL_ROLE Role přidělené uživatelům

VZOR_ATRIBUT Atributy vzorového produktu

VZOR_VLASTNOST Vlastnosti vzorového produktu

Tabulka 11: Seznam vazebních tabulek

Byly definovány jednotlivé atributy entit a vybráni, nebo doplněni vhodní 

kandidáti na klíče. Z těchto dat byl následně sestaven výsledný ER diagram, 

přiložený v příloze B.
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4.4 ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA

Celý systém je vytvořen tak, aby byl nahrán do kořenového adresáře webu. 

Soubory systému jsou pak umístěny v adresářích následujícím způsobem.

controllers/ obsahuje kontrolery

image/ obsahuje obrázky

image/ico/ ikony

include/ obsahuje  soubor  settings.php  s  nastavením  

přístupu k databázi

include/classes/ třídy použité v systému. Z tohoto adresáře načítá 

třídy funkce autoload.

include/exceptions/ třídy pro zpracování výjimek

jscript/ javascriptové soubory

lib/ php knihovny

licence/ textové soubory s textem licencí knihoven

templates/ obsahuje adresáře pro jednotlivé šablony

templates/admin/ šablony pro administraci

templates/admin/styles/ kaskádové styly pro šablonu admin

templates/admin/styles/images/ obrázky pro šablonu admin

uploaded/ adresář pro soubory nahrané uživatelem

uploaded/produkt/ adresář s obrázky produktů

uploaded/produkt/nahled/ zmenšené náhledy obrázků produktů

uploaded/vyrobce/ adresář pro loga výrobců

Adresářová struktura ostatních šablon je stejná jako u šablony admin.
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4.5 ARCHITEKTURA SYSTÉMU

Vzhledem  k  tomu,  že  programovací  jazyk  PHP5,  v  kterém  je  systém 

implementován,  umožňuje objektové programování,  byl  celý systém navržen jako 

objektový. 

Celý systém využívá MVC přístup. Aplikace je tedy rozdělena do třech částí:

M – model – pracuje s entitou

V – View (pohled) – stará se o zobrazení

C – Controller (kontroler) – zajišťuje předzpracování dat pro model

V systému plní funkci pohledu šablonovací systém a spolupráci mezi těmito 

komponentami zajišťuje třída Application.

Obr. 6:Architektura systému

Uživatel

KontrolerŠablonovací
systém

Model

HTTP odpověď HTTP požadavek

$objekt->metoda()

Aplikace
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4.5.1 Hierarchie volání tříd

Základní  třídou  aplikace  je  třída  Application.  V souboru  index.php v 

kořenovém adresáři  je volána  metoda  run() této  třídy.  Tato  metoda  spouští  běh 

aplikace.  V  jejím  těle  je  nejprve  volána  metoda  init(),  zajišťující  inicializaci 

potřebných  komponent  (nastavení  konstant,  načítání  tříd,  výjimek,  knihoven 

a registrů).  Následuje  obnovení  objektů  ze  session  (objekty  Kosik,  User 
a Registry), nebo k jejich vytvoření, pokud se v session nenachází.

Poté je volána metoda  routing(). Ta nejprve volá vytvoří objekt  Router 
a poté volá jeho metodu setPath(), která zpracuje parametry získané z URL adresy 

a nastaví který kontroler a akce bude volán. Z adresy jsou také nastaveny příznaky 

v registrech (např. příznak přijetí odeslaného formuláře,...). V metodě routing() je 

dále  je  prováděna  kontrola  přístupových  práv.  Pokud  nemá  uživatel  roli,  která 

umožňuje  přístup  k  požadovanému  kontroleru  a  akci,  je  jako  aktuální  kontroler 

nastaven chybový kontroler (errorController).

Dále jsou volány metody getController() – volání aktuálního kontroleru, 

getMenu() pro načtení kategorií a uživatelského menu a metoda  getTemplate() 
pro vykreslení dat do šablony

Nakonec je volána metoda  getHTML(), která posílá HTML kód vytvořený 

šablonou jako http odpověď.

Sekvenční  diagram  znázorňující  objektovou  spolupráci  je  zařazen  jako 

příloha C.

4.5.2 Kontrolery

Kontrolery  (třídy  kontrolerů)  implementují  funkčnost  konkrétních  modulů 

systému. Pro kontrolery byly vytvořeny rodičovské třídy. Kontrolery v administraci 

dědí funkčnost třídy BaseAdminController. Kontrolery uživatelského rozhraní dědí 

BaseController.  V těchto rodičovských třídách je zahrnuta funkčnost,  která je pro 

kontrolery společná, jako např. Doplnění SQL dotazu o filtry, řazení a stránkování, 

načtení implicitní subsite, dále je zde definována implicitní šablona pro kontroler.
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Často používanou funkcí je funkce  getTable(), která umožňuje vytvoření 

tabulky záznamů na základě pole záznamů a hodnot definovaných v entitě. Funkce 

automaticky vkládá do tabulky pole pro filtraci a javascriptové řazení.

Vlastní  kontroler  pak  obsahuje  metody,  které  odpovídají  názvům  akcí 

z tabulky CONTROLLER_AKCE. Metoda je zpravidla rozdělena na 2 části, první je 

část,  která  se  vykoná  v  případě  přijetí  dat,  druhá  část  zajišťuje  výpis  formuláře. 

Odeslaný formulář je vždy směřován na kontroler se stejným názvem, takže případné 

úpravy se vždy provádějí na jednom místě v kódu, což je výhodou tohoto přístupu.

4.5.3 Modely

Modely (třídy modelů) jsou vždy vázány na konkrétní databázovou tabulku, 

jejich atributy vždy odpovídají atributům tabulky. 

Přístup k jednotlivým atributům je řízen pomocí polí getter a setter. Položky 

uvedené v poli getter je možné číst, pole setter určuje položky dostupné pro zápis. 

Magické metody pro řízení přístupu (__get() a __set()) jsou implementovány ve 

třídě Super, která je rodičovskou třídou pro všechny modely.

Třída modelu má atribut  $validate, který slouží pro validaci jednotlivých 

atributů.  Atribut  $validate je  asociativní  pole,  jehož  klíčem  je  název  atributu. 

Hodnotou  je  pole  validačních  pravidel.  Názvy  a  hodnoty  pravidel  vycházejí 

z pluginu jQuery Validate  [10], aby bylo možné je použít pro generování pravidel 

validace  na  straně  klienta  beze  změn.  Současně  slouží  i  pro  validaci  na  straně 

serveru. 

Veškerá validační pravidla jsou generovaná v kontextu aktuálního stavu. To 

umožňuje další atribut modelu $state_validate – který udává, zda je pole v daném 

stavu vyžadované.

Dalším atributem modelu je $label, který obsahuje popisky atributů použité 

při generování formulářů a chybových výpisů. 

Posledním společným atributem je atribut  $filtry, který udává, na jakých 

atributech je možné filtrovat a jak budou filtrované hodnoty interpretovány v SQL 

(jestli je použito = nebo LIKE). 
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Základní  metody  každého  modelu  jsou  getAllQuery() a loadByID(). 
První uvedená vrací úvodní část SQL dotazu pro získání seznamu záznamů, ke které 

kontroler později připojuje části where,  order by a  limit. Druhá funkce slouží 

pro  získání  konkrétního  záznamu  podle  id.  Tato  metoda  jako  jediná  musí  být 

definovaná  ve  třídě  modelu,  ostatní  metody jsou implementovány třídou Super  a 

pokud se nijak neliší od této implementace, není třeba je ve třídě programovat.

Třída Super obsahuje také metody insert() a update() pro vložení 

a  změnu  záznamu.  Pokud  je  ve  třídě  modelu  nutné  provést  určité  úpravy  před 

vložením dat do databáze, není nutné přepisovat tyto metody. Stačí pouze vytvořit 

metodu  beforeInsert() nebo beforeUpdate(), která je v případě volána před 

metodami  insert() a update(), pokud je definovaná. V kontrolerech jsou tyto 

funkce využívány např. pro převody hodnot z procent na koeficient pro vynásobení 

ceny.  Funkce  update()  však  nekontroluje  případnou  změnu  záznamu  jiným 

uživatelem  během  modifikace.  Proto  je  ve  třídě  Super  implementována  metoda 

upravit(), která před voláním metody  update()  tuto změnu kontroluje. Vlastní 

kontrola je řešena pomocí haše, který je vložen ve formuláři pro editaci. Pokud je haš 

vypočítaný při požadavku na modifikaci stejný jako haš v proměnné $_POST pak je 

záznam změněn.  Pokud se  hodnoty  liší,  je  vypsáno  chybové  hlášení  o  rozdílech 

a formulář je vygenerován znovu.

Ve třídě Super jsou dále metody pro zjištění možných stavů záznamu, převod 

entity na pole, načtení entity z proměnné $_POST a z databáze.
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4.5.4 Speciální třídy

V  této  kapitole  jsou  popsány  třídy,  které  zajišťují  funkce  používané  v 

kontrolerech a třídách typu model, nebo při jejich volání.

Appliexception – třída výjimek generovaných aplikací

Application – základní třída, zajišťuje inicializaci, volání potřebných tříd, 

kontroleru a šablony. 

Debug – třída pro ladění, umožňuje formátovaný výpis proměnných, 

zaznamenává běh pro log nebo výpis.

Form – zajišťuje generování formulářů a validačních pravidel pro 

validaci na straně klienta.

Logger – logování akcí nebo chyb. Třída je statická, aby bylo možné 

ji volat odkudkoli.

Kosik – udržuje informace o nákupním košíku a objednávce, dokud 

není odeslána. Serializuje se do session.

Registry – slouží jako úložiště dat. Umožňuje udržet proměnnou přes 

více požadavků,  instance  třídy je serializuje  do proměnné  

session. Je navržena podle návrhového vzoru singleton.

Router – třída zajišťuje routing – z parametrů URL adresy nastavuje 

jaký kontroler  a akce budou volány,  nastavuje do registrů  

příznaky, např. příznak přijetí formuláře.

Super –  abstraktní třída, zahrnuje základní funkčnost, kterou dědí  

třídy typu model. Implementuje magické metody pro přístup 

k  atributům  tříd,  dále  pak  funkce  pro  vkládání  a  editaci  

záznamů. Všechny funkce této třídy jsou řízeny daty.

Template – třída  představuje  šablonovací  systém.  Zahrnuje  všechny  

funkce pro vykreslení šablon do HTML kódu.

Tools – statická třída, zahrnuje funkce které jsou využívány v celém 

systému,  např.  generování  odkazů na  konkrétní  kontroler,  

nebo převody formátů dat.

Validate – zajišťuje validaci dat

Xml – zahrnuje funkce pro práci s XML dokumenty
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4.5.5 Šablonovací systém

Při  návrhu  šablonovacího  systému  jsem  nejprve  hledal  vhodný  volně 

dostupný systém. Bohužel jsem nenašel řešení, které by mi vyhovovalo. Proto byla 

v systému  implementována  vlastní  šablonovací  třída  Template.  Syntaxe  šablon 

i samotný kód je inspirován systémem bTemplate [16].

Každá šablona má několik souborů s koncovkou .tpl. Hlavním souborem je 

master.tpl,  který  obsahuje  vzhled  stránky bez  obsahové  části.  Vzhled  šablony 

v prohlížeči je zobrazen na následujícím obrázku.

Ukázka zdrojového kódu šablony šablony master.tpl:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML ...
<head>
<title><tag:meta_title /></title>
...
</head>
<body>
<if:user_is_login>
...

Obr. 7: Šablona admin – master.tpl
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<div id="user_menu">
<ul>
<loop:umenu>
<tag:umenu[].group />
<li class="<tag:umenu[].li_class />">
<a href="<tag:umenu[].link />">
<tag:umenu[].text />
</a>
</li>
</loop:umenu>
</ul>
</div>
...
<else:user_is_login>
<tag:content />
</if:user_is_login>
</body>
</html>

V ukázce jsou zvírazněny elementy pro šablonovací systém.

a) tag – zápis <tag:content /> bude nahrazen proměnnou content vloženou 

do šablony php kódem: 
$template->set('content', $content);

b) loop –  smyčka,  všechny tagy ve  smyčce  jsou  nahrazeny hodnotami  pole, 

vloženého do smyčky php kódem:
$template->set('umenu', $umenu);,

 kde proměnná  $umenu je asociativní pole s klíči, které odpovídají názvům 

tagu ve smyčce. Např:

 Array (
[0] => Array (

            [link] => http://mvc/admin/index
            [text] => Info
            [li_class] => umenu_li

)
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[1] => Array (
            [link] => http://mvc/adminkategorie/seznam

            [text] => Kategorie
            [li_class] => umenu_li
        )
    )

c) if – podmínka,  je použita ta část šablony,  kde je podmínka splněna. Zápis 

podmínky v php:
$template->set('user_is_login', $user->is_loged(), true);,

 kde  proměnná  $is_loged  má hodnotu  true nebo  false a  třetí  parametr  

funkce určuje, zda je podmínka splněna při pozitivní nebo negativní hodnotě 

proměnné.

V proměnných vkládaných metodou set jsou automaticky nahrazeny znaky, 

které by mohl internetový prohlížeč interpretovat jako html kód. Pro vložení html 

kódu slouží funkce setHTML(). Parametry funkce jsou stejné jako u set().

4.5.6 Validace dat

Systém  provádí  validaci  dat  jak  na  straně  klienta,  tak  na  straně  serveru. 

Pravidla  pro  validaci  jsou  zapsána  ve  validačním  poli  tříd  modelů  (atribut 

$validate)  a  povinnost  vyplnění  hodnot  je  určena  hodnotou  v  poli 

$state_validate. Při generování formuláře jsou z validačního pole generována 

pravidla pro validaci na straně klienta. Protože však není vždy možné určit, jaký stav 

bude mít záznam vrácený z formuláře (možnost přechodu do několika stavů), jsou 

pravidla pro validaci na straně klienta vždy omezena všemi možnými stavy resp. jsou 

vyžadována pouze data, která jsou povinná ve všech možných stavech. U atributů, 

které nejsou ve všech možných stavech povinné není kontrolováno vyplnění pole, ale 

v případě, že je pole vyplněno, jsou ostatní validační pravidla kontrolována.

Při validaci dat na serveru je již znám stav entity a proto je možné kontrolovat 

data přímo podle pravidel pro daný stav. Validaci na serveru zajišťuje třída Validate, 

která je naprogramována tak, aby používala stejný zápis validačních pravidel jako 

validace na straně klienta.
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4.6 REALIZACE

Při programování systému byl kladen důraz hlavně na vytvoření systémového 

základu,  který  umožní  rozšiřování  a  přidávání  modulů  s  další  funkčností.  V 

následujících kapitolách jsou uvedeny ukázky kódu a rozhraní vytvořené aplikace.

4.6.1 Ukázky kódu

V této  kapitole  jsou uvedeny ukázky zdrojových kódů systému,  ilustrující 

využití jednotlivých komponent.

Použití dibi pro přístup k databázi

$result = dibi::query('SELECT KP.ID_KAT FROM [KAT_PROD] KP WHERE 
KP.ID_PROD = %i', $id);
foreach($result as $item) {

//zpracování jednotlivých řádků výsledku
}

Uvedená sekvence příkazů slouží ke zjištění  kategorií  do nichž je produkt 

zařazen.  Je  použit  v  kontroleru  adminproductController.php  v  metodě 

upravit_kategorie(). Z ukázky je vidět, jak knihovna dibi zjednodušuje práci s 

databází. Hodnota %i v SQL dotazu je nahrazena číselnou hodnotou proměnné $id, 

která udává identifikátor produktu.

Kontroller – zpracování přijatých dat

if (Validate::entita($entita,true) !== false) {
  $entita->setFromPost();
  $entita->insert();
  Tools::setMessage('Záznam '.$entita->nazev.' byl přidán', 
CSS_MESS, 1);
  Tools::redirect($redirect);
  die;
}
else {
  $valid_err = Validate::error();
  Tools::setMessage('Špatně vyplněné údaje '.$valid_err,...;
}
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Uvedený  kód  provádí  validaci  hodnot  zaslaných  metodou  post.  Jsou-li 

všechny položky validní,  dojde k načtení  položek z  proměnné  $_POST do entity, 

vložení záznamu do databáze, uložení zprávy o vložení záznamu a přesměrování na 

předem uvedenou adresu. Nejsou-li hodnoty validní, dojde k vypsání chyby.

Tento  kód  je  zjednodušenou  verzí  části  metody  pridat()  kontoleru 

admindanController.php. 

Kontroller – generování formulář

public function pridat($args) {
  $entita = new $this->entita_classname();
  if ($this->registry->form_send) 

//zpracování  přijatých dat (viz výše) 
  $form = new Form($form_id, '', 'post');
  $form->setEntitaRef($entita);
  $form->openFieldset('Přidat daň');
  $form->addLabel(MY, 'nazev', array());
  $form->addInput('text', 'nazev', MY,array(), MY, true);
  $form->addLabel(MY, 'procenta',array(), 'Hodnota v %' );
  $form->addInput('text', 'procenta', MY, array(), MY, true);
  ...
  $form->addLabel(MY, 'stav' );
  $form->stateSelect($entita, true);
  $form->addInput('submit', 'uloz_pokracuj', 'Uložit');
  $form->closeFieldset();
  $form->closeForm();

  $this->html = $form->get();
  $this->setView('content.tpl');
}

Uvedený  kód  je  zjednodušenou  verzí  metody  pridat()  kontoleru 

admindanController.php. Na začátku je vytvořena instance entity, se kterou kontroler 

pracuje, po kontrole přijatých dat je vytvořena instance formulář  a jsou vkládány 

jednotlivá pole a jejich popisky.  Konstanta MY je nahrazena hodnotami z entity. 

V metodě  addLabel() je  to  hodnota  z  pole  $label,  v  metodě  addInput() pak 

hodnotou atributu  (3. parametr funkce) a validačním polem (5. parametr funkce).
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Pole  stav  je  generováno  funkcí  stateSelect().  Kód  formuláře  je  pak 

vykreslen do šablony content.tpl.

Model – řízení přístupu a validace

class Dan extends Super{
  protected $id;
  protected $nazev;
  protected $koeficient;
  protected $procenta; //vypočítaná hodnota
  protected $popis;
  protected $stav = 1;  // default stav 

  protected $getter = array('id', 'nazev', 'koeficient',...);
  protected $setter = array( 'nazev', 'koeficient', 'popis',...);
  public $validate = array(
    'id'     => array('digits' => 'true'),
    'nazev'  => array('required' => 'true', 'maxlength' => 35),
    'koeficient' => array('number' => 'true'),
    'procenta' => array('required' => 'true', 'numberDE' => 'true'),
    'stav'   => array('range' => '[0,1]' )
  );
  public $label = array(
    'id'     => 'Id',
    'nazev'  => 'Název',
    'koeficient' => 'Koef.',
    'procenta'   => 'Procent',
    'popis'  => 'Popis',
    'stav'  => 'Stav'
  );

Ukázka zdrojového kódu uvedená výše je použita ve třídě Dan. Ve třídě jsou 

nejprve definovány atributy, poté následuje definice polí pro řízení přístupu k těmto 

atributům. Dále validační pravidla s následujícím významem:

id – akceptuje celá čísla,

nazev – je povinný, maximální délka je 35 znaků, ...

Na konci ukázky je definice popisků atributů.
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Model – definice filtrů

  public $filtry = array(
    'ID' => array(
      'type' => 'text',
      'key'  => 'ID',
      'sql'  => 'num',
      'size' => 3
    ),
    'NAZEV' => array(
    'type' => 'text',
    'key'  => 'NAZEV',
    'sql'  => 'text',
    'size' => 12
    ),
    'S_NAZEV' => array(
     'type' => 'stav',
    'key'  => 'STAV',
    'sql'  => 'num'
    ),
  );

Definice filtrů uvedená výše slouží pro generování filtračních polí v seznamu 

záznamů.  Klíč  položek udává,  nad kterým sloupcem budou v tabulce  zobrazeny. 

Jednotlivé položky mají následující význam:

• type – typ vstupního pole,

◦ text – textové pole,

◦ stav – vloží pole pro výběr stavu,

• key – název pole v databázi nad kterým se bude filtrovat,

• sql – interpretace v sql dotazu,

◦ num – číselná hodnota, hledá se rovnost,

◦ text – textová hodnota, k hledání je použito LIKE,

• size – udává šířku textového pole.
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Výjimky

try {
  if (!class_exists($this->controller['name'])) {
    throw new AppliException(3,'//text vyjímky, 8);
  }
  $controller = new $this->controller['name']();
  $action = $this->controller['action'];

  if (!method_exists($controller,$action)) {
    throw new AppliException(3,'//text vyjímky, 8);
  }
  $controller->$action($this->controller['args']);
}
catch(Appliexception $e){
  $e->checkLevel(3,true);
}

Kód je použit ve třídě Application v metodě  getController(). Na začátku 

kódu je testována existence kontroleru, poté je vytvořena jeho instance a testuje se, 

zda existuje požadovaná metoda kontroleru. 

V případě,  že  některý  z  testů   je negativní,  je generována výjimka.  Ta je 

zachycena v bloku catch{} a pokud je úroveň výjimky nižší než 3, je zpracována 

přímo ve funkci. V opačném případě je výjimka generována znovu a je odchycena ve 

funkci excHandler(). Stejně tak jsou zpracovány výjimky generované kontrolerem.

Výjimky  třídy  Aplliexception  mohou  mít  pět  úrovní  s  následujícím 

významem:

1. drobné chyby, mají spíše informační charakter, jsou vypsány stejně jako 

zprávy o změnách záznamu,

2. varování, zobrazovaná jako chybové hlášení před obsahem stránky,

3. chyby kontroleru, běh kontroleru je ukončen, je volán chybový kontroler,

4. chyby aplikace, běh aplikace je zastaven, je vypsána pouze textová informace 

o chybě,

5. pokus o napadení systému, běh aplikace je zastaven, je vypsána pouze 

textová informace o chybě.
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4.6.2 Ukázky rozhraní

V kapitole  budou popsány ukázky rozhraní  systému.  Nejprve veřejná  část 

systému, poté administrace.

Na  obrázku  výše  je  výpis  produktů  v  hlavní  kategorii.  Tato  stránka  je 

zobrazena každému návštěvníkovi jako úvodní. Další obrázek ukazuje správu adres 

přihlášeného uživatele.

Obr. 8: Výpis produktů – Hlavní kategorie

Obr. 9: Správa adres – přihlášený uživatel
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Obrázek výše zobrazuje stránku pro přihlášení do administračního prostředí. 

Druhý obrázek pak zobrazuje administraci kategorií.

Obr. 11: Administrace – správa kategorií

Obr. 10: Přihlášení do administrace
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Následující obrázky ukazují chybové hlášení při pokusu o odeslání prázdného 

formuláře. U prvního obrázku se jedná o validaci na straně klienta, kterou zajišťuje 

knihovna jQuery a plugin Validate. Druhý obrázek zachycuje stejnou situaci, avšak 

validace je provedena na straně serveru.

Obr. 13: Chybové hlášení validace na straně serveru

Obr. 12: Chybové hlášení validace na straně klienta
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U formulářových polí generovaných třídou Form je možné vkládat nápovědu. 

Ta je potom zobrazena při najetí ukazatele myši nad otazník, jak je vidět na Obr. 14

Další  obrázek  ukazuje  vkládání  data  využívající  knihovnu  jQuery  plugin 

Datepicker.

Na obrázku níže je zachycen výběr výrobce pomocí seznamu hodnot (LOV). 

Ve formuláři je implementováno filtrování i stránkování. Je generován kontrolerem 

adminController v metodě lovrequest().

Obr. 14: Nápověda u formulářových prvků

Obr. 15: Výběr data – jQuery Datepicker

Obr. 16: Seznam hodnot (LOV) pro výběr výrobce produktu
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Obrázek výše zachycuje vkládání atributů a hodnot produktu. Hodnoty jsou 

dynamicky načítány ze serveru podle zvoleného atributu.

Na obrázku níže je zobrazen seznam produktů. V seznamu je možné filtrovat 

a řadit.

Obr. 17: Správa produktů – atributy

Obr. 18: Filtry v seznamu produktů
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5. ZÁVĚR

Cílem  této  práce  byl  návrh  a  implementace  databázového  systému  pro 

internetový obchod. 

Byly formulovány požadavky tak, aby systém byl jednoduše přizpůsobitelný 

a použitelný pro širokou škálu produktů, a aby obsahoval funkčnost, která je dnes 

u systémů  pro  internetové  obchody  standardní.  Zároveň  jsem se  však  při  návrhu 

snažil  zredukovat  počet  požadavků na  únosnou mez,  aby nebyl  výsledný systém 

příliš složitý.

Databázové schéma aplikace bylo navrženo tak, aby umožnilo splnit všechny 

požadavky. Implementace všech požadavků v PHP by překročila rozsah této práce. 

Proto byl největší důraz v práci kladen na návrh a implementaci architektury systému 

a systémové funkce, která umožní jednoduchou implementaci funkčnosti v podobě 

modulů.  Poté  byla  implementována  základní  funkčnost  e-shopu  pro  ověření 

funkčnosti vytvořené architektury.

V práci byly realizovány tyto funkce: katalog produktů, košík a objednávka 

pro registrované i neregistrované zákazníky, registrace uživatelů, přihlášení a správa 

adres,  osobních  údajů  a  přehled  objednávek  registrovaných  uživatelů.  Z  důvodu 

realizace  na  lokálním  serveru  byla  funkce  zasílání  e-mailu  nahrazena  výpisem 

generovaných odkazů do stránky.  V administraci  pak byly realizovány následující 

části:  uživatelské  skupiny,  objednávky,  kategorie,  správa  produktů  a  jí  podřízené 

entity výrobce, daň,  atributy a jejich hodnoty, vlastnosti a obrázky. 

Všechny vstupní data procházejí validací jak na straně klienta, tak na straně 

serveru. Výstup je ošetřen v šablonovacím systému, což činí aplikaci odolnou vůči 

útokům typu cross-site scripting. Použití knihovny dibi znemožňuje útoky typu SQL-

injection.  Vybrané  části  systému  využívají  technologii  AJAX.  Systém  používá 

databázi MySQL a je naprogramován v jazyce PHP5. Při jeho tvorbě bylo využito 

vývojové prostředí Eclipse PDT.

Při  testování  systému  bylo  ověřeno,  že  zvolená  architektura  a  použité 

principy umožňují splnění všech požadavků a je možné na nich dále stavět.
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7. SEZNAM ZKRATEK

AJAX Asynchronous Javascript And XML

CSS Cascading Style Sheets

DOM File Transfer Protocol

FTP Document Object Model

GPL General Public License 

HTML HyperText Markup Language

HTTP HyperText Transfer Protocol 

LGPL Lesser General Public License 

MIT Massachusetts Institute of Technology

URL Uniform Resource Locator 

WYSIWYG What You See Is What You Get 

MVC Model View Controller

LOV List Of  Value
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8. SEZNAM PŘÍLOH

A. Životní cykly

A.1 Produkt

A.2 Objednávka

A.3 Produkty v objednávce

A.4 Uživatel

B. ER diagram (volně přiložen)

C. Sekvenční diagram

D. Obsah přiloženého CD



A. Životní cykly
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A.2 Objednávka
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A.3 Produkty v objednávce
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A.4 Uživatel
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C. Sekvenční diagram
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HTML kód



D. Obsah přiloženého CD

• složka BP s textem této práce ve formátu pdf

• složka WWW s kompletním webovým rozhraním systému

• složka SQL s SQL souborem pro založení databáze


