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Anotace
Tato  práce  se  zabývá  analýzou  dostupných  systémů  pro  správu  dokumentů  a  obsahu,

výběrem vhodného systému a realizací základní funkčnosti portálu pro správu multimediálních dat.
V úvodní části se zabývá využívanými technologiemi a druhy systémů pro správu obsahu, v další
části je provedeno srovnání používaných systémů a výběr vhodného kandidáta pro realizaci portálu
pro uchování multimediálních dat, v závěrečné fázi části je popsána realizace základní funkčnosti
komponent tohoto systému. Jedná se o součást Projektu  MPO ČR evid. č. FT-TA3/121 „Výzkum a
ověření  systému  pro  záznam  a  dlouhodobou  archivaci  multimediálních  dat  s  inteligentním
vyhledáváním“.

Klíčová slova
CMS, DMS, Java, JSF, Alfresco, Portal, Multimedia

Abstract
The objectives of this project are to analyse systems for content or data managing, and to

find suitable systém for realisation base functions of multimedia content portal. The project contains
comparison of systems in use, selection of suitable candidate and parts of realization of this project
– multimedia content portal. This portal is a part of Ministry of Industry and Trade of the Czech
Republic project evid. nr. FT-TA3/121 „Research and verification system for record and longtime
archiving multimedia data with intelligent searching“.
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WebDAV - Web-based Distributed Authoring and Versioning
XML - Extensible Markup Language
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 1 Úvod
S  masovým  rozšiřováním  vysokorychlostního  připojení  k  internetu  roste

poptávka  po  specifických  službách  i  nároky  uživatelů  již  existujících  služeb  a  to
především  směrem  k  multimediálním  aplikacím.  Kapacita  úložných  uživatelských
prostorů  v  rámci  aplikací  na  webu už většinou neobsahuje  žádné limity a  uživatelé
mohou nahrávat data jaká chtějí, kdykoliv chtějí a bez ohledu na velikost; limitující je
pouze kapacita uživatelské přípojky. Není potřeba vytvářet složité galerie fotek v rámci
uživatelových stránek, stačí použít specializovaný web (flickr), video vlastní či cizí je
možné přímo na stránkách přehrát pomocí flashového přehrávače (youtube). Je možné
online  sdílet  prezentace  (slideshare),  naplánované  události  v  kalendáři  (google
calendar),  dokumenty (scribd),  kontakty (linkedin),  dokonce i  přátele  (facebook)...  a
existuje možnost tyto věci smíchat dohromady bez sebemenší znalosti programování dle
uživatelových požadavků a výsledek opět prezentovat (dapper). Ve stále větší míře se
prosazuje používání komunikačního softwaru ne na bázi telefonie, ale videokonferencí.
Chatování a dopisování upadá v zapomnění, na jejich místo nastoupily videochaty a to
pokud možno bez platformního rozdílu.

Ovšem udává se zásadní přelom – veškeré tyto aplikace byly doposud brány
jako jakési hračky internetové generace, nyní už i business sektor si začíná být čím dál
tím více vědom ohromného potenciálu, který se za všemi těmito sociálními sítěmi a
technologiemi  skrývá.  Snaha  o  aplikaci  takovýchto  řešení  do  interních  fungujících
struktur  a  systémů  bude  zřejmě  trendem  nejen  velmi  blízké  budoucnosti  a  budou
vyžadovány  komplexnější  a  konkrétnější  aplikace  pro  zjednodušení  a  zeefektnění
stávajících procesů.  A protože objem informací takto generovaných dosáhl takových
objemů, že je nemůže být schopna zpracovat jedna osoba (typicky správce), je snaha o
přesun správy o taková data směrem k uživateli.

Tato práce se zabývá systémy umožňujícími správu obsahu a souborů a snaží se
o  výběr  a  aplikaci  takového  systému  jako  uživatelského  rozhraní  pro  přístup  k
multimediálním  datům,  především  zaznamenaným  videokonferenčním  sezením  a
dokumentům, které jsou k těmto sezením připojena; jedná se o součást projektu MPO
ČR  evid.  č.  FT-TA3/121  „Výzkum  a  ověření  systému  pro  záznam  a  dlouhodobou
archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním“.

V první části této práce jsou shrnuty zásadní moderní technologie užívané pro
vývoj takovýchto aplikací a vysvětleny základní pojmy, které se k dané problematice
váží.  V  další  části  je  na  základě  definovaných  kritérií  provedeno  srovnání
odpovídajících systémů, na kterých by bylo možné danou aplikaci realizovat a je vybrán
nejvhodnější systém. V části poslední jsou popsány kroky pro implementaci základních
funkčních prvků systému pro ukládání multimediálních dat a práci s nimi.
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 1.1 Zásadní technologie a pojmy
Dostatečný rozbor a studie moderních webových technologií byl byl proveden v

semestrálním projektu Moderní webové aplikace [1], o kterou se tato práce opírá a ze
které je možné získat základní informace. Zároveň  ovšem jsou v této práci zmíněny
některé  technologie  či  zásadní  pojmy,  o  kterých  uvedená  studie  nepojednává.  Ty
nejzásadnější jsou uvedeny a stručně charakterizovány v následujících podkapitolách.

 1.1.1 Freemarker
Freemarker  (http://freemarker.sourceforge.net/)  je  šablonový  systém –  nástroj

pro  generování  textového  výstupu  (např.  HTML kódu)  dle  zadané  šablony,  kterou
naplní  odpovídajícími  daty  (např.  metadata  z  repozitáře).  Freemarker  je  zaměřený
především na generováni HTML stránek založených na modelu MVC. Zjednodušené
schéma činnosti je naznačeno na obr. 1.

Obr. 1: funkce šablonovacího systému

 1.1.2 Spring
Spring (http://springframework.org/) je aplikační framework, který zjednodušuje

návrh  J2EE aplikací.  Standardní  proces  programování  spočívá  v  opakovaném psaní
fragmentů  kódu, ať  podle určitých návrhových vzorů,  nebo znovuvytvářením tohoto
kódu.  Zásadní  vlastností  frameworku  Spring  je,  že  propojuje  existující  a  mnoha
programátory používané kusy kódu a umožňuje jejich efektivní včlenění do aplikace,
resp. části  vlastní aplikace vkládá do sebe samého, protože zajišťování kontroly nad
životním  cyklem  aplikace  framework  přebírá  a  jednotlivé  fragmenty  ve  vhodný
okamžik  volá.  Tato  vlastnost  je  však  pouze  jedna  z  mnoha,  ale  dá  se  říct,  že
nejzásadnější.

Zjednodušené blokové schéma funkčnosti frameworku je znázorněno na obr. 2
(zpracováno dle [5]), kde význam jednotlivých bloků je následující:
– DAO – Data Access Object– objekt vytvářející abstraktní rozhraní k perzistentním

úložným prostorům; např. napojení pomocí JDBC na databázi
– ORM – Object-relational mapping – technika převádějící data z relačních databází
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na objekty; sem spadá např. framework Hibernate
– AOP  –  Aspect-oriented  Programming  –  paradigma  oddělující  dané  části,  zde

zapouzdřující  napojení  na  data;  Spring  nabízí  vlastní  implementaci  aspektově
orientovaného jazyka – Spring AOP

– JEE – Java Platform Enterprise Edition – zastřešující označení pro technologie Java
Platformy; např. Java Beans, Java Server Pages Standard Tag Library, JavaMail...

– Web –  do  tohoto  bloku  spadají  generátory  dat,  šablonovací  systémy  –  nástroje
zobrazovací vrstvy modelu View; JSF, Velocity, FreeMarker, Tapestry...

–

Obr. 2: Zjednodušené blokové schéma funkčnosti frameworku Spring

 1.1.3 Lucene
Lucene  (http://lucene.apache.org/)  je  nástroj  pro  fulltextové  indexování  a

vyhledávání dokumentů původně implementovaný v jazyce Java, nyní však dostupný i
pro Perl, C++, PHP, Ruby... vyvíjený pod záštitou Apache Software Foundation. Lucene
indexuje  dokumenty  mnoha  různých  formátů  (parsery  ovšem  nejsou  součástí)  na
základě  klíčových slov,  které  ukládá  do indexových souborů.  Zjednodušené schéma
funkce je naznačeno na obr. 3.

Obr. 3: schéma funkčnosti knihovny Lucene
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 1.1.4 Hibernate
Hibernate  (http://www.hibernate.org/)  je  nástroj  poskytující  objektově-relační

mapování (ORM) pro jazyk Java. Základní schopností knihovny Hibernate je mapování
tříd jazyka Java na relační databázové tabulky a naopak. Umožňuje získávání (a zápis)
dat  pomocí  vlastního jazyka,  jako rozšíření  jazyka SQL – HQL -  Hybernate  Query
Language; stejně tak je možné samozřejmě využívat i standartní SQL příkazi. Struktura
funkčnosti knihovny je naznačena na obr. 4 spolu s vrstevným rozdělením v modelu
MVC.

Obr. 4: schéma funkčnosti knihovny Hibernate
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 1.2 Publikační systémy a systémy pro správu obsahu či
dokumentů, portálový software

Těchto systémů existuje poměrně velké množství, mnohdy zaměřených různými
směry – od jednoduché publikace obsahu, který vydává nějaký tým autorů, či je staticky
někde uložen a je pouze prezentován uživatelům (redakční či publikační systémy) až po
systémy,  které  jsou  napojeny  na  uložiště  dokumentů,  umožňují  jejich  publikaci  v
rozdílných  formátech  a  možnost  spoupráce  celého  redaktorského  týmu,  včetně
schvalování  dalšími  lidmi  v  rolích  šéfredaktorů  a  možnostmi  kontrolovat  workflow
těchto dokumentů.

 1.2.1 Role uživatelů systému
Uživatelé  systému  se  dělí  na  několik  základních  skupin,  které  mají  určitá

oprávnění k činnostem či možnosti využívání nástrojů odpovídající jejich funkci uvnitř
systému. V následujících odstavcích jsou tyto skupiny shrnuty, řazeny od nejvyšších
oprávnění  k  nejnižším.  Skupina  s  vyššími  oprávněními  většinou  automaticky  má
veškerá oprávnění skupin, které jsou členěny pod ní z hlediska přidělení práv.

Nejvyšší oprávnění má administrátor systému, který dbá na správnou funkčnost
systému z hlediska údržby hardwarových komponent, nastavení operačního systému,
nastavení  kontejneru s  aplikací  a  základních funkcí  aplikace.  Administrátor  většinou
nepoužívá  ke  správě  webové  rozhraní,  používá  specializované  nástroje,  případně
přistupuje  k  systému  na  úrovni  příkazové  řádky.  Může  upravovat  běh  jednotlivých
systémových služeb, upravuje a vytváří databáze.

Další  skupinou  jsou  operátoři,  kteří  přistupují  k  nastavení  aplikace  pomocí
interface  této  aplikace  (v  případě  CMS/DMS systémů  se  většinou  jedná  o  webový
prohlížeč). Operátor tvoří strukturu webu, vzhled, přidává další operátory či jiné druhy
uživatelů, kteří mají nižší postavení v systému než on sám. Operátor musí být proškolen
v  oblasti  ovládání  a  funkčnosti  daného  systému,  protože  má  možnost  nastavovat
podstatné systémové vlastnosti.

Redaktoři je skupina uživatelů, kteří tvoří pouze obsah systému. Tato skupina
nemusí znát detaily, jak systém funguje, jejich uživatelské rozhraní musí být naprosto
intuitivní.  Musí  mít  možnost  efektivně  vkládat  dokumenty,  mít  možnost  jejich
modifikace  (včetně  jejich  odstranění).  Systém  by  měl  zajišťovat  informovanost
příslušných  uživatelů  o  stavu  jednotlivých  dokumentů  (ať  se  jedná  o  workflow  či
informování určité skupiny návštěvníků o nově přidaném dokumentu) a dalších objektů
k nim připojeným.

Nejnižší  oprávnění  má  návštěvník,  který  k  systému  přistupuje  jako  čtenář
prohlížející obsah. Záleží samozřejmě na nastavení systému, jestli může nahrávat obsah
(to už se ovšem jedná o kombinaci uživatel-redaktor) či přidávat komentáře...

 1.2.2 Systém pro správu obsahu

 1.2.2.1 Vlastnosti systému
Content  Management  systém  (CMS)  je  systém  zajišťující  správu  webového

obsahu,  mnohdy  propojený  se  systémem  pro  správu  dokumentů  či  portálem,  který
zajišťuje prezentaci dat generovaných pomocí CMS či DMS.
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Systémy pro správu obsahu je možné rozdělit do dvou skupin [6]: tříúrovňová
(tzv. šablonová) a dvouúrovňová (programovací), která se však dnes už nepoužívá.

Tříúrovňová architektura důsledně  odděluje úrovně  přístupu dle rolí  uživatelů
(administrátor,  operátor  a  redaktor),  kdy administrátor  se  stará  o  nastavení  systému,
operátor  (zde  v  roli  designéra  a  grafika)  navrhuje  a  vytváří  prezentační  šablony  a
redaktor  vytváří  vlastní  obsah.  Práce  je  díky  definovaným  šablonám  flexibilnější.
Nevýhodou  této  architektury  je  ovšem  vyšší  nárok  na  výpočetní  výkon  z  důvodu
nutnosti interpretace šablon pro výsledné zobrazení.

Naproti  tomu  je  zpracování  obsahu  vytvořeném  v  dvouúrovňovém  systému
mnohem rychlější, protože návrh je vytvořen přímo ve skriptovacím jazyce, ve kterém
bývá napsán vlastí systém. To je hlavní nevýhoda této architektury, protože redaktor je
nucený  znát  tento  skriptovací  jazyk  a  znát  i  zásady  pro  jeho  bezpečné  použití.
Dvouúrovňová  architektura  je  to  proto,  protože  je  zde  pouze  role  administrátora  a
redaktora, který vytváří jak vzhled, tak i obsah. Výhodou je na druhou stranu fakt, že je
možné pomocí takového systému vytvořit téměř cokoliv a to i bez závislosti na vlastním
systému.

 1.2.2.2 Příklady používaných systémů
Mezi nejznámější  zástupce této kategorie  patří  systémy jako Drupal,  Joomla,

Mambo, PHP Nuke, Callisto, eZ publish. Funkčním příkladem na webu jsou veškeré
zpravodajské servery, blogy... jako např. idnes.cz, blog.cz a další.

 1.2.3 Systém pro správu dokumentů

 1.2.3.1 Vlastnosti systému
Document Management systém (DMS) je systém určený ke správě dokumentů –

tedy  jejich  editaci,  evidenci,  správě  verzí,  archivaci  a  jejich  zpřístupnění  dalším
uživatelům.

DMS ve  své  podstatě  neřeší  (nebo  by  neměl)  vlastní  obsah  dokumentu,  ale
pouze metadata s tímto dokumentem spojená, což je ovšem v rozporu s požadavky na
systém, kdy by měl  být indexovatelný i vlastní obsah dokumentu. DMS by měl  být
schopen  (mimo  vlastních  základních  operací  se  soubory  )  obstarávat  následující
činnosti:
– Odlišovat různé stavy verzí dokumentu
– Jednoznačně identifikovat jednotlivé dokumenty a jejich revize
– Připojit  k  dokumentu  metadata  (pevně  definovaná,  případně  možnost  vytvoření

vlastních parametrů) a spravovat tato metadata
– Vhodně řešit přístupová práva k dokumentům (parametrům metadat, složkám...) jak

pro jednotlivé uživatele, tak i pro skupiny uživatelů
– Možnost archivace / zálohování dat
– Řízení a sledování stavu dokumentu – workflow
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 1.2.3.2 Příklady používaných systémů
Nejznámější  DMS jsou například Alfresco,  Documentum, IS Alex,  OpenKM.

Další  systémy  jsou  uvedeny  v  kapitole  Srovnání  existujících  systémů.  Používané
veřejně přístupné systémy pro ukládání obsahu na webu jsou např. flickr.com (ukládání
fotografií  a  nově  i  videí),  scribd.com  (sdílení  dokumentů),  youtube.com  (ukládání
videí),  omnidrive.com  (ukládání  souborů)  a  další,  některé  z  nich  jsou  stručně
charakterizovány v následujících podkapitolách.

 1.2.3.2.1 Box
Box.net je síťové uložiště, kde je možné uschovávat soubory (složky) privátně,

či  veřejně.  Soubory  ve  složce  dědí  oprávnění  k  přístupu  podle  složky,  ve  které  se
nacházejí. Pokud je vygenerován přímý odkaz na soubor, je tento soubor označen za
shared a je nasdílený všem uživatelům, kteří znají odkaz na něj. Složky jsou sdíleny
pouze definovaným uživatelům (collaborators) a to buď  v režimu „viewers“, nebo v
režimu  „editors“.  Jednotlivé  soubory  tuto  možnost  nemají,  v  pro  verzi  je  možné
aktivovat ochranu heslem pro jednotlivé soubory.

Rozhraní  je  příjemné,  jednoduše  vypadající  s  rychlou  odezvou,  pochopitelné
rychle i úplným počítačovým analfabetem.

 1.2.3.2.2 Myfabrik
Služba  nabízející  online  uložiště  dokumentů,  které  dělí  podle  typu  (obrázky,

hudba,  video  a  ostatní  dokumenty).  Soubory  jseou  defaultně  uloženy  jako  privátní,
pokud jsou vybrány ke sdílení (publikování), jsou vloženy na „Public Page“ do daného
jakéhosi  adresáře,  ke  kterému  mají  přístup  všichni  návštěvníci,  ovšem  pouze  jako
informace o tom, že nějaký takovýto soubor existuje (včetně informací o datu, jménu,
velikosti, autorovi...), bez možnosti jeho otevření. Jeho nasdílení se provádí až pomocí
volby „share“, kdy je možné soubor „odeslat“ konkrétní osobě, jako odkaz emailem,
nebo osobám v předdefinované skupině.

Prostředí  celkově  je  nekonzistentní,  i  když  se  ústřední  aplikace  snaží  tvářit
moderně,  některé  odkazy  na  nastavení  přesměrují  na  úplně  jiné  rozhraní,  navíc  je
celkově aplikace neuvěřitelně pomalá. Celkově působí tento systém příliš amatérsky a
složitě,  i  když  některé  zajímavé  věci  by  se  tu  pro  koncového  uživatele  najít  daly
(propojení se službou flickr, vkládání slideshows či playlistu do myspace, ebay...).

 1.2.3.2.3 Mediamax
Mediamax funguje pouze jako síťová úschovna, kam je možné soubory vkládat

do adresářové struktury. Soubory není možné tagovat, ani nijak poznámkovat. Sdílení
probíhá formou zasílání emailů, ke kterým je požadovaný soubor připojen jako příloha,
případně  je  možné  soubory  vystavit  ve  sdíleném adresáři,  kde  jsou  přístupné  všem
uživatelům, bez hesla či možnosti podrobnějšího nastavení oprávnění.

 1.2.3.2.4 Slideshare
Slideshare  je  systém pro  sdílení  prezentací,  které  je  možné  nahrát  v  mnoha

různých  formátech  (ppt,  pdf,  opt...).  Je  možné  tyto  prezentace  zobrazit  přímo  na
stránkách  slideshare  pomocí  jednoduchého  flashového  pluginu,  stáhnout  originální

10



vloženou prezentaci, připojit k prezentaci audio, vkládat prezentace na webové stránky,
facebook či  blog...  Samozřejmostí  je velká základna uživatelů  a možnost  tagování a
dalšího rozdělování jednotlivých prezentací a další vyhledávání a třídění probíhající na
základě  těchto  vlastností,  nebo  připojení  podcastu  a  následné  sesynchronizování
(vznikne tzv. slidecast).

Nastavení  přístupnosti  se  děje  pomocí  výběru,  kdo  má  k  prezentaci  přístup:
Everyone, Only me, All contacts a zvolené kontakty, které je možné vybrat. Dále je
možné povolit či zakázat možnost stáhnutí prezentace.

 1.2.4 Internetový portál

 1.2.4.1 Vlastnosti systému
Internetový portál je systém umožňující přístup k mnoha funkcím a informacím

webu skrze jedno místo (dnes se spíš používají uživatelsky definované mashups, ale
portály pořád fungují) pomocí stejného uživatelského rozhraní. V praxi vypadá portál
jako  webová  stránka  s  mnoha  okny,  ve  kterých  mohou  být  zobrazeny  části  jiných
webových  stránek.  Tyto  okna  jsou  nazývány  portlety  a  způsob  komunikace  mezi
poskytovatelem obsahu  a  samotným portletem je  definován  ve  specifikaci  JSR-168
(dnes existuje i druhá verze této specifikace definovaná ve JSR-286).

Portálový systém by dle této specifikace měl být pouze zobrazovací vrstvou (dle
modelu MVC), kdy data jsou generována na straně portletového kontejneru, akce nad
poskytovanými  daty  musí  být  prováděny tamtéž,  portálový  systém pouze  zobrazuje
výsledek.

 1.2.4.2 Příklady používaných systémů
Mezi  nejznámější  a  nejpoužívanější  portálové  systémy patří  Jboss  Enterprise

Portal Platform, Liferay Portal, Apache Pluto, IBM WebSphere Portal. Veřejné a známé
portály jsou potom např. seznam.cz, uživatelské domovské stránky na google.com či
netvibes.com.

 1.2.5 Idealizovaný model systému pro archivaci
multimediálního obsahu

Většina  těchto  vlastností  není  pro  implementaci  multimediálního  portálu
využitelná a naopak některé vlastnosti  chybí,  proto je zapotřebí zvolit  systém, který
bude  možné  nastavit  a  upravit  tak,  aby  nepotřebné  funkce  mohly  být  odstraněny a
chybějící přidány. Tento systém by měl být přístupný i mimo vlastní aplikaci portálu
pomocí  nějakého  vhodného  API  či  webové  služby,  především z  důvodu  možnému
přenosu multimediálních informací pomocí RTP kontejneru, přístupu jiných klientských
aplikací  či  rozšířené  možnosti  zálohování.  Jako  výhodné  se  jeví  využití  Content
Repository API for Java technology (JCR) daného specifikací JSR 170.

Mezivrstva  systému  by  měla  být  tvořena  CMS,  který  musí  být  schopen
agregovat  obsah  z  více  zdrojů  a  tento  obsah  dále  přehledně  prezentovat  v  různých
formách. Mezi tyto formy patří zobrazení v rámci vlastního CMS s možným použitím
šablony a především možnost přenosu tohoto obsahu dále, v případě  tohoto projektu
prezentace formou portletu (systém by měl podporovat specifikaci JSR 168), který bude
vložen do portálu. Tento přenos může být pomocí exportu těchto dat do XML formátu,
nebo (což je určitě výhodnější řešení) za pomocí šablony v daném CMS, která obsah

11



transformuje do XML. Výhodou této mezivrstvy je oddělení  vlastního repozitáře od
systému prezentujícího jeho obsah a to především z důvodu, aby pro úpravy vzhledu
případně  jednotlivých  položek  metadat  a  jejich  prezentaci  nebylo  zapotřebí
programátorských  zásahů  do  systému,  ale  pouze  zásahu  proškoleného  uživatele  či
designera, který navrhne patřičnou šablonu. V neposlední řadě se tímto způsobem dá
jednoduše  rozložit  výkon na  více  strojů  (load-balancing ve  formě  rozdělení  na  část
publikační a prezentační, případně výkonnou část pro zpracování multimediálních dat,
možnost zástupu při výpadku...).

Nejvyšší  vrstva  by  měla  být  pokryta  uživatelsky  přívětivým  rozhraním
samotného CMS, či portálovým systémem (Liferay, Jboss...). Tato vlastnost však v této
fázi není podstatná.

Takto vrstvené schéma systému je pouze z ideálního pohledu, v praxi by takto
stavěný systém byl poměrně náročný na údržbu a špatně by se udržoval, takže cílem
bude  najít  systém,  který  pokrývá  největší  množství  (ideálně  všechny)  takto  daných
požadavků.

Obr. 5: Idealizované schéma systému
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 2 Srovnání existujících systémů

 2.1 Kritéria výběru

 2.1.1 Způsob výběru
Výběr  systému  byl  proveden  pomocí  vyhledávání  v  seznamu  softwaru

SourceForge.net. V tématu Enterprise se nachází cca 4000 projektů, většinou se ovšem
jedná  o  ERP systémy.  Po  vyfiltrování  systémů  dle  zásadních  kritérií  nesplňujících
požadavky  (mimo  otevřenost  zdrojového  kódu)  rozhraní  typu  web-based,
programovacího jazyka Java a stavu vývoje minimálně Production/Stable se výběr zúžil
na 99 možných kandidátů, ze kterých bylo nakonec ručně vybráno 6 projektů, které by
bylo možné zařadit do užšího výběru systému s možnými potřebnými požadavky. Tyto
vybrané projekty jsou: Nuxeo, Magnolia, Alfresco, OpenCMS a Daisy CMS. 

 2.1.2 Kritéria výběru
Existuje mnoho kritérií pro výběr, ty podstatnější jsou shrnuty v následujících

podkapitolách. Jednotlivé kategorie kritérií či konkrétní požadavky se mohou prolínat,
případně  doplňovat.  Např.  požadavek na  přístupnost  (využití  tlačítka  zpět)  se  může
jevit, že spadá do kategorie požadavků uživatele na systém, ale ten by měl tento fakt
brát jako samozřejmost a tento problém by měl řešit vývojář.

 2.1.2.1 Kritéria pro výběr z pohledu uživatele
Uživatele  nezajímá,  jestli  je  systém  náročný  na  údržbu,  na  jaké  licenci  je

založen,  nezajímá  jej  cena,  ani  jak  je  systém technologicky realizován.  Uživatelské
požadavky  na systém upřednostňují  maximální  funkčnost  při  zachování  co největší
jednoduchosti ovládání, při současné rychlé odezvě. Pokud je uživatel zvyklý s nějakým
systémem pracovat, měl by tento nový systém být co nepodobnější jak vzhledem, tak
ovládáním.
– způsob prezentace dat - systémem pro ukládání dat, se kterým je uživatel nejvíce

zvyklý pracovat je operační systém na jeho počítači. Proto by jako výchozí způsob
ukládání mělo být zvoleno hierarchické řazení do stromové adresářové struktury

– přehlednost  zobrazení  –  vlastní  prezentace  dat  by  měla  být  nastavitelná  –  od
možnosti nastavit množství detailů u položek po způsob jejich zobrazení a řazení, či
aplikace uživatelských šablon na zobrazená data

– přístupnost  obsahu  –  možnost  přístupu  k  datům  i  dalšími  způsoby,  než  jenom
pomocí klienta ve formě  webového prohlížeče, jako například přes protokol FTP,
přímým připojením síťového disku...

– Přístupnost informací – spojení dokumentů  s  metadaty (semantic web), možnosti
syndikačních výstupů (RSS feeds), generování výstupů pomocí šablon pro vkládání
do dalšíc aplikací (mashups)...

– spolupráce uživatelů, nastavení práv – možnost nastavení oprávnění pro přístup k
objektů i pro jiné uživatele, ať již pouze pro čtení a prohlížení, nebo i pro spolupráci
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na tvorbě obsahu; s tím souvisí další požadavek
– práce na více verzích – systém by měl mít implementován repozitář, který umožňuje

udržovat více verzí dokumentu a jednoduše se k nim vracet
– moderní přístup – využití funkcí sociálního webu, jako je značkování obsahu, jeho

hodnocení, sdílení, komentování, komunikace mezi uživateli

 2.1.2.2 Kritéria pro výběr z pohledu vývojáře
Pro vývojáře je podstatné, jestli je možné systém upravovat (na základě licence),

jestli  má  projekt  přehledný  zdrojový  kód,  jaká  je  podpora...  Výběr  nejvhodnějšího
kandidáta je nutné podřídit následujícím požadavkům:
– živý projekt – projekt, který vykazuje známky toho, že je aktivně vyvíjen – ať už v

SVN repozitáři či pravidelným vydáváním aktualizovaných verzí, držením se road
planu, vydáváním updatů, opravováním bezpečnostních děr

– zdravá  komunita  –  projekt  by  měl  mít  dostatečnou  základnu  vývojářů  a  lidí
podílejících se jednak na vývoji a druhak zajišťujícími dostatečně kvalitní podporu,
ať  již  formou  mailing  listu  či  diskuzních  fór  či  jinak.  S  tímto  bodem souvisí  i
požadavek na dokumentaci k systému – příručky, ideálně  screencasty či rozsáhlá
wiki  a  to  v  udržovaném  stavu  a  pokrývající  systém  z  pohledu  jak  uživatele,
administrátora či editora, tak i vývojáře jádra (či modulů), nebo designera šablon

– přehlednost zdrojového kódu – otevřenost kódu sama o sobě nemusí být dostačující,
pokud je kód udržován ve stavu, kdy mu rozumí pouze osoba, která jej napsala – čili
je nepřehledný, nekomentovaný...

– záštita – pokud je vývoj projektu udržován nějakou organizací, která je schopná se
pochlubit mnoha referencemi, případně  nabídnout možnost profesionální podpory
jedná se o výhodnější řešení, než když projekt vyvíjí několik vývojářů, z nichž jeden
se  na  vývoji  podílí  zásadně  (a  dá  se  očekávat,  že  po  jeho  odchodu  je  velká
pravděpodobnost, že projekt zanikne)

– administrátorská přívětivost  – sem spadá složitost  instalace a  nastavení  systému,
možnost  jednoduchého  upgradu  na  novější  verzi,  složitost  aplikace  patchů  a
bezpečnostních oprav, instalace zásuvných modulů  a jejich konfigurace, logování
činnosti aplikace a možnost vyvození možné chyby nastavení, průlomu do systému,
sledování činnosti uživatelů, statistiky přístupů, využití modulů...

– editační  přívětivost  –  možnosti  pro  publikaci  obsahu  jako  je  tvorba  šablon  a
vyplňování těchto šablon obsahem, případně jednoduchost napojení těchto šablon na
dynamicky generovaný obsah (čili požadavek oddělení samotného obsahu od jeho
vzhledu),  vytváření  multimediálních  objektů  a  jejich  správa,  včetně  přidělování
oprávnění, vytváření a správa jednotlivých parametrů metadat

– uživatelská přívětivost  – jednoduchost  obsluhy pro koncového uživatele  (ačkoliv
tento uživatel se teoreticky prolíná s editorem), možnost definice vlastních metadat a
označování obsahu (folkonomie v rámci systému)

– šablony používaných publikačních formátů, propojitelnost – RSS, SyncML, podpora
JSR-168

– multiplatformnost – nezávislost na OS, Office sadě, aplikačním serveru, databázi,
klientském zobrazovači...

– přístupnost  –  možnost  využívat  tlačítko  zpět,  lidsky  čitelné  (pure)  url,  možnost
ukládat k oblíbeným položkám jak v prohlížeči, tak i online (digg)
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 2.1.2.3 Kritéria pro výběr z pohledu provozovatele
Provozovatele bude zajímat především cena řešení a to ve všech fázích – od

návrhu  až  po  údržbu  či  ukončení  provozu  systému,  reference  na  systém  a  jeho
rozšířenost, samozřejmě s tím spojená propojitelnost s dalšími existujícími (připadně v
dané společnosti  již  provozovanými)  systémy a  aplikacemi.  Seřazeno od výběru  po
provoz budou podstatná kritéria následující:
– cena  pořízení  –  sem  spadají  náklady  na  pořízení  systému,  včetně  pořízení

potřebného hardware pro provoz systému a to i pro případné nestandartní situace
(zkolabování hardware) či zajištění potřebného výkonu pomocí clusterování

– propojitelnost a bezpečnost – možnost napojení na již existující firemní software a s
tím související zabezpečení, aby systém nemohl negativně ovlivnit existující data ve
firemním systému, případně nebyl bezpečnostní slabinou v celém systému pro útok
zvenčí...

– cena  provozu a  údržby –  jakým způsobem je  řešen  upgrade  –  v  ceně  aplikace,
připlácí se; podpora k produktu, náklady na zaškolení obslužného personálů, ať už
koncových uživatelů či administrátorů, tvorba dokumentace; způsob implementace
systému – vnější firmou, nebo pořízením vlastních vývojářů, jejich zaškolení...

 2.1.3 Testování
Po základním výběru systému dle daných kritérií je nutné systém vyzkoušet v

testovacím provozu, čili jej na požadované platformě sprovoznit a naplnit zkušebními
relevantními  daty  a  pokusit  se  objektivně  posoudit,  zda  alespoň  základně  odpovídá
požadovaným vlastnostem. Čím více těchto vlastností se bude blížit požadavkům, tím
menší  budou  nutné  zásahy  vývojáře  a  administrátora  do  systému  nutné  k  upravení
systému k daným účelům.
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 2.2 Testované systémy

 2.2.1 Magnolia

http://www.magnolia.info/
– živý  projekt  –  SVN  repozitář  vykazuje  aktivitu,  poslední  update  ukazuje  před

několika hodinami. Poslední Community Edition release je verze 3.5.4, která byla
vydána 01.02.2008, release verze vychází cca 1x za měsíc (RC verze pro jednotlivé
fáze cca 1x za 14 dní)

– zdravá komunita – komunita je zastoupena mailing listy, wiki systémem a několika
velmi stručnými příručkami pro jednotlivé oblasti (admin / editor / developper)

– přehlednost  zdrojového  kódu  –  přehledně  členěný  kód,  který  je  občasně
komentován, hlavičky jsou dokumentovány pro generování java Doc

– záštita - systém vyvíjený společností Magnolia International Ltd., mezi referencemi
jsou  zastoupeny  vizuální  prezentace  společností,  žádný  systém  zaměřený  na
ukládání dat

– přívětivost – projekt má v repozitáři SourceForge umístěny balíčky war, případně
bundlované  verze  s  Tomcatem  a  JDK,  instalace  probíhá  rozbalením  zipu  a
spuštěním přibaleného  Tomcatu;  výborně  vyřešena  možnost  přechodu  na  novou
verzi – pomocí webového rozhraní; testovací 60-denní Enterprise verze je dostupná
po registraci (tuto možnost jsem nezkoušel); logování umožňuje log4j, systém má
vlastní  cachovací  mechanismy;  zálohování  (import/export)  se  provádí  v  rámci
vlastního repozitáře; uživatelské/administrační rozhraní vypadá poměrně intuitivně,
editace obsahu stránek je rychlá a jednoduchá, ovšem nikde jsem nenašel možnost
definice šablon a systém nevykazuje možnost generování obsahu jiného než HTML
(dle dokumentace je možné šablonovat pomocí JSP, případně  přidat podporu pro
FreeMarker či Velocity)

– ostatní  – RSS syndikace a podcasting umožňuje pouze Enterprise verze,  tlačítko
zpět je podporováno, URL jsou čisté z důvodu předkládání hotových (uložených)
HTML dokumentů, možnost zobrazení v portletu umožňuje také pouze Enterprise
verze

Ačkoliv  se  Magnolia  může  pochlubit  JCR  zabudovaným  přímo  do  základů
systému a ne jen přídavným modulem, jak tomu bývá u jiných projektů, tato vlastnost
není  v  systému  příliš  čitelná  a  samotné  zobrazení  souborů  připomíná  jednoduchý
prohlížeč souborů s malým množstvím funkcí.
Systém oprávnění  je  založen na rolích,  které potom přejímají  jednotliví  uživatelé  či
skupiny těchto uživatelů. Role je možné definovat (Access Control Listu) pro jednotlivé
oblasti  (usergroups,  data,  website,  userroles,  config...)  a  to  Read only,  Read/write  a
Deny access.
Dokumentace  pro  vývojáře  je  zastoupena  komunitou  a  několika  velmi  stručnými
dokumenty,  kdy oblast  vývoje modulů  je  pokryta nedostatečně  a  celá tato část  budí
dojem „vývojář = tvůrce šablon“.

Magnolia je tedy pro účely vytvoření multimediálního portálu systém nevhodný
a  to  především  z  důvodu  nedostatečné  dokumentace  a  funkčně  důležitých  částí
dostupných pouze v Enterprise verzi.
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 2.2.2 Daisy

URL: http://cocoondev.org/daisy/index.html
– živý projekt –  SVN repozitář vykazuje aktivitu přede dvěma dny;  poslední vydaná

verze je 2.2-RC dne 25.1.2008 a to formou bundle balíčku s JDK a MySQL pro
Windows, balíčku pro Ubuntu a platformově  nezávislého balíčku v .zip archívu.
Předchozí  verze  nevycházely  nijak  pravidelně  a  mezi  jejich  vydáváním  je  i
několikaměsíční pauza

– zdravá komunita –  k dispozici je wiki dokumentace, kniha ke stažení,  poměrně
aktivní mailing list a několik video tutoriálů

– přehlednost zdrojového kódu – zdrojový kód je poměrně přehledný, ovšem poměrně
málo komentovaný, vyjma komentářů pro generování JavaDOC a občasných v těle
metod

– záštita – Outerthought bvbt Belgium nabízí workshopy a placenou podporu
– přívětivost –  instalační balíky jsou dodávány formou instalátoru (s bundlovaným

JRE a mysql) pro windows, jako balíček pro ubuntu a v .zip souboru pro nezávislou
instalaci, instalační průvodce je jednoduchý, detekuje instalované JRE a MySQL,
bohužel  ztroskotá  na  pokusu  vytvořit  a  připojit  se  k  repozitáři;  administrační
rozhraní odpovídá administračnímu rozhraní wiki systému

Komponentově stavěný CMS sestávající ze samostatného repozitáře přístupného
pomocí Web services či pomocí API a publikačního rozhraní běžícího na frameworku
Apache Cocoon. Výborná správa metadat, které je možné zadávat i lokalizovaně, čili
souběžně v několika verzích. Role jsou postaveny na ACL listu pro jednotlivé uživatele,
je  možné  je  parametrizovat  jednoduchým skriptem,  nemají  však  mezi  sebou  žádné
vazby. Portálový systém je díky použitému Cocoonu ne plně kompatibilní s JSR-168
(ten je až od verze C2 pomocí implementace Pluto),  tedy je možné používat  pouze
Coplety.

Daisy je díky použitému frameworku vhodné pro transformaci více zdrojů, čili
díky  těmto  vlastnostem  pokryje  částečně  střední  část  teoretického  návrhu  systému,
ovšem díky nemožnosti napojení na repozitář a neúplné podpory propojení s portálem
dle návrhu JSR-168 nesplňuje požadavky pro účely portálu pro správu multimediálních
dat.
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 2.2.3 Nuxeo

URL: http://www.nuxeo.org
– živý projekt –  poslední změna v Subversion repozitáři před několika hodinami
– zdravá  komunita  –   nuxeo  má  poměrně  živý  mailing  list  a  jeden  IRC kanál  a

diskuzní  fórum;  dokumentace  je  zastoupena  poměrně  rozsáhlou  uživatelskou
příručkou  a  příručkou  pro  vývojáře,  taktéž  je  přítomno  několik  názorných
screencastů. Další tutoriály a dokumentace je přítomna v svn repozitáři, případně
generována Mavenem ze zdrojových kódů (včetně popisu API)

– přehlednost zdrojového kódu – zdrojový kód je přehledně naformátovaný, hlavičky
metod jsou dokumentované, kód je okomentovaný, někdy bývá přítomen kontakt na
vývojáře konkrétní  části;  v  dokumentaci  je  návod,  jak zkompilovat  a  sprovoznit
nuxeo ze zdrojového kódu

– záštita  –  Nuxeo  SAS  company;  mezi  referencemi  jsou  francouzské  bankovní
společnosti  a  vládní  úřady,  multimediální  obsah  (wmv  video)  je  na  stránkách
agentury AFP; možnost kurzů a konzultací pro integrátory i vývojáře

– přívětivost  –   instalace  probíhá  formou  jednoduchého  instalačního  průvodce
(multilingual  včetně  češtiny),  který  nainstaluje  systém  společně  s  bundlovaným
JBOSS serverem, funguje ihned po instalaci naprosto bez problémů; uživatelské i
administrační rozhraní je intuitivní, není zde možnost někam zabloudit; přístupová
práva  je  možné  nastavovat  pouze  pro  workflow,  pro  jednotlivé  dokumenty  (či
parametry metadat – i když je tato vlastnost proklamovaná) se mi práva nepodařilo
nastavit

– ostatní  –  systém umožňuje  funkci  drag&drop pro  soubory z  počítače  na  plochu
prohlížeče (pouze s  instalovaným pluginem);  generování  feedu pro RSS a Atom
syndikaci (nenastavitelné, pouze pro podsložky domény)

Systém je poměrně přímočarý, rychlý, velmi dobře dokumentovaný a s kvalitní
základnou  pro  vývojáře.  Bohužel  nastavení  a  možnosti  systému  neodpovídají
požadavkům (zřejmě  nutné  zásahy do kódu),  některé  funkce  není  možné jednoduše
nastavit.
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 2.2.4 Alfresco

URL: http://www.alfresco.com/
– živý projekt –  Nightly build 2.9.0B vydán 08.01.2008, poslední oficiální balík je

2.9.0B a ten byl ve formě war balíku, bundle s kontejnerem Tomcat pro Windows i
Linux  vydán  09.12.2007;  poslední  aktivita  dle  repozitáře  bohužel  není  známa,
použitý web-svn nepodporuje tuto možnost

– zdravá komunita –  Alfresco má poměrně rozsáhlý wiki systém, několik příruček v
pdf  formátu,  tutorály,  blogy  zabývající  se  danou  problematikou  a  poměrně  živé
diskuzní fórum; součástí projektu je forge oddělení, které hostuje několik projektů
spadajících  pod  Alfresco,  většinou  modulů;  taktéž  existuje  skupina  v  rámci
facebooku

– přehlednost  zdrojového  kódu  –  zdrojový  kód  je  přehledný  a  dostatečně
komentovaný

– záštita – Alfresco Software, Inc. Pořádá občasné konference či akce na vyžádání;
pro Enterprise verzi je dostupná nonstop podpora; Packt Publishing vydalo knihu o
Alfrescu

– přívětivost –  instalace pomocí .exe balíku proběhla bez potíží,  po dokončení se
spustí  průvodce,  který  pomůže  se  základním nastavením;  stejnou akci  je  možné
provést i ručně při instalaci ze .zip balíku, kroky jsou jednoduché a jsou popsány

Alfresco  umožňuje  perfektní  kustomizaci  jen  díky  nastavení  systému
(konfiguračním XML souborům) opravdu do detailů, navíc některé funkcionality není
problém  doprogramovat  pomocí  skriptovacího  jazyka  založeného  na  JavaScriptu.
Umožňuje  detailní  nastavení  repozitáře,  možnost  rozdělovat  dokumenty  do
předdefinovaných  kategorií  s  rozdílnými  právy  a  možností  připojovat  „tagy“  i
jednotlivými uživateli, mimo definice vlastních pravidel metadat. Alfresco je postaveno
na tzv. „community based model“, kdy obsah je tvořen komunitou pro komunitu, což je
i  případ  multimediálního  portálu.  Všechny  tyto  vlastnosti  identifikují  Alfresco  jako
ideálního kandidáta pro systém na vytvoření multimediálního portálu.
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 2.2.5 OpenCMS

URL: http://www.opencms.org
– živý projekt –  CVS repozitář vykazuje aktivitu před několika dny; poslední vydaná

verze  je  7.0.3  a  to  7.12.2007,  podle  archívu  vychází  jednotlivé  verze  vždy  po
několika měsících

– zdravá komunita –  aktivní mailing list, dělený po kvartálech, JavaDOC, tutoriály ke
stažení  včetně  zdrojových  kódů;  skupina  v  rámci  facebooku,  kniha  vydaná
nakladatelstvím Packt Publishing

– přehlednost zdrojového kódu –  přehledně  členěn, hlavičky výborně  komentovány
(JavaDOC), občasné komentáře v tělech metod

– záštita – Alkacon Software GmbH, probíhají konference
– přívětivost –  instalace pomocí jednoduchého nakopírování .war balíku a poté projití

instalačního procesu ve webovém prohlížeči se neobešla bez menších problémů s
připojením k databázi, ve finále však vše fungovalo jak má; Administrační rozhraní
se snaží napodobit vzhled aplikací, působí příjemně a vše funguje jak má

OpenCMS je systém s živou komunitou, kvalitní  podporou, možností  získání
komerční podpory a občasně konanými konferencemi. Informace je také možno čerpat z
vydané knihy o OpenCMS. Bohužel se jedná o systém zaměřený na publikování (model
provider-consumer), který je nevhodný pro použití jako multimediální portál.
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 3 Realizace

 3.1 Systém Alfresco
Alfresco je  systém pro správu obsahu,  dokumentů,  záznamů,  vědomostí...  Je

založen na  mnoha otevřených standardech a  aplikacích;  z  nejdůležitějších  například
Java, WebDAV, Hibernate, MyFaces, Spring, JCR... a to stupňovitě – modulově, kdy je
možné  jednotlivé  vrstvy  teoreticky  nahradit  či  dle  aktuální  potřeby  připojit  další
moduly.

Alfresco je uvolněno ve dvou verzích – Enterprise a Community, zdrojový kód
je volně  k dispozici pod licencí GNU General Public License; version 2. Enterprise
větev  má  plnou  podporu  –  údržba,  přechody  na  novější  verzi,  podpora  s  řešením
problémů, opravu chyb, pomoc s optimalizací a laděním výkonu... Community větev má
podporu řešenou pomocí diskuzních fór.

Struktura  systému  je  ideální  pro  použití  jako  uložiště  multimediálních  dat,
systém obsahuje mnoho požadovaných implementovaných technologií a technik, navíc
je  lehce  upravitelný,  jak  je  uvedeno  v  následujících  kapitolách.  Pro  implementaci
archivačního systému nebylo potřeba provádět úpravy v jádru Alfresca, ani programovat
nové funkcionality.

Uživatel  může  přistupovat  skrze  rozhraní  Alfresca,  které  poskytuje  mnoho
způsobů  přístupu,  jak  je  naznačeno  na  obr.  6.  Veškeré  transformace,  formátování,
zobrazování...obstarává  systém Alfresco,  modul  Archivačního  systému  běží  v  rámci
Alfresca.

Obr. 6: Přístup k Archivačnímu systému skrze Alfresco
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Jednotlivé uvedené metody přístupu jsou:
– pomocí  HTML –  obsah  je  zobrazován  pomocí  rozhraní   webového  prohlížeče,

stránky mají jednotlivý vzhled daný systémem Alfresco, který je samozřejmě možné
upravovat  –  šablonovat,  či  použít  pro  zobrazení  zobrazovací  webscripty  a  to  i
uživatelsky definované

– pomocí  CIFS   –  obsah  je  přístupný  formou  připojení  síťového  disku  a  jeho
zobrazení  např.  pomocí  průzkumníka v OS Windows.  CIFS je  firmou Microsoft
převzatý  a  upravený  protokol  SMB  vytvořený  firmou  IBM  určený  pro  sdílení
souborů a tiskáren. Více informací je např. v [2].

– FTP  –  obsah  přístupný  pomocí  klienta  FTP.  FTP  je  protokol  založený  na
architektuře Client/Server určený k výměně souborů v sítích TCP/IP.

– WebDAV  –  přístup  pomocí  klienta  WebDAV,  případně  pomocí  webového
prohlížeče. WebDAV je W3C standard (definovaný v RFC 2518) určený pro práci s
dokumenty na vzdáleném serveru.

– WebServices – přístup pomocí aplikací třetích stran, jako např. možnost použití v
Mashups.  WebService  je  řešení  způsobu  komunikace  (vzdálené  volání  funkcí)
aplikací pomocí protokolu HTTP.
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 3.2 Realizace  základní  funkcionality  portálu  pro  ukládání
multimediálních dat v systému Alfresco

V  následující  části  jsou  okomentované  části  provedených  úprav  v  systému
Alfresco, pro realizaci základní funkcionality portálu pro ukládání multimediálních dat.
Zdrojové kódy nejsou uváděny pro jejich obsáhlost, jsou uvedeny pouze komentované
fragmenty kódu pro ilustraci a i ty jsou pro celkovou přehlednost a jednoduchost ještě
zestručněny. Zdrojové kódy jsou uloženy jako projekt pro vývojové prostředí Eclipse na
přiloženém  CD,  spolu  s  instalačním  modulem  a  funkční  (portable)  verzí  systému
Alfresco.

Jako  základní  funkcionalitu  jsem  zvolil  vytvoření  základů,  na  kterých  bude
možné v budoucnu vystavět portál pro projekt MPO ČR evid. č. FT-TA3/121 „Výzkum
a  ověření  systému  pro  záznam  a  dlouhodobou  archivaci  multimediálních  dat  s
inteligentním  vyhledáváním“  a  to  především  nastudováním  daných  technologií,
možností  jejich  implementace,  vytvářením  úprav  v  systému  a  vytvoření  některých
komponent  a  především  ověření,  zda  systém  splňuje  dané  požadavky  na  systém,
případně je možné je jednoduše (modulově) implementovat.

V rámci této práce jsou popsané následující úpravy:
– úprava uživatelských nabídek
– vytvoření skriptů generujících obsah
– rozšíření obsahového modelu systému
– vytvoření průvodců a dialogů
– realizace způsobu zobrazení archivačních prostorů, sezení a dokumentů
– vytvoření komponenty kalendáře
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 3.3 Prováděné úpravy na součástech systému  - Uživatelské
nabídky

 3.3.1 Základní informace o uživatelských nabídkách
Uživatelské nabídky jsou jednoduchá menu, případně lišty s akcemi, které jsou

generovány na základě přidaných položek do tohoto menu. Výchozí nabídky akcí a k
nim přidružené akce jsou definovány v souboru web-client-config-actions.xml, ale je
možné je definovat i v uživatelském prostoru web-client-config-custom. Pro archivační
systém byly  definovány jednak uživatelské  nabídky vysouvací  (obr.  7),  stejně  tak  i
nabídky v liště v záhlaví (obr. 8).

Obr. 7: vysouvací nabídka u dokumentu sezení

Obr. 8: nabídka v liště záhlaví

 3.3.2 Realizace uživatelské nabídky
Jednotlivé  uživatelské  nabídky  jsou  definovány  v  souboru  web-client-

config.custom.xml pomocí struktury action-group. Parametrem je identifikátor, pomocí
kterého  je  menu  zobrazeno.  Obsahem  této  struktury  jsou  jednotlivé  položky  akcí
uváděné  jako  parametr  tagu  action.  Definovaný  styl  udává,  že  mají  být  položky
zobrazeny  za  sebou  a  nezalamovat  se  pod  sebe,  show-link  je  příznak,  že  mají  být
zobrazené i popisky těchto akcí (viz. obr. 7).

Tab. I: definování skupiny akcí
<action-group id="archivace_horni_menu">
  <style>white-space:nowrap</style>
  <show-link>true</show-link>
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  <action idref="create_session" />
  <action idref="details_space" />
</action-group>

Konkrétní  akce  jsou  definovány  systémem  v  souboru  web-client-config-
actions.xml,  případně  přepsány  uživatelem v  souboru  web-client-config-custom.xml,
kde  je  možné  i  definovat  nové  akce.  Definice  menu  uvedená  výše  volá  jednu
systémovou  akci,  která  zobrazí  informace  o  prostoru  (akce  details_space)  a  jednu
definovanou  akci,  která  otevře  dialog  pro  založení  nového  sezení  (identifikátor
create_session). 

Akce je  definována pomocí  struktury action,  která  má jako parametr  uveden
identifikátor, který je použit při vytváření uživatelské nabídky. V této struktuře se uvádí
zobrazovaný název akce (label), ikona zobrazovaná v nabídce (image), vlastní volaná
akce (action) – v tomto případě definovaný dialog pro vytvoření nového sezení, který je
popsán v kapitole Definování průvodců  a dialogů  – a podmínka, kdy je tato akce v
nabídce zobrazena (evaluator).

Tab. II: definování akce
<action id="create_session">
  <label>Vytvorit sezeni</label>
  <image>/images/icons/add.gif</image>
  <action>dialog:createSession</action>
  <evaluator>cz.shmoula.CreateSessionEvaluator</evaluator>
</action>

Evaluator  je  třída  jazyka  Java  implementující  ActionEvaluator.  Výchozí  akcí
provádějící  ověření  je  metoda  evaluate  vracející  boolovskou  hodnotu,  která  jako
parametr přebírá objekt uzlu systému Alfresco, ke kterému je požadováno ověření. Na
následujícím výpisu je část této metody, která pro jednoduchost pouze ověřuje, zda daný
uzel náleží do daného jmenného prostoru.

Tab. III: ověřovací metoda
public boolean evaluate(Node node){
  . . .
  if(aspect.getNamespaceURI().equals
              ("http://www.alfresco.org/model/archivace/1.0"))
    return true;
  else
    return false;
}

Samotná lišta je potom zobrazeno pomocí komponenty actions, vysouvací menu
potom pomocí  komponenty  menu  a  v  ní  umístěné  komponenty  actions  s  hodnotou
identifikátoru struktury definovaného menu.

Tab. IV: zobrazení menu
<r:actions id="archivace_horni_menu"
           value="archivace_horni_menu"
/>
 . . .
<a:menu id="content-more-menu" image="/images/icons/more.gif">
  <r:actions id="id_menu" 
             value="document_browse_menu" 
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             context="#{r}"
  />
</a:menu>

 3.4 Prováděné úpravy na součástech systému - Skripty
generující obsah

 3.4.1 Základní informace o skriptech
Skriptem  generujícím  obsah  je  myšlen  skript  (v  systému  Alfresco  nazvaný

Webscript), který dokáže dynamicky generovat obsah nabídnout pomocí webové služby
(typicky pomocí  REST rozhraní), takže k němu mohou přistupovat i jiné nástroje či
aplikace.

Tyto skripty mohou generovat obsah nezávisle na systému, například získávat
data z třetí strany a tato data nějakým způsobem interpretovat a zobrazit uvnitř systému
Alfresco,  nebo  mohou  přistupovat  do  repozitáře  systému  a  generovat  potřebné
informace  pro  systém samotný  (tato  možnost  je  využita  při  vytváření  komponenty
kalendáře, viz. kapitola Realizace komponenty kalendáře), či pro jinou aplikaci. Velkou
výhodou je, že definice těchto webscriptů odpovídá specifikaci JSR-168, takže může
být výstup skriptu použit uvnitř portletu.

 3.4.2 Realizace skriptu
Webscript  sestává  ze  tří  souborů  uložených  fyzicky  v  adresářové  struktuře

systému, nebo uvnitř uživatelského prostoru se soubory webscripts. Jedná se o soubor s
popisem (XML dokument), výkonný skript (JavaScript kód) a šablonu pro zobrazení dat
(pro  grnerování  je  využit  Freemarker).  Název  skriptu  sestává  z  názvu  souboru
následovaného HTTP metodou přístupu (get, post) a koncovkou rozlišující typ souboru
(xml, js, ftl).

Jako  příklad  uvádím webscript,  který  generuje  informace  o  prostoru  sezení,
jehož výstup je vložen k zobrazení informací o daném sezení v prostoru archivu, či do
záhlaví samotného sezení. Tento výstup je naznačen na obr. 9 a obr. 10.

Obr. 9: Zobrazení výstupu skriptu ReceiveSessionDetails v prostoru Archivace
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Obr. 10: Zobrazení výstupu skriptu ReceiveSessionDetails v prostoru sezení

Webscript je definován pomocí popisného XML souboru, jehož struktura je na
následujícím výpisu. Mezi tagy jsou vloženy následující informace:
– shortname – název webscriptu, který bývá zobrazen při výpisu veškerých skriptů
– description – popis, informace o webscriptu
– url – šablona adresy ke které je daná služba vázána; těchto adres může být uvedeno

více s různými parametry
– format  –  typ  výstupního  formátu;  může  nabývat  hodnot:  argument  (typ  je  dán

parametrem  služby),  extension  (typ  je  dán  postfixovou  koncovkou  volaného
skriptu), any (jakákoliv možnost z předešlých, výchozí hodnota)

– authentication  –  úroveň  autentizace  pro  přístup  k  datům  vygenerovaným
webscriptem;  hodnoty  none  (kdokoliv  může  přistoupit),  guest  (uživatel  s  právy
návštěvníka), user (existující uživatel systému), admin (pouze administrátor)

– transaction – udává, zda je nutné vytvořit novou transakci, či není potřeba; výchozí
možností je nevytváření transakce, pokud není vyžadována autentikace uživatele;
jinak je vyžadována

Tab. V: popis webscriptu
<webscript>
  <shortname>RetrieveSessionDetails</shortname>
  <description>Vraci parametry nody vazane k session</description>
  <url>/archivace/RetrieveSessionDetails?nodeRef={noderef}</url>
  <format default="html"/>
  <authentication>user</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Samotný  výkonný  skript  je  tvořen  ve  skriptovacím jazyce  JavaScript  a  jeho
fragmenty  jsou  uvedeny  na  následujícím  výpisu.  Funkci  main  je  předán  referenční
identifikátor prostoru o kterém jsou zjišťovány informace, na základě kterého je tento
prostor vyhledán a přiřazen proměnné space. Pokud tento prostor existuje, jsou z něj
vyčítány požadované informace pomocí tečkové notace. Na závěr jsou tyto informace
vloženy do asociativního pole, které je vráceno a vloženo do vrstvy modelu webscriptu
a je k nim přistupováno ve vrstvě zobrazení.

Tab. VI: výkonná část webscriptu
model.RetrieveSessionDetails = main(args["nodeRef"]);

. . .

function main(nodeRef){
  var space = search.findNode(nodeRef);
  if (space != null){
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    var title = space.name;
    . . .
  }

  var RetrieveSessionDetails =  {
    "title": title,
    . . .
  };

  return RetrieveSessionDetails;
}

Vlastní vykreslení je realizováno pomocí šablony pro Freemarker, která pouze
přistoupí  k  asociativnímu  poli  ve  vrstvě  modelu,  které  bylo  vytvořeno  pomocí
výkonného  skriptu  a  hodnoty  v  něm  uložené  zobrazí,  respektive  vloží  na  výstup
webscriptu. Z názvu šablony je možné určit, že typ výstupního formátu bude html, kdy
typ je dán koncovkou skriptu, čili format=extension.

Tab. VII: šablona webscriptu
<div>
  ${RetrieveSessionDetails.datumOd} - 
  ${RetrieveSessionDetails.datumDo}
</div>
<div>
  přiloženo ${RetrieveSessionDetails.souboru} dokumentů
</div>

Vkládání  dat  vygenerovaných  skriptem  je  realizováno  pomocí  komponenty
webScript z knihovny tagů systému Alfresco repo.tld, více informací o této komponentě
je uvedeno v kapitole Realizace komponenty kalendáře.

Tab. VIII: vložení webscriptu do stránky
<r:webScript id="msg3" 
             scriptUrl="/wcs/archivace/RetrieveSessionDetails?
                        nodeRef={noderef}" 
             context="#{NavigationBean.currentNode.nodeRef}"
/>
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 3.5 Prováděné úpravy na součástech systému  -  Rozšíření
obsahového modelu systému

 3.5.1 Základní informace o datovém modelu
Repozitář systému Alfresco nabízí funkce pro podporu ukládání, upravování či

získávání obsahu [3], [4]. Základní obsahové informace (konstrukce složek, souborů či
schémata metadat) jsou integrovány v datovém modelu systému, je však možné tento
model ještě rozšířit definováním uživatelských obsahových prvků.

Výchozí  model  systému nabízí  dvě  základní  konstrukce:  obsahový  typ  (dále
pouze typ) a aspekt obsahu (dále pouze aspekt). Obě konstrukce nabízí možnosti pro
popis specifické obsahové struktury včetně vlastností (meta-dat) a případného propojení
s jinými obsahovými prvky.

Zásadním rozdílem je fakt, že typ striktně popisuje strukturu obsahu, se kterým
je spojen, kdežto aspekt pouze združuje jednotlivé vlastnosti a struktura v něm popsaná
může  být  aplikována  na  jakýkoliv  typ.  Jako  nejvýhodnější  se  jeví  řešení  formou
definování jednotlivých vlastností (properties) v aspektu a jejich zapouzdření v podobě
datového typu. Srovnání jednotlivých konstrukcí může být patrné ze srovnání výhod či
nevýhod dané konstrukce.

Výhody typů:
– lepší ovládání, přehlednější – při vytváření uživatel vybere, co chce vytvořit
– přístupné ve všech prostorech
Nevýhody typů:
– typ  se  nedá  změnit  dodatečně  přes  rozhraní,  pokud  se  spletu  (nutné  smazání  a

reupload)
– při nahrávání pomocí CIFS či FTP není možné nastavit typ
– když vytvořím nový typ, nemůžu jej potom odstranit, díky integritě v repozitáři

Výhody aspektů:
– uživatel může měnit aspekty
– možnost automatizace při použití určitých pravidel definovaných na prostoru
– možnost použití CIFS
Nevýhody aspektů:
– je potřeba náročnější zásah uživatele při vkládání obecného dokumentu, nemožnost

automatizace

 3.5.2 Realizace vlastního datového modelu
Identifikace faktu, zda se jedná o prostor pro ukládání jednotlivých archivačních

sezení, či zda je prostor složkou konkrétního sezení, probíhá na základě  přidělených
aspektů, stejně tak i pro jednotlivé soubory v sezení, které však mají navíc definovaný
vlastní datový typ vycházející z obecného předka - abstract multimedia file type.
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Obr. 11: Aspekty archivačního modelu

Definice  uživatelského  modelu  je  v  prostoru  konfigurace  uživatelských
nastavení.  Při  spouštění  systém  Alfresco  v  tomto  prostoru  vyhledává  všechny  xml
konfigurační soubory s postfixem context, ve kterých jsou definované odkazy na xml
struktury  s  datovými  modely,  které  se  pokusí  ihned  načíst.  Jednotlivé  definované
aspekty  pro  prostor  htttp://www.alfresco.org/model/Archivace/1.0  jsou  naznačeny  na
obr. 11.

Tab. IX: přidání modelu
<list>
  <value>alfresco/extension/archivaceModel.xml</value>
  . . .
</list>

Aspekt je  definovaný v konstrukci  tagů  aspect,  kde je zárověň  uvedeno jeho
zobrazované jméno (title) a případné volitelné vlastnosti s tímto aspektem spojené, v
případě  níže uvedeného příkladu je to vlastnost arch:datum_od (identifikátor v rámci
daného jmenného prostoru) s popisem „Datum od“ datového typu d:datetime, která je
navíc nepovinná (mandatory – false).

Tab. X: definice modelu
<aspect name="arch:archivacesession">
  <title>Archivace Session</title>
    <properties>
      <property name="arch:datum_od">
        <title>Datum od</title>
        <type>d:datetime</type>
        <mandatory>false</mandatory>
      </property>
   . . .
    </properties>
</aspect>

Tímto způsobem definovaný aspekt je však ještě  nutné přiřadit do globálního
seznamu pro místa, kde se s nimi pracuje. Následující konstrukce v souboru web-client-
config-custom.xml přidává dané aspekty do výběru pro průvodce, jak ukazuje obr. 12.

Tab. XI: napojení aspektů
<config evaluator="string-compare" condition="Action Wizards">
  <aspects>
    <aspect name="arch:archivacesummary"/>
    <aspect name="arch:archivacesession"/>
    <aspect name="arch:archivacecontent"/>
  </aspects>
</config>
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Obr. 12: Aspekty ve výběru průvodce akcí

Jednotlivé  definované  aspekty  jsou  v  systému  pro  archivaci  použity  pro
identifikaci druhu prostoru, ve kterém se uživatel nachází a k rozhodnutí, jaké zobrazení
(který jsp skript) použít, jak je blíže popsáno v kapitole Zobrazení prostorů  archivu.
Konstrukce tohoto rozhodování je definovaná v souboru  web-client-config-custom.xml,
kde  je  jako  způsob  ověření/porovnání  (evaluator)  požadováno  přiřazení  aspektu
arch:archivacesession. Pokud prostor, který je otevírán má přiřazen tento aspekt, jsou na
obrazovku s informacemi přidány uvedené vlastnosti (arch:datum_od, arch:datum_do) a
je  předefinována  navigace  z  výchozího  skriptu  (browse.jsp)  na  upravený  skript
session.jsp (viz. kapitola Zobrazení prostorů archivu).

Tab. XII: zobrazení aspektů v informacích
<config evaluator="aspect-name" condition="arch:archivacesession">
  <property-sheet>
    <separator name="sep1" display-label="Archivace session" />
    <show-property name="arch:datum_od"/>
    <show-property name="arch:datum_do"/>
  </property-sheet>

  <navigation>
    . . .
    <override from-outcome="browse"
              to-view-id="/jsp/archivace/session.jsp"
    />
  </navigation>
</config>
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 3.6 Prováděné úpravy na součástech systému  - Definování
průvodců a dialogů

 3.6.1 Základní informace o komponentách
Systém Alfresco umožňuje definování vlastních dialogových oken, průvodců či

úpravu  průvodců  stávajících.  Pro  spuštění  dialogu,  nebo  průvodce  je  možné  použít
definování akcí, jak je uvedeno v následující kapitole, nebo uvnitř JSP stránky použít
odkaz,  který  volá  akci  s  prefixem  dialog,  nebo  wizard,  systém  dohledá  příslušnou
definici a daný dialog či průvodce otevře.

Tab. XIII: generování odkazů na dialog a průvodce
<%@ taglib uri="/WEB-INF/alfresco.tld" prefix="a" %>
    . . .
<a:actionLink value="Otevri dialog" 
              showLink="true" 
              action="dialog:someDialog"
/>
<a:actionLink value="Otevri pruvodce" 
              showLink="true" 
              action="wizard:someWizard"
/>

 3.6.2 Realizace dialogového formuláře
Dialogový  formulář  sestává  ze  dvou  částí:  definovaného  vzhledu  samotného

formuláře pomocí JSP stránky a přidružené výkonné části v Java Beanu.
Samotný dialog je definovaný opět v konfiguračním souboru web-client-config-

custom.xml v  sekci  dialogs  pomocí  struktury  uzavřené  mezi  tagy  dialog.  V  této
konstrukci  se definuje identifikátor dialogu (parametr name),  přidružená JSP stránka
(page),  obslužný bean (managed-bean),  ikona (icon)  zobrazovaná v menu akcí  (viz.
kapitola  Uživatelské  nabídky),  zobrazovaný  popisek  (title)  a  popisek  kontextové
nápovědy (description).

Tab. XIV: definice dialogu
<dialogs>
  <dialog name="createSession"
          page="/jsp/extension/create-session.jsp"
          managed-bean="CreateSessionDialog"
          icon="/images/icons/add_content_large.gif"  
          title="Vytvorit sezeni"
          description="Vytvoreni noveho prostoru pro sezeni"
  />
</dialogs>

Otevření  dialogu probíhá pomocí  konstrukce uzavřené mezi  tagy action (viz.
kapitola Realizace uživatelské nabídky), která na základě uvedeného ověření (evaluator)
zobrazí či nezobrazí odkaz na otevření daného dialogu.

Vzhled a rozložení jednotlivých prvků dialogu je definováno v JSP stránce, která
tvoří pouze tzv. snippet (část obsahu uživatelského zobrazení, vyznačeno na obr. 14).
Rozložení  (tvorba tabulky) je  dáno pomocí  jsf  komponenty panelGrid,  která vytváří
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tabulku o dvou sloupcích a do nich postupně vkládá jednotlivé komponenty. Celá tato
konstrukce je zapouzdřena uvnitř formuláře.

Tab. XV: formulář dialogu
<h:form acceptcharset="UTF-8" id="createForm" >
  <h:panelGrid columns="2">
    <h:outputText value="Nazev: " />
    <h:inputText id="nazev" 
                 value="#{CreateSessionDialog.nazev}" />
  . . .
  </h:panelGrid>
</h:form>

Obslužný  Java  Bean,  CreateSessionDialog,  je  definován  v  konfiguračním
souboru  faces-config-beans.xml.  Bean  je  definován  s  platností  pro  celou  session,
výhodnější by ovšem bylo použít trvanlivost pouze pro daný požadavek (scope request),
ovšem systém Alfresco zřejmě předává data ještě i v dalším kroku, protože pro request
scope nefunguje dialog korektně.

Tab. XVI: definice beanu
<managed-bean>
  <managed-bean-name>CreateSessionDialog</managed-bean-name>
  <managed-bean-class>
    cz.shmoula.CreateSessionDialog
  </managed-bean-class>
  <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
  <managed-property>
    <property-name>nodeService</property-name>
    <value>#{NodeService}</value>
  </managed-property>
  . . .
</managed-bean>

Samotný bean CreateSessionDialog rozšiřuje třídu BaseDialogBean. Přepisuje
metodu  finishImpl,  která  je  prováděna  při  odeslání  požadavku  s  odeslanými  daty
formuláře a jako návratovou hodnotu vrací řetězec s identifikátorem další akce, čili je
možné  tímto  způsobem  zřetězit  dialogy  za  sebe  navrácením  identifikátoru  dalšího
dialogu (return „dialog:nextDialog“;).

Další  metodou,  kterou  je  nutné  přepsat,  je  getFinishButtonDisabled,  která
standartně vrací true, takže znepřístupňuje tlačítko pro odeslání formuláře. Je výhodné
tohle  tlačítko  zpřístupnit  např.  až  po  vyplnění  všech  požadovaných  polí  formuláře
(kontrolu provádět asynchronně na pozadí pomocí AJAX).

Ostatní metody v Java Beanu CreateSessionDialog jsou metody pro nastavení či
čtení jednotlivých vlastností (položek formuláře) a další obslužné rutiny pro zpracování
hodnot z nich vyčtených.

Tab. XVII: DialogBean
public class CreateSessionDialog extends BaseDialogBean{
    . . .
@Override
protected String finishImpl(FacesContext context, String outcome) 
          throws Exception{
  QName qnFolder = Repository.resolveToQName(
                        ContentModel.TYPE_FOLDER.toString());
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   . . .

  FileInfo fileInfo = fileFolderService.create(
                        nodeRef, this.nazev, qnFolder);
  NodeRef newNodeRef = fileInfo.getNodeRef();

    . . .
   

  return outcome; //"dialog:createSession";
}

   
private String nazev;
public void setNazev(String nazev){this.nazev = nazev;}
public String getNazev(){return this.nazev;}

Pomocí  těchto rutin je  vygenerován výsledný formulář  pro vytvoření  nového
sezení, který je zobrazen na obr. 13.

Obr. 13: Formulář pro přidání nového sezení

Obr. 14: Vymezení snippet area
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 3.7 Prováděné  úpravy  na  součástech  systému  -  Zobrazení
prostorů archivu

 3.7.1 Základní informace o archivní adresářové struktuře
Archivní  adresářová  struktura  je  podstrom  uzlu  (node)  typu  prostor  (space)

systému Alfresco. Kořenem tohoto podstromu je prostor archivu, vnitřními uzly jsou
prostory sezení a listy vlastní dokumenty sezení. Hloubka tohoto podstromu je vždy
menší  nebo  rovna  2.  Šířka  stromu  není  omezena  (prakticky  pouze  možnostmi
hardwaru).

Struktura je naznačena na obr. 15, kde ohraničená oblast tvoří podstrom S jako
archivní adresářovou strukturu sestávající z kořene (značen K), dvou uzlů (U) a tří listů
(L).

Obr. 15: podstrom archivní adresářové struktury

 3.7.2 Zobrazení prostoru archivu

 3.7.2.1 Definice prostoru archivu
Prostor archivu je uzel (node) systému Alfresco typu prostor (space) a zároveň

kořenem  archivní  adresářové  struktury,  sestávající  z  dalších  uzlů  systému  Alfresco
sestavených způsobem podadresářů v souborovém systému. Výchozí uzel, neboli složka
Archivace, může být umístěna kdekoliv v adresářové struktuře systému. Rozhodujícím
faktorem,  totiž  zda  se  jedná  o  kořen  archivační  adresářové  struktury,  je  nastavení
příznaku pro tento uzel,  konkrétně  přiřazení  aspektu  arch:archivacesummary tomuto
uzlu. Příznak, že se jedná o kořen archivační adresářové struktury může být nastaven na
jakémkoliv  prostoru  a  může  být  nastaven  i  na  více  prostorech  současně.  V  tom
okamžiku se takovýto prostor stává kořenem archivní adresářové struktury a pro jeho
zobrazení,  jakožto  prostoru  systému  Alfresco,  je  použitý  modifikovaný  zobrazovací
skript.  Pokud  je  příznak  kořene  archivační  adresářové  struktury  nastaven  na  více
ruzných prostorech, tyto prostory existují nezávisle na sobě a není mezi jejich obsahem
žádná spojitost, jedná se vlastně o několik kořenů různých stromů existujících paralelně.
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Obr. 16: kořeny podstromů jako uzly adresářové struktury systému Alfresco

 3.7.2.2 Způsob zobrazení
Zobrazení  prostoru  archivu  je  realizováno  pomocí  JSF  skriptu  archivace.jsp,

který vychází ze skriptu browse.jsp. Pomocí tagu page, definovaného v knihovně tagů
JSF komponent systému Alfresco (repo.tld), je vytvořena nová stránka zobrazení, do
které je vložen zapouzdřovací kontejner pro všechny JSF komponenty, tag f:view. Ihned
poté je otevřen nový HTML formulář, pomocí tagu h:form. Uvnitř této konstrukce jsou
potom vkládány jednotlivé komponenty pro zobrazení.

Tab. XVIII: vytvoření stránky
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/alfresco.tld" prefix="a" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/repo.tld" prefix="r" %>

<r:page titleId="title_archivace">
    <f:view>
        <h:form acceptcharset="UTF-8" id="browse-archivace">
            . . . .
        </h:form>
    </f:view>
</r:page>

Pokud jsou do systému Alfresco vkládána uživatelská zobrazení, jedná se o tzv.
snippety, které jsou zobrazeny uvnitř již existující struktury mezi jinými zobrazenými
komponentami,  které  systém  přidává  automaticky.  Tento  snippet  je  vkládán  jako
komponenta  panel,  která  je  definovaná  v  knihovně  komponent  systému  Alfresco
alfresco.tld. Komponenta panel umožňuje vlastní „uzavření“ a „otevření“ (expand), jak
je  znázorněno na obr.  17.  Dalšími  parametry je  možné definovat  vizuální  vlastnosti
komponenty, nadpis tohoto panelu, příznak otevření, či akci provedenou při „otevření“
či „uzavření“ panelu.
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Obr. 17: komponenta panel v „otevřeném“ a „uzavřeném“ stavu

Tab. XIX: definice komponenty panel
<a:panel  id="spaces-panel" 
          styleClass="mainSubTitle"
          label="Sezeni v prostoru archivu" 
          expanded='#{BrowseBean.panels["spaces-panel"]}'         
          expandedActionListener="#{BrowseBean.expandPanel}"
>

V  případě  zobrazení  prostoru  archivací  je  však  původní  zobrazovací  skript
potlačen a je nahrazen upraveným, ve kterém je nutné definovat veškeré zobrazované
komponenty, jako je záhlaví (označeno 1 na obr. 18), uživatelské menu (2), drobečková
navigace(3), panely s vlastním obsahem, tzv. snippets (4) a další, jak je vidět na obr. 18.

Obr. 18: ukázka jednotlivých komponent zobrazení

 3.7.2.2.1 Panel seznamu sezení
Seznam jednotlivých  sezení  je  generován  uvnitř  komponenty  panelu  pomocí

další  komponenty  z  knihovny  komponent  alfresco.tld  –  a:richList,  seznamu.  Tato
komponenta  vytvoří  seznam nodů  v  daném prostoru (v tomto případě  je  to  seznam
jednotlivých archivovaných sezení) pomocí getteru getNodes() definovaném v beanu
BrowseBean a připojí jej k proměnné r. Jednotlivé položky tohoto seznamu jsou objekty
uzlů (nodes) systému alfresco a je možné k nim přistupovat pomocí tečkové notace.
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Tab. XX: tvorba seznamu prostorů
<a:richList  id="spacesList"
             viewMode="#{BrowseBean.browseViewMode}"
             pageSize="#{BrowseBean.pageSizeSpaces}"
             styleClass="recordSet"
             value="#{BrowseBean.nodes}"
             var="r"
>

Jednotlivé  položky  obsažené  v  tomto  seznamu  jsou  zobrazovány  pomocí
komponenty  a:column,  která  je  definovaná  opět  v  knihovně  alfresco.tld.  Tyto
komponenty jsou zobrazovány na základě režimu zobrazení a tomu odpovídá i obsah
těchto komponent, kdy komponenty uvnitř jsou optimalizovány pro daný typ zobrazení
(ikony, seznam, podrobnosti) díky hodnotě boolovské operace v parametru rendered.

Tab. XXI: položka v seznamu prostorů
<a:column rendered="#{BrowseBean.browseViewMode == 'icons'}">
     <h:outputText value="#{r.name}"/>
</a:column>

 3.7.2.2.2 Panel s kalendářem
Pod  panelem  se  zobrazením  jednotlivých  sezení  je  panel  se  zobrazením

kalendáře.  Veškerý obsah tohoto panelu je  tvořen výstupem webscriptu generujícího
kalendář, který je posán v kapitole Realizace komponenty kalendáře. 

Tab. XXII: panel s kalendářem a volání webscriptu
<a:panel  id="calendar-panel" 
          styleClass="mainSubTitle"
          label="Kalendar" 
          expanded='#{BrowseBean.panels["calendar-panel"]}'          
          expandedActionListener="#{BrowseBean.expandPanel}"
>
  <r:webScript id="calendarView" 
    scriptUrl="/wcs/archivace/archivaceCalendar?nodeRef={noderef}" 
    context="#{NavigationBean.currentNode.nodeRef}" 
  />
</a:panel>
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 3.7.3 Zobrazení prostoru sezení

 3.7.3.1 Definice prostoru sezení
Prostor sezení je uzel (node) systému Alfresco typu prostor (space). Stejně tak je

uzlem  archivní  adresářové  struktury  –  jeho  předkem  je  kořen  archivní  adresářové
struktury, složka Archivace; listy potom tvoří  jednotlivé soubory přiřazené k tomuto
sezení. Rozlišení, že se jedná o prostor sezení je docíleno nastavením daného příznaku,
konkrétně  přiřazením aspektu  arch:archivacesession pro  tento  uzel.  Pokud  je  tento
příznak  nastaven,  stává  se  daný  uzel  systému  Alfresco  uzlem  archivní  adresářové
struktury  a  jeho  zobrazení  probíha  opět  za  pomocí  modifikovaného  zobrazovacího
skriptu.  Také  je  tento  uzel  brán  v  úvahu  při  generování  dat  pro  kalendář  daného
archivačního prostoru, díky definovaným parametrům počátečního (arch:datum_od) a
koncového (arch:datum_do) data. Počet prostorů sezení, jako uzlů pro kořen archivní
adresářové struktury, není nijak limitován.

Obr. 19: uzly podstromů jako uzly adresářové struktury systému Alfresco

 3.7.3.2 Způsob zobrazení
Zobrazení  prostoru  konkrétního  sezení  je  realizováno  pomocí  JSF  skriptu

session.jsp, který opět vychází ze skriptu browse.jsp, který je potlačen a nahrazen tímto
skriptem.  Stejně  jako  při  zobrazení  prostoru  archivu  je  vytvořena  nová  stránka
zobrazení (pomocí r:page) se zapouzdřovacím kontejnerem a HTML formulářem, do
kterého jsou vkládány komponenty.

Tab. XXIII: stránka sezení
<r:page titleId="title_session">
    <f:view>
        <h:form acceptcharset="UTF-8" id="browse-archivace">
            . . . .

Samotný  seznam  souborů  (dokumentů)  vztažitelných  k  danému  sezení  je
umístěn v panelu, který je v případě zobrazení prostoru sezení pouze jeden.
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Tab. XXIV: panel seznamu souborů
<a:panel id="content-panel" 
         styleClass="mainSubTitle"
         label="Soubory patrici k tomuto sezeni"
         expanded='#{BrowseBean.panels["content-panel"]}'  
         expandedActionListener="#{BrowseBean.expandPanel}"
>

 3.7.3.2.1 Panel seznamu souborů
Položky seznamu souborů uvnitř zobrazení sezení jsou opět generovány pomocí

komponent  a:column uvnitř  seznamu a:richList.  Komponenta  seznamu tvoří  seznam
nodů  typu  content  v  daném  prostoru  (jednotlivé  soubory)  pomocí  getteru
BrowseBean.getContent()  a  připojí  jej  k  proměnné  r,  stejně  jako  při  zobrazování
seznamu prostorů  sezení  uvnitř  prostoru  archivací  (viz.  kapitola  Zobrazení  prostoru
archivu).

Tab. XXV: tvorba seznamu souborů
<a:richList  id="contentRichList" 
             viewMode="#{BrowseBean.browseViewMode}" 
             pageSize="#{BrowseBean.pageSizeContent}"
             styleClass="recordSet"
             value="#{BrowseBean.content}" 
             var="r"
>

K jednotlivým uzlům se opět přistupuje pomocí tečkové notace a jednotlivé části
zobrazovaných informací jsou tvořeny pomocí komponent a:column.

Tab. XXVI: položka seznamu souborů
<a:column id="col15" rendered="true">
    <h:outputText id="col15-txt" value="#{r.size}" />
</a:column>
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 3.7.4 Zobrazení dokumentů sezení

 3.7.4.1 Definice dokumentu sezení
Dokument  připojený  k  sezení  je  uzel  (node)  systému  Alfresco  typu  obsah

(content), ve struktuře adresářů archivu tvoří potom list, čili má nastaven příznak, že se
jedná  o  dokument  u  sezení  pomocí  přiřazení  aspektu  arch:archivacecontent.  Tyto
dokumenty se zobrazují pomocí modifikovaného skriptu v zobrazení prostoru sezení.
Dále je tomuto uzlu přidělen obsahový typ multimediálního souboru v závislosti  na
MIME typu souboru, dědící mm:abstract.

Obr. 20: listy podstromu jako uzly adresářové struktury systému Alfresco, schématické
zobrazení celé archivační adresářové struktury jako podstromu adresářové struktury

systému Alfresco

 3.7.4.2 Způsob zobrazení
Vlastní zobrazení souboru je dáno nastavením klientského prohlížeče, který k

archivu  přistupuje,  protože  po  otevření  daného  souboru  systém  vrátí  vlastní  obsah
souboru s daným MIME typem, takže je dokument otevřen uvnitř prohlížeče, případně
zobrazena nabídka klientského prohlížeče pro uložení souboru nebo jiné akce připojené
k danému typu.
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Obr. 21: zachycená komunikace mezi klientem a serverem pomocí programu Wireshark

Na  obsah  souboru  je  odkázáno  pomocí  komponenty  a:actionLink,  která  na
základě poskytnutých parametrů vygeneruje HTML tag <a href... s danými parametry. V
tab.  XXVII  je  vidět  přístup  k  danému  uzlu  uvnitř  seznamu  a:richList  v  zobrazení
session.jsp pomocí tečkové notace a v tab. XXVIII potom výsledný HTML kód, který je
na základě tohoto zápisu vygenerován.

Tab. XXVII: odkaz na soubor
<a:actionLink  id="col11-act1" 
               value="#{r.name}" 
               href="#{r.url}" 
               target="new" 
               image="#{r.fileType32}" 
               showLink="false"
/>

Tab. XXVIII: vygenerované HTML
<a href="/alfresco/workspace/SpacesStore/8146bfde.../DSC00121.JPG"
   target='new' 
   id='col11-act1
>
    <img src='/alfresco/images/filetypes32/jpg.gif'     
         alt='DSC00121.JPG' 
         title='DSC00121.JPG'/>
</a>
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 3.8 Prováděné  úpravy  na  součástech  systému  -  Realizace
komponenty kalendáře

 3.8.1 Základní informace o komponentě kalendáře
Komponenta  kalendáře  je  založena  na  knihovně  The  Yahoo!  User  Interface

Library (YUI), což je sada mnoha utilit zapsaných v JavaScriptu, využívající techniky
Asynchronních  požadavků  (AJAX).  Na  těchto  knihovnách  jsou  založené  některé
součásti  systému  Alfresco  (např.  prostor  Projects),  takže  jsou  tyto  knihovny  přímo
implementované v systému.
Toto  řešení  jsem zvolil  z  důvodu  již  existujícího  napojení  na  systém Alfresca,  čili
možnosti  upravení  již  existující  komponenty  pro  potřeby  zobrazení  archivovaných
sezení. Zároveň je výhoda v podpoře vývojářů, díky velké uživatelské (i vývojářské)
základně a záštitě velké organizace, jakou Yahoo! bezpochyby je.

Kalendář  je  umístěn  pod  zobrazením  veškerého  obsahu  prostoru  Archivace.
Jedná  se  o  pohled  generovaný  pomocí  webscriptu  archivaceCalendar.  V  tomto
webscriptu jsou inicializovány podpůrné knihovny YUI a zobrazeny ovládací tlačítka
pro posun v kalendáři. Pro samotný obsah kalendáře jsou vyhrazeny obálky, které jsou
plněny na pozadí (asynchronními požadavky). Tato data nejsou generována samotným
skriptem eventRetrieversMonthView (či  eventRetrieversDayView), tento skript pouze
zajišťuje  vytvoření  požadavku  na  další  webscript  –  retrieveMonthEvents  (resp.
retrieveDayEvents),  který  vygeneruje  vizuální  podobu  kalendáře  a  vyplní  existující
archivovaná sezení. V následujících kapitolách jsou popsány detaily generování tohoto
kalendáře, konkrétně části zobrazující měsíc; část zobrazující den je téměř identická.

Obr. 22: komponenta kalendáře zobrazující měsíc
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Obr. 23: komponenta kalendáře zobrazující den

 3.8.2 Volání obslužného skriptu
Volání webscriptu v kontextu dané JSF komponenty je realizováno pomocí tagu

webScript definovaného v knihovně tagů JSF komponent systému Alfresco (repo.tld).
Tag webScript má čtyři parametry – id (jednoznačný identifikátor v daném kontextu),
rendered (příznak, zda je komponenta zobrazena), scriptUrl (url volaného webscriptu
včetně  předávaných parametrů)  a  context  (předávaný kontext  dané komponentě)  -  z
nichž pouze scriptUrl je povinný. Tento tag zajistí zavolání daného webscriptu a vloží
jeho výstup.

Tab. XXIX: volání webscriptu
<%@ taglib uri="/WEB-INF/repo.tld" prefix="r" %>
...
<r:webScript id="calendarView" 
             scriptUrl="/wcs/archivace/archivaceCalendar? 
             nodeRef={noderef}" 
             context="#{NavigationBean.currentNode.nodeRef}"
/>

 3.8.3 Zobrazovací vrstva
Obsah kalendáře je definován obálkou s identifikátorem divMonthView, popis

jednotlivých dní potom obálkou s identifikátorem spnCurrentDisplayMonthMonthView,
obojí v šabloně webscriptu archivaceCalendar. V této šabloně je definován pouze vrstva
view,  veškeré  obslužné  rutiny  probíhají  ve  výkonné  vrstvě  skriptu
eventRetrieversMonthView.js. Tento skript zajišťuje komunikaci s dalším webscriptem
– retrieveMonthEvents.

44



Tab. XXX: šablona kalendáře
<table id="tabMonthViewMain">
  <tr>
    <th>
      <span id="spnCurrentDisplayMonthMonthView"></span>
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <div id="divMonthView"></div>
    </td>
  </tr>
</table>

 3.8.4 Výkonná vrstva
Pomocí  metody  addListener  je  připojen  ovladač  události  (event  handler)

definovaný  v  metodě  callEventRetrieverMonthView()  do  seznamu událostí,  které  se
vážou k objektu window. Objekt window je hierarchicky nejvyšší  objekt,  se kterým
může  JavaScript  pracovat,  každý  objekt  prohlížeče  je  vlastně  podobjekt  objektu
window. Druhým parametrem je akce, která se má provést, v tomto případě tedy načtení
do  listu  (tímto  způsobem  vytvořené  ovladače  událostí  je  možné  pomocí  „unload“
odpojit, případně se je systém YUI pokouší odpojovat automaticky v případě ukončení
daného bloku kódu). Posledním parametrem je vlastní připojovaná metoda.
V metodě  callEventRetrieverMonthView jsou vytvořeny parametry pro požadavek na
danou službu a tento požadavek je poté pomocí metody asyncRequest() asynchronně
odeslán. Metoda asyncRequest() odešle asynchronní požadavek na zadané uri služby
pomocí dané http metody, v tomto případě je to metoda GET a předá řízení obslužné
rutině,  která  je  definovaná  v  asociativním  poli  callbackMonthView.  Posledním
parametrem, který je v tomto případě nevyplněn, jsou případné parametry při posílání
pomocí metody POST.

Tab. XXXI: požadavek na generování kalendáře
function callEventRetrieverMonthView(){
...
  sUrl = getContextPath() + 
         '/wcservice/archivace/RetrieveMonthEvents?';
  postData = "s=" + spaceRef + "&d=" + 
             currentDateForMonthView.getDate();
...
  YAHOO.util.Connect.asyncRequest('GET', sUrl + postData, 
                                   callbackMonthView, null);
}

YAHOO.util.Event.addListener(window, "load", 
                             callEventRetrieverMonthView);

Jakmile  je  požadavek  odeslán,  je  předáno  řízení  jedné  z  metod,  které  jsou
definovány v asociativním poli callbackMonthView, konkrétně jsou definovány metody
dvě  –  jedna  pro  úspěch  a  jedna  pro  neúspěch.  V  případě  úspěchu
(handleSuccessMonthView())  je  vyplněna  obálka   divMonthView  vlastními  daty
kalendáře,  které  volaná  služba  vygenerovala;  v  případě  neúspěchu
(  handleFailureMonthView())  je  zobrazena  chybová  hláška  spolu  s  bližšími
informacemi, které byly navráceny v reakci na asynchronní požadavek.
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Tab. XXXII: návratová obsluha a vrácení vygenerovaných dat
var handleSuccessMonthView = function(o){
  var response = o.responseText;
  document.getElementById("divMonthView").innerHTML = response;
}

var handleFailureMonthView = function(o){
  alert("Unable to retrieve, " + o.statusText);
}

var callbackMonthView ={
  success:handleSuccessMonthView,
  failure:handleFailureMonthView
};

 3.8.5 Generování vlastního obsahu
Webscript retrieveMonthEvents zajišťuje generování tabulky kalendáře, do které

zároveň  vkládá  informace  o  archivovaných sezení,  pokud je  nějaké  k  danému datu
archivováno. Vstupem tumuto skriptu je identifikátor prostoru, který bude procházen při
vyhledávání sezení pro porovnání a objekt data (objekt JavaScriptu Date), ze kterého je
načten pouze rok a měsíc. Poté skript projde celý zadaný prostor pro všechny dny v
daném měsící a pokud se u nalezeného uzlu jedná o archivované sezení (tj. Nastavený
aspekt  arch:archivacesession),  porovná data  a  pokud odpovídají,  přidá  daný uzel  do
seznamu objektů svázaných s daným dnem.

Tab. XXXIII: generování událostí v kalendáři
for each(node in space.children)
  if (node.hasAspect("arch:archivacesession")){
    datum = node.properties["cm:created"];
    if((requiredDate.getDate()==datum.getDate())&&
       (requiredDate.getMonth()==datum.getMonth())&&
       (requiredDate.getFullYear()==datum.getFullYear()))
      eventsArr.push(new sessionObject(node,node.name,"#00ff00"));
  }

Tento seznam je poté v šabloně zobrazovací vrstvy procházen a pokud v daném
dni  existuje  objekt  archivovaného  sezení,  je  tato  skutečnost  v  kalendáři  zobrazena,
společně  s  odkazem  na  otevření  daného  uzlu  (zpravidla  prostor  se  soubory
archivovaného sezení).

Tab. XXXIV: šablona kalendáře
<#list row as cell>
  <#if cell?exists>
          . . . zobrazení dne v měsíci . . .
      <#if cell.object?exists>
        <#list cell.object as eachEvent>
          <div style='${eachEvent.color};'>
            <a href="${url.context}${eachEvent.object.url}">
              ${eachEvent.nazev}
            </a>
   . . .
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 4 Závěr
V tomto projektu byl, na základě  definování požadavků  koncových uživatelů,

provozovatele, ale především vývojáře, vybrán vhodný systém pro správu dokumentů a
obsahu  a  realizována  v  něm  základní  funkčnost  systému  pro  správu  a  ukládání
multimediálních dat.

Za tímto účelem byly testovány existující  veřejné služby nabízející  možnosti
archivování obsahu v rámci sítě Internet a nastudovány moderní technologie, které tyto
systémy  využívají.  Tímto  tématem  se  zabývá  úvodní  část,  kde  byly  stručně
charakterizovány  některé  moderní  technologie,  jako  např.  framework  Hibernate,
framework Spring a další. Detailněji se některými moderními webovými technologiemi,
konkrétně Java Server Faces (JSF) zabývá semestrální projekt Moderní webové aplikace
[1]. V této části byla také popsána idealizovaná struktura systému pro uchování dat, dále
uvedeny jednotlivé typy systémů – systémy pro správu obsahu, pro správu dokumentů a
portálové  systémy,  jejich  charakteristika  a  možnosti  nasazení,  spolu  s  příklady
existujících funkčních veřejných služeb daného typu a používanými rolemi uživatelů v
těchto systémech.

Na základě  kladených požadavků  jednotlivých skupin – od provozovatele  po
koncového uživatele  -  byl  vybrán systém pro správu obsahu a dokumentů  -  systém
Alfresco.  Srovnání  publikačních  systémů  a  systémů  pro  ukládání  dokumentů  je
věnována další část této práce, kde jsou uvedena kritéria pro výběr daného systému z
několika hledisek, požadavky na takovýto systém a forma testování. Následuje seznam
testovaných systémů se stručnou charakteristikou a zmíněnými klady a zápory daného
systému s ohledem na využití jako systému pro správu a ukládání multimediálních dat.

V systému Alfresco byla realizována základní funkčnost systému pro správu a
ukládání multimediálních dat. Byly provedeny úpravy v systému, jejichž výstupem byl
rozšiřující modul pro tento systém. Součástí rozšíření jsou jednak změny funkční, které
se  týkají  modifikace  částí  datového  modelu  či  změny  chování  např.  při  vytváření
nových prostorů či souborů v těchto prostorech, tak i vzhledové, kdy tyto prostory jsou
zobrazovány odlišně od výchozích prostorů definovaných v systému Alfresco. Byla také
vytvořena nová komponenta – kalendář – v rámci níž jsou jednotlivá archivovaná sezení
přehledně zobrazována. Tyto úpravy jsou rozebrány v poslední části, spolu s fragmenty
zdrojových kódů a popisy jejich funkce.

Díky této analýze byly ověřeny technologie vhodné pro správu dokumentů  a
vytvořen základní modul pro pokročilou správu a ukládání multimediálních dat.

Tato  práce  je  součástí  projektu  MPO  ČR  evid.  č.  FT-TA3/121  „Výzkum  a
ověření  systému  pro  záznam  a  dlouhodobou  archivaci  multimediálních  dat  s
inteligentním  vyhledáváním“  řešeného  firmou  GiTy,  a.s.  ve  spolupráci  s  Ústavem
telekomunikací  na  Fakultě  elektrotechniky  a  komunikačních  technologií  Vysokého
učení technického v Brně.
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Seznam příloh
Příloha 1: Kompaktní disk s následujícími daty:

– projektem vývojového prostředí Eclipse s kompletními zdrojovými kódy aplikace

– modul systému Alfresco pro implementaci provedených úprav

– funkční (portable) verze systému Alfresco s nainstalovaným modulem
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