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Abstrakt

Semestrální práce se zabývá jazyky pro tvorbu webového informačního systému a jazyky 

pro vytvoření webových stránek. Popisuje již existující modulární systémy pro publikování, jejich 

výhody a nevýhody. Jsou zhodnoceny požadavky na modulární informační systém pro publikování 

a vytvořen vhodný návrh  (diagram použití, ER-diagram). Navržený systém je implementován 

v jazyce PHP a databázovém systému MySQL. Je implementována jednoduchá klientská aplikace 

běžící na počítači, která komunikuje s databází a jádrem informačního systému.
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Abstract

This master thesis dives a brief introduction to the languages for creating web information systems 

and languages for creating web pages. It describes existing modular systems for publication (also 

known as content management systems, CSM), their advantages  and disavantages. Requirements 

for the Content Management System are specified and the  general scheme (ERD) for such a system 

is proposed. Presented system is realised in PHP and database system MySQL. Implemented user-

friendly aplication running on the server communicates developed system that provides content 

management functions.
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1 Úvod

Během posledního desetiletí prošla společnost velice bouřlivým vývojem, kde jednu 

z nejdůležitějších rolí hrál Internet a jeho rozvoj, včetně souběžného rozvoje informačních 

a komunikačních technologií. Díky rozšíření z vojenské a akademické sféry do oblasti komerční 

se Internet postupně stal nedílnou součástí našich životů.

Možnosti kvalitnější komunikace, které s sebou Internet přináší, se projevily na nárůstu 

konkurenčních tlaků, což nutí podniky neustále zkvalitňovat nabídku jejich produktů a služeb, 

snižovat ceny a hledat nové distribuční cesty. Z tohoto pohledu představuje Internet další 

komunikační kanál, pomocí kterého mohou podniky a firmy upozornit na svou existenci, informovat 

o nabídce výrobků a služeb, či dokonce umožnit zákazníkům přímo objednat zboží. Mnohé firmy jsou 

ještě dál a na webových technologiích mají postavené celé informační systémy. Zároveň jim 

ale umožňuje lépe komunikovat se svými obchodními partnery a dodavateli. Pokud chce firma hrát 

alespoň důstojnou roli na trhu, měla by se pokusit co nejvíce využít možností, které médium zvané 

Internet nabízí. Nebrat ho pouze jako určitý druh informačního či reklamního média, ale skutečně 

jako další prostředek obousměrné komunikace.

Cílem mé práce je seznámit se s jazyky a nástroji pro tvorbu internetových aplikací 

a webových informačních systémů. Vybrat z těchto nástrojů ty, které jsou nejvhodnějšími 

k implementaci modulárního informačního systému pro publikování. 

Před vlastní implementací je třeba se seznámit s existujícími modulárními informačními 

systémy pro publikování, v čem se tyto systémy vyznačují a co mají společného, jejich architekturou 

a principy použití. Následně zhodnotíme požadavky na modulární informační systém pro publikování 

a tento systém implementujeme.

Diplomová práce navazuje na Semestrální projekt, který řeší především návrh informačního 

systému.
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2 Nástroje a jazyky pro tvorbu 

internetových aplikací

2.1 Technologie „klient-server“

Ještě než budou popsány nástroje a jazyky pro tvorbu internetových aplikací, je třeba si říct

o technologii „klient-server“. 

„Klientské“ technologie se spoléhají na to, že spolu s HTML stránkou je prohlížeči odeslána 

i nějaká část programového kódu a ta je ve vhodnou chvíli na „cílovém“ počítači spuštěna. Vhodná 

chvíle může nastat například při kliknutí na tlačítko, při najetí myši na odkaz a podobně. O spuštění 

klientského kódu se stará prohlížeč. Příkladem technologií běžících na straně klienta je například

JavaScript.

„Serverové“ technologie jsou založeny na jiném principu. Když prohlížeč požaduje webovou 

stránku ze serveru, server tuto stránku nejprve sestaví a pak odešle. Servery mohou (a také to často 

dělají) sestavovat pokaždé jinou stránku v závislosti na tom, co přesně prohlížeč požaduje.

2.2 Jazyk HTML

HTML je HyperText Markup Language, neboli hypertextový jazyk značek (tagů), který je základem 

pro vytváření webových stránek. Základem tohoto jazyka jsou značky, což je text v ostrých 

závorkách < >. Většina těchto značek je párová.

Jazyk HTML internetovému prohlížeči říká, jak má webovou stránku zobrazit na monitoru 

uživatele. Má přesně definovanou syntaxi (co se má jak psát), tato syntaxe ovšem není ve většině 

případů zcela dodržována, což ovšem nevadí, protože webová stránka se zobrazí i v takovém případě, 

byť někdy ne příliš korektně. Zde je patrný rozdíl oproti programovacím jazykům, kde musí být 

program napsán naprosto korektně, protože jinak nebude fungovat.

HTML stránka je vlastně textový soubor, která je přímo v původnímu tvaru zobrazována 

na webu - nemusí být tedy kompilován do binární podoby. České znaky lze bez obav používat, 

protože HTML dokumenty používají celou osmibitovou sadu ASCII.

2.3 CSS – kaskádové styly

Před nástupem CSS se HTML dokumenty formátovaly výhradně prostředky jazyka HTML, který 

k tomu nabízí poměrně široké spektrum značek a atributů. Například styl písma lze v HTML nastavit 
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značkami <font>, <b>, <i>, bloky textu lze formátovat značkou  <center>, popřípadě <div> 

v kombinaci s atributem align. K rozvržení celé stránky pak obvykle slouží prvek <table>.

CSS k formátovacím prostředkům představuje vhodnou alternativu, případně doplněk. Význam 

CSS je však širší. Co vše nám může CSS v praxi přinést:

 Širší formátovací možnosti. 

 Snadná tvorba a údržba konzistentního stylu. 

 Oddělení struktury a stylu. 

 Vyšší přístupnost dokumentů

 Dynamická práce se styly. 

 Formátování XML dokumentů. 

2.4 JavaScript

JavaScript je jednoduchý jazyk se syntaxí vycházející z jazyku Java. JavaScript se zapisuje přímo 

do HTML kódu stránky a umí posloužit v mnoha situacích. Jeho nejčastější použití je ve spojení 

s formuláři. Krátké skripty v JavaScriptu mohly kontrolovat správnost údajů v polích formuláře ještě 

před odesláním na server. Další oblastí využití JavaScriptu jsou drobná vylepšení interaktivnosti 

stránek – celkem snadno jde zařídit, aby odkaz měnil barvu po přejetí myší. Uživatel tak hned ví, 

že za odkazem se skrývá možná něco zajímavého. 

JavaScript lze využít i na straně serveru. Uvnitř stránky musíme dát vědět serveru, které 

stránky má interpretovat. Výsledkem skriptu musí být HTML kód, který se doplní do zbytku stránky 

a prohlížeči se zasílá obyčejná HTML stránka. Toto řešení se dnes nazývá SSJS (Server Side 

JavaScript).

2.5 PHP

Jazyk PHP (Personal Home Page) vznikl přibližně v roce 1994 s cílem poskytnout jednoduchý nástroj 

pro tvorbu dynamických webových stránek. Od svého vzniku prodělal značný vývoj a stal se široce 

využívaným nástrojem pro tvorbu webových aplikací. V současnosti je aktivně vyvíjen celosvětovou 

komunitou více než pěti set vývojářů z celého světa. Vývoj probíhá na bázi otevřeného kódu 

a výsledný software je volně k dispozici.

PHP vychází v zásadě z následujících hypotéz:

 Problémy řešené na webu jsou často jednoduché, jejich technologické řešení je ale relativně 

složité.

 WWW stránka je v podstatě pouhý ASCII text.

 Pro velké množství drobných problémů představují „velké“ systémy pro tvorbu webových 

aplikací založené na vícevrstvých architekturách zbytečně složité řešení.



7

Cílem PHP tedy bylo usnadnit vývoj jednoduchých webových aplikací, u kterých se nevyplatí 

nasadit sofistikované a drahé aplikační prostředí. K velkému rozšíření PHP dále přispěla jeho 

dostupnost na všech klíčových platformách.

PHP je technologie běžící na serveru. PHP si nejvíce rozumí se serverem Apache, který 

je používán na téměř 50 % všech webových serverů. PHP je vytvořeno pro psaní skriptů 

začleňovaných do HTML stránek. 

Jazyk PHP je určen převážně pro tvorbu aplikací s webovým rozhraním, kde je uživatelské 

rozhraní reprezentováno množinou dynamicky generovaných dokumentů, které se k uživateli přenáší 

prostřednictvím protokolu HTTP. Tyto dokumenty obsahují jednak výstup aplikace, mohou však také 

obsahovat prvky umožňující vstup od uživatele. Uživatelem zadaná data jsou pak opět přenášena 

do aplikace běžící na serveru prostřednictvím protokolu HTTP. Jazyk PHP proto musí disponovat 

prostředky pro řízení parametrů přenosu protokolem HTTP a dále pro zpracování dat přijatých 

od uživatele.

Ačkoliv webová aplikace může ukládat data přímo do souborů na serveru, v praxi se nejčastěji 

pro ukládání dat používá relační databázový server. To má několik příčin, z nich nejdůležitější jsou:

 Ukládání dat přímo do souborů na server vyžaduje povolit webovému serveru právo zápisu 

na některou část lokálního souborového systému, což může přinášet bezpečnostní rizika

 Databázový server umožňuje mnohem efektivnější práci s velkým množstvím 

strukturovaných dat.

 Databázový server může běžet na jiném počítači než webový server a může být dostupný 

prostřednictvím sítě.

2.6 Server MySQL

Databázový server MySQL představuje jeden z nejrozšířenějších používaných relačních serverů. 

Na jeho rozšíření má zásluhu jednak fakt, že je vyvíjen jako software s otevřeným kódem 

a je k dispozici zdarma bez omezení a za druhé jeho poměrně dobrý výkon v porovnání s jinými 

servery stejné kategorie daný z velké části jeho relativní jednoduchostí. Na druhou stranu MySQL 

postrádá některé funkce, které mohou být užitečné při nasazení ve větších aplikacích.
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3 Redakční systém

Redakční systém umožňuje jednoduše spravovat obsah webových stránek, aniž bychom museli znát 

jazyk HTML nebo mít přístup k FTP serveru. Pro menší firmy je redakční systém způsob, 

jak jednoduše a efektivně udržovat své stránky aktuální, pro rozsáhlejší weby nebo internetové 

portály jsou stránky postavené na redakčním systému prakticky nutností.

Redakční systémy se dají obecně rozlišit na dvě části - frontend („přední část“) a backend 

(„zadní část“). Návštěvník našich stránek vidí frontend, naopak backend slouží k jejich nastavení 

a správě obsahu.

3.1 Existující modulární informační systémy 

pro publikování

V současnosti existuje mnoho redakčních systémů a v některých případech jsou přímo vytvářeny 

zákazníkům na míru. To je ovšem velmi nákladné - řádově desítky až stovky tisíc korun -

a pro běžnou internetovou prezentaci zbytečné. Mezi redakčními systémy jsou i některé zdarma. 

To ale neznamená, že jsou horší nebo něčím omezené. Právě naopak. V následujících odstavcích 

si popíšeme nejznámější redakční systémy, které jsou zdarma,  a především vyzdvihneme jejich 

rozdíly, výhody a nevýhody.

3.1.1 United-Nuke

United-Nuke vychází ze systému PHP-Nuke, který má řadu nedostatků, jako je například velmi 

pomalé zpracování či slabé zabezpečení. Vše bylo navrženo tak, aby byla zachována kompatibilita 

se starším systémem PHP-Nuke. 

Systém podporuje mnoho databází:

 MySQL

 DB2

 PostgreSQL

 Microsoft Access (pomocí ODBC)

 Microsoft SQL Server 7/2000

 Libovolný MS SQL Server (pomocí ODBC)

 SQLite

Systém má silné zabezpečení, kde jsou silné mechanizmy pro autorizaci, podporu http 

autorizace či autorizace založené na Session.
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Systém se vyznačuje nízkou zátěží databázového serveru, důsledné využití agregačních funkcí 

a malými nároky na systémovou paměť.

Systém má skvělou optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a podporuje mnoho lokalizací 

pro rozhraní systému, v nichž nechybí ani česká.

Systém má celou řadu rozmanitých funkcí. Mezi ně lze řadit rozlišení registrovaných 

a anonymních uživatelů, podpora pro skupiny uživatelů, možnost uživatelské personalizace, podpora 

pro předplacený obsah, možnost sdílení uživatelských dat mezi více systémy, propracovaný reklamní 

systém, export zpráv (RSS a Atom), možnost vícejazyčného obsahu, statistiky návštěvnosti, ankety, 

hodnocení článků.

Systém dále podporuje  WYSIWYG Editor, umožňuje změnu vzhledu pomocí (X)HTML 

šablon a na systém je udělena svobodná licence. Program lze používat podle GNU. 

Chceme-li motivovat návštěvníky našeho webu k vyšší aktivitě, můžeme v systému vytvořit 

uživatelské skupiny, jejichž členství je podmíněno ziskem určitého množství bodů, které jsou 

uživateli přičteny např. hlasováním v anketě, kliknutím na reklamní prvek nebo vložením komentáře 

k anketě či článku. Těmto skupinám následně můžeme přiřadit další výhody.

Modul fulltextové vyhledávání je schopen vyhledávat nejen v článcích, ale i v komentářích. 

Zajištěno je i fulltextové prohledávání diskusních fór, archívu souborů a odkazů. 

Administrativní část nabízí správu databáze, její zálohování, analýzu, kontrolu apod. Zásuvné 

moduly se kopírují do specifického adresáře a v manažeru pro správu modulů se aktivují. 

Ke každému modulu lze přiřadit práva. Některé moduly mohou být tedy zpřístupněny pro určitý typ 

uživatelů. Dále je možné aktivovat službu „Odkazující stránky“, kde se ukládají webové adresy, 

ze kterých  přišli návštěvníci na náš web. Pro větší bezpečnost můžeme zakázat přístup na náš web 

z některých IP adres. Tato možnost se ocení, je-li vidět z logu webového serveru provádění nekalých 

praktik. Běžní uživatele jistě ocení automatické zjišťování aktualizací pomocí služby nazvané 

„SLUFU“.

Výhody

 Česká lokalizace

 Bezpečnost a možnost zákazu přístupu z určitých IP adres

 Velké množství zásuvných modulů

Nevýhody

 Systém nerozlišuje více typů uživatelů(autor, redaktor, vydavatel…)
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3.1.2 phpRS

Redakční systém phpRS vzniká jako reakce na až příliš složitý a rozsáhlý systém „PHP-Nuke“ 

a je vyvíjen českými tvůrci. PhpRS  nabízí základní typické vlastnosti publikačního systému, jako 

je inteligentní správa uživatelů a rozlišení různých typů uživatelů, komplexní článkový subsystém, 

správce souborů, anketní subsystém, vyhledávací subsystém apod. Mezi speciální funkce patří 

„stránkový alias, která umožňuje na našem webu zobrazit jakýkoliv textový soubor, přičemž takto 

vygenerovaná stránka automaticky přebírá standardní layout redakčního systému phpRS.

Výhody

 Jednoduchost

 Česká lokalizace a podpora

Nevýhody

 Omezené množství modulů

3.1.3 Drupal

Drupal je open source redakční systém, , který staví na několika základech, jako je modularita, kvalita 

a open source. Drupal je plně modulární a existuje do něho velké množství modulů jako 

je elektronický obchod, fórum apod. Drupal má dobře navrženou  strukturu. To z něj dělá bezpečný 

a stabilní systém. Drupal je i v české lokalizaci.

3.1.4 Joomla! a Mambo

Mezi další  redakční systémy, které jsou zdarma patří Joomla!  a Mambo. Lze říci, že zatím jsou oba 

systémy z velké části totožné. Joomla! z Mamba vychází a má být i jeho přímým nástupcem. Joomla! 

je obecně považována za perspektivnější projekt a veřejností je daleko více podporována než Mambo.

K úpravám obsahu slouží textový editor s velmi intuitivním ovládáním. Obsah můžete 

pro přehlednost rozdělit do sekcí a kategorií. Stejně jednoduše upravujete položky menu na stránkách.

Joomla! v základní výbavě obsahuje řadu užitečných komponent a modulů - např. vyhledávání, 

kontaktní formulář, generátor RSS. Pokud by nám nějaká funkce chyběla, snadno si ji můžeme 

bezplatně stáhnout. Naše stránky pak mohou obsahovat elektronický obchod, obrázkovou galerii nebo 

diskusní fórum či chat. 

S Joomlou můžeme vytvářet jakýkoliv typ webu. Joomla! se hodí stejně dobře pro osobní 

stránky, blogy, rozsáhlé firemní weby i zpravodajské portály. Můžeme si nainstalovat nebo povolit  

jen potřebné. Vzhled stránek můžeme kompletně přizpůsobit pomocí šablon vzhledu. Ty jsou tvořeny 

PHP souborem se strukturou stránky, CSS styly a obrázky.
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Joomla! umožňuje vytvořit pro návštěvníky uživatelské účty, které pak lze přiřadit k různým 

skupinám uživatelů. Díky tomu můžeme registrovaným návštěvníkům poskytnout nadstandardní 

obsah nebo určité pravomoci k jeho správě z frontendu.

Stránky generované Joomlou jsou samozřejmě validní a lze zapnout také SEO odkazy, které 

umožňují správě indexovat obsah našich stránek do internetových vyhledávačů.

Zpětné odkazy (SEO – Search Engine Optimization) jsou odkazy, odkazující na stránku z jiné 

stránky. Nezáleží přitom na tom, jestli odkaz vede ze stejného webu (interní zpětný odkaz) nebo 

z webu cizího (externí zpětný odkaz). Externí zpětné odkazy přímo zvyšují návštěvnost webu (někdo 

na jiném webu na odkaz klikne a navštíví můj web). SEO je tedy metodologie vytváření a upravování 

webových stránek takovým způsobem, aby byly ve výsledcích hledání v internetových vyhledávačích 

zobrazeny na nejlepších místech (tj. tam, kde je hledající hledají). Cílem je nalákat na vlastní stránky 

co nejvíce zákazníků nebo návštěvníků.

Výhody

 Propracovaný a rozsáhlý systém

 Existence mnoha modulů

Nevýhody

 Problém s českou lokalizací

4 Návrh a specifikace modulárního 

redakčního sytému

Cílem této práce je navrhnou svůj vlastní modulární informační systém pro publikování. 

4.1 Návrh a specifikace

Náš informační systém bude mít dvě rozhraní – frontend a backend. Frontend bude pro návštěvníky 

našich stránek a backend pro správu a administraci. V části frontend bude informační systém 

rozeznávat následující uživatele:

 Neregistrovaný uživatel

 Registrovaný uživatel

 Autor

 Redaktor

 Vydavatel
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V části Backend budeme rozeznávat následující uživatele:

 Manažer

 Administrátor

Webové rozhraní pro obě skupiny uživatelů bude jednotné. 

4.1.1 Diagramu použití

Diagram použití je umístěn v příloze A.

4.1.1.1 Neregistrovaný uživatel

Neregistrovaný uživatel bude mít přístup k frontendové části. Smí prohlížet veřejné články, tedy 

články určené pro všechny. Uživateli se zobrazí menu a položky menu, které jsou určené 

pro neregistrovaného uživatele. Zobrazí se mu boxy. Dále má možnost prohlížet galerie a v nich 

soubory a používat přídavné moduly, jsou-li pro tohoto uživatele povoleny.

Neregistrovaný uživatel se má možnost zaregistrovat přes webové rozhraní nebo uživatele 

může zaregistrovat kdokoliv z části backendu. Bude-li  se registrovat sám neregistrovaný uživatel, 

musíme zajistit bezpečnost registrace, aby nemohlo dojít, že neregistrovaný uživatel bude 

zaregistrován někým jiným bez jeho souhlasu. Pro kompletní registraci bude uživateli zaslán na jeho 

e-mail bezpečnostní kód, který bude muset zadat pro dokončení registrace. Jestliže uživatel nezadá 

bezpečností kód do 2 hodin, musí provést celou registraci znovu.

4.1.1.2 Registrovaný uživatel

Registrovaným uživatelem budeme rozumět uživatele, který se úspěšně zaregistroval a je přihlášen 

k systému. Registrovaný uživatel smí prohlížet veřejné články a články pro registrované, zobrazí 

se mu menu určené jak pro neregistrované tak pro registrované. Jako neregistrovanému uživateli se 

mu zobrazí boxy, může prohlížet galerie a soubory a používat přídavné moduly, které jsou pro tento 

typ uživatele povoleny. Registrovaný uživatel smí editovat všechna svá osobní data mino 

přihlašovacího jména (loginu). Přihlašovací jméno zůstává uživateli přidělo po dobu vedení účtu. 

Uživatel má možnost používat přídavné moduly povolené pro tuto entitu.

4.1.1.3 Autor

Autor dědí všechny vlastnosti od registrovaného uživatele, navíc může psát a vkládat vlastní články 

a editovat je. Vytvořené články však nesmí zveřejnit. Články může zařazovat do předem připravených 

kategorií, které spravuje vydavatel.

Autor může vytvářet galerie, editovat je a odstraňovat. Editovat galerie může jen svoje vlastní 

stejně jako články. Do vytvořených galerií může vkládat soubory (fotografie, obrázky, dokumenty 

apod.) nebo soubory odstraňovat. 
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4.1.1.4 Redaktor

Tato entita dědí všechny vlastnosti od autora. Redaktor má navíc možnost upravovat všechny články. 

Má plný přístup ke galeriím a souborům v galeriím. Může odstraňovat libovolnou galerii nebo soubor 

v něm.

4.1.1.5 Vydavatel

Vydavatel dědí všechny vlastnosti od redaktora a navíc zveřejňuje články napsané autorem nebo 

redaktorem. Dále spravuje boxy, které lze umístit na stránce vpravo, vlevo nebo dole. Boxy může 

vytvářet, editovat nebo odstraňovat. Vydavatel spravuje menu a položky v menu. Vytváří menu, může 

měnit údaje o menu nebo ho odstranit. Vytváří položky menu, edituje položky menu a odstraňuje je.

Spravuje kategorie, vytváří nové, edituje nebo odstraňuje.

4.1.1.6 Manažer

Manažer přebírá všechny vlastnosti od vydavatele. Navíc má možnost spravovat účty uživatelů 

a registrovat nové uživatele, které však mají nižší prioritu než manažer (registrovaný uživatel, autor, 

redaktor a vydavatel). 

4.1.1.7 Administrátor

Entita administrátor dědí všechny vlastnosti od manažera. Ve správci uživatelů má možnost přidávat, 

odstraňovat nebo editovat data uživatelů z části frontend a backend. Nastavení typu uživatele má 

na všechny (registrovaný uživatel, autor, redaktor, vydavatel, manažera i administrátor). Ve správci 

modulů může přidávat další moduly, aktivovat je nebo deaktivovat. Moduly rozšiřují možnosti 

redakčního systému a přinášejí novou funkcionalitu (diskusní fórum apod.).

4.1.2 Přehledová tabulka práv pro dané entity – frontend

Frontend

Prohlížet 

veřejné 

články

Prohlížet 

články pro 

registrované

Vkládat 

vlastní 

články

Editovat 

své 

články

Editovat 

veškeré 

články

Zveřejňovat 

články, 

spravovat 

kategorie, 

menu a boxy

Neregistrovaný 

uživatel

ANO NE NE NE NE NE

Registrovaný 

uživatel

ANO ANO NE NE NE NE

Autor ANO ANO ANO ANO NE NE
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Frontend

Prohlížet 

veřejné 

články

Prohlížet 

články pro 

registrované

Vkládat 

vlastní 

články

Editovat 

své 

články

Editovat 

veškeré 

články

Zveřejňovat 

články, 

spravovat 

kategorie, 

menu a boxy

Redaktor ANO ANO ANO ANO ANO NE

Vydavatel ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Tab. 4-1: Přehledová tabulka pro dané entity – frontend

4.1.3 Přehledová tabulka práv pro dané entity – backend

Pro backend platí veškerá práva jako pro entitu vydavatel z frontendu.

Backend

Upravovat menu a články Instalovat a spravovat moduly, 

povolovat moduly

Globální nastavení

Manažer ANO NE NE

Administrátor ANO ANO ANO

Tab. 4-2: Přehledová tabulka pro dané entity – backend

4.1.4 ER-diagram

Diagram je umístěn v příloze B. Zde popíšeme jednotlivé entity. V závorce je entita tak, jak je 

vyznačena v diagramu.

4.1.4.1 Uživatelé (objekt uzivatel)

O uživatelích budeme uchovávat následující údaje:identifikační číslo uživatele, přihlašovací jméno 

(login), heslo, jméno, příjmení, bydliště (ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát), telefon, e-mail, typ 

účtu, čas zřízení účtu, datum zřízení účtu, stav účtu, bezpečnostní kód, posílání informací na e-mail

a typ uživatele.

Atribut Popis atributu

id Každému uživateli bude přiděleno systémem identifikační číslo. Tento atribut 

bude zároveň primárním klíčem.
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Atribut Popis atributu

login Každý uživatel bude mít své přihlašovací jméno, které je jedinečné pro celý

informační systém. Přihlašovací jméno bude sloužit pro přihlášení do systému. 

Uživatel po dobu existence jeho účtu nemá možnost login změnit. Login je 

unikátní klíč.

heslo Uživatel, který se chce přihlásit do systému, musí znát nejen svoje přihlašovací 

jméno, ale i heslo. Heslo musí mít minimálně 6 znaků. Heslo budeme ukládat 

v šifrované podobě pomocí hašovací funkce MD5.

jmeno Křestní jméno uživatele.

prijmeni Příjmení uživatele.

ulice Ulice a číslo popisné, v které uživatel bydlí.

mesto Město, ve kterém uživatel bydlí.

psc PSČ bydliště.

stat Stát, ve kterém uživatel žije.

telefon Telefonní číslo uživatele.

e_mail E-mail uživatele. Jestliže se bude registrovat uživatel z části frontend, na tento 

e-mail bude odeslán bezpečnostní kód (je-li nastaveno), který je nezbytný pro 

dokončení registrace. Dále uživateli budeme posílat na tento e-mail informace, 

pokud o ně zažádá.

cas_registrace Čas zřízení účtu, který bude vkládat systém automaticky. Pro frontend platí (je-li 

tato volba nastavena), že čas se poprvé vloží tehdy, provede-li neregistrovaný 

uživatel  registraci, ale ještě nezadal bezpečností kód pro úspěšné dokončení 

registrace. Čas se updatuje při dokončení registrace (tedy, když neregistrovaný 

uživatel vloží správný kód, který mu byl zaslán systémem na jeho e-mail). Pokud 

účet zřizuje uživatel z backendu, čas se ukládá jen jednou.

datum_registrace Datum, zřízení účtu, které bude systém vkládat automaticky. Pro frontend plátí 

(je-li tato volba nastavena), že datum se poprvé vloží tehdy, provede-li 

neregistrovaný uživatel registraci, ale ještě nezadal bezpečností kód pro úspěšné 

dokončení registrace. Datum se updatuje při dokončení registrace (tedy, když 

neregistrovaný uživatel vloží správný kód, který mu byl zaslán systémem na jeho 

e-mail). Pokud účet zřizuje uživatel z části backend, datum se ukládá jen jednou.

stav Budeme uchovávat, zda je účet aktivní (A), zrušený (Z), nebo právě probíhá 

registrace (R). Znaky v závorkách budou uloženy v databázi, jako asociace 

aktivního, zrušeného nebo probíhající registraci účtu klienta.
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Atribut Popis atributu

potvrzovaci_ kod Při registraci zde bude uložen bezpečnostní kód, který byl také poslán 

neregistrovanému klientovi na e-mail. Do dvou hodin musí uživatel tento 

bezpečnostní kód zadat pro dokončení registrace, aby byla úspěšná. Je-li 

registrace úspěšná, je tento kód vymazán. Bezpečnostní kód se použije jen v části 

frontend.

posilat_informace Budeme uchovávat, zda si přeje dostávat uživatel informační e-maily (ano, ne).

typ Typ uživatele. Systém bude rozeznávat typy uživatelů: registrovaný uživatel

(RG), autor (A), redaktor (R), vydavatel (V), manažer (M), administrátor (AD)

Znaky v závorkách budou uloženy v databázi, jako asociace daných entit.

Tab. 4-3: Popis entity uživatel

Při registraci musí uživatel povinně vyplnit: následující údaje:

přihlašovací jméno (login), heslo,  jméno, příjmení, e-mail

4.1.4.2 Článek (objekt clanek)

O článku budeme ukládat identifikační číslo článku, titulek, text, datum vytvoření a čas vytvoření 

a modifikace, začátek a konec publikování a stav článku.

Atribut Popis atributu

id Každý článek bude mít svoje identifikační číslo, které přidělí systém 

automaticky. Identifikační číslo je primárním klíčem.

titulek Titulek je nadpis článku, výstižný a krátký.

text Hlavní text článku.

datum_vytvoreni Datum vytvoření článku. Systém datum vkládá automatiky.

cas_vytvoreni Čas vytvoření článku. Systém čas vkládá automatiky.

datum_modifikace Datum poslední modifikace článku. Systém datum vkládá automaticky.

cas_modifikace Čas poslední modifikace článku. Systém čas vkládá automaticky.

prava_cteni Zda je článek přístupný pro veřejnost (neregistrované uživatele) nebo 

jen pro registrované uživatele (N – pro neregistrované, RG – pro 

registrované).

cas_zacatek_publikovani Čas, kdy má být článek zveřejněn.

datum_zacatek_publikovani Datum, kdy má být článek zveřejněn.

cas_konec_publikování Čas, kdy článek přestane být publikovaný.

datum_konec_publikovani Datum, kdy článek přestane být publikovaný.
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Atribut Popis atributu

stav Článek je buď vydaný (V) nebo nevydaný (N). Je-li článek nevydaný, 

nezobrazí se.

formatovani V návrhu je také počítáno, jak se má článek formátovat, zda-li to má 

být prostý text, nebo se text bude formátovat pomocí jazyku HTML. 

Tento atribut bude nabývat tří hodnot: Náš systém zajistí, aby se 

ignorovaly všechny HTML značky. Bude se tedy jednat o prostý text 

bez žádného formátování (P). Dalším typem formátování bude takové 

formátování, kdy budou povoleny jen některé HTML značky (N). 

A posledním typem povolíme všechny HTML značky (H). S využitím 

tohoto atributu se nepočítá v první fázi implementace (tedy této 

diplomové práce).

Tab. 4-4: Popis entity clanek

Povinně musí uživatel zadat titulek, text a informace o času zahájení a ukončení publikování.

4.1.4.3 Galerie (objekt galerie)

K článkům lze přiřadit odkaz na galerii, v které budou multimediální soubory. Galerie jsou vytvořeny

pro lepší orientaci v souborech. Každá galerie bude mít id, název galerie, popis a typ galerie. Každý 

uživatel bude mít na disku, kde je umístěn informační systém, svůj adresář pojmenovaný podle id 

uživatele, v kterém bude mít své galerie – adresáře pojmenované podle id galerie.

Atribut Popis atributu

id Identifikační číslo galerie, které přiděluje automaticky systém. Identifikační číslo je 

primárním klíčem.

nazev Název galerie, který zadá uživatel při vytvoření galerie. 

popis Uživatel může popsat, k jakému článku galerii použil, co galerie obsahuje apod.

typ Galerie bude dvou typů. První typ budou soubory (S) a druhý typ obrázky (O). 

Tab. 4-5: Popis entity galerie

Povinně musí uživatel zadat název galerie.

4.1.4.4 Soubor (objekt soubor)

K článkům lze přiřadit odkaz na galerii, v které jsou multimediální soubory. Soubor není uložen 

z negativních důvodů v databázi, ale je na něj veden jen odkaz na zdroj umístění souboru. Soubory 
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vkládáme do galerií. Každý soubor bude mít identifikační číslo, název souboru, popis souboru, odkaz 

na soubor, datum vložení souboru.

Atribut Popis atributu

id Identifikační číslo souboru, které přiděluje systém automaticky. Identifikační 

číslo je primárním klíčem.

název Pojmenování souboru uživatelem.

popis Uživatel může popsat, co soubor obsahuje. Např. jedná-li se o nějaký 

dokument, v jakém editoru je možno ho otevřít, co obsahuje apod.

odkaz Odkaz na zdroj, kde je soubor umístěn. Každý uživatel bude mít svůj adresář, 

v kterém budou jeho galerie, do kterých bude umisťovat soubory. Název 

souboru zůstává tak, jak ho tam uživatel vloží.

datum_vlozeni Datum vložení souboru. Systém vkládá automaticky.

Tab. 4-6: Popis entity soubor

Povinně uživatel musí zadat název souboru.

4.1.4.5 Kategorie (objekt kategorie)

Kategorie je název pro kolekci článků, které jsou ve vzájemném vztahu. Například kategorie „Města“ 

může obsahovat články o „Praze“, „Brně“ apod. O kategorii budeme uchovávat identifikační číslo, 

název, popis a stav.

Atribut Popis atributu

id Identifikační číslo kategorie, které automaticky přiděluje systém. Identifikační 

číslo je primárním klíčem.

nazev Název kategorie.

popis Uživatel může popsat účel kategorie apod.

stav Zda je zveřejněna (V) nebo nezveřejněna (N).

Tab. 4-7: Popis entity kategorie

Povinně uživatel musí zadat název a stav.

4.1.4.6 Menu (objekt menu)

Hlavní stránka může obsahovat několik menu, v kterých budou umístěny položky menu. O menu 

budeme ukládat identifikační číslo, název,  popis, oprávnění, stav, umístění a pozici.
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Atribut Popis atributu

id Identifikační číslo menu, které přidělí systém automaticky. Identifikační číslo je 

primárním klíčem.

nazev Název menu.

popis Uživatel může popsat menu.

opravneni Oprávnění pro koho je menu určené. Menu může být zobrazeno jen pro určitý typ 

uživatele: neregistrovaný (N), registrovaný (RG), autor (A), redaktor (RR), 

vydavatel (V), manažer (M), administrátor (AD). Je-li oprávnění nastaveno např. 

pro neregistrovaného uživatele, menu se zobrazí i pro typy uživatelů s vyšší 

prioritou, tedy registrovaného, autora, redaktora, vydavatele, manažera 

a administrátora.

umisteni V které části má být menu umístěno – vlevo (L), vpravo (P), nahoře (H), dole (D). 

V první fázi implementace bude menu umístěno jen vlevo.

pozice Pozice může nabývat hodnot 0 – 10. Menu s nižší hodnotou pozice bude zobrazeno 

dříve než menu s vyšší hodnotou.

Tab. 4-8: Popis entity menu

Povinně uživatel musí zadat název menu.

4.1.4.7 Položka menu (objekt polozka_menu)

Každé menu bude obsahovat položky. O položkách budeme ukládat identifikační číslo položky, 

název, popis, odkaz, oprávnění, nadřazená položka, úroveň zanoření a pozici. Více o vlastní 

implementaci menu najdete v kapitole „Implementace“. 

Atribut Popis atributu

id Identifikační číslo položky menu. Identifikační číslo je primárním klíčem.

nazev Název položky.

popis Popis položky.

odkaz Hypertextový odkaz na místo, které se zobrazí po kliknutí na položku menu.

opravneni Oprávnění pro koho je položka menu určená. Položka může být zobrazena jen pro 

určitý typ uživatele: neregistrovaný (N), registrovaný (RG), autor (A), redaktor 

(RR), vydavatel (V), manažer (M), administrátor (AD). Je-li oprávnění nastaveno 

např. pro neregistrovaného uživatele, položka se zobrazí i pro typy uživatelů 

s vyšší prioritou, tedy registrovaného, autora, redaktora, vydavatele, manažera 

a administrátora.
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Atribut Popis atributu

nadrazeny Menu se může skládat z položek se stromovou hierarchií. Do atributu nadrazeny 

budeme ukládat nadřazenou položku (respektive její id). Nemá-li nadřazenou 

položku, vložíme číslo 0.

pozice Pozice může nabývat hodnot 0 – 10. Položka menu s nižší hodnotou pozice bude 

zobrazena dříve než položka menu s vyšší hodnotou.

Tab. 4-9: Popis entity polozka_menu

4.1.4.8 Box (objekt box)

Na hlavní stránku můžeme vpravo, vlevo nebo dolů umisťovat boxy, např. s důležitými informacemi. 

O každém boxu budeme vést identifikační číslo boxu, titulek, text, stav a umístění.

Atribut Popis atributu

id Identifikační číslo boxu. Identifikační číslo je primárním klíčem.

Titulek Titulek boxu.

text Hlavní text boxu.

stav Zda se má box zobrazit (V) nebo zůstat skrytý (N).

umisteni Kde má být box umístěn. Vlevo (L), vpravo (P), dole (D).

Tab. 4-10: Popis entity box

4.1.5 Vztahy mezi entitními množinami ER-diagramu

4.1.5.1 Mezi entitou uzivatel a soubor (vlozi)

Mezi entitou „uživatel“ a „soubor“ je vztah „vlozi“.  Uživatel může vložit N souborů. Počet souborů 

může být omezen až na úrovni aplikace.

4.1.5.2 Mezi entitou uzivatel a gelerie (vytvori)

Mezi entitou „uživatel“ a „galerie“ je vztah „vytvori“.  Uživatel může vytvořit N galerií. Počet 

vytvořených galerií může být omezen až na úrovni aplikace.

4.1.5.3 Mezi entitou uzivatel a clanek (vytvori)

Mezi entitou „uživatel“ a „clanek“ je vztah „vytvori“.  Uživatel může vytvořit N článků. Počet 

vytvořených článků může být omezen až na úrovni aplikace.



21

4.1.5.4 Mezi entitou galerie a soubor (vytvori)

Mezi entitou „galerie“ a „soubor“ je vztah „ma“.  Galerie může obsahovat N souborů. Počet souborů 

v jedné galerii může být omezen až na úrovni aplikace.

4.1.5.5 Mezi entitou clanek a kategorie (patri)

Mezi entitou „clanek“ a „kategorie“ je vztah „patri“.  Jeden článek může být zařazen do více kategorií 

a jedna kategorie může obsahovat více článků.

4.1.5.6 Mezi entitou clanek a polozka menu (patri)

Mezi entitou „clanek“ a „polozka_menu“ je vztah „patri“.  Jeden článek může být obsažen ve více 

položkách menu.

4.1.5.7 Mezi entitou menu a polozka menu (patri)

Mezi entitou „menu“ a „polozka_menu“ je vztah „ma“.  Jedno menu může obsahovat N položek 

menu.
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5 Návrh a specifikace přídavných 

modulů

5.1 Modul diskusního fóra

Diskusní fórum patří mezi nejpoužívanější moduly redakčních systému. Uživatelé nechtějí jenom 

prohlížet obsahy článků, ale chtějí se i aktivně podílet např. na komentování článků apod.

Internetová diskuse neboli diskusní fórum je místo na internetu, kde se lidé scházejí a vyměňují 

si své názory. 

Modul diskusního fóra bude obsahovat jednoduché diskusní fórum, které se bude skládat ze tří 

hlavních částí. Uživatel (vydavatel a vyšší) může vytvářet fóra. Jednotlivá fóra budou obsahovat 

příspěvky, které vloží libovolný uživatel používající fórum. Na příspěvky můžou další uživatelé 

přidávat své odpovědi, které můžou být hierarchicky zanořené. Schéma diskusního fóra je zobrazeno 

na obrázku 5-1.

Obr. 5-1: Schéma diskusního fóra

5.1.1 ER diagram

Diagram je umístěn v příloze B. Zde popíšeme jednotlivé entity. V závorce je entita tak, jak je 

vyznačena v diagramu.

5.1.1.1 Fórum (objekt forum)

Fórum představuje diskusní celek. Fóra obsahují příspěvky a na příspěvky obsahují odpovědi. O fóru 

budeme ukládat identifikační číslo diskusního fóra a název fóra.

Atribut Popis atributu

id Každému diskusnímu fóru bude přiděleno identifikační číslo. Tento atribut bude 

zároveň primárním klíčem.
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Atribut Popis atributu

nazev Název diskusního fóra.

Tab. 5-1: Popis entity forum

5.1.1.2 Příspěvky (objekt prispevky)

O příspěvku budeme ukládat číslo příspěvku, titulek, jméno autora příspěvku, vlastní text příspěvku 

a datum a čas vložení příspěvku.

Atribut Popis atributu

cislo Každému příspěvku bude systémem přiděleno identifikační číslo. Tento atribut 

bude zároveň primárním klíčem.

titulek Titulek příspěvku, krátký a výstižný.

jmeno Jméno uživatele (popř. login), který příspěvek vkládá.

text Hlavní text příspěvku.

datum Datum vložení příspěvku.

cas Čas vložení příspěvku.

Tab. 5-2: Popis entity prispevky

5.1.1.3 Odpovědi (objekt odpovedi)

O odpovědích budeme ukládat číslo odpovědi, jméno autora příspěvku, titulek, vlastní text odpovědi, 

zanoření a datum a čas vložení odpovědi.

Atribut Popis atributu

cislo Každé odpovědi bude systémem přiděleno identifikační číslo. Tento atribut bude 

zároveň primárním klíčem.

titulek Titulek odpovědi, krátký a výstižný.

jmeno Jméno uživatele (popř. login), který příspěvek vkládá.

text Hlavní text odpovědi.

zanoreni Číslo, které bude udávat zanoření odpovědi. 

datum Datum vložení odpovědi.

cas Čas vložení odpovědi.

Tab. 5-3: Popis entity odpovedi
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6 Implementace

V této části si něco povíme o některých konstrukcích implementace našeho systému.

6.1 Typy databázových tabulek

Navrhování databázového systému vyžaduje, podobně jako jiné vývojářské úkoly, řadu kompromisů. 

Mnoho databázových úloh by se například mělo provádět transakčně bezpečným způsobem. 

Transakce však zvyšují požadavky na čas, prostor na disku i paměť. MySQL nám nabízí možnost 

výběru typu tabulek. Pro naši aplikaci tak můžeme zvolit typ tabulky podporující  transakce nebo 

můžeme zvolit typ bez podpory transakcí s vyšším výkonem.

V MySQL jsou k dispozici následující typy tabulek:

 ISAM

 MyISAM

 InnoDB

 BDB

 MERGE

 HEAP

My se zaměříme jen na dvě nejpoužívanější a to MyISAM a InnoDB. Tabulky typu InnoDB a 

BDB jsou transakčně bezpečné, čili podporují transakce. Ostatní typy (ISAM, MyISAM, MERGE a 

HEAP) transakce nepodporují.

6.1.1 Tabulky typu MyISAM

Tabulky typu MyISAM nabízejí velice rychlé, avšak transakčně nezabezpečené úložiště. Ve většině 

situací poskytují tyto tabulky vysoký výkon.

Tabulky uložené na disku nebo na záložním médiu lze bez ohledu na platformu načíst 

do jiného systému, na němž běží MySQL. 

Tabulky MySQL můžou mít v podstatě neomezenou velikost. Ta je omezena pouze operačním 

systémem. 

Tabulky MySQL účinně využívají diskový prostor, je redukována fragmentace.
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6.1.2 Tabulky InnoDB

Tabulky InnoDB představují rychlý mechanizmus ukládání s podporou transakcí. Tabulky InnoDB 

nabízejí transakce, uzamykání na úrovni řádků, podporu cizích klíčů, konzistentní neuzamčené čtení 

v dotazech SELECT.

Tabulky InnoDB mají vlastní konfigurační možnosti, vlastní adresář i vlastní způsob ukládání 

dat. Zatímco v případě MyISAM se ukládá každá tabulka do jednoho souboru, tabulky InnoDB 

ukládají všechny své tabulky a indexy do tabulkového prostoru, takže je může sdílet více souborů. 

Díky tomu mohou být v InnoDB hodně velké tabulky, kterých se netýká žádná omezení velikosti 

souborů v příslušném operačním systému. Ve srovnání s typy MyISAM potřebují tabulky InnoDB 

pro uložení stejných záznamů daleko více diskového prostoru.

I když mechanismus ukládání InnoDB patří mezi nejrychlejší transakční systémy na světě, 

podpora transakcí není zadarmo – musíme zaplatit rychlostí. 

Pro náš systém postačí tabulky MyISAM, protože nepotřebujeme řešit transakční zpracování 

dat. Například obdobný informační systém Drupal používá taktéž v základu a základních modulech 

tabulky typu MyISAM.

6.2 Vytvoření tabulek pomocí jazyka MySQL

ER diagram transformujeme do tabulek relační databáze a tabulky napíšeme v jazyce MySQL. 

Uvedeme si alespoň zdrojový kód pro vytvoření tabulky pro menu:

CREATE TABLE `menu` (

`id_menu`           int(11)          NOT NULL auto_increment,

`nazev_menu`        varchar(100)     NOT NULL default '',

`popis_menu`        varchar(255)     default '',

`opravneni_menu`    char(2)          default '',

`stav_menu`         char(2)          default 'N',

`umisteni_menu`     char(2)          NOT NULL default 'L',

`pozice_menu`       int(2)           default '0',

PRIMARY KEY  (`id_menu`)

) TYPE=MyISAM;

Jak můžeme ze zdrojového kódu vidět, primárním klíčem je id_menu (identifikátor menu), který 

systém přiděluje automaticky (auto-increment). Z posledního řádku můžeme vyčíst, že se jedná 

o tabulku typu MyISAM, která vyniká především svojí rychlostí, ale nepodporuje transakce.
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6.3 Přihlašování uživatelů

Aplikace napsané v PHP mají jistá omezení vyplývající z principu protokolu protokolu HTTP. 

Protokol HTTP je nestavový. Znamená to, že pro přenos každé stránky se otevírá nové zvláštní HTTP 

spojení, které se ihned po přenosu uzavře. Server a potažmo i skript nemá tedy moc šancí zjistit, zda 

jej nějaký uživatel spouští poprvé či podesáté (V případě přihlášení uživatelů bychom nevěděli, zda se 

již uživatel přihlásil.). 

Částečnou možností řešení tohoto problému je ukládání pomocných stavových informací 

do skrytých polí formuláře anebo tyto informace přidávat do cesty v URL za jméno skriptu. Tyto 

techniky jsou využívány poměrně často a mnoho problémů spolehlivě vyřeší. Ovšem ani tyto dvě 

metody neřeší problém trvalého uložení nějakých informací (trvalé přihlášení uživatele).

Tento problém řeší cookies nebo sessions.

6.3.1 Cookies

Pokud si chceme prohlédnout stránku uloženou na některém serveru, může server v odpovědi na náš 

požadavek zaslat i informaci, kterou má klient (prohlížeč) uložit pro další použití. Pokud je pak někdy 

v budoucnosti navazováno spojení se stejným serverem, jsou mu informace zaslány zpět. Informace 

jsou ukládány do souboru, který bývá uložen ve stejném adresáři jako prohlížeč nebo v uživatelově 

adresáři. Velkou nevýhodou cookies je, že ve většině dnešních prohlížečů je možnost podporu 

cookies vypnout. V mnoha uživatelích přetrvává zcela neoprávněný pocit, že cookies ohrožují jejich 

soukromí, a proto si cookies vypínají. Další nevýhodou je, že cookies jsou relativně složité (Server je 

musí vygenerovat a poslat prohlížeči, který je následně posílá zase zpět na server.). 

6.3.2 Session

Vhodnějším řešením pro přihlašování uživatelů je použití session. Data spojená s probíhající session 

jsou umístěna většinou v souboru na serveru, a to mimo kořenový adresář serveru. Jakmile PHP 

obdrží příkaz k započetí session, zjistí nejprve, zda již session neběží. Pokud ne, vytvoří ji, pokud 

ano, připojí se k ní. Potom je přidělen session identifikátor a je vyhrazeno místo pro ukládání tzv. 

session-proměnných. Můžete u libovolné proměnné zvolit, že bude součástí session, a server si pak 

její obsah pamatuje mezi stránkami. Session se může kdykoli ukončit, popřípadě se session zruší se 

zavřením prohlížeče. 

6.4 Kódování

Při vytváření webových stránek a webových informačních systémů, které mají zobrazovat českou 

diakritiku, je potřeba vybrat, jaké kódování znaků se bude používat.
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Počítač chápe každé písmeno jako číslo od 0 do 255 (jeden bajt). Američané a Angličané si 

vystačí se 128 znaky. Těmto 128 znakům bez háčků a čárek se říká ASCII. Dalšími čísly od 128 

do 255 se označily znaky jazyků západní Evropy. Tento kód byl pojmenován jako Latin-1. V něm ale 

nejsou všechny české znaky. Pro češtinu vznikly různé invence, které zachovávají význam prvních 

128 znaků ASCII, ale dalších 128 znaků si definují po svém. Různá přiřazení diakritizovaných znaků 

číslům od 128 do 255 se označují jako kódování (případně jako znaková sada). Problém nastal v tom,

že vzniklo mnoho kódování češtiny, ale každé bylo uděláno jinak.

Pro češtinu se používají hlavně tyto tři kódování: 

 UTF-8

 ISO-8859-2

 Windows 1250

Windows-1250 se používá hlavně na Windows, ISO-8859-2 na Unixu, UTF-8 je universální 

kódování, pomocí kterého lze zapsat v podstatě libovolný znak používaný kdekoliv na světě. 

Prohlížeče v dnešní době dokáží zobrazit i kódování jiných operačních systémů, než pod kterým běží. 

Není nutné vytvářet skripty, které kódování automaticky převádí. Stačí prohlížeči kódování pouze 

oznámit.

UTF-8 má tu výhodu, že není specifické pro češtinu a lze v něm zapsat libovolné znaky. 

Podpora v prohlížečích a editorech je také dobrá.

UTF-8 je na rozdíl od Windows-1250 nebo ISO-8859-2 více bajtové kódování. Pro uložení 

jednoho znaků se může použít více bajtů. Znaky ze spodní poloviny ASCII tabulky jsou uloženy do 

jednoho bajtu, ostatní znaky potom do dvou až čtyř bajtů. Starší verze MySQL kódování UTF-8 

nepodporovaly nebo s ním měly problémy. Stabilní podporu kódování UTF-8 získalo MySQL 

až ve verzi 4.1.

Používáme-li Windows a stránky budeme psát v Notepadu, použijeme kódování Windows-

1250, které tento editor implicitně používá.

ISO 8859-2 je kódování výhradně používané v e-mailech a v Unixu a Linuxu. 

Kódování UTF-8 jako nejmodernější kódování má výhodu v tom, že výborně umožňuje psát 

v různých jazycích najednou. Zápis UTF podporuje celá řada editorů. UTF-8 je chápáno jako výchozí 

kódování XML dokumentů.

Pro optimální výkon je vhodné používat všude stejné kódování – na serveru, během přenosu 

i u klienta. Náš systém pro publikování je navržen pro kódování v UTF-8.

6.5 Ukládání souborů na server

Ukládání souborů na server lze řešit dvěma způsoby, které jsou použitelné pro náš systém.  Soubor 

můžeme vložit přímo do databáze nebo  provést upload souboru přímo na server. V následujících 
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odstavcích si popíšeme jednotlivé metody, jejich výhody a nevýhody a vybereme z nich tu, která je 

pro náš informační systém nejvýhodnější.

6.5.1 Ukládání binárních dat do databáze

Do databáze MySQL můžeme ukládat jak obrázky, tak hudební soubory, či cokoliv jiného 

Pro ukládání binárních dat slouží v tabulkách MySQL sloupec typu BLOB. Ačkoli to vypadá, 

že do databáze můžeme vložit a zpracovat libovolně veliký soubor, není tomu tak. Při zpracování 

souborů narážíme na hodně limitů, ať už v PHP, nebo v MySQL. Základním limitem v PHP je 

maximální množství paměti, se kterým se může pracovat v jednom skriptu. To je většinou nastaveno 

na 8 MB.

Pokud se pokusíme přečíst soubor větší délky, potom je náš skript předčasně ukončen se 

zprávou o překročení limitu paměti. U MySQL nám zase překáží maximální velikost SQL dotazu, 

která je kolem 1 MB. Ukládání binárních dat do databáze je pomalé, minimálně pomalejší 

o databázovou režii. Binární data uložená v databázi zaberou více místa z důvodu, že MySQL musí 

mít uloženy informace nejen o samotném souboru, ale i některá metadata. A v neposlední řadě to 

znamená pro programátora řadu práce navíc. Výhodou je, že data jsme schopni lépe a snadněji 

zabezpečit, než kdyby byla na disku. Do binárního pole v databázi můžeme uložit prakticky cokoliv, 

v jednom řádku dat to může být obrázek, v jiném třeba soubor obsahující hudbu. Ukládání binárních 

dat do databáze je většinou jako technika kritizována, ale někdy se to může hodit.

6.5.2 Ukládání souborů na disk

Druhou variantou je upload souboru přes webový formulář. Je rychlejší a jednodušší mít soubory 

uložené jako soubory na disku. Většinou se s nimi i lépe pracuje.

Chceme-li provádět upload souboru přímo na server, nesmíme zapomenout nastavit chmod 

složky na 777. Opět tady platí, že můžeme uploadnout jen malé soubory, implicitně je nastaveno asi 

na 2MB. Ale můžeme tuto kapacitu zvětšit pomocí funkcí v konfiguračním souboru php.ini. Dále je 

dobré se zmínit o bezpečnosti uploadu. Nebylo by dobré, aby uživatelé mohli uploadovat i soubory 

s příponou „php“ (php skripty). V takovém skriptu by si mohli napsat destrukční funkce a po jeho 

spuštění by náš systém mohli zničit. Je tedy dobré, před uploadem souboru, zkontrolovat, o jaký typ 

souboru se jedná. Informace o souboru přijímaném na serveru se nachází v poli $_FILES. Jeho 

jednotlivé prvky obsahují pro každý přenesený soubor informace zobrazené v tabulce 6-1.
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Tab. 6-1: Prvky pole 

$_FILES

Pro bezpečnost musíme zajistit, aby na server nebyly odesílány soubory s příponou „php“. 

Tento problém se dá vyřešit následující podmínkou:

if($_FILES['soubor']['type']=="application/octet-stream")

Nevýhoda tohoto způsobu je, že soubory nejsou nikterak zabezpečené, před neoprávněným 

prohlížením. Každý, kdo zná URL k danému souboru, může soubor prohlížet. V našem informačním 

sytému budeme předpokládat, že tento druhý způsob je pro nás výhodnější. Nebude nám vadit, když 

soubory bude prohlížet neoprávněný uživatel. Kdyby bylo potřeba zabezpečovat soubory, museli 

bychom je  ukládat do databáze. 

Je ještě jedna možnost, jak zabezpečit soubory a to pomocí FTP. Každý uživatel by měl 

přidělená oprávnění zápisu na vyhrazený prostor disku. Toto řešení by bylo nejefektivnější, ale 

z důvodu, že řada poskytovatelů web hostingu tuto možnost nepodporuje, řešení přes FTP je pro tento 

systém zcela zamítnuto. Náš systém je určen pro běžného uživatele, který nebude provozovat svůj 

počítač jako server.

6.6 Práce s obrázky

Systém umožňuje vytváření souborových a obrázkových galerií. Při zobrazení obrázkové galerie 

většina uživatelů vyžaduje, aby mohli mít zmenšený náhled na dané obrázky. Proto musíme 

v systému zajistit, že při uploadování obrázků, bude vytvořen zmenšený náhled. 

PHP dokáže vytvářet, měnit a provádět nejrůznější akce s obrázky. Možnost práce s obrázky 

není v PHP automatická, ale opírá se o takzvanou GD knihovnu, kterou je většinou nutné připojit jako 

externí modul. 

PHP s obvyklou knihovnou verze 2 bezproblémově pracuje s formáty obrázků JPEG a PNG. 

Celkem běžný formát obrázků GIF je bohužel problematický, protože od jeho podpory se kdysi 

upustilo z důvodu licenčních potíží.

6.7 Bezpečnost systému

Při implementaci informačního systému musíme také dbát na to, aby vytvořený systém byl bezpečný. 

Nemělo by se stát, aby byl systém napaden útočníkem, který systém chce poškodit nebo z něho získat 

$_FILES[‘soubor’][‘name’] Název souboru

$_FILES[‘soubor’][‘size’] Velikost souboru v bytech

$_FILES[‘soubor’][‘tmp_name’] Dočasné umístění souboru

$_FILES[‘soubor’][‘type’] MIME typ souboru

$_FILES[‘soubor’][‘error’] Počet chyb, které vznikly při uploadu 

souboru
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tajné informace. V následujících odstavcích se zaměříme na typické techniky, které se používají 

k nabourávání do systému, a příklady, jak těmto útokům zabránit.

Při psaní webových informačních systémů musíme dát pozor na to, aby náš systém byl odolný 

proti hackerům. Mezi nejčastěji používané technologie, které se používají pro nabourání do systémů 

patří SQL Injection a Cross Site Scripting (XSS). Nikdy nemůžeme tvrdit, že náš systém je na sto 

procent bezpečný, protože řada významných, velkých a rozsáhlých informačních systémů se tak 

tvářilo, ale stačilo pár šikovných příkazů a hacker se bez problému do systému naboural.

6.7.1 SQL Injection

Mezi častou hackerskou techniku patří SQL Injection. Útočník se snaží webové aplikaci podstrčit 

SQL příkazy pro spuštění na databázovém serveru. Jedná se o jeden z nejtypičtějších útoků 

na aplikační vrstvu Internetu. K uskutečnění útoku pomocí SQL Injection stačí pouze internetový 

prohlížeč a neošetřené vstupy formulářů. Řada vývojářů si možnost této chyby vůbec neuvědomuje.

K SQL Injection je náchylná jakákoliv stránka, která si mění data s databází. Zneužitelné chyby 

obvykle obsahují přihlašovací formuláře, formuláře typu „Zapomněl jste své heslo?” atd.

Jakmile útočník zjistí, že systém není odolný proti SQL Injection, může aplikaci přes formulář 

podstrčit SQL dotazy. Útočník tak má přístup v podstatě k celé databázi. Útočník tak může 

do databáze odeslat jakýkoli SQL příkaz jako SELECT, INSERT, DELETE nebo DROP TABLE.

K jakým zdrojům útočník získá přístup závisí na úrovni zabezpečení databáze. Nastavení 

databáze může omezit množství povolených příkazů. Webové aplikace mají logicky povoleno čtení 

z databáze. Takže přestože není útočník schopen modifikovat záznamy na napadeném systému, má 

nemalou šanci, že si za pár okamžiků přečte zajímavé informace.

Zde je příklad jednoduchého přihlašovacího HTML formuláře se dvěma vstupními poli –

loginem a heslem:

<form method="post" action="login.php">

<input type="text" name="username">

<input type="password" name="password">

</form>

Nejjednodušší způsob, jak může login.php fungovat, je sestavení dotazu do databáze:

"SELECT * FROM users WHERE login = '$username'AND password = 

'$password'";

Jsou-li hodnoty proměnných $username a $password převzaty přímo z hodnot formuláře 

předávaného metodou POST, lze takto napsanou aplikaci jednoduše napadnout.

Předpokládejme, že jako jméno zadáme „Jan” a pro heslo použijeme řetězec: nějaký text' OR 

'x'='x

SQL dotaz se potom interpretuje jako:



31

"SELECT * FROM WHERE users = 'Jan' AND password = 'nějaký text' 

OR 'x'='x'";

Část 'x'='x' zajišťuje hodnotu true bez ohledu na to, co obsahuje první část podmínky.

Takto útočník obejde proces přihlášení, aniž by kdy znal platnou kombinaci uživatelského 

jména a hesla!

Je několik způsobů, jak v PHP ošetřit napadnutí systému pomocí útoku typu SQL injection. 

První možností je, že budeme kontrolovat všechny vstupy z formulářů před vložením do databáze. 

Kontrolujeme, zda vstup neobsahuje nepovolené znaky, což můžou být uvozovky, apostrofy, lomítka 

apod. Příkladem může být následující funkce:

function kontrolujRetezec3($str){  

   $e = "^[^'^\"^<^>]*$";

  if (ereg($e,$str)) {

     return 1;

  } else

     return 0;

}

Funkce vrací 1, když řetězec zadaný v parametru funkce neobsahuje znaky:  < > ' "

Další metou je, že se budeme spoléhat na nastavení PHP pomocí direktivy magic_quotes_qpc.

Magic_quotes_gpc způsobí, že se před všechny ' vloží \(slash). Tím přestanou ' plnit svoji 

funkci a přestanou být nebezpečné. 

Poslední metoda je založena na ošetření všech vstupů, které se vkládají do SQL dotazů. Na to 

nám slouží dvě funkce: addslashes a intval. Addslashes stejně jako magic_quotes_gpc předřadí 

uvozovky slashem (\), čímž je zneškodní. Toto použijeme u všech vstupů, kromě čísel (stringy, 

datumy,apod.). Na čísla pak použijeme funkci intval. Ta vrací vždy číslo. 

Náš systém používá kontrolu vstupů z formulářů a spoléhá se na zapnutí direktivity 

magic_quotes_qpc.

6.7.2 Cross site scripting

Cross-site scripting (XSS) je metoda narušení webových stránek využitím bezpečnostních chyb 

ve skriptech. Především jde o chyby neošetřených vstupů z formulářů. Útočník díky těmto chybám 

v zabezpečení webové aplikace dokáže do stránek podstrčit svůj vlastní kód, což může využít buď 

pouze k poškození vzhledu stránky, jejímu znefunkčnění nebo dokonce k získávání citlivých údajů 

návštěvníků stránek, obcházení bezpečnostních prvků aplikace a phishingu.

Typickým příkladem XSS jsou chybně napsané PHP skripty, které zobrazují obsah stránky na 

základě speciálního parametru v URL adrese, např.:

http://www.nas_system.cz/index.php?node=info.html
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Je-li skript napsán chybně a nekontroluje se, co je předáno v parametru node, můžeme hodnotu 

parametru info.html nahradit libovolnou URL adresou stránky, v kterém bude napsán škodlivý kód. 

XSS zranitelnost představuje největší hrozbu v oblasti bezpečnosti webových aplikací. 

Existují nástroje, které upozorní na možné nezabezpečení webové aplikace, ale jsou velice 

nákladné.

6.7.3 Šifrování uživatelského hesla

Data, která mají být v databázi uložena jako přísně tajná, je třeba ukládat v takové podobě, aby si je 

nikdo nemohl přečíst. U informačních systémů to je především přístupové heslo, které je třeba 

ukládat v šifrované podobě. K ukládání hesel se hojně používá hašovací funkce MD5 (Message-

Digest algorithm 5) s kontrolním součtem (hašem) o velikosti 128 bitů. I když se pomalu od MD5 

upouští, pro náš systém vyhovuje.

Chceme-li tedy uložit přístupové heslo do naší databáze, nejprve ho zašifrujeme (kód PHP):

heslo = ”moje_heslo”;

md5($heslo);

6.8 Návrh menu

Každý redakční systém má nějaké dynamické menu. Menu bývá na mnoho stránkách umístěno 

především na levé straně levého pruhu. Takové rozvržení přináší řadu výhod, jako je především 

přehlednost. Někdy se přidává ještě pravý sloupeček, který je především určen pro výpis aktuálních 

informací, reklam nebo upoutávky. 

6.8.1 Typy návrhu menu

Jak můžeme vytvořit takové menu, které bude umístěno vlevo. Máme několik možností, které mají 

svá pro a proti. První možností je, že stránku navrhneme pomocí rámů. Z metodiky rámů se obliba 

levého sloupečku vyvinula. Rámy představují velmi snadnou cestu tvorby a aktualizace levého 

sloupečku. Rámy se hojně používaly před několika lety, ale vzhledem k chybám a problémům se 

od používání rámů upouští. Mezi problémy rámů můžeme jmenovat nepříliš efektivní ukládání 

webových stránek, které si chceme stáhnout do svého počítače. V řádku adresy se zobrazuje jen 

základní adresa rámu. Chceme-li pak v hloubce rámového webu udělat odkaz na stránku, je problém 

zjištění adresy. Pro operace jako jsou tisk, posouvání okna šipkami nebo přeskakování tabulátorem je 

vždy aktivní jenom jeden rám. Rámy se používají hlavně k tomu, aby měl autor usnadněnou navigaci. 

Stránka se však nemusí zobrazit v rámu, pokud například vyhledávač vyhledá jen vnitřní stránku, 

nějaký autor jiného webu dá odkaz na naši vnořenou stránku apod. 
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Rámy mají také své klady, i když zápory převyšují. Mezi hlavní klad patří jednoduchost. 

Chceme-li vytvořit jednoduchou stránku, jsou rámy ideálním řešením. Na bok umístíme menu 

a napravo hlavní obsah. Rámy se však nedoporučují používat, protože podobného výsledku docílíme 

pomocí tabulek nebo CSS pozicováním. 

Často používaná metoda je tabulka přes celou zobrazovanou stránku. Tato metoda je 

spolehlivá, protože se ve všech prohlížečích zobrazuje stejně. Drobnou nevýhodou je pomalejší 

zobrazování stránky, protože celá stránka je zobrazena až tehdy, když se načte celá tabulka.

Zde je uveden jednoduchý příklad, jak by taková rozvržená stránka mohla vypadat:

<body>

 <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">

    <tr> 

      <td width="180">Levé menu</td>

      <td  width="680">Hlavní obsah</td>

    </tr> 

  </table>

</body>

Další oblíbenou metodou je obtékaný div. Na menu se dá použít plovoucí oddíl – značka 

<div>. Do divu se vloží obsah menu. Stylem se divu nastaví obtékání (float) a šířka (width). Opět zde 

uvedeme příklad, jak by taková jednoduchá stránka mohla pomocí této metody vypadat:

<div style="float:left; width: 180px;">

Levé menu

</div>

Hlavní obsah

Tím se menu umístí k levému okraji stránky a ostatní text menu obtéká. Nevýhodou je to, kde 

menu končí, text stránky začíná natékat i pod menu. To se dá vyřešit tak, že hlavní text uzavřeme také 

do divu. Opět uvedeme krátký příklad:

<div style="float:left; width: 150px">

levé menu

</div>

<div style="float:left; width: 600px">

hlavní text

</div>

Nebo můžeme „float:left; width:600px“ nahradit „margin-left:150px“.

Výhodou tohoto řešení je, že můžeme menu umístit i na konec dokumentu – někdy to je 

výhodnější pro vyhledávače, které nejprve vyhledávají v obsahu a posléze v menu. Jednoduše také 

můžeme vytvořit menu, které bude umístěno vpravo. Stačí namísto float: left napsat float: right.
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Poslední metodou, o které se zmíníme, je metoda pozicování. Pomocí CSS pozicování lze 

umístit libovolný objekt kamkoli do stránky. Pokud se hlavní text odsune kousek doprava (ať už 

pozivováním nebo nastavením margin-left), zbude vedle něj místo, kam lze umístit absolutně 

pozicovaný levý sloupec. Opět si uvedeme příklad:

<body style="margin-left: 150px">

hlavní text

<div style="width: 150px; position: absolute; left: 0px; top: 0px">

Levé menu

</div>

</body>

Některé starší prohlížeče pozicování nerozumí. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že na rozdíl 

od tabulek se sloupečky načítají až po hlavním textu a zobrazení obsahu je rychlé.

6.8.2 Jak aktualizovat obsah menu

Každý větší web potřebuje na všech stránkách některé kousky kódu opakovat, především se to týká 

menu, hlavičky či patičky. 

Problémem je to, že jazyk HTML, jakož to základní jazyk pro tvorbu webových stránek, 

neumožňuje poskládat stránku z různých částí. Jedinou možností čistě v jazyce HTML, jak 

nekopírovat např. obsah menu na každou stránku, je použití rámů.

Existuje však mnoho způsobů jak tento nedostatek obejít. Prvním způsobem je již zmíněné 

ruční kopírování. Je to jeden z nejjednodušších způsobů. Menu se vytvoří na jedné stránce 

a do ostatních se následně kopíruje. Toto řešení je vhodné jen pro menší weby, protože kopírovat 

menu pokaždé do všech stránek, když se v něm něco změní, není zcela ideální řešení, především 

pracností. V některých případech mohou pomoci speciální hledací a nahrazovací programy, které 

umějí prohledávat soubory a nahradit nalezený text. Tento přístup, jak už bylo řečeno, není 

z koncepčního přístupu pro vytváření webu vhodný. 

Další možností je použití DWT šablon, které podporují programy jako je FrontPage 

a Dreamweaver MX. DWT stránka je doslova šablonou – obsahuje např. menu tak, jak se má zobrazit 

ve výsledné stránce. Nevýhoda tohoto postupu spočívá v tom, že bez potřebných programů je nám 

k ničemu.

Další možností je použití rámců, o kterých byla zmínka v předešlé části. 

Máme-li na serveru nainstalované a povolené serverové skripty, můžeme obsah levého 

sloupečku či hlaviček vkládat pomocí nich. Vkládání fragmentů kódu podporují snad všechny 

serverové skriptovací jazyky včetně PHP, v kterém je napsaný i náš systém. Stránky potom ovšem 

nelze mít v souborech s příponou html, nýbrž je třeba použít koncovku asociovanou se serverovým 

skriptem (např. .php). Je dobré si připravit soubor s obsahem levého sloupečku, např. menu.php, ale 

bez HTML hlaviček a bez tagu <body>. Na místo v kódu běžné stránky, kam má přijít vkládaný 
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obsah, je třeba napsat instrukci ve skriptovacím jazyce. Tuto instrukci najde server při odesílání 

stránky, vyhodnotí ji a vloží vkládaný soubor do výsledného kódu. Takže každá stránka se vlastně při 

každém požadavku od čtenáře znovu sestavuje. Taková instrukce pro technologii PHP je “include 

menu.php”. Serverové skripty mají i nevýhody, především v tom, že vytvořené stránky lze prohlížet 

jenom na serveru. 

Nyní si uvedeme příklad, jak vytvořit menu pomocí PHP. Vytvoříme si soubor menu.php, 

v kterém napíšeme následující menu:

<div class="menu">

<a href="prvni-stranka.php">první stránka</a><br>

<a href="druha-stranka.php">druhá stránka</a><br>

</div>

Tento kód vložíme do stránky, kde chceme mít umístěné menu:

<?php include "./sloupecek.php" ?>

<div class="text-stranky">

hlavní text

</div>

Konkrétní umístění menu na stránce potom zařídí CSS styly. Tohoto principu využívá i náš 

systém. 

Posledním způsobem, o kterém se zmíníme, je vytvoření menu pomocí JavaScriptu. Na rozdíl 

od PHP je JavaScript klientský, což znamená, že jej provádí až klient. JavaScript umožňuje načítání 

skriptových souborů a zapisování do stránky. Obsah menu je uložen v souboru s příponou .js.  

Takový soubor může vypadat následovně:

document.write("<a href='prvni.html'>První stránka</a><br>");

document.write("<a href='druha.html'>Druhá stránka</a><br>");

Příkaz document.write zapisuje do proudu dokumentu. Do hlavní stránkky, kde má být 

umístěno menu, se vloží následující tag:

<script language=JavaScript src =”menu.js”></script>

Nevýhodou je, že starší prohlížeče JavaScript nepodporují a řada uživatelů nemá tuto možnost 

v prohlížečích povolenou.

6.8.3 Vytvoření stromového menu

Stromové datové struktury jsou pro relační databáze poměrně složité vytvořit. Problémy 

vyplývají ze samotné podstaty relačního databázového modelu. Tento model není pro tyto typy dat 

příliš vhodný. Dosažení toho, aby byla práce s těmito strukturami efektivní, není úplně lehký úkol. 

Relační databáze využívající k ukládání dat plochých relačních tabulek mají s těmito daty 

značné potíže.
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Konkrétním případem obtížně zpracovatelných dat jsou data s hierarchickou, respektive 

stromovou strukturou. V objektové databázi mohou být stromová data uložena přímo v takové 

podobě, jakou využívá aplikace, která se k této databázi připojuje. Naopak při použití relační databáze 

musíme data transformovat tak, abychom je mohli uložit do ploché relační tabulky, a při čtení dat 

z databáze je musíme zpětně transformovat do podoby stromu. 

Nejčastěji využívaným způsobem, jak ukládat stromové struktury do databáze, je model, kdy 

každý prvek obsahuje také odkaz na jeho rodičovský prvek. Nejvýše postavený prvek má rodičovský 

prvek nastaven na 0 nebo NULL.

Příkladem může být tabulka 6-2.

ID Název Nadřazená

1 Článek 0

2 Nový článek 1

3 Upravit článek 1

4 Editovat článek 3

5 Odstranit 

článek

3

Tab. 6-2: Tabulka s příkladem pro vytvoření stromového menu

Tabulka pak může být reprezentována stromem – obrázek 6.1.

Obr. 6-1: Reprezentace tabulky stromem

Chceme-li získat data z takové tabulky, můžeme využít rekurzivní funkce. Tato funkce se může 

volat z jakéhokoli uzlu stromu. Funkce vypíše všechny potomky příslušného uzlu s ID rovným 

argumentu “rodic”. Pro všechny potomky je poté volána rekurzivně. Argument „stupeň“ udává 

zanoření příslušného uzlu, který slouží pro rozlišení uzlu při výpisu. Chceme-li zobrazit celý strom, 

tyto dva argumenty nastavíme na hodnotu 0.

Článek

Nový článek

Editovat článek Odstranit článek

Upravit článek
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Příklad takové funkce:

function getTree($rodic, $stupen) { 

  $vysledek_dotazu = mysql_query('SELECT * FROM tree WHERE 

rodic='$rodic'); 

  while ($row = mysql_fetch_assoc($vysledek)) { 

    echo str_repeat("&nbsp;",$stupen).$row['nazev']."<br />"; 

    getTree($row['id'], $stupen++); } 

} 

Pro zvýšení efektivity můžeme z předchozího modelu, datovou strukturu rozšířit o další dva 

atributy. Bude to atribut „vaha“, který bude představovat pořadí uzlu v daném stromu, a atribut 

„zanoreni“, který představuje úroveň zanoření. Příklad zobrazen v tabulce 6-3.

ID Nazev Nadrazena Vaha Zanoreni

1 Článek 0 0 0

2 Nový článek 1 0 1

3 Upravit 

článek

1 0 1

4 Editovat 

článek

3 0 2

5 Odstranit 

článek

3 1 2

Tab. 6-3: Tabulka s příkladem pro vytvoření stromového menu

Tato data můžeme vypsat podobným způsobem jako v předchozím případě.

Existuje ještě celá řada jiných metod, ale my se spokojíme s těmito.

6.9 Typy písma používané pro web

Při tvorbě webových informačních systémů nesmíme zapomínat, jakým typem písma budeme text 

zobrazovat. Postupem času se vyvinulo několik typů písem, která jsou pro web vhodná. Velkou 

chybou by bylo, zobrazovat text na stránce takovým fontem, který řada prohlížečů nepodporuje. 

V následující části práce se podíváme na písma, která jsou vhodná a která se hojně používají 

pro webovou prezentaci.
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6.9.1 Arial

Arial je na většině systémů základním nepatkovým písmem. Na Internetu se používá hojně především 

pro jeho čitelnost. V posledních letech je postupně vytlačováno sofistikovanějšími typy písem.

6.9.2 Courier a Courier New

Courier a Courier New je neproporcionální písmo. Jedná se o dobou ověřené, dobře čitelné a výborně 

zpracované písmo. Chceme-li text zobrazovat neproporcionálně, tento typ písma je nadmíru vhodný.

6.9.3 Tahoma

Tahoma je alternativním nepatkovým písmem. Časem se vypracovala mezi nejpoužívanější fonty 

na Internetu. Jedná se o elegantní písmo, které je čitelné i při malých velikostech.

6.9.4 Times New Roman / Times

Times patří do rodiny základním patkových písem. Toto písmo se postupem času dost okoukalo 

a nyní se spíše používá v tištěné vazbě.

6.9.5 Verdana

Jedná se o nepatkové písmo vytvořené právě pro web. Její širší znaky umožňují snazší čtení na 

obrazovce monitoru. 

Existuje ještě celá řada typů písem, s kterými se lze na webu setkat. Pro náš informační systém 

popsané typy písem postačují. Náš systém používá právě především Verdanu.
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7 Implementace přídavných modulů

V této části práce se seznámíme na příkladě, jak postupovat při návrhu a implementaci jednoduchého

přídavného modulu do našeho systému. 

7.1 Návrh modulu

Navrhovaný modul bude modul knihy návštěv, která bude společná pro všechny uživatele. 

Navrhneme jednoduchou databázovou tabulku, která bude obsahovat jen tři atributy: identifikační 

číslo příspěvku, vlastní příspěvek a jméno autora příspěvku. Jak už bylo zmíněno, knihu návštěv 

budou smět používat všechny typy uživatelů. Chtěli bychom, aby tento modul mohl používat jen 

určitý typ uživatele (např. registrovaný), můžeme použít pro ověření přihlášení a typu uživatele 

předdefinované funkce, které jsou uvedeny v tabulce 7-1.

Název funkce Vstupní parametry Popis funkce Funkce vrací

kontrolujPrihlaseni Vstupní parametr je 

typ uživatele (RG –

registrovaný, A –

autor, RR – redaktor, 

V – vydavatel, M –

manažer, AD –

administrátor).

Funkce ověřuje, zda je 

přihlášen oprávněný uživatel 

a uživatel typu uvedeného 

v parametru funkce. 

V případě, že není přihlášen 

oprávněný uživatel, funkce 

vypíše „neoprávněný 

přístup“ a část zdrojového 

kódu, která je uvedena za 

touto funkcí se neprovede. 

Je-li parametrem zadán např. 

RG (registrovaný uživatel) a 

je přihlášen uživatel typu 

autor, funkce nevypíše 

„neoprávněný přístup“. Pro 

přihlášeného uživatele 

s vyšší prioritou se chová 

funkce stejně, jako pro 

uživatele s nižší prioritou, 

je-li tento typ uživatele 

v parametru funkce.
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Název funkce Vstupní parametry Popis funkce Funkce vrací

kontrolujPristup Vstupní parametr je 

typ uživatele (RG –

registrovaný, A –

autor, RR – redaktor, 

V – vydavatel, M –

manažer, AD –

administrátor).

Funkce ověřuje, zda je 

přihlášen oprávněný typ 

uživatele, který je uvedený 

v parametru funkce. Pro 

přihlášeného uživatele 

s vyšší prioritou se chová 

funkce stejně, jako pro 

uživatele s nižší prioritou, 

je-li tento typ uživatele 

v parametru funkce.

Při splnění podmínek 

funkce vrací 1, jinak 0.

Tab. 7-1: Ověřovací funkce pro využití v modulech 

7.1.1 ER-diagram

Pro knihu návštěv byl specifikován a navržen následující diagram (obrázek 7-1).

Obr. 7-1: ER-diagram pro knihu návštěv

7.1.1.1 kniha 

Kniha obsahuje identifikační číslo příspěvku, vlastní příspěvek a jméno autora příspěvku.

Atribut Popis atributu

id Identifikační číslo příspěvku, které přiděluje systém automaticky. Identifikační 

číslo je primárním klíčem.

prispevek Text příspěvku, který vloží uživatel.

jmeno Jméno (login) autora příspěvku.

Tab. 7-2: Popis entity kniha

7.1.2 Vytvoření tabulky v MySQL

Tabulku vytvoříme v jazyku v MySQL.

CREATE TABLE `kniha` (
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`id_kniha`  int(11)  NOT NULL auto_increment,

`prispevek_kniha`        varchar(255)    ,

`jmeno_kniha`            varchar(60),        

PRIMARY KEY  (`id_kniha`)

) TYPE=MyISAM;

Tento skript spustíme na našem účtu MySQL serveru. Automatické vkládání MySQL skriptu 

není v této verzi systému možné.

7.1.3 Umístění modulu

Zdrojové soubory modulu musí být umístěny v adresáři „system/modul/NAZEV_MODULU“. 

V našem případě „system/modul/kniha“. V adresáři „kniha“ musí být umístěn soubor „index.php“, 

v kterém budou odkazy na všechny části daného modulu.

Potom musíme modul inicializovat vložením modulu do databáze následujícím příkazem:

INSERT INTO `modul`  VALUES ('', 'kniha', 'kniha', 'P');

První parametr je prázdný řetězec, druhý je název modulu, který musí být stejný s názvem 

adresáře, třetí je popis modulu a poslední značí, zda má být modul povolen (P) nebo zakázán (Z).

Povolení nebo zakázaní modulu může posléze provádět administrátor systému. 

Pro spuštění modulu potom stačí dát hodnotu  parametru „node“ v URL adrese „modul/kniha“ 

a zobrazí se „index.php“ modulu kniha ve střední (hlavní části) informačního systému. Tento odkaz 

se pak také může vložit do menu.

Zdrojový kód tohoto jednoduchého modulu se nachází v adresáři „system/modul/kniha“.

7.1.4 Struktura souboru „index.php“

Následující zdrojový kód ukazuje hlavní strukturu souboru „index.php“ přídavného modulu:

// 1. část

$SQL_dotaz = "SELECT * FROM modul WHERE nazev_modul = 'forum' AND 

stav_modul='P'"; // vybere jen povolený modul

@$vysledek = MySQL_Query($SQL_dotaz);

if (!$vysledek):

echo "Chyba";

break;

endif;

  

if (MySql_Num_Rows($vysledek)==0) // modul není povolený

  // dál se nepokračuje

die ("Modul není povolený!");
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// 2. část

(include "editace_kniha.php";) // vložení skriptu pro výpis

    // příspěvků

// vytvoříme-li v menu položku s odkazem 

//„modul/kniha/editace_kniha“, po zvolení položky se zobrazí kniha 

// návštěv

if ((IsSet($_GET['node'])) and

($_GET['node']=='modul/kniha/editace_kniha') )

include "editace_kniha.php";

V první části se kontroluje, zda je modul povolený pro použití. V druhé části se definují 

odkazy.
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8 Implementace jednoduché klientské 

aplikace

Součástí modulárního informačního systému pro publikování je i jednoduchá klientská aplikace, která 

běží na lokálním počítači a která komunikuje s databází MySQL. Tato aplikace představuje ukázkový 

příklad, jakým způsobem je možno komunikovat se vzdálenou databází. Aplikace umí spravovat jen 

obsah článků.

K implementaci bylo zvoleno vývojové prostředí Delphi 5. Ke komunikaci se vzdálenou 

databází se používají komponenty Zeos.

Zeos je soubor databázových komponent pro MySQL, PostgreSQL, Interbase, Firebird, MS 

SQL, Sybase, Oracle a SQLite pro Delphi, FreePascal/Lazaru, Kylix a C++ Buildera. Jedná se 

o OpenSource projekt.
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9 Závěr

Domnívám se, že cíl stanovený v zadání projektu se mi podařilo splnit. V závěrečné kapitole 

bych se rád zmínil o dalším rozšíření projektu a jaký měl pro mě přínos.

Vytvářet modulární informační systém pro publikování je vlastně taková nekonečná práce. 

Každý, kdo chce publikovat na webu, si přeje při nejmenším vytvářet články, publikovat 

multimediální soubory, spravovat obsah menu.  Náročnější uživatelé chtějí navíc zpětnou vazbu 

s návštěvníky stránek pomocí diskusního fóra nebo knihy návštěv. Vytvořený systém obsahuje jak 

základní prostředky pro správu obsahu webu, tak jednoduché moduly diskusního fóra a knihy 

návštěv. Téma dokonalejšího a kvalitního diskusního fóra by vystačilo na samostatnou diplomovou 

práci. Proto další možná rozšíření se můžou týkat zdokonalení modulů nebo vytvoření nových 

modulů. Velké modulární systémy disponují desítkami až téměř stovkami přídavných modulů, jako 

jsou moduly pro textový webový editor pro vkládání článků, v kterém lze článek jednoduše 

formátovat pomocí HTML značek, různé moduly pro vyhledávání v článcích, hlasovací ankety, 

moduly různých filtrů proti bezpečnostním útokům, moduly pro statistické funkce apod. V některých 

systémech existuje i modul pro celý elektronický obchod. 

Součástí projektu byla také implementace jednoduché klientské aplikace, která komunikuje 

se vzdálenou databází. Na ní jsem si vyzkoušel, jakým způsobem lze komunikovat s MySQL 

databází. Pro praktické použití této aplikace by bylo třeba ještě na vývoji zapracovat. 

Budoucí vývoj tohoto projektu se může nadále ubírat různými směry, přičemž dosavadní 

provedená práce může posloužit jako solidní odrazový můstek k dalším úspěšným řešením.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že realizace tohoto projektu nejen, že přinesla důležité 

a očekávané výsledky, ale umožnila mi také blíže se seznámit se skriptovacím jazykem PHP, 

databázovým systémem MySQL a vývojovým prostředním DELPHI 5.0 a jeho přídavnými 

komponenty Zeos pro přístup ke vzdálené databázi. Jejich znalost bude v budoucnu přínosem jak 

pro mě, tak i pro možnou oblast uplatnění nabytých zkušeností.
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Příloha A

Diagramy použití

Neregistrovaný uživatel

Obr. A-1: Diagram použití pro neregistrovaného uživatele

Registrovaný uživatel, autor, redaktor a vydavatel

Obr. A-2: Diagram použití dědičnosti vlastností pro frontend
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Registrovaný uživatel

Obr. A-3: Diagram použití pro registrovaného uživatele
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Autor

Obr. A-4: Diagram použití pro autora
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Redaktor

Obr. A-5: Diagram použití pro redaktora
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Vydavatel

Obr. A-6: Diagram použití pro vydavatele
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Uživatelé z části backend

Obr. A-7: Diagram použití dědičnosti vlastností pro backend

Manažer

Obr. A-8: Diagram použití pro manažera
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 Administrátor

Obr. A-9: Diagram použití pro administrátora
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Příloha B

ER-diagram základního rozhraní

Znakem „+“ je označen primární klíč.

Obr. B-1: ER-diagram pro základní rozhraní systému

ER-diagram diskusního fóra

Obr. B-2: ER-diagram 

pro modul diskusního fóra
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Příloha C

Rozvržení stránky webového rozhraní systému

Obr. C-1: Rozvržení stránky webového rozhraní systému 
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Příloha D

Uživatelský manuál

Systémové požadavky

Klientská část

Klientská část webového informačního systému je optimalizována pro prohlížeč webových stránek 

Microsoft Internet Explorer 6 a Mozilla Firefox 2.0. 

Serverová část

Systém byl vyvinut v jazyce PHP ve verzi 4. 3. 10, v databázovém systému MySQL 4. 1. 9 a serveru 

Apache 1. 3. 33, což jsou i minimální požadavky na provoz tohoto systému.

Umístění systému pro vyzkoušení

Informace k instalaci systému, jeho ovládání, informace k ukázkové klientské aplikaci se nachází 

v příloze na CD v souboru ctimne.txt.

Informační systém je umístěn na adrese: http://kobra.wu.  Tato adresa odkazuje na společné 

webové rozhraní pro uživatele typu frontend a backend. V systému jsou implicitně vloženi uživatelé

zobrazeny v tabulce D1.

přihlašovací jméno přístupové heslo typ uživatele

registrovany registrovany registrovaný

autor autorr autor

redaktor redaktor redaktor

vydavatel vydavatel vydavatel

manazer manazer manažer

administrator administrator administrátor

Tab. D-1: Implicitně vložení uživatelé, jejich přihl. jméno a heslo

V následujících kapitolách si popíšeme uživatelské rozhraní a možnosti funkcí pro jednotlivé 

typy uživatelů.
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Rozhraní pro neregistrovaného uživatele

Neregistrovanému (nepřihlášenému) uživateli  se zobrazí záhlaví stránky s formulářem pro přihlášení, 
menu s položkami menu pro tento typ uživatele a boxy. Uživatel se může zaregistrovat.

Obr. D-1: Část záhlaví webové stránky pro přihlášení uživatele nebo jeho registraci

Po stisknutí na odkaz „Nová registrace“ se uživateli zobrazí formulář pro registraci nového 

účtu. Uživatel vyplní následující údaje: přihlašovací jméno (login), heslo, jméno, příjmení, ulice, 

město, PSČ, stát, telefon, e-mail a zda si přeje posílat informace na e-mail. Údaje, které jsou povinné, 

jsou označeny oranžovou hvězdičkou. Přihlašovací jméno a heslo je nezbytné pro přihlášení 

do systému. Pro přihlašovací jméno jsou kromě abecedních znaků povoleny pouze tečky, podtržítka

a pomlčky. Nejsou povoleny znaky s diakritikou. Heslo musí mít minimálně 6 znaků. Identifikační 

číslo přiděluje uživatelovi systém.  Pro úspěšnou registraci musí být vyplněno přihlašovací jméno, 

které v databázi neexistuje.

Obr. D-2: Část formuláře pro registraci

Tlačítko pro dokončení 

registrace

Uživatel vyplní své údaje 

k účtu do formuláře

Přihlašovací jméno uživatele Heslo 

uživatele

Tlačítko pro přihlášení

Uživatel se může 

zaregistrovat
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Obr. D-3: Příklad menu pro nepřihlášeného uživatele

Neregistrovaný uživatel má možnost číst články určené pro tento typ uživatele. Předpokládáme 

z obrázku „Příklad menu pro nepřihlášeného uživatele“, když klikne v menu na „Článek“, zobrazí 

se mu článek. Výpis článku můžeme vidět na následujícím obrázku. 

Obr. D-4: Výpis článku

Uživatel má možnost prohlížet galerie, ve kterých se nacházejí soubory. Jedná-li se o galerii 

s obrázky, zobrazí se náhledy obrázků. Po kliknutí na náhled obrázku se fotografie zobrazí přes celou 

stránku. Je-li galerie neobrázková (tzv. souborová), vypíší se jen odkazy s názvy souborů. Po kliknutí 

na odkaz můžete soubor otevřít nebo stáhnout do svého počítače.

Informační lišta článku, která zobrazuje datum vytvoření článku, datum 

poslední modifikace a přihlašovací jméno autora článku.

Hlavní text 

článku

Titulek článku

Uživatel může prohlížet veřejné 

články (články pro neregistrované)

Název menu

Uživatel může prohlížet galerie 

Uživatel může prohlížet kategorie a 

v nich veřejné články

Uživatel může používat přídavné 

moduly (jako diskusní fórum)
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Obr. D-5: Ukázka náhledu fotografie

Další možností je zobrazení kategorie, v které se nachází  články, zařazené do dané kategorie.

Kategorie je název pro kolekci článků, které jsou ve vzájemném vztahu. Například kategorie „Města“ 

může obsahovat články o „Praze“, „Brně“ apod. Články v kategoriích se vypisují stejně, jako je výpis 

článku samotného.

Neregistrovaný uživatel má možnost používat povolené moduly, jako je diskusní fórum. 

Rozhraní pro registrovaného uživatele

Registrovanému (přihlášenému) uživateli  se zobrazí záhlaví stránky s jeho jménem a příjmením 

a menu s položkami, boxy. Navíc přihlášený uživatel oproti neregistrovanému uživateli může 

prohlížet články pro registrované uživatele a editovat svoje osobní data. Editační formulář osobních 

dat uživatele vypadá obdobně jako formulář pro registraci. Uživatel může změnit všechny jeho osobní 

údaje mimo přihlašovacího jména, které mu zůstává nezměněno pop celou dobu existence účtu.

Obr. D-6: Část záhlaví webové stránky po přihlášeného uživatele

Rozhraní pro autora

Autor má všechny možnosti jako registrovaný uživatel. Je to první typ uživatele, který může psát 

články a kterému se zobrazí administrační menu.

Jméno a příjmení přihlášeného uživatele Tlačítko pro odhlášení

Název fotografie

Náhled fotografie (po 

kliknutí se fotografie zvětší)

Popis fotografie
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Obr. D-7: Administrativní menu pro autora

Autor může vytvářet nové články. Pro vytvoření nového článku zvolte z administračního menu 

„Článek“ -> „Nový článek“. Zobrazí se formulář pro přidání nového článku. Vyplníme formulář, 

údaje označené hvězdičkou jsou povinné. Vyplňuje se název článku, který je zobrazen při výpisu 

článku v hlavičce každého článku. Dále se do pole „Článek“ napíše hlavní tělo článku. V této verzi je 

možnost  vkládat články plně formátované pomocí jazyka HTML. Dále se vyplňuje, v jakém časovém 

intervalu se má článek publikovat. Implicitně se začátek publikování článku nastavuje na datum a čas 

vytvoření článku a publikování po dobu 5 let. Pro změnu stačí ve formuláři změnit datum nebo čas. 

Článek můžeme psát pro neregistrované uživatele nebo pro uživatele registrované. Článek lze zařadit 

do kategorií. Autor nemá možnost zasahovat do správy menu, kam by mohl umístit odkaz na svůj 

článek. Proto je výhodné, aby autor zařazoval článek do kategorie, která může být v menu zobrazena. 

Potom stačí, aby článek zveřejnil vydavatel a článek bude hned viditelný v dané kategorii, aniž by 

se nějak zasahovalo do menu.

Autor může vytvářet nové galerie. Pro vytvoření nové galerie zvolte z administračního menu 

„Galerie“ -> „Nová galerie“. Zobrazí se formulář pro přidání nové galerie. Vyplníme název galerie, 

popis galerie a zvolíme typ galerie (obrázková nebo souborová). Zvolíme-li obrázkovou galerii, při 

zobrazení výpisu obsahu galerie se zobrazují náhledy obrázků, jinak se na soubory zobrazují textové 

odkazy. 

Pro přidávání souborů do galerií zvolíme z menu „Galerie“ -> „Editace galerií“. Zobrazí 

se všechny galerie, které uživatel vytvořil (podobně jako při editaci článků). Chceme-li přidat nebo 

odstranit soubor z galerie, stiskneme odkaz „upravit“ u dané galerie. Pro vložení souboru stiskneme 

„Vložit nový soubor“ a zobrazí se formulář, v kterém vyplníme název souboru, popis souboru a odkaz 

na vlastní soubor (můžeme si pomoci stisknutím tlačítka „Procházet“). Soubor nebo galerii lze 

odstranit stisknutím odkazu „odstranit“.

Galerii nelze odstranit, pokud obsahuje nějaké soubory.

Editace osobních dat uživatele

Název menu

Přidávání a editace vlastních článků

Přidáváni a editace galerií a souborů
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Obr. D-8: Výpis a editace článků

Pro editaci článku zvolte z administračního menu „Článek“ -> „Editace článků“. Zobrazí 

se výpis všech článků, které patří přihlášenému uživateli. Uživatel může články editovat. Po stisknutí 

odkazu „upravit“ se zobrazí podobný formulář jako pro vytvoření nového článku, v kterém autor 

může článek upravit. Pro odstranění článku uživatel stiskne odkaz „odstranit“ a článek se odstraní. 

Články lze řadit vzestupně nebo sestupně pomocí šipek. Chceme-li, aby články byly seřazeny podle 

data vytvoření vzestupně, stiskneme šipku vlevo vedle nadpisu „vytvořeno“. 

Rozhraní pro redaktora

Redaktor dědí všechny vlastnosti autora. Navíc má možnost editovat veškeré články a galerie – nejen 

články a galerie vlastní.

Rozhraní pro vydavatele

Vydavatel má stejné možnosti jako redaktor. Vydavatel zveřejňuje články, spravuje menu, kategorie 

a obsah boxů. 

Odstranění článku 

Vytvoření nového článku

Editace článku

Vzestupné a sestupné řazení
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Obr. D-9: Administrativní menu pro vydavatele

Při vytváření článku má vydavatel volbu hned článek vydat a zařadit do menu. Vytváří-li 

uživatel článek a chce vytvořit zároveň položku v menu s odkazem na článek, vyplní část formuláře 

pro menu – napíše název položky menu, popis a vybere menu, do jakého se má vložit. Chce-li vložit

položku menu do daného menu, vybere z boxu „----do menu----“. Má-li být položka  zanořená pod 

některou položkou, vybere uživatel název nadřazené položky. 

Obr. D-10: Vytvoření položky menu při vložení nového článku

Pro vytvoření nového menu vybereme „Menu“ -> „Nové menu“. Zobrazí se nám formulář, 

do kterého vyplňujeme název menu, popis menu, zda bude menu určené pro neregistrované uživatele 

nebo registrované a neregistrované, zda se má zobrazovat, a váhu menu. Váha menu určuje, v jakém 

pořadí se bude menu s položkami vypisovat (Čím nižší číslo, tím se menu zobrazuje dříve). 

Popis položky menu

Název položky menu

Položku zařadit přímo do menu

Položku nezařazovat do menu

Názvy menu, do kterých lze položku vložit

Položku zařadit pod vybranou položku

Editace osobních dat uživatele

Název menu

Přidávání a editace článků

Přidáváni a editace galerií a souborů

Přidáváni a editace menu a položek menu

Přidáváni a editace kategorií

Přidáváni a editace boxů
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Vytvořené menu tvoří blok pro položky menu, které se do menu vkládají a tvoří odkazy 

na články, galerie apod. Pro vytvoření položky menu nebo editaci menu zvolíme v administrativním 

menu „Menu“ “ -> „Editace menu“. Zobrazí se nám seznam menu, které můžeme následně editovat 

(Pro editaci menu např. změnu názvu, stiskneme odkaz „upravit“). Chceme-li přidat novou položku 

do menu, stiskneme odkaz „Přidat položku menu“. Zobrazí se nám formulář, do kterého vyplníme 

údaje o položce. Název položky tak jak se bude zobrazovat v menu, popis položky, cestu odkazu 

(Cesta odkazu může být absolutní např. „http://www.kobra.wu.cz”  nebo může být relativní. Budeme-

li chtít, aby se položka odkazovala na článek s id 1, do cesty napíšeme „clanek/1”. Pro zobrazení 

kategorie s id 1, do cesty napíšeme „kategorie/1”, pro zobrazení galerie s id 1 napíšeme „galerie/1”, 

pro zobrazení modulu diskusní fórum s id 1 napíšeme „modul/forum/1”. Dále vyplňujeme 

zda položka bude určená jen pro registrované nebo i pro neregistrované, váhu a do jakého menu má 

být položka zařazena (Podobně jako při vytváření položky menu při vkládání nového článku).

Vydavatel má možnost spravovat boxy. Do boxů lze psát krátké informace. Pro vytvoření 

nového boxu slouží opět administrativní menu. Vybereme položku „Box” “ -> „Nový box“. Zobrazí 

se nám editační formulář, do kterého vyplňujeme titulek boxu, text boxu, zda se má box zobrazovat 

a místo zobrazení boxu (vlevo, vpravo nebo dole). 

Pro editaci vytvořených boxů vybereme z administrativního menu „Box” “ -> „Editace boxů“. 

Zobrazí se seznam boxů, které můžeme editovat nebo odstranit.

Vydavatel spravuje kategorie. Kategorie je název pro kolekci článků, které jsou ve vzájemném 

vztahu. Například kategorie „Města“ může obsahovat články o „Praze“, „Brně“ apod. Pro vytvoření 

nové kategorie vybereme z administrativního menu „Kategorie“ -> “Nová kategorie“. Zobrazí se nám 

formulář pro zadání údajů pro novou kategorii. O kategorii zadáváme název, popis a zda má být 

zobrazená nebo nikoliv.

Pro editaci kategorie vybereme z administrativního menu „Kategorie“ -> „Editace kategorie“. 

O kategorii můžeme měnit údaje nebo ji odstranit.

Obr. D-11: Ukázka zobrazení boxu

Rozhraní pro manažera

Manažer má všechny možnosti jako vydavatel a navíc spravuje účty uživatelů. V administrativním 

menu pro manažera navíc přibude položka „Uživatelé“. Pro založení nového účtu uživatele vybereme 

z administrativního menu „Uživatelé“ -> „Nový uživatel“. Zobrazí se registrační formulář podobný 

Text boxu

Titulek boxu
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s formulářem pro registraci nového uživatele. Navíc manažer má možnost volit typ uživatele 

(registrovaný uživatel, autor, redaktor, vydavatel).

Pro editaci účtů uživatelů zvolíme „Uživatelé“ -> „Editace uživatelů“. Zobrazí se všechny účty 

jednotlivých uživatelů. Pro editaci údajů stiskneme odkaz „upravit“ a pro odstranění uživatele 

„odstranit“.

Rozhraní pro administrátora

Administrátor dědí všechny funkce od manažera. Do administrativního menu pro administrátora 

navíc přibudou položky „Moduly“ a „Poslat e-mail“. Uživatel má možnost povolovat nebo zakazovat 

používání přídavných modulů tím způsobem, že vybere z administrativního menu „Moduly“. Zobrazí 

se výpis všech modulů a jejich stav. Pro povolení modulu stiskneme odkaz „povolit“, pro zakázání 

odkaz „zakázat“.

Administrátor má možnost posílat e-mail všem uživatelům, kteří o to požádali při registraci.

Pro poslání e-mailu zvolíme „Poslat e-mail“. Zobrazí se formulář, v kterém se vyplňuje předmět 

e-mailu a vlastní text e-mailu. 

Pro správnou funkčnost odesílání e-mailu se musí provést nastavení direktiv v souboru 

„php.ini“.

direktiva parametr popis

SMTP počítač Direktiva určuje adresu (doménovou nebo IP) počítače, přes který 

bude odeslána pošta (SMTP server). Direktiva má význam pouze ve 

Windows.

sendmail_from e-mailová 

adresa

Pomocí této direktivy nastavujeme hlavičku dopisu From. Tato 

hlavička slouží k zadání adresy odesílatele.

sendmail_path cesta Cesta k programu sendmail. Program sendmail se používá pro 

odeslání pošty na Unixu.

Tab. D-2: Nastavení direktiv pro odesílání e-mailu


