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Abstrakt 

Hlavní úlohou této práce je vytvořit generátor vědeckých webových portálů, který v maximální míře 
zjednoduší proces tvorby portálů a zároveň umožní ovlivňovat zobrazené údaje správcům portálu 
i uživatelům samotným. Generátor je postaven na modulární struktuře s využitím frameworku Nette 
(PHP) ve spolupráci s databázovou ORM vrstvou Doctrine a frameworkům jQuery (Javascript, Ajax). 
Prezentuje výsledky na základě nastavení konkrétního portálu ve spolupráci s lokální databází údajů, 
která je samostatným výzkumným projektem (ReReSearch). Samotný portál pracuje v různých 
režimech, které se zařazují do tří tříd: automatický, poloautomatický a manuální režim, přičemž 
prioritní režim je poloautomatický. Generátor tvoří i zpětnou vazbu pro lokální databázi údajů, které 
poskytuje relevantní informace z oborů vědy. 
 
 

Abstract 

The main goal of this thesis is to create a generator of scientific web portals which makes the creation 
of portals much easier. The administrators of the portals will be able to show different information to 
specific user groups. The generator is based on modular structure that uses Nette framework (PHP), 
Doctrine ORM and jQuery framework (Javascript, Ajax). The portal presents the results depending on 
settings of each portal and its basic data is saved in local database. The local database is a stand-alone 
project (ReReSearch). The portal works in different modes which are classified into three categories: 
automatic, semi-automatic and manual mode. The priority mode is the semi-automatic. The generator 
works also as a feedback for the local database, which provides relevant information from specified 
fields of science. 
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1 Úvod 
Vedecké webové  portály sú dôležitou pomôckou študentov, vedcov a všetkých priaznivcov vied a 

vedeckých oblastí. Môžu znamenať akýsi odrazový mostík do sveta konkrétnej vedeckej oblasti či už 

v širšom alebo užšom slova zmysle, ale aj súčasť vedeckého života pre lepšiu informovanosť 

o novinkách, ktoré sa ponúkajú vo výskumnom procese. Vygenerovaný portál môžeme vnímať ako 

jednoduchú webovú prezentáciu, ktorá zobrazuje relevantné články, autorov, literatúru, konferencie 

s možnosťou komentovania a hodnotenia jednotlivých súčastí. 

Prvou časťou práce je analýza existujúcich vedeckých portálov. Pre potreby získania veľkého 

množstva informácií a možných variánt riešení portálov budeme prechádzať a skúmať rozmanité 

oblasti zameraní portálov, aby sme získali dobrú predstavu o obsahoch portálov, možnostiach nasta-

venia a zobrazovania webovej prezentácie, funkcionalite ponúknutej užívateľom nastavovanej zo 

strany správcov portálov, resp. portálu samotného. Budeme sa snažiť analyzovať hlavne výhody a 

využiť ich v prospech generátora a nevýhodam sa vyvarovať a snažiť sa vymyslieť optimálne riešenia 

problémov. Za entitu portálu považujme typ publikácie, konferencie, článku, ocenenia apod. Za entitu 

lokálnej databázy považujme publikáciu, konferenciu, článok, ocenenie apod. Lokálna databáza Re-

ReSearch (RRS) je systém, s ktorým bude vedecký portál úzko spolupracovať a zobrazovať z neho 

údaje (viz kapitola 4).  

Po analýze zvolíme vhodnú štruktúru celého generátora v závislosti na poskytovaných služ-

bách, s čím súvisí výber implementačnej platformy, databázová vrstva, rozdelenie aplikácie na modu-

ly, návrh databázy, prepojenie s lokálne uloženou databázou zozbieraných údajov. Prepojenie databá-

zy portálu s lokálnou databázou údajov je dôležitou časťou celého generátora vzhľadom na jeho 

funkčné možnosti a výkon, preto mu budeme venovať dostatok času. 

V ďalšej fáze už máme vyriešenú štruktúru a analyzované možné problémy vývoja, navrhneme 

preto režimy, v akých bude generátor zobrazovať a nastavovať údaje, spätnú väzbu k lokálnej databá-

ze, spôsob informovania užívateľov, ako aj možnosti užívateľov „zasiahnuť“ do portálu svojimi 

príspevkami, komentármi, hodnoteniami a v nemalej miere aj samotné nastavenie portálu jeho správ-

com. 

Na záver zhodnotíme doterajší priebeh, navrhneme riešenia a vylepšenia. Budeme sa snažiť vy-

lepšiť hlavne užívateľské rozhranie, zobrazovanie a nastavovanie údajov a samotný proces generova-

nia pre zvýšenie pohodlia správcu portálu a spokojnosť užívateľov portálu. 
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2 Analýza existujúcich vedeckých por-

tálov 

Analýza sa zameriava hlavne na zistenie funkčnosti a poskytovaných služieb existujúcich portálov, 

vytýčenie výhod a ich využite pre vlastný vývoj generátora. Začneme analýzou jednoduchých portá-

lov a postupne budeme zvyšovať rôznorodosť zamerania portálov, aby sme získali predstavu 

o požiadavkách, ktoré môžu byť kladené na portály.  

2.1 Vybrané vedecké portály 

2.1.1 Vedecké portály z Wikipédie 

Wikipédia obsahuje hneď celú radu vedeckých portálov, konkrétne v anglickej verzii okolo 60 rôz-

nych oblastí výskumu od súčasných a historických živočíchov, cez životné prostredie, medicínu, ma-

tematiku, filozofiu vedy a linguistiku [1]. Všetky tieto portály majú určitú štruktúru prezentácie in-

formácií z danej oblasti, ktorú sa snažia čitateľom priblížiť. Po prezretí jednotlivých oblastí som ich 

zosumarizoval do niekoľkých kategórií. Výhodou wikipédia je, že kľúčové slová sa navzájom odka-

zujú na ďalšie články, takže v podstate môžete získať informácie o všetkých súvisiacich článkoch. 

Základnú štruktúru jednotlivých vedeckých portálov rozdelíme do niekoľkých kategórií. Celá 

prezenčná forma je rozdelená do blokov: 

• Stručný popis, obsahuje základné informácie o oblasti portálu. 

• Článok týždňa, článkov na vedeckých portáloch väčšinou nepribúda každý deň desiat-
ky. 

• Všeobecné zaujímavosti, nemusia byť aktuálne, ale snažia sa osloviť nového čitateľa, 

takže mu ukazujú, prečo je práve táto oblasť zaujímavá. 

• Vybraný obrázok, záleží od oblasti, blok by sa dal prirovnať k zaujímavostiam. 

• Zoznam nových článkov 
• Články na vytvorenie, zoznam článkov, ktoré si niekto vyžiadal vytvoriť. Tento blok je 

vhodný jako spätná väzba vzhľadom na užívateľov. 
• Kategórie a témy, ktorých sa dané zameranie týka. 

• Súvisiace portály, zoznam portálov, ktoré nadväzujú na aktuálny alebo majú k nemu 

blízko, čo sa týka článkov témat a podobne. 

Niektoré portály obsahujú vlastné špecifické bloky: 

• Vybraná biografia, životopis významného človeka z danej oblasti. 

• Historické udalosti mesiaca oznamujú význačné historické výročné udalosti. 

• Ocenený článok, článok vybratý kompetentnými osobami ako kvalitný. 
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• Štatistiky, záleží od konkrétnej oblasti, vizuálne prezentované grafy. 

• Teória, vybraná poučka alebo znalosť vysvetlená v krátkosti. 

• Externé odkazy, súvisiace témy. 

• Kalendár udalostí, súčasné udalosti a udalosti plánované v blízkej dobe. 

 

 

Obr. 2.1: Portál astronómie 

2.1.1.1 Zhrnutie 

Väčsina portálov obsahuje neaktuálne informácie, ale bohatý zdroj informácií, čo sa týka faktov. 

Doménou je dobrá previazanosť medzi jednotlivými oblasťami. Rýchle, jednoduché, prehľadné prvky 

tvoria užívateľsky priateľský obsah. 

2.1.1.2 Poznatky pre vlastný vývoj 

Jednoduchosť vizualizácie a previazanosť kľúčových slov vhodne zprehľadňujú obsah. Tieto vedecké 

portály sú z kategórie portálov malého rozsahu a predstavujú jeden z hlavných typov výstupu generá-

tora. Previazaním vygenerovaných portálov pomocou referencií zvýšime užívateľskú spätnú väzbu na 



 6

systém ReReSearch a získame tiež cenné štatistické údaje o navštevovaných pulikáciách, projektoch, 

konferenciách apod. 

2.1.2 Bionet 

Webový portál je zameraný na aktuálne biologické témy [2]. Bol vytvorený ôsmimi európskymi ve-

deckými centrami a múzeami a je prezentovaný v 9 svetových jazykoch. Domovská stránka je jedno-

ducho rozdelená na základné informácie, zoznam aktuálnych tém a zoznam pripravovaných udalostí. 

Aktuálne témy boli napr.: kmeňové bunky, klonovanie, strava budúcnosti, kto vlastní naše gény apod. 

Každú tému je možné diskutovať, ohodnotiť, prezrieť pripojené video, novinky z danej oblasti 

alebo si urobiť pripojený kvíz z informácií získaných k danej téme. Každá nová téma je naviac rozde-

lená do 5 krokov pri čítaní. Stručný úvod, aké technológie sú použité s popisom techník výskumu, čo 

je legálne, teda aké práva sa vzťahujú na prevádzanie techník (napríklad pri klonovaní) a nakoniec 

odkazy, väzby a referencie. 

2.1.2.1 Zhrnutie 

Stránka je už zastaralá, neaktualizuje sa a nevylepšuje, dobrý nápad spojený so zmysluplným čítaním 

bol pozastavený. 

2.1.2.2 Poznatky pre vlastný vývoj 

Jednotlivé rôzne projekty a témy majú pevnú štruktúru popisu, čo nám dáva jasnú predstavu o očaká-

vaných informáciách. 

2.1.3 Štatistický strojový preklad 

Portál sa zaoberá výskumom v štatistických stojových prekladoch, napr. prekladom textu z jedného 

ľudského jazyka do druhého za pomoci počítača, ktorý sa postupne učí prekladať z obrovského 

množstva vstupného textu [3]. 

Rozdelenie stránky je ozaj jednoduché, začína krátkym popisom samotného webu, pokračuje 

zoznamom referencií s popisom problematiky, zoznamom konferencií a seminárov, ďalej súvisiaci 

softvér a problematiku „Parallel corpora“, čo je text v 2 jazykoch podobný v obsahu, ale nie 

v preklade. 

2.1.3.1 Zhrnutie 

Stránka je typu „čo kde hľadať“, určite šetrí čas a je jednoduchá. Chýbajú možnosti spätnej väzby 

užívateľov ako komentovanie, hodnotenie publikácií, resp. referencií, návrh na vylepšenie, skúsenosti 

získané při štúdiu. 
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2.1.3.2 Poznatky pre vlastný vývoj 

Portál je možné vygenerovať aj ako čistý výpis referencií, zdrojov, konferencií, publikácií apod. Vy-

generovaný portál nemusí obsahovať veľké množstvo informácií, ale dôležité sú podstatné informácie 

k danej vedeckej oblasti.  

2.1.4 ANSTO 

ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Organisation) predstavuje vývoj v nukleárnych 

vedách a technológiách [4]. Je špecifikovaný ako verejná výskumná organizácia zodpovedná za do-

dávanie špecilizovaných rád, služieb a produktov pre vládu, priemysel, akademický svet apod. Zame-

riava sa na výskum klimatických zmien, materiály, monitorovanie atmosféry, nukleárne reaktory, 

nukleárnu medicínu, rozptyl neutrónov. 

Zameranie stránky nie je úplne špecifické, ale predstavme si ju ako veľký zdroj informácií 

v oblasti nukleárnych technológií s možnosťou získania informácií z konkrétnych podoblastí. Do-

movská stránka sa skladá hlavne z noviniek, videí, nahrávok, rôznych kanálov, kvízov a veľkého 

množstva odkazov. 
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Obr. 2.2: Portál ANSTO 

2.1.4.1 Zhrnutie 

Informácie sú aktuálne s množstvom vizuálnych doplnkov, každý problém je popisaný jednoducho a 

obecne s následným rozvinutím na menšie časti, poprípade s referenciami na podrobnejšie vysvetle-

nie. Publikácie, zdroje, články, história, plány do budúcna, výskum, inovácie, prepojenie so školský-

mi projektami, služby tvoria tento portál, ktorý môžme hodnotiť veľmi pozitívne. 

2.1.4.2 Poznatky pre vlastný vývoj 

Z prvého podľadu jednoduchý portál sa rozvíja do obrovského množstva užitočných informácií. 

Vhodné využitie priestoru na bočnom bloku pre referencie a prezentovanie webu. 
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2.1.5 Asociácia pre výpočtovú techniku (ACM) 

ACM (Association for Computing Machinery) je vzdelávacie a vedné spoločenstvo spájajúce počíta-

čový svet pedagógov, výskumníkov a profesionálov pre zdieľanie zdrojov a inšpiráciu k diskusiám 

[6]. Svoju úlohu plní pomocou konferencií, publikácií, vzdelávacích programov, verejných aktivít a 

špeciálnych zainteresovaných skupín. 

Štruktúra samotného portálu zahŕňa výpis najnovších oznámení, recenzií, vybraných zaujíma-

vostí, resp. referencií. Čím sa však líši od doterajších portálov je spôsob prechádzania alebo vyhľadá-

vania publikácií a konferencií. Publikácie je možné prezerať hneď niekoľkými spôsobmi. Môžme si 

zvoliť klasické vyhľadávanie na základe kľúčových slov alebo pokročilé vyhľadávanie, ktoré posky-

tuje bohatý výber rôznych kritérií od slov a fráz, cez spoločnosti, školy, na ktoré sa vzťahujú, až po 

kódy (ISBN) a klasifikačné triedy. Ďalší spôsob je poľa kategórií, typu, vydavateľa alebo klasifikač-

ného systému ACM. Zaujímavým štýlom je riešený zoznam konferencií, a to mapou sveta 

s umietnením konferencií, pri každom mieste je tiež krátky popis udalosti. Pod mapou je ešte zoznam 

konferencií s možnosťou filtrovania podľa názvu. Ďalšou výhodou sú dva RSS kanály posledných 

konferencií za uplynulý rok a nadchádzajúcimi konferenciami (pri analýze to znamenalo 3 roky do-

predu). 

2.1.5.1 Zhrnutie 

Pôvodný zámer portálu sa vydaril a ponúka väčšinu toho, čo by užívateľ očakával; aktuálne informá-

cie, možnosti vyhľadávania, detaily publikácií a konferencií ponúkajú bohatú sadu užitočných dát pre 

priblíženie daného subjektu. 

2.1.5.2 Poznatky pre vlastný vývoj 

Veľmi príjemnou vlastnosťou portálu je rôznorodý prístup k prezeraniu dát, podľa typov, tried, klasi-

fikácií, kritérií, vydavateľstiev. Výhodné je tiež využitie RSS kanálov, máp. Detaily jednotlivých 

subjektov obsahujú všetky možné informácie prepojené so štatistikami, priloženými dokumentami a 

obrázkami. Portály väčšieho rozsahu vyžadujú intenzívnejšie zapojenie užívateľa do procesu genero-

vania a do životného cyklu, pričom nie je vhodné prevádzkovať takéto portály v plnom automatickom 

režime. 

2.1.6 Inštitút pre elektrotechnické a elektronické inžinierstvo 

(IEEE) 

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) je medzinárodná nezisková profesionálna 

spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je rast a výskum technológií súvisiacich s elektrotechnikou [7]. 

Opäť sa zameráme na ďalšie nové vlastnosti a výhody tohto portálu oproti doteraz popisovaným por-

tálom. 
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Prvou výhodou, ktorú si všimne každý užívateľ, je určite užívateľské rozhranie s príjemným 

grafickým návrhom stránky. Čo sa týka domovskej stránky, tak jej obsahom je opäť zoznam a odkazy 

na služby, komunity, publikácie, udalosti, konferencie, vzdelávanie a veľa iných. 

Portál má vlastný elektronický obchod, na ktorom ponúka magazíny, publikácie z konferencií, 

knihy, digitálne knižnice na DVD nosičoch apod. Pre spoločenstvá a komunity ponúka dohľadávanie 

za pomoci geografických údajov vo vybranej oblasti. Zaujímavým doplnkom konferencií bol pre-

hľadný kalendár udalostí. K svojmu užívateľskému účtu si môžete zaregistrovať posielanie noviniek 

na email.  

Vyhľadávanie v publikáciach prináša zopár zaujímavých riešení. Kritéria vyhľadávania si pod 

svojím užívateľským účtom môžeme uložiť. Vybrané výsledky umožňuje poslať na email. Pri vyhľa-

dávaní napr. podľa autora nemusíme napísať jeho meno, ale automaticky nám ponúkne zoznam auto-

rov zoradených podľa počtu publikácií, ktoré sa k danému vyhľadávaniu vzťahujú. 

2.1.6.1 Zhrnutie 

 V prvom rade musíme pozitívne hodnotiť grafický dizajn a užívateľské rozhranie, ktoré boli na pred-

chádzajúcich portáloch väčšinou nedostačujúce. Portál obsahuje veľké množstvo informácií a dát, 

v ktorých sa dá jednoducho orientovať a vyhľadávať. 

2.1.6.2  Poznatky pre vlastný vývoj 

Dobrý nápad, ktorý by sa v  generátore dal využiť, je kalendár udalostí. Rovnako možnosti pri filtro-

vaní obsahu s automatickou ponukou najrelevatnejších možností, ukladanie kritérií a výsledkov a 

ďalšie doplnky pre uľahčenie práce sú vhodným prínosom generovaného portálu. 

2.1.7 Asociácia pre rozvoj umelej inteligencie (AAAI) 

AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) je neziskové vedecké združenie 

venované úvahám a rozvoju poznatkov o počítačoch a o ich inteligentnom správaní [8]. Hlavné akti-

vity tejto organizácie zahŕňajú organizáciu a sponzorovanie konferencií, diskusií a seminárov, publi-

káciu štvrťročných magazínov, kníh, protokolov, správ a ocenení, štipendií a iných uznaní. 

Úvodná stránka je jednoduchým spôsobom rozdelená na pár blokov a odkazov, zaujímavejší je 

ich obsah. Prvá novinka, na ktorú narazíme z pohľadu ostatných portálov, je sekcia „Dary“. V tejto 

sekcii je vytvorených niekoľko sponzorských levelov, rozdelených podľa výšky príspevku, resp. do-

tácie na portál. Každý takýto level má určité výhody pre svojich členov. Ďalšími sekciami, sú kalen-

dár udalostí, magazín, ocenenia, stretnutia, zdroje, pracovné príležitosti, konferencie, knižnica, publi-

kácie a diskusie. Sekcia „Magazín“ ponúka všetky čísla doteraz vydaných časopisov so zoznamom 

článkov a abstraktom. Po prihlásení si môžeme článok stiahnuť a prečítať v pdf formáte. 

Jednou z väčších sekcií je sekcia „Témy“ s bohatým obsahom zdrojov pre študentov, pedagó-

gov, žurnalistov, s RSS kanálom, najčastejšími otázkami (FAQs), diskusiami, článkami 
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a hodnotením. Členovia sú oprávnení pridávať články, videá, ktoré sú následne sprístupnené 

k prezeraniu. V paneli nástrojov tiež nájdeme zoznam tagov a index témat. Témy sú rozdelené do 

kategórií, každá kategória má štruktúru typu: krátky úvod s popisom problému, zoznam článkov, 

ktoré nás uvedú do problematiky, všeobecné články alebo weby, ktoré sa zaoberajú danou témou, 

podtémy, videá, relevantné odkazy, RSS kanál. 

2.1.7.1 Zhrnutie 

Rozdelenie stránky do sekcií je „staré-známe“, v tomto smere sa toho asi veľa nedá navymýšlať, ale 

čo sa týka obsahu, predsa sa stále nájde niečo nové v portále, čo vylepšuje celkový dojem. Portál 

kladie dôraz na funkcie dostupné len pre registrovaných členov a naviac sú ešte rozdelení do kategórií 

podľa výšky dotácie. Pozitívny prvok je rozdelenie zdrojov pre pedagógov, študentov žurnalistov, 

hodnotenie článkov a celkový prehľad vo veľkom množstve údajov. 

 

 

Obr. 2.3: Úvodná stránka portálu AAAI 

2.1.7.2 Poznatky pre vlastný vývoj 

Generátor by mohol rozdeľovať funkcionalitu na viacero užívateľských skupín (nielen anonym, regis-

trovaný a administrátor) podľa prihláseného užívateľa. Umožniť užívateľovi komentovanie článkov 
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(aj ostatných entít), pridávanie videí, zčasti editovanie obsahu (podľa užívateľskej skupiny), rozdele-

nie zdrojov a odkazov do kategórií, možnosť uviesť zoznam ponúkaných pracovných príležitostí, 

ocenení (podľa konkrétneho zamerania) apod. Pri čítaní témy zaujme hlavne štruktúra obsahu, rozde-

lená na krátky úvod, úvodné články pre utvorenie názoru na vec, obecné články, podtémy, odkazy, 

videá a RSS kanál. 

2.1.8 Ďalšie webové portály 

Pri skúmaní portálov nastalo štádium, kedy objavy nových a nových portálov neprinášali žiadne 

veľké užitočné poznatky pre vývoj generátora, preto zhrnieme v krátkosti posledné portály. 

HCIBIB (Human-Computer Interaction Bibliography) – interakcia človek-počítač [9] je 

navrhnutá ako zhromaždenie poznatkov na jednom mieste, nerieši vlastné implementácie popisu 

problému, ale zameriava sa čisto na nájdenie a zobrazenie poznatkov z cudzích zdrojov. Portál by 

sme si mohli predstaviť ako automaticky generovaný bez výrazných užívateľských zásahov. 

Sémantický web [10] je pre nás príkladom jednoduchého portálu zameraného na konkrétny 

užšie špecifikovaný problém. Veľmi prehľadné a aktuálne dáta obsahujú všetko potrebné pre úvod do 

problematiky, ako aj dáta pre pokročilých užívateľov, čo sa týka konferencií, nástrojov, noviniek. 

Ponúka pridávanie komentárov k sekciám a stránkam. 

Organická chémia [11] (Organic Chemistry Portal) ponúka, okrem iného, zoznam nových ab-

straktov článkov vo vizuálnej podobe chemických vzorcov, štatistiky o návštevnosti stránky, ktoré 

môžu napovedať o obľúbenosti portálu, pracovné príležitosti v rôznych kútoch sveta. 

Portál tvorivosti [12] (Creativity Portal) nám pripomína, že netreba zabúdať ani na hravejšie 

spôsoby zobrazovania informácií, príp. oživiť celú stránku grafickými doplnkami. 

2.2 Zhrnutie 

Pri hľadaní portálov zameraných na širší vedný obor a veľké spoločenstvo alebo konkrétnejší pro-

blém a užšiu skupiny ľudí, zistíme, že môžeme nájsť portály na všetky možné zamerania či problémy. 

Portály väčšieho rozsahu poskytujú samozrejme množstvo informácií a doplnkových dát. U týchto 

portálov, ale nemusí byť pravidlom a ani nebýva, že obsahujú aktuálne dáta a dobre spracované. Aj 

portály menšieho rozsahu ukazujú jednoduchý a príjemný spôsob prezentovania informácií (viz kapi-

tola 2.1.8). Portály, po vizuálnej stránke slabšie, ale zato po obsahovej silné, tvoria taktiež dôležitú 

súčasť vedeckých oborov (viz kapitola 2.1.2). 

Počas analýzy sme sa zameriavali skôr na dobré vlastnosti portálov, ako na nepodarky, aby ich 

bolo možné využiť a implementovať v generátore. Neporovnávali sme výhody a nevýhody, ale skú-

mali dobré vlastnosti a nápady. Prvým dôležitým faktorom, ktorý portál potrebuje, aby sa k nemu 

užívatelia vracali, je grafický dizajn a GUI, jednoduché a prehľadné s využitím priestoru stránky. 

Previazanosť jednotlivých sekcií a odkazovanie sa, príp. aj na externé zdroje, je taktiež vhodným 
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prvkom portálu. Aby užívateľ mal dôvod vracať sa na portál, sú potrebné aktuálne informácie, pocit, 

že sa na portále „niečo deje“, komentovanie (spätná väzba užívateľov je užitočnou vlastnosťou), hod-

notenie (publikácií, konferencií apod.). Vhodnou vlastnosťou je pevná štruktúra jednotlivých entít, 

takže napr. ak vypisujeme zoznam publikácií, tak očakávame nadpis, abstrakt, obrázok, autora, zdro-

je, odkazy. Štruktúru portálu tvorí popis (zameranie), história, úvod do problematiky, zoznam entít 

(publikácie, organizácie, miesta, udalosti apod.), vyhľadávanie (podľa rôznych kritérií), doplnky (ka-

lendár udalostí), súvisiace entity, zdroje a odkazy. Prepojenie s organizáciami (školy, inštitúcie) po 

celom svete, ponuka pracovných príležitosti v danom obore, RSS kanály bývajú súčasťou vedeckých 

portálov. Užívateľa potešia obrázky, videá a rôzne dokumenty a štatistiky pripojené k danej entite 

alebo obecne. Tieto prílohy by sa následne dali prezerať a sťahovať aj v elektronickej knižnici. Každý 

užívateľ je v užívateľskej skupine, na základe ktorej má svoju rolu a možnosti na portále. 

Niektoré z predchádzajúcich nápadov sú špecifické podľa zameranie portálu. Návrh musí teda 

umožňovať generovanie jednoduchého portálu s možnosťou pridávania, resp. odoberania funkcionali-

ty administrátorom portálu. Nápadov a možností vedeckých portálov je veľa, dôležité bude spojiť ich 

vhodným spôsobom do jednotnej aplikácie. 
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3 Základná štruktúra generátora 

Primárna úloha generátora je vytváranie portálov v poloautomatickom režime. Vygenerované portály 

môžu predstavovať jednoduchú prezentáciu relevantných údajov. Tieto údaje sú obohatené o dopln-

kové užívateľské dáta (hodnotenia, popularita, poradie). Cieľom generátora je tiež jednoduchá mož-

nosť budúceho rozširovania aplikácie, prehľadnosť komponent, zameranie na personalizáciu a príve-

tivé GUI. Paralelné procesy, nevyhnutné pre správny chod portálov, budú prebiehať bez nutných zá-

sahov správcu portálu. Dôležité zmeny a procesy budú zaznamenávané v podobe správ. Pre dosiahnu-

tie uvedených cieľov je nutný správny výber platformy, návrh štruktúry aplikácie a jej rozdelenie na 

moduly. 

3.1 Výber platformy 

Pri výbere platformy pre implementáciu generátora sa musíme v prvom rade zamyslieť nad tým, 

k čomu je výsledná aplikácia určená. Zložitosť výslednej aplikácie a cieľová skupina nám môžu veľa 

napovedať pri výbere. Nakoľko pri analýze portálov sme nenarazili na žiadne extrémne zložitosti, pre 

generátor bude postačovať skriptovací jazyk PHP (Hypertext Preprocessor) [13], pričom 

v nasledujúcich riadkoch uvedieme ďalšie dôvody výberu tejto platformy.  

Ďalšími aspektami a taktiež dôležitými sú ponuka funkcionality z pohľadu platformy smerom 

k programátorovi, štruktúra jazyka (OOP), prepojenie s ďalšími systémami (databázové ovládače, 

služby, rozhrania, zabezpečenie prenosu), ponuka vývojových prostredí, nadstavby nad daným pro-

gramovacím jazykom (frameworky, DB vrstvy). Všetky tieto hľadiská jazyk PHP spĺňa a spolu 

s nadstavbami nad ním poskytuje dostatočný komfort pre tvorbu výsledného produktu, ktorým je 

generátor vedeckých webových portálov. 

Konkrétne som si zvolil PHP verzie 5.3, pretože oproti predchádzajúcim verziám prináša pár 

veľkých výhod. Najväčšou z nich sú menné priestory (namespaces) [14], ktoré spolu s OOP 

zprehľadňujú zdrojový kód. Ďalšími výhodami sú anonymné funkcie, odlíšenie aktuálneho objektu 

od dedeného v statických triedach, vnorené výnimky, nové magické metódy [15]. Príchod verzie 5.3 

dal jazyku PHP nové rozmery. 

Frameworkov nad PHP existuje celá rada, preto je dôležité zhodnotiť účel a dostupné pro-

striedky, resp. komponenty jednotlivých frameworkov. Asi najrobustnejším doposiaľ je Zend Frame-

work [16], ktorý ponúka množstvo riešení, vlastné vývojové prostredie a prehľadnú adresárovú 

štruktúru tried. Jediným problémom je rýchlosť skriptov. Môžme ju síce ovplyvniť rôznymi optima-

lizátormi (Zend Optimizer), akcelerátormi (eAccelerator) a kešovaním, ale framework posktytuje 

príliš mnoho rozšírení, ktoré ho v konečnom dôsledku spomaľujú. V spojení s implicitným frame-

workom javascriptu DoJo [17], ktorý je veľmi robustný, trvá načítanie stránky príliš dlho. Za 
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najlepšie riešenie považujem framework Nette [18], pre jednoduché aplikácie rýchly, pre zložitejšie 

ponúka množstvo výhod a komponent. Maximálne optimalizovaný kód, v porovnaní s ostatnými fra-

meworkami veľmi rýchly, s open source licenciou a naviac dokumentácia je v českom jazyku, keďže 

je vyvíjaný na území Českej republiky; autor frameworku je David Grudl [19]. V spojení 

s implicitným javascriptovým frameworkom jQuery  [20] a databázovou vrstvou Dibi (multidatabá-

zová) [21] tvoria veľmi silný nástroj pre tvorbu  webových aplikácií v PHP.  

Nette je postavené na MVP  architektúre (Model-View-Presenter) [22], umožňuje rozdelenie 

aplikácie do modulov, rôzne typy konfiguračných súborov a prácu s nimi. MVP architektúra nie je 

príliš známa, ale môžme si pod ňou predstaviť klasickú MVC  (Model-View-Controller) architektúru 

(viz obrázok 3.1). Pre vytváranie šablón používa vlastný šablonovací systém, ktorý poskytuje rôzne 

vychytávky napr. oproti SMARTY [23] a uľahčenie práce s Ajax (napr. vkladanie obsahu do šablón). 

Poskytuje množstvo pluginov, ktorých neustále pribúda pre uľahčenie práce s dátami, poštovými 

službami, súbormi, napovedanie v šablónach (plugin do vývojového prostredia Netbeans) apod. Jed-

nou zo základných myšlienok programovania v Nette je: „menej kódu znaména viac bezpečnosti“ 

(napríklad escapovanie reťazcov). O rýchlosti frameworku hovorí aj nezávislý test, ktorý považuje 

Nette za jeden z najrýchlejších frameworkov vôbec [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1: MVC architektúra 

 

Databázová vrstva Dibi je vrstvou nižšej úrovne (disponuje rýchlosťou), preto som zvolil inú 

DB vrstvu, a ňou je Doctrine verzie 2 [25]. Doctrine je postavený nad PHP DB vrstvou PDO [26], 

ktorá podporuje v súčasnosti 11 rôznych typov databáz. Doctrine je naviac ORM (objektovo-relačné 

mapovanie) a veľmi pripomína Hibernate [27] pre Java a .NET. Práca s Doctrine 2 je založená na 

práci s tabuľkami ako entitami. DQL  (Doctrine Query Language) uľahčuje dotazovanie nad DB 

s definíciou závislostí, využiť sa taktiež dajú anotácie tabuliek, stĺpcov tabuliek a väzieb. Pre testova-

nie a vývoj generátora som zvolil databázu typu PostgreSQL verzie 8.4 [28]. 

 
Controller 

View Model 
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3.1.1 Zhrnutie 

Najlepším spôsobom zhrnutia dôležitých informácií vybraných platforiem bude výpis ich hlavných 

charakteristík a výhod: 

• PHP 5.3 – menné priestory, anonymné funkcie, anotácie. 

• Nette framework – optimalizovaný kód, MVP architektúra, moduly, vlastný šablonova-

cí systém, menej kódu - viac bezpečnosti, open-source, pluginy, rýchlosť. 

• Doctrine 2 – ORM vrstva, práca s entitami, DQL, multidatabázová vrstva, „reverse en-

gineering“ (opačné riadenie s DB), informácie o tabuľkách v anotáciách. 

• jQuery – najrozšírenejší JS framework, základná verzia má iba 26KB, množstvo plugi-

nov a ich jednoduché vytváranie, zapuzdruje rozdiely prehliadačov. 

3.2 Štruktúra aplikácie 

Štruktúra celej aplikácie sa samozrejme odvíja od možností, ktoré ponúka framework Nette a ostatné 

zvolené platformy (viz kapitola 3.1). Pre potreby generátora, modulárnosť systému, jednoduché pri-

dávanie funkcionality a prehľadnosť som zvolil a navrhol štuktúru, ktorá by mala spĺnať pochopiteľ-

ný a prehľadný kód. Štruktúra taktiež umožňuje jednoducho meniť správanie generátora, pridávať a 

meniť funkčnosť portálov. 

3.2.1 Konfigurácia aplikácie 

Konfigurácia je rozdelená do niekoľkých fáz. Dve základné fázy sú konfiguračný súbor a spúšťací 

skript „bootstrap“. Ďašie konfigurácie súvisia so štartom aplikácie a nastavujú HTTP hlavičky, jazyk, 

filtre a pomocné funkcie šablón, implicitné premenné v šablonách apod. 

3.2.1.1 Konfigura čný súbor (config.ini) 

Súbor je rozdelený do 5 skupín: 

1. PHP konfigurácia – zahŕňa časovú zónu, kódovanie textových reťazcov. 

2. Premenné prostredia – implicitný jazyk, adresár aplikácie, dočasný, logovací, jazyko-

vý. 

3. Služby – prihlasovacia služba, pre oprávnenia, pre jazykové preklady, načítavanie 

skriptov. 

4. Bezpečnosť – bezpečnostný kľúč na šifrovanie hesiel. 

5. Databáza – konfigurácie databáz, s ktorými aplikácia komunikuje. 
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3.2.1.2 Konfigura čný skript (bootstrap.php) 

Počet konfiguračných krokov je variabilný a záleží na mohutnosti funkčnosti aplikácie. Generátor je 

rozdelený do 6 krokov: 

1. Načítanie Nette frameworku. 

2. Konfigurácia prostredia – nastavenie režimu (ladiaci alebo ostrý), načítanie konfigurá-

cie zo súboru, načítanie rozšírení. 

3. Konfigurácie aplikácie – vytvorenie instancie, nastavenie presenterov (MVP architek-

túra). 

4. Nastavenie rutovania – domovská stránka, rutovacie pravidlá. 

5. Konfigurácia databáz – nastavenie pripojenia a odpojenia, definované typy. 

6. Spustenie aplikácie. 

3.2.1.3 Konfigurácia vo fázach životného cyklu presenteru 

Ďalšie kroky konfigurácie sú už súčasťou životného cyklu presenteru (viz kapitola 3.2.2). Abstraktná 

trieda BasePresenter , ktorú dedia všetky presentery aplikácie, zabezpečuje vo fáze „startup“ 

nastavenie jazyka a prekladača statických textov, fáza „beforeRender“ registruje filtre, pomocné 

funkcie, premenné v šablonách, prípravu prvkov na vykreslenie (bloky), po fáze vykresľovania „af-

terRender“, v prípade volania Ajax, nasleduje invalidácia „widget“ pre informácie o prevedených 

akciách. Presentery, ktorých zobrazenie vyžaduje prihlásenie, využívajú triedu SecuredPresen-

ter , zabezpečujúcu bezpečnostnú logiku. 

3.2.2 Životný cyklus presenteru 

Cyklus je rozdelený do troch základných fáz [29], a to výkonnej (Execution), zmien vnútorných sta-

vov (Interaction) a vykresľovacej (Rendering). Vo výkonnej fáze časť „action“ vykonáva operácie, 

presmerovanie, validáciu dát, komunikáciu s modelom. Fáza zmien vnútorných stavov je určená pre 

spracovanie Ajax požiadavkov. Fáza vykresľovacia môže obsahovať spoločné nastavenie filtrov 

a premenných a samotné vykresľovanie šablón (viz obrázok 3.2). 
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Obr. 3.2: Životný cyklus presenteru v Nette, prevzaté z [29] 

3.2.3 Adresárová štruktúra a rozdelenie na moduly 

Nette má vlastnú doporučenú adresárovú štuktúru, ktorú som si zľahka pozmenil pre potreby generá-

tora a modulárnosť aplikácie. Základné funkcie jednotlivých modulov popisujú nasledujúce kapitoly 

(viz obrázok 3.3). Štruktúra pozostáva zo súkromnej (aplikačnej) časti, verejnej (webovej) časti 

a z časti pre použité knižnice. Aplikačná zložka obsahuje moduly a komponenty. V systémovom mo-

dule (viz príloha 3) je ukážka toho, ako je rozdelená štruktúra všetkých modulov. 

3.2.3.1 Modul „Systém“ (SystemModule) 

Modul zabezpečuje implicitné funkcie životného cyklu, poskytuje databázového manažéra, vykresľo-

vanie definovaných blokov, vyvolávanie a zachytávanie udalostí, vykresľovanie menu, generovanie 

HTTP hlavičiek. Definované systémové bloky je možné dediť v ostatných moduloch, umožňujú na-

staviť pozíciu na stránke, poradie, stránku, na ktorej sa majú zobrazovať a ďalšie nastavenia. 

3.2.3.2 Modul „Užívatelia“ (UsersModule) 

Modul poskytuje bezpečnostný presenter ovládania možnosti prístupu na citlivé stránky a údaje, pri-

hlasovanie, registráciu užívateľov, nastavenie oprávnení a všetky možnosti súvisiace s užívateľom 

a jeho účtom. 

3.2.3.3 Modul „Jazyky“ (LangsModule) 

Ovláda dynamické a statické jazykové preklady a ich jednoduché používanie. 
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3.2.3.4 Modul „Plánovač“ (SchedulerModule) 

Modul je navrhnutý pre automatické spúšťanie PHP skriptov napr. pomocou démona Cron 

v unixových systémoch. Umožňuje nastavenie spúšťaných úloch, časového intervalu, pričom 

sa modul postará o to, aby skripty mohli používať knižnice aplikácie a využívať „autoloading“  tried. 

3.2.3.5 Modul „Notifikácie“ (NotifyModule) 

Systémové upozornenia sú implementované v systémovom module, avšak tento modul poskytuje 

nastavenie upozornení pre každého užívateľa. Definujú sa typy upozornení (mail, systémová správa 

apod.) a registrovaný užívateľ si sám vyberie, o ktorých z nich chce byť informovaný. 

3.2.3.6 Modul „Správy“ (MessagesModule) 

Vytváranie správ, ich zobrazovanie a podávanie informácií užívateľom využíva modul „Notifikácie“ 

a je to aj primárny účel modulu. Správy vytvára primárne systém, je ale možné posielať správy aj 

medzi užívateľmi a upozorniť ich tak napr. na konkrétne publikácie. 

3.2.3.7 Modul „ReReSearch“ (RrsModule) 

Modul poskytuje zobrazovanie a vyhľadávanie dát nad databázou informácií „ReReSearch“. Poskytu-

je rozhrania a databázový model pre jednoduchšiu prácu a prístup k údajom. 

3.2.3.8 Modul „Portál“ (PortalModule) 

Modul samotného portálu. Z pohľadu generátoru mu teda bude venovaná najväčšia pozornosť aj sa-

mostatná kapitola. V skratke poskytuje nastavenie módu portálu (poloautomatický, automatický), 

nastavovanie zobrazovaných entít na základe kľúčových slov, resp. akýchkoľvek entít, nastavenie 

poradia, hodnotenie jednotlivých položiek, komentáre apod. 

 

 

Obr. 3.3: Rozdelenie aplikácie na moduly 
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3.2.3.9 Knižnice, komponenty, pluginy a ostatné adresáre 

Knižnice, ktoré rozširujú možnosti aplikácie, sú umiestnené v adresári libs  a sú chápané ako nad-

stavby nad systémom. Príklad takejto nadstavby je databázová vrstva Doctrine, knižnica pre prácu 

s rozhraním Solr alebo knižnica zapuzdrujúca komunikáciu prihlasovania cez OpenID. Samotný fra-

mework Nette je taktiež knižnicou. 

Komponenty využívajú vlastnosti knižníc a spríjemňujú vytváranie (vizuálnych, HTML) prv-

kov pre potreby GUI a ovládanie aplikácie. Takýmito prvkami sú napríklad dynamické HTML tabuľ-

ky, vytváranie menu, antispamová kontrola (captcha), hlavičky webovej stránky, ale aj pomocné 

funkcie pri vypisovaní informácií v šablonách. 

Pluginy môžu byť súčasťou komponent v adresári document_root . Jedná sa predovšetkým 

o javascripty, css štýly a obrázky, ktoré komponenty využívajú pre vykresľovanie jednotlivých ele-

mentov. 

Adresár lang  obsahuje jazykové mutácie (prevažne statických textov webu). Do log  apliká-

cia ukladá logovanie (ak je zapnuté) prevedených SQL skriptov, príp. iné typy logov. Doctrine vyža-

duje definovanie adresára Proxies  pre vlastné vytváranie PHP skriptov z definovaných entít a ich 

vzťahov. Každá databáza má vlastný adresár, teda databáza ReReSearch má naviac svoj vlastný 

v RrsModule . 
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4 Proces komunikácie s ReReSearch 

(RRS) 

Najdôležitejším procesom portálu je komunikácia s databázou údajov výskumu tzv. „ReReSearch“ 

(znalostný systém výskumu), ktorá zabezpečuje zbieranie údajov z internetu, rozdeľuje informácie do 

entít, čistí a pripravuje dáta pre ďalšie použitie. V konečnom dôsledku teda má výskum na výstupe 

dáta o vedeckých inštitúciách a tímoch, vydavateľoch, knihách, časopisoch, konferenciách, vedec-

kých seminároch, programových výberoch, projektoch a súťažiach, témach, trendoch. Úlohou portálu 

je tieto dáta poskytovať užívateľom portálu, pracovať s nimi, upravovať ich význam a poskytovať 

spätnú väzbu pre výskum.  

4.1 Hlavné úlohy 

V spojení výskumu s konkrétnym zameraním portálu uvažujeme o niekoľkých hlavných úlohách. Pri 

implementácií každej úlohy vznikajú isté problémy, ktoré popíšeme bližšie a navrhneme taktiež 

vhodné riešenia. 

4.1.1 Prezentovanie entity portálu 

Zobrazovanie konkrétnych entít neprináša žiadne väčšie problémy, portál sa pripojí na databázu Re-

ReSearch, z ktorej zobrazuje údaje. Ďalšie informácie, ktoré súvisia s entitou, sa načítavajú 

z databázy portálu (komentáre, hodnotenia, zaradenie). Úloha zahŕňa napojenie súvisiacich entít 

a zobrazenie v detaile entity. 

4.1.2 Vyhľadávanie entít portálu 

Pri vyhľadávaní sa okrem klasických SQL dotazov využívajú externé nástroje – Solr [31] 

a klasifikátor  (viz kapitola 5.4.7.3), ktoré vracajú výsledky v HTTP  odpovediach. Je potrebné 

v rôznych prípadoch zvoliť vhodný typ vyhľadávania a využiť výhody jednotlivých prístupov pre 

maximálny výkon a možnosti generátora. Typy vyhľadávania nad databázou RRS sú teda nasledovné: 

• Vyhľadávanie SQL dotazmi – typ predovšetkým zahŕňa hľadanie konkrétnych údajov 

a tých, ktoré s nimi priamo súvisia (autor publikácie). 

• Fulltextové vyhľadávanie nad PostgreSQL – zahŕňa vyhľadávanie v abstrakte publiká-

cií a v ich obsahu. Toto vyhľadávanie je špecifické pre každý typ databázy a v prípade 

prechodu na iný typ databázy by bolo potrebné upraviť stavbu fulltextových dotazov, 

pretože Doctrine nezapuzdruje takéto operácie. Výhodná je stavba dotazov čisto nad 
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databázou, pričom nie je nutné spájať výsledky s ďalšími externými systémami (Solr, 

klasifikátor). 

• Dotazy nad Solr kombinované s SQL – jedná sa o fulltextové vyhľadávanie 

v publikáciách. Na základe identifikátorov z odpovede na dotaz sa ďalšie informácie 

o výsledku získavajú SQL dotazmi. 

• Dotazy na klasifikátor – umožňujú určenie najrelevantnejších záznamov k danej kate-

górii, ktorú si vytvára správca portálu. Vstup klasifikátora predstavuje zoznam údajov, 

ktoré majú patriť do výsledkov „whitelist“  a zoznam údajov, ktoré sa vo výsledkoch 

nesmú objaviť „blacklist“ . 

V súvislosti s komunikáciou s externými nástrojmi vzniká problém. Výsledky dotazov vracajú 

ID entít z databázy RRS v HTTP odpovedi, my potrebujeme vytvoriť SQL dotaz nad databázou 

a naviac povedať ako má zoradiť výsledky dotazu, čo je nemožné priame prepojenie. Jedným rieše-

ním je postupne podľa poradia načítavať dáta z RRS, čím namiesto jedného dotazu do databázy vy-

tvoríme niekoľko dotazov, podľa počtu výsledkov. Ďalším riešením je vytvorenie tabuľky typu do-

časná temporary , do ktorej sa nahrajú výsledky klasifikátora a jedným dotazom je potom možné 

zobrazovať a radiť dáta. Práca s dočasnými tabuľkami je obecne veľmi rýchla a tieto tabuľky by teda 

nemali výrazne ohroziť výkon aplikácie (viz kapitola 4.2.3). Celý tento proces je možné zrýchliť ke-

šovaním výsledkov dotazu u často zobrazovaných elementov. 

4.1.3 Prezentovanie zoznamu entít portálu 

Pod touto úlohu si môžme predstaviť napr. stránkovaný zoznam publikácií, zoradený podľa nastavení 

užívateľa, nesúci so sebou ďalšie informácie ako štatistiku hodnotenia, navštevovanosť, ktoré súvisia 

s databázou konkrétneho portálu. 

Opäť tu vzniká podobný problém ako v predchádzajúcej kapitole. Zobrazovanie dát prebieha 

na základe databázy RRS, ale sprievodné informácie sú v databáze portálu. Veľmi nepríjemný prob-

lém, ktorý nás ochudobňuje o efektívne možnosti získavania údajov z databázy na základe dotazov. 

Aby sme sa vyhli tomuto problému, riešenie je opäť podobné, a to naplnením dočasnej tabuľky 

v databáze RRS (viz kapitola 4.2.3). V tomto prípade zobrazujeme len nastavené (vyžiadané) dáta, 

preto budeme využívať viac riešenie predgenerovania údajov do databázy portálu a v časových inter-

valoch sa budú dáta synchronizovať s databázou RRS. 

4.1.4 Rozšírenie informácií entít portálu 

Rozšírenie dát o entite napomáha k lepšiemu prezentovaniu výsledkov portálu a je osožné predovšet-

kým pre užívateľov. Obecne si pod touto úlohou predstavme doplnenie hodnotenia k entitám, nasta-

venie dôležitosti, komentáre, externé odkazy, jednoducho informácie o entite uložené priamo 

v databáze portálu. 
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4.1.5 Spätná väzba s RRS 

Pod spätnou väzbou myslíme, vytvorenie entít priamo pomocou GUI portálu a uloženie do RRS data-

bázy. Momentálne portál neposkytuje možnosť úpravy dát RRS, k tomuto účelu bude využívaný ex-

terný systém, pričom v prvých verziách generátora sa budú dáta upravovať presmerovaním do exter-

ného systému a neskôr sa táto funkčnosť pravdepodobne zakomponuje do jednej aplikácie. Taktiež by 

bola vhodná možnosť ručne informovať RRS o novej entite, ktorú by systém spracoval a zaradil do 

databázy RRS. Tento prístup rozširuje znalosti RRS a napomáha k zvýšeniu robustnosti a celkovému 

zlepšeniu RRS systému ako takého. Externý systém zabezpečuje opravovanie záznamov, v prípade 

nájdenia chyby alebo nepresnosti je možné záznam opraviť, príp. doplniť o ďalšie informácie manu-

álnym zásahom užívateľa. Upravované záznamy sú verzované, takže je možné ich kedykoľvek obno-

viť alebo porovnať so staršími verziami. 

4.2 Proces generovania relevantných entít portá-

lu 

Touto kapitolou sa dostávame k samotnému nastaveniu portálu a k naplneniu jeho obsahu relevant-

nými informáciami podľa požiadavkov užívateľa. Z pohľadu správcu portálu sa jedná 

o najpodstatnejšiu časť práce, ktorá vytvára obraz funkčnosti a možnosti aplikácie. Existuje veľmi 

veľa spôsobov, resp. procesov, ktorými by sa dal spravovať portál, avšak ich základné rozdelenie je: 

manuálne, poloautomatické a automatické. Všetky tieto procesy majú svoje výhody a nevýhody a ich 

vhodnosť použitia sa mení od jedného portálu k druhému. Niekedy postačuje manuálny proces inoke-

dy je výhodný plný automat (viz kapitola 2). Snažil som sa navrhnúť systém, ktorý bude pre správcov 

portálu jednoduchý a zároveň bude poskytovať bohaté funkčné možnosti, bude sa odvíjať od stromo-

vého rozdelenia funkcionality na menšie celky, čo pripomína modulové rozdelenie aplikácie alebo 

v určitom smere návrhový vzor „Fasáda“  [32], ktorý zapuzdruje zložité programovacie procesy na 

jednoduchšie pomocou vhodného aplikačného programovacieho rozhrania (API). 

4.2.1 Módy entít (procesy, režimy) 

Spomínané rozdelenie procesov budeme interne v aplikácii označovať ako módy entít. Slovo módy sa 

viaže na entity z dôvodu prepojenia s každou entitou. Ak si teda nastavíme poloautomatický mód 

nemusí sa vzťahovať len na celý portál, resp. všetky entity jednotne, ale je možné ho naviazať na 

konkrétnu entitu. Pre správcu portálu to znamená, že pri vytvorení nejakého typu publikácie jej môže 

nastaviť automatický mód, čím dáva najavo, že na základe kritérií (kľúčových slov), sa budú automa-

ticky generovať a na stránke zobrazovať publikácie, ktoré klasifikátor vyhodnotil ako najrelevatnejšie 

a v určitých časových intervaloch obnovovať zobrazované dáta bez jeho ďalšieho pričinenia. To je ale 
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len jedna z možností uvedená ako príklad. Ako počiatočný návrh budeme uvažovať 3 typy módov. 

Do budúcna sa počíta s možnosťou a jednoduchým doplnením ďalších módov a procesov generova-

nia, aby bol koncovým užívateľom poskytnutý, čo najväčší komfort a programátorom jednoduché a 

rýchle dopĺňanie funcionality. 

4.2.1.1 Manuálny mód (proces, režim) 

V manuálnom móde sa nevyužíva samotný proces generovania, ale všetko si nastavuje správca portá-

lu sám. Manuálny mód ako taký nie je definovaný žiadnou triedou ani sa nenachádza v zozname mó-

dov, pretože len predstavuje spôsob akým správca s portálom pracuje a využíva jeho možnosti. Pri 

vytváraní kategórie daného typu entity je nutné rovnako nastaviť poloautomatický mód. Správca por-

tálu musí previesť nasledujúce kroky, aby dosiahol zobrazenie entít na požadovanom mieste: 

1. Vytvorí kategóriu entity konkrétneho typu (napr. publikácia) a na základe vyhľadáva-

nia (databáza, Solr, klasifikátor) nadefinuje požadované položky. 

2. Môže nadefinovať ich poradie, pridať doplňujúce informácie, nastaviť mód. 

3. Môže vytvoriť blok daného typu, priradiť k nemu kategóriu entity a nastaviť zobraze-

nie, napr. na domovskej stránke, kde bude odkaz na celý stránkovaný zoznam. 

4.2.1.2 Poloautomatický mód (proces, režim) 

Tento režim zjednodušuje predchádzajúce kroky k dosiahnutiu cieľa. Namiesto manuálneho vytvára-

nia entít použije správca rozhranie generátora, v ktorom nadefinuje svoje požiadavky, kritéria pre 

vyhľadávanie, kategorizáciu, limity, vytváranie blokov a všetko ostatné urobí generátor, s možnosťou 

ručného rozšírenia vygenerovaných výsledkov. Celý proces generovania je možné spúšťať neobmed-

zene a generovať nové a nové výsledky (viz kapitola 5.2). 

4.2.1.3 Automatický mód (proces, režim) 

Funguje na podobnom princípe ako poloautomatický režim. Pri generovaní sa nastaví mód na auto-

matický, čím sa mení správanie portálu počas jeho „života“, teda proces prvotného vygenerovania je 

rovnaký ako pri poloautomate a menia sa až procesy po generovaní. Pred vygenerovaním entít zvolí 

správca spôsob, akým chce portál vygenerovať (viz kapitola 5.2.3). 

4.2.2 Prístup k módom entít 

Jednotlivé módy majú niekoľko spoločných a niekoľko špecifických vlastností. Do spoločných vlast-

ností radíme súčasť obsahu systémových blokov, samozrejme sa môžu zobrazovať a viazať na ľubo-

voľné prvky aplikácie, ale bloky sú odrazovým mostíkom a ich úlohou je pomáhať a zjednodušiť 

vytváranie entít portálu. Majú tiež zoznam vyžiadaných prvkov z RRS tzv. „whitelist“  a zoznam 

nechcených „blacklist“ . Ďalšími spoločnými vlastnosťami sú rozširujúce informácie, komentáre, 

hodnotenia, popularita a súvisiace entity. 
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Medzi špecifické vlastnosti módov patrí spôsob akým portál reaguje na nové dáta, resp. lepšie 

výsledky pre zadané kritéria. Poloautomatický mód len upozorňuje správcu, vo forme notifikácií, na 

podobné dáta súvisiace s „potálovými“ dátami. Automatický mód nahradzuje novšie (lepšie) výsled-

ky tými starými (horšími) bez pričinenia užívateľa. 

4.2.3 Databázové riešenie komunikácie s RRS 

Získavanie údajov a stavba dotazov nad databázou portálu a RRS si zaslúži vlastnú kapitolu, pretože 

je technicky nemožné vytvárať optimálne dotazy nad 2 databázami zároveň a je potrebné riešiť tento 

problém so zameraním na konkrétnu situáciu, aby nemal veľký vplyv na výkon aplikácie. Komuniká-

ciu portálu a RSS obecne rozdelíme do 4 typov prístupov, pričom každý bude využitý za konkrétnych 

okolností. 

Prvým prístupom je načívatavanie údajov (na základe identifikátora) iteračne a v každom kroku 

získavanie dodatočných informácií z oboch systémov. Napríklad portál má uložený zoznam publiká-

cií, ktoré sa majú zobrazovať, podľa užívateľského nastavenia poradia načítava publikácie z RRS 

a pridáva dodatočné informácie z portálu. Tento prístup je výhodný v malom rozsahu zobrazovania 

zoznamu publikácií, pod malým rozsahom myslím rádovo v jednotkách. Ak budeme potrebovať zob-

razovať zoradený zoznam publikácií, ktorý bude stránkovaný po 20, tak je veľmi neoptimálne vytvá-

rať 20 jednotlivých dotazov do RRS databázy. Horšou a reálnou situáciou je prípad zobrazenia viace-

rých typov entít na stránke, preto je prístup možne využiteľný v prípade, že napr. potrebujeme zobra-

ziť na domovskej stránke najnovšie publikácie portálu. 

Druhým prístupom je získanie identifikátorov z databázy portálu a následné zakomponovanie 

do dotazu nad databázou RRS („SELECT * FROM table WHERE id IN (array_ids)“ ). 

Má to však 2 veľké nevýhody, nie je možné zoradiť výsledky na základe informácii z databázy portá-

lu, pripojiť ďalšie sprievodné dáta a v prípade veľkého počtu identifikátorov sa generuje pole 

o veľkom počte prvkov a následne dlhý SQL dotaz, čo je neoptimálne. 

Tretí prístup predgeneruje dáta do databázy portálu a v určených časových intervaloch ich bude 

synchronizovať s databázou RRS. Dáta budú uložené v xml  formáte. Toto riešenie nevyžaduje aktu-

álnu komunikáciu s RRS, je rýchle a synchronizácia zabezpečí relatívnu aktuálnosť údajov. 

Posledným riešením je vytvorenie pomocnej dočasnej tzv. temporary  tabuľky nad databázou 

RRS, ktorá zabezpečí potrebné prepojenia údajov s vedeckým portálom. Tabuľky typu temporary  

sú obecným SQL štandardom [33], preto je možné využívať ich výhody v našej multidatabázovej 

aplikácii. Životnosť dočasných tabuliek je platná len pre aktuálne sedenie (session), takže každý uží-

vateľ má svoje vlastné záznamy v tejto tabuľke po dobu behu skriptu. Pri pripojení k databáze RRS sa 

musí táto tabuľka vytvoriť a vo vhodných okamžikoch naplniť potrebnými údajmi. Po odpojení 

z databázy (skončí beh aplikácie) je tabuľka odstránená a teda údaje vymazané.  
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Existujú ešte spôsoby ako zrýchliť prácu s dočasnými tabuľkami, aby výkon aplikácie nebol 

takmer vôbec ohrozený. Tieto riešenia sú však závislé na type databáz a nastavení servera. Veľkou 

výhodou databáz sú „multivkladania“ (multi-inserts) riadkov do tabuľky, ktoré by boli veľmi pro-

spešné pri napĺňaní dočasných tabuliek, avšak Doctrine nepodporuje tento typ vkladania záznamov 

a ohradzuje sa tým, že každý typ databázy si to rieši vlastnou dosť odlišnou syntaxou (MySQL „in-

sert into ... (...) values (...),(...),...“ ; MSSQL „insert into ... 

select ... union all select ... union all ...“ ) a naviac je zložité si udržovať 

primárny kľúč typu „auto-increment“  a teda tento spôsob nepatrí do ORM vrstvy [30]. Doctri-

ne uvádza štýl pri masovom vkladaní záznamov, kde pri 10000 záznamoch je trvanie 3,2 sekundy 

s využitím pamäte ~500KB. Na miestach s väčším počtom záznamov použijeme upravené stránkova-

nie záznamov, aby nedochádzalo k takémuto spomaleniu aplikácie. Ďalšou výhodou databáz je ulo-

ženie tabuľky v pamäti (MySQL „memory“  tabuľka) [34]. Dotazy nad pamäťovou tabuľkou sú 

veľmi rýchle a efektívne, musíme si však dať pozor na nastavenie servera a použitie dotazov, aby bol 

dostatok pamäte. Pamäťové tabuľky majú aj pár obmedzení, čo sa týka cudzích kľúčov, identifikáto-

rov „auto-increment“ , možností použitia stĺpcov s prázdnou hodnotou (null ) apod. 

Pre všetky entity využívame jednu obecnú dočasnú tabuľku, ktorá sa viaže na identifikátor 

prvku v RRS a identifikátor entity portálu, ku ktorým pridáva sprievodné informácie, momentálne 

nastavené poradie. Tabuľka sa napĺňa stále pred vytvorením dotazu a po získaní údajov sa zmažú už 

nepotrebné riadky. Týmto spôsobom získavame silný nástroj, ktorým môžme vytvoriť obecne aký-

koľvek dotaz nad viacerými databázami bez toho, aby sme zasahovali do štruktúry ktorejkoľvek 

z nich. Dočasná tabuľka má vytvorenú Doctrine entitu na mieste spolu s ostatnými tabuľkami RRS 

a predstavuje akýsi imaginárny doplnok štruktúry RRS v ORM modele. 
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5 Implementácia generátora 

Konečný proces generovania portálu a jeho životný cyklus vychádza zo základnej myšlienky imple-

mentovaných systémových a doplnkových modulov, použitých knižníc, komponent a z ich celkového 

prepojenia. Implementácia generovania portálu zabrala významný čas z celkového súčtu hodín, ale 

rovnako príprava a konfigurácia sprievodných súčastí mala nemalý podiel na výsledku. Preto postup-

ne prejdeme hlavné moduly, ktoré úzko spolupracujú so samotným generátorom a popíšeme ich čin-

nosť a podstatné myšlienky. 

5.1 Konfigurácia a základný princíp modulov 

Pre správnu činnosť celého systému je prvým krokom základná konfigurácia. Predpokladáme exis-

tenciu databázy RRS, databázy portálu, rozhrania Solr a klasifikátora publikácií (viz kapitola 5.4.7.3). 

Musíme nadefinovať pripojenie do oboch databáz, doménu a port rozhrania Solr, doménu a port kla-

sifikátora. Tieto konfiguračné hodnoty načíta bootstrap  a sprístupní ich aplikácii. 

Systémový modul (viz kapitola 5.4.1) obsluhuje pripojenia do databáz a poskytuje API pre 

ostatné moduly a prácu s databázovou vrstvou Doctrine. Modul Systém umožňuje nadefinovať konfi-

gurovateľné hodnoty uložené v databáze, čo sa využíva na nastavenie konštánt na úrovni celej apliká-

cie (časový a pamäťový limit pripojenia pre náročné operácie, základný limit počtu vygenerovaných 

entít apod.). V tomto module sa nachádzajú základné triedy pre objekt vrstvy Doctrine, pre základný 

repozitár Doctrine, pomocné funkcie šablón (helpers). Poskytuje jednoduché vytváranie blokov, vy-

tváranie udalostí s volaním „callback“ funkcií (využité v module Notifikácie). 

Modul Užívatelia (viz kapitola 5.4.2) umožňuje jednoduchú registráciu do portálu rôznymi 

spôsobmi (databáza, OpenID) a ich možné rozšírenie, správu oprávnení, užívateľských účtov, prihla-

sovanie. Základný Presenter  poskytuje bezpečné zobrazovanie dát len oprávneným užívateľom. 

Ďalším systémovým modulom sú Jazyky (viz kapitola 5.4.3), ktorý spravuje dostupné jazyky systé-

mu, aktuálny jazyk a jazykové mutácie. 

Doplnkový modul Notifikácie (viz kapitola 5.4.6) využíva systémové udalosti, na základe kto-

rých sa vytvorí notifikácia definovaného typu (správa, email) a odošle sa užívateľom, ktorí sa zaregis-

trovali na túto udalosť. Modul Správy, využitý v notifikáciach typu správa, zobrazuje prijaté 

a odoslané správy (rôznych typov) užívateľom, čím poskytuje komfort ukladania histórie a posielania 

správ len v rámci portálu. Plánovač (viz kapitola 5.4.4) spúšťa úlohy v definovaných intervaloch, 

rozosiela notifikácie, pregeneruje dáta portálu a čistí databázu. 

Primárna úloha modulu ReReSearch (viz kapitola 5.4.7) zahŕňa entitný databázový model data-

bázy RRS s definovaním vzťahov medzi nimi, zapuzdruje fulltextové vyhľadávanie nad PostgreSQL, 

vyhľadávanie cez Solr a používanie klasifikátora. Hlavný modul generátora Portál (viz kapitola 5.4.8) 
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využíva vlastnosti spomínaných modulov a komponent (viz kapitola 5.5.2), generuje, zobrazuje a 

rozširuje dáta z databázy RRS. 

5.2 Proces generovania 

Vygenerovať samotný portál je možné viacerými spôsobmi. Začneme základným spôsobom, ktorý 

maximálne zjednodušuje zapojenie užívateľa do generovania a postupne budeme prechádzať ďalšie 

možnosti a nadstavby pri nastavení generovania a životného cyklu portálu. Celý proces generátora 

môžme spúšťať opakovane pri generovaní aj počas života portálu. 

5.2.1 Základný postup 

Na nainštalovanom portále pod administrátorským účtom otvoríme „Generátor“, do vyhľadávacích 

kritérií (abstrakt, obsah) zadáme požadované kľúčové slová a dáme vygenerovať. Týmto procesom sa 

vygenerujú publikácie v jednej kategórii, zoradené podľa fulltextového skóre, limitované globálnym 

nastavením. Na domovskej stránke sa vytvorí blok s limitovaným počtom publikácií a odkazom na 

celý stránkovaný zoznam. Generátor spustí všetky úlohy plánovača. Plánovač, v réžii úloh, predgene-

ruje dáta definovaných publikácií v xml formáte, ktoré sa zobrazujú v blokoch, aby nemusel portál 

komunikovať s RRS databázou pri ich vykresľovaní. Vygeneruje dáta pre našeptávač z titulkov pub-

likácií. Odošle notifikáciu v podobe systémovej správy s ponukou ďalších relevantných publikácií a s 

odkazmi pre zaradenie publikácií do „whitelist“ alebo „blacklist“. 

5.2.2 Rozšírený postup 

V rozšírenom postupe si popíšeme podrobnejšie možnosti nastavenia generátora a definujeme metódy 

generovania. Všetky výsledky sa generujú do „whitelist“ danej kategórie entity. Do tohto zoznamu 

môžeme zaradiť ďalšie výsledky manuálnym spôsobom, rovnako aj do zoznamu „blacklist“. Je vhod-

né podotknúť, že zaradením výsledkov do „blacklist“ nám portál dané výsledky nebude ponúkať 

v notifikáciách, ani sa z nich nebude pokúšať vytvárať väzby ani relevantné výsledky. Vo vyhľadáva-

ní sa zobrazujú všetky výsledky, aby sme si mohli porovnať prípadné skóre. 

5.2.2.1 Nastavenia a GUI 

Je definovaných niekoľko základných vyhľadávacích kritérii (viz obrázok 5.1). Medzi hlavné kritéria 

patrí vyhľadávanie v abstrakte publikácií, v obsahu publikácií, podľa typu publikácií, podľa typu 

udalostí, podľa skratiek udalostí (z rovnakej sady), podľa priezvisk autorov (v budúcnosti bude mož-

no doplnené v databáze RRS vyhľadávanie v názvoch publikácií, udalostí a organizácií, momentálne 

to systém RRS nemá doriešené z dôvodu optimalizácie SQL dotazov). Vyhľadávanie v abstrakte 

a obsahu publikácií je fulltextové a je možné využiť definovanú syntax pre upresnenie požiadavkov 

(viz kapitola 5.4.7.1). Vyhľadávanie podľa skratky udalosti a podľa priezviska autora je rozšírené 
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o ponuku dostupných údajov v RRS a možnosť vyfiltrovať vybrané údaje. Prípadné rozšírenie vyhľa-

dávacieho formulára a zobrazovanie výsledkov je veľmi jednoduché. Po definovaní kritérií nemusíme 

hneď generovať, ale môžme si zobraziť medzi-výsledky a meniť kritéria na základe chcených výsled-

kov. Všetky operácie, aj generovanie, prebieha na pozadí za použitia Ajax. 

 

 

Obr. 5.1: Vyhľadávacie kritéria generátora 

 

Nastavenie generátora zahŕňa definovanie metódy (akou sa entity generujú), mód (v ktorom 

budú dané kategórie v ďalšej existencii), limity počtu vygenerovaných výsledkov, typy entít (ktoré sa 

majú generovať), kategorizácie (generátor sa pokúsi rozdeliť výsledky do kategórii) a vytváranie 

blokov na domovskej stránke (viz obrázok 5.2). Limit počtu výsledkov sa získava primárne 

z rozšírených nastavení pre konkrétny typ entity, ak nie je nastavený, tak z limitu pre všetky typy 

v nastavení generátora, ak ani ten nie je nastavený, použije sa globálne nastavenie na úrovni systému 

(viz kapitola 5.4.1.4). 

Generátor poskytuje 2 metódy generovania: striktnú (strict) a inteligentnú (smart). Striktná me-

tóda (viz kapitola 5.2.3.1) generuje len priame výsledky, tzn. na základe kritérií a priamych väzieb 

vyhľadá odpovedajúce položky a zaradí ich do portálu (k publikáciam vyhľadá udalosti, organizácie, 

ktoré ich publikovali, autorov apod.). Inteligentná metóda (viz kapitola 5.2.3.2) sa pokúsi nájsť viac 
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výsledkov, tzn. ak zadáme limit počtu výsledkov, tak tie vygeneruje a naviac ešte z týchto výsledkov 

sa snaží nájsť ďalšie (napr. rodičov a potomkov udalostí, publikácie z rovnakej série apod); limitova-

né konfiguračným nastavením (viz kapitola 5.4.1.4). Dôležitá vlastnosť tohto prístupu je možnosť 

budúceho rozšírenia o ďalšie metódy s využitím stávajúcej funkcionality. Po dokončení procesu gene-

rovania sa spustia všetky úlohy plánovača (viz kapitola 5.2.4). 

 

Obr. 5.2: Nastavenia generátora 

5.2.3 Metódy generovania 

Metódy generovania predstavujú jeden zo základných princípov celého procesu generátora, pretože sa 

starajú o hľadanie výsledkov, vzťahov a o automatické vylepšovanie cieľa. Základom je striktná me-

tóda, od ktorej sa môže odvíjať nespočetné množstvo ďalších metód. Metódy sú navrhnuté 

k jednoduchým zmenám a rozšíreniam. 

5.2.3.1 Striktná metóda (základná) 

Trieda PortalModule\Data , na základe vstupných parametrov, rozhodne o vytvorení instancie 

triedy pre striktnú metódu, ktorá len dedí triedu základnej metódy PortalMo-
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dule\Generating\Base . Na získanej instancii zavoláme funkciu generate()  a prebehne 

celý proces generovania. Základná metóda poskytuje funkcie na získanie instancie triedy pre typ enti-

ty, získanie limitovaného počtu generovaných výsledkov, vytvorenie kategórie entity a vytvorenie 

bloku na domovskej stránke. 

Metóda interne vytvára instancie tried pre jednotlivé typy entít (ak je daný typ vybraný ku ge-

nerovaniu), pričom nad každou volá opäť funkciu generate() ; ako prvé vždy nutne vytvára publi-

kácie. Implementované typy sú publikácie, osoby, organizácie, udalosti, prezentácie, projekty, ocene-

nia, citácie, kľúčové slová, lokácie, siete, tagy, témy, url adresy. Typy majú jednu základnú triedu 

PortalModule\Generating\Entity\Base , od ktorej dedia a ktorá zabezpečuje volanie 

funkcií s kategorizáciou alebo bez nej, vytváranie kategórie, vytvárenie blokov. Konkrétná trieda 

musí implementovať abstraktnú funkciu getResults($category = null) , ktorá vracia vý-

sledky na základe vstupných kritérií. Každá trieda má definovaný zoznam kategórii, ktoré sa pokúša 

vytvárať v rámci daného typu entity, tento zoznam môže byť prázdny. Kategorizovanie daného typu 

entity sa zakladá na rozdelení výsledkov podľa jednoduchého kritéria, nejedná sa o žiaden zložitý 

proces. Prejdeme si teda jednotlivé typy entít a spôsob akým vyhľadávajú výsledky. Publikácie sú 

vždy generované ako prvé a ostatné typy entít sa generujú na základe väzieb na publikácie. 

Publikácie 

Výsledky sú získavané použitím funkcie RrsModule\Fulltext\Query::getResults() . 

V našom prípade vracia funkcia publikácie vyfiltrované podľa zadaných kritérií, t.j. vyhľadáva full-

textovo v abstrakte a obsahu publikácií, publikácie daného typu, publikácie viazané na dané udalosti 

(prípadne udalosti daného typu) a publikácie súvisiace s osobami podľa priezviska (autori, editori). 

Rozšírenie týchto kritérii je jednoduché, stačí doplniť filter do triedy pre fulltextové vyhľadávanie a 

pridať nový element do vyhľadávacieho formulára v triede PortalMo-

dule\Searching\Publicationgenerator . V prípade kategorizácie sa výsledky rozdelia na 

2 kategórie: publikácie typu diplomové, doktorantské práce a tie ostatné. Limit počtu výsledkov platí 

pre každú kategóriu entity osobitne. 

Osoby 

K nájdeným vyfiltrovaným publikáciám sa vygenerujú autori a editori publikácií, zoradení podľa 

„rank“ (poradie uvedenia v danej publikácii). Kategorizácia osôb je rozdelená na autorov a editorov. 

Organizácie 

Vyhľadá všetky organizácie, ktoré sú uvedené ako vydavatelia alebo autori. Kategórie sú teda vyda-

vatelia a autori. 

Udalosti 
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Vyhľadá udalosti daných publikácií (publikácia je žurnálom konferencie). Kategórie nie sú definova-

né. 

Prezentácie 

Vygeneruje prezentácie, na ktorých boli publikácie prezentované. Kategórie nie sú definované. 

Ocenenia 

Vyhľadá ocenenia, ktoré získali autori vygenerovaných publikácií, zoradené podľa poradia autorov. 

Kategórie nie sú definované. 

Citácie 

Vyhľadá citácie, ktoré sú obsiahnuté v publikáciách. Kategórie nie sú definované. 

Lokácie (krajina, mesto, adresa) 

Vygeneruje lokácie autorov a editorov publikácií, zoradené podľa poradia autorov. Kategórie nie sú 

definované. 

Siete (sociálne siete a blogy) 

Vygeneruje siete autorov a editorov publikácií, zoradené podľa poradia autorov. Kategórie nie sú 

definované. 

Projekty, kľúčové slová, tagy, témy, url adresy 

Vygeneruje projekty, kľúčové slová, tagy, témy, url adresy súvisiace s publikáciami. Kategórie nie sú 

definované u žiadneho typu entity. 

5.2.3.2 Inteligentná metóda 

Metóda dedí všetky vlastnosti základnej metódy a naviac pridáva svoje vlastné vylepšenia. V prvom 

kroku sa vykonáva ten istý postup ako v predchádzajúcej metóde, ale po ukončení procesu  sa pokúsi 

zo všetkých vygenerovaných kategórií portálu vyhľadať relevantné dáta a pridá ich na koniec do 

„whitelist“ danej kategórie. Limitovaný počet doplňujúcich výsledkov je globálne nastavenie portálu 

(viz kapitola 5.4.1.4), ale samozrejme nie je problém pridať ho ako parameter pri generovaní. Metóda 

vytvára instancie tried, ktoré dedia od PortalModule\Generating\Smart\Base   a spúšťa na 

nich funkciu generateAll($filter = array()) . Funkcia primárne dopĺňa dáta do všetkých 

kategórií. Pridaním filtra je možné nastaviť pregenerovanie len vybraných kategórií entít, čo sa vyu-

žíva v automatickom móde kategórie entity (viz kapitola 4.2.1.3). Nad každou z týchto vybraných 

kategórií následne volá na instancii funkciu generate() , ktorá je v základnej triede definovaná 

ako abstraktná. Každý typ entity môže definovať viacero dotazov pre vyhľadávanie nových výsled-

kov v určitom poradí; poradie dotazov je jednoduché zmeniť na úrovni programu a určiť si tak priori-
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ty zisťovania závislostí. Generovanie danej kategórie sa zastaví, ak dosiahne limitovaný počet vý-

sledkov. Na konci generovania údajov, v rámci kategórie, metóda volá funkciu afterGenera-

te() , ktorá slúži na úpravu konečných výsledkov (napr. poradia). Funkcia je volaná nad kategóriou 

pri generovaní portálu a v automatickom móde (nesnaží sa vylepšovať údaje v poloautomatickom 

móde). Popíšme si jednotlivé typy entít a ich priebeh generovania. 

Publikácie 

Zo všetkých publikácií v danej kategórii („whitelist“) vezme osoby (autorov a editorov publikácií) 

a nájde ďalšie publikácie, ktorých sú tieto osoby autormi alebo editormi, zoradené podľa poradia 

autorov v daných publikáciách. Príklad dotazu v jazyku DQL (Doctrine Query Language): 

SELECT P.id FROM RrsModule\Entities\Publication P  ;vyber publikácie 

            JOIN P.jperspubls PP    ;ktoré majú aut., edit.  

            JOIN PP.person PE     ;tieto osoby sú 

            JOIN PE.jperspubls PPE    ;autormi, editormi  

            JOIN PPE.publication PUS   ;aktuálnych publikácií 

            WHERE P.id NOT IN (1, 2, 3)   ;okrem aktuálnych 

            AND PUS.id IN (1, 2, 3)    ;na ktoré sa viažu 

            GROUP BY P.id, PP.author_rank   ;bez duplicít 

            ORDER BY PP.author_rank ASC   ;zoradené podľa poradia 

 

Následne vyberie publikácie z rovnakej sady. Každá publikácia môže patriť do určitej sady, ak ju 

majú publikácie definovanú, pokúsi sa generátor nájsť ďalšie publikácie patriace do tejto sady. Po-

dobným spôsobom ako u osôb, generátor hľadá publikácie organizácií, ktorých sú vydavateľmi. Po-

sledný spôsobom je hľadanie podobných publikácií za pomoci klasifikátora (viz kapitola 5.4.7.3). 

Klasifikátor sa využíva ako posledný z testovacích dôvodov, ale posúvanie priority procesov nie je 

problémom. Funkcia  afterGenerate()  nastaví poradie publikácií podľa roku publikovania 

v danej sade (nové na začiatok), tzn. zoberie publikácie z rovnakej sady PUB1 (4. v poradí) a PUB2 

(10. v poradí) a ak je PUB2 novšou publikáciou, nastaví ju ako 4. v poradí a PUB1 ako 10. v poradí. 

Funkcia teda neprehadzuje samovoľne výsledky na začiatok zoznamu, aj keď majú horšie vyhľadáva-

cie skóre. 

Osoby 

Podobne ako pri generovaní relevantných publikácií sa hľadajú osoby, tzn. vyhľadajú sa publikácie 

k vygenerovaným osobám (autorom, editorom) a z týchto sa snaží generátor nájsť ďalšie súvisiace 

osoby podľa poradia osôb v rámci publikácií. V nasledujúcich krokoch vyberá generátor osoby 

z rovnakých organizácií, potom osoby zúčastnené na rovnakých udalostiach. 

Organizácie 
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Organizácie umožňujú zaradenie do stromovej štruktúry, preto generátor hľadá v prvých dvoch kro-

koch priamych rodičov a potomkov z už vygenerovaných organizácií. V tomto procese je otázne, či 

má generátor zachádzať hlbšie do stromovej štruktúry, nemusí to byť chcená vlastnosť. V životnom 

cykle portálu sa tento proces spúšťa na základe notifikácií a pri zaradení potomka alebo rodiča orga-

nizácie do portálu bude generátor ponúkať ďalších potomkov alebo rodičov (viz kapitola 5.2.4.4). 

V poslednom kroku vyhľadáva organizácie umiestnené v rovnakých lokáciách. 

Udalosti 

Udalosti sú taktiež štrukturované do stromu, s čím generátor počíta a vyhľadáva priamych rodičov 

a potomkov. Nadväzujúce udalosti predstavujú jednu sadu, preto sa generujú ďalšie udalosti 

z rovnakej sady. Funkcia  afterGenerate()  nastaví poradie udalostí podľa roku uskutočnenia 

v danej sade (podobne ako publikácie). Rok udalosti sa získava zo skratky udalosti, napr. „UDA-

LOST 2006“, „UDALOST99“. Dvojciferný rok je braný ako rok 20. storočia. 

Prezentácie 

Generujú sa prezentácie z rovnakých udalostí ako súčasné prezentácie zo zoznamu („whitelist“). Ná-

sledne generátor hľadá prezentácie, ktoré boli prezentované tými istými osobami ako vygenerované 

a nakoniec prezentácie, ku ktorým prispeli tie isté osoby.  

Ocenenia 

Zo zoznamu ocenení sa vyberú osoby, ktoré ich získali a z nich sa vygenerujú ďalšie ocenenia, ktoré 

získali. 

Citácie 

Zo zoznamu citácií sa vyberú osoby, ktoré s nimi súvisia a z nich sa vygenerujú ďalšie súvisiace citá-

cie. 

Lokácie (krajina, mesto, adresa) 

Z vygenerovaných lokácií generátor získa súvisiace osoby, z týchto osôb sa pokúsi vygenerovať súvi-

siace lokácie daných osôb. Ďalším spôsobom je získavanie lokácií z oblastí (geoplanet), vyhľadávajú 

sa lokácie z rovnakých oblastí. 

Siete (sociálne siete a blogy) 

Zo zoznamu sietí sa vyberú osoby, ktoré s nimi súvisia a z nich sa následne vygenerujú ďalšie súvi-

siace siete osôb. 

Projekty 
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Projekty sa generujú piatimi procesmi, tri sú založené na organizáciách a dva na osobách, pričom 

v každom sa zo zozmanu projektov vyberajú organizácie, príp. osoby, z ktorých sa generujú súvisiace 

projekty. Sú to organizácie, ktoré sponzorovali, organizovali alebo sa zúčastnili na projektoch. U osôb 

sú to ľudia zodpovední za projekty a tí, ktorí na nich pracovali. 

Kľúčové slová 

Z kľúčových slov a súvisiacich publikácií sa vygenerujú ďalšie (na portále ešte neobsiahnuté) súvi-

siace kľúčové slová. 

Tagy 

Nové tagy sú generované tromi procesmi. Vyhľadávajú sa súvisiace publikácie, osoby a organizácie, 

z ktorých sú súvisiace tagy generované. 

Témy 

Témy sú generované z priamych potomkov a rodičov na základe stromovej štruktúry. Ďalšie témy sa 

hľadajú zo súvislostí s publikáciami a rovnako aj s osobami. 

Url adresy 

Url adresy generátor vyhľadáva zo súvisiacich publikácií, osôb, organizácií a udalostí, z ktorých ná-

sledne generuje ďalšie url adresy. 

5.2.4 Úlohy spúšťané plánovačom 

Po samotnom vygenerovaní portálu, generátor spustí všetky úlohy plánovača, ktoré dokončia zvyšné 

procesy, potrebné a užitočné k správnemu chodu aplikácie. Tieto úlohy sú spúštané aj počas životné-

ho cyklu portálu v definovaných časových intervaloch (viz kapitola 5.4.4). 

5.2.4.1 Pregenerovanie dát 

Táto úloha (Regenerate ) prejde všetky vygenerované záznamy (publikácie, osoby apod.) na portá-

le, ktoré sa viažu na RRS databázu a načíta ich základné informácie do databázy portálu. Tieto údaje 

sa následne zobrazujú napr. v blokoch bez ďalšej nutnej komunikácie s RRS. Pri každom spustení 

úlohy sa pregenerujú záznamy pre prípad zmeny dát. Ak boli už vygenerované záznamy na portále 

zmazané z databázy RRS, úloha pošle notifikáciu (viz kapitola 5.4.6) všetkým užívateľom, krorí sú na 

toto upozornenie registrovaní a zmaže väzbu na záznam z databázy portálu. Pri zmene údajov zapíše 

dátum zmeny, pri zmazaní prepočíta poradie ostatných záznamov v kategóriách, do ktorých daný 

záznam patril. 

Úloha zahŕňa ešte jeden proces, ktorý vypočítava najpopulárnejší záznam portálu (viz kapitola 

5.4.8.5) a zapíše sa do globálnej konfiguračnej hodnoty portálu (viz kapitola 5.4.1.4). 
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5.2.4.2 Čistenie dát 

Úloha (Sanitize ) dopĺňa predchádzajúcu úlohu, ktorá maže len väzby na kategórie entít 

s rozosielaním upozornení. Čistenie je myslené ako mazanie chýbajúcich RRS záznamov 

z vygenerovaných dát (informácie o záznamoch v xml), z dát pre našeptávač a z ďalších väzieb medzi 

dátami portálu a dátami RRS. 

5.2.4.3 Našeptávač 

Našeptávač (Completer ) vytiahne názvy (s limitovanou dĺžkou) z vygenerovaných záznamov, vy-

braných typov entít, uloží ich do databázy portálu a neskôr využíva ako dáta pre našeptávač portálu. 

5.2.4.4 Inteligentná úloha 

Úloha (Smart ) súvisí s inteligentnou metódou generovania portálu (viz kapitola 5.2.3.2). Rovnako 

ako inteligentná metóda pre vybrané typy entít a kategórie portálu, s využitím jej tried a funkcií, sa 

snaží nájsť relevantné výsledky z už vygenerovaných dát portálu; proces hľadania dát je teda veľmi 

podobný. Rozdiel je v tom, že úloha tieto nové dáta negeneruje samovoľne k ostatným dátam, ale 

rozosiela notifikácie (viz kapitola 5.4.6), v ktorých ponúka ich zoznam spolu s odkazmi na zaradenie 

do „whitelist“ alebo „blacklist“ v rámci danej kategórie entity. Počet výsledkov je limitovaný ako 

súčet limitu pre danú kategóriu a globálneho nastavenia pre inteligentnú metódu (viz kapitola 5.2.3.2). 

Každý proces vyhľadávania, podľa typu entity, teda môže pozostávať z niekoľkých krokov. Pri gene-

rovaní nových záznamov sa generátor zastaví pri dosiahnutí limitu počtu výsledkov, ale pri generova-

ní notifikácií úloha prechádza a limituje jednotlivé kroky; napr. do celkový súčtu limitu ostáva 5 zá-

znamov, takže do notifikácie pridá 5 relevantných publikácií podľa osôb, potom 5 z rovnakej sady, 5 

od tých istých vydavateľov apod. Správca portálu má tak k dispozícii viac možností, ale portál zby-

točne nezaradzuje prípadné nechcené záznamy. 

5.2.4.5 Automat 

Úloha (Automat ) opäť využíva inteligentnú metódu, ale pregeneruje len kategórie entít 

v automatickom móde (viz kapitola 4.2.1.3). Najprv sa pokúsi vyhľadať lepšie výsledky funkciou 

generateBetter()  a na základe vyhľadávacích kritérií určených pri vygenerovaní portálu ich 

zaradí na začiatok „whitelist“. Zvyšné staré výsledky necháva na konci zoznamu. Postup procesu 

vyhľadávania je rovnaký ako pri generovaní portálu (viz kapitola 5.2.2). Po pridaní záznamov na 

začiatok „whitelist“ prepočíta poradie v rámci kategórie. Na konci procesu, ak ostane miesto pre ďal-

šie záznamy, použije funkciu inteligentnej metódy generate()  a opäť bez ďalších notifikácií 

priamo pridáva záznamy do danej kategórie entity. 
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5.2.4.6 Čistenie databázy 

Táto úloha (SanitizeDB ) pripomína čistenie dát, ale je časovo náročnejšia, pretože prechádza 

zvyšné tabuľky, ktoré ukladajú väzby s databázou RRS. Jedná sa o komentáre, hodnotenie 

a popularitu entít. Keďže môžme komentovať, hodnotiť a merať popularitu všetkých záznamov RRS, 

bolo by veľmi neefektívne spúšťať úlohu čistenia databázy príliš často, pretože musí skontrolovať 

existenciu všetkých údajov z týchto tabuliek portálu v databáze RRS. Tento prípad náročnosti nastane 

samozrejme na portáloch s vyššou návštevnosťou. Čistenie údajov tohto typu sa môže zdať zbytočné, 

ale pri zobrazovaní a počítaní štatistík portálu (viz kapitola 5.4.8.5) nastáva potencionálne riziko za-

radenia neexistujúcich záznamov na stránku, čím sa by sa pri zobrazení detailu záznamu zobrazila 

chybová stránka typu „404“ (stránka nebola nájdená). Nezabúdajme, že sa pri generovaní cez generá-

tor spúšťajú všetky úlohy a tým aj toto čistenie (viz kapitola 5.2.1). 

5.2.4.7 Osoba 

Úloha (Person ) je zameraná na personalizáciu. Iteruje všetkých užívateľov portálu a generuje údaje, 

ktoré by pre nich mohli byť zaujímavé. V prvom rade priradí danému užívateľovi osobu z databáze 

RRS na základe priezviska. V prípade viacerých výsledkov vyfiltruje osoby podľa mena alebo iniciá-

ly.  Ak ani to nestačí na jednoznačnú idetifikáciu, priradí užívateľovi viacero osôb v náhodnom pora-

dí, pričom sa do úvahy berie prvý v poradí. Toto poradie osôb alebo konkrétne osoby si môže užíva-

teľ ručne nastaviť na svojej nástenke (viz kapitola 5.4.2).  Na základe tejto osoby, úloha vygeneruje 

jej publikácie, organizácie, udalosti a ocenenia a priradí ich danému užívateľovi. Tieto dáta sú potom 

na portále graficky vyznačované pre daného užívateľa. Tento proces (pre daného užívateľa) prebieha 

rovnako pri registrácii užívateľa, príp. pri prvom prihlásení cez OpenID. 

5.3 Proces po vygenerovaní portálu 

Po úspešnom dokončení generovania portálu, príp. po niekoľkých cykloch spustenia generátora má-

me k dispozícii možnosť dodefinovať a upraviť údaje zobrazované na portále. V tejto chvíli nás budú 

hlavne zaujímať dve položky v menu: Kategórie a Správy. V doručených správach (viz kapitola 5.4.5) 

si môžeme prezrieť a pridať z nich ďalšie podobné záznamy (ak nejaké daná úloha nájde) z databáze 

RRS, a to pre každú kategóriu. Pod položkou kategórií nájdeme zoznam už vygenerovaných kategórií 

entít, ktoré si popíšeme v nasledujúcej kapitole. 

5.3.1 Kategórie entít 

Okrem úpravy už vygenerovaných kategórií je možné vytvoriť svoje vlastné a nadefinovať ich para-

metre manuálne; rovnaké nastavenia platia pre existujúce kategórie. Vyhľadávanie výsledkov je po-

dobné ako pri generovaní (viz kapitola 5.2.2.1), ale poskytuje rozšírené možnosti. Kritéria pre vyhľa-

dávanie sú špecifické pre každý typ entity, pričom každá trieda daného typu dedí od základnej triedy 
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PortalModule\Searching\Base . Táto abstraktná trieda poskytuje implicitné funkcie pre zob-

razovanie výsledkov a abstraktné funkcie pre vyhľadávanie, definovanie kritérií, definovanie formu-

lárových prvkov, ukladanie kritérií apod. Spoločné vlastnosti vysvetlíme v kapitole Obecné vlastnos-

ti, ostatné špecifické charakteristiky v kapitolách pre daný typ entity. 

5.3.1.1 Obecné vlastnosti 

Každá kategória so sebou nesie svoj názov, popis, mód (viz kapitola 4.2.1) a limit počtu výsledkov 

(viz obrázok 5.3). V sekcii vyhľadávacích kritérií má kategória vlastné kritéria podľa typu entity. 

Tieto kritéria sú vytvorené a uložené z kritérií pri generovaní portálu. Nezabúdajme, že na ich zákla-

de, portál spúšťa úlohy a ponúka relevantné záznamy z RRS, takže ich zmena a uloženie sa prejaví aj 

v životnom cykle portálu. Ak na editácii spustíme pregenerovanie entít, dôsledok predstavuje spuste-

nie úlohy Pregenerovanie dát (viz kapitola 5.2.4.1), ale len v rámci danej kategórie.  

Editácia kategórie zahŕňa tiež 3 typy zoznamov (viz obrázok 5.4): zoznam výsledkov z kritérií, 

zoznam vygenerovaných záznamov „whitelist“ a zoznam nechcených záznamov „blacklist“. Dáta je 

možné veľmi jednoducho presúvať medzi jednotlivými zoznamami (Ajax prekresľovaním) a tým 

zaradiť vlastné dáta medzi vygenerované výsledky, ktoré chceme na portále zobrazovať. Vyradenie 

záznamov z portálu, zaradenie do „blacklist“ alebo naspäť do „whitelist“ vyplýva z možnosti presú-

vania položiek medzi zoznamami. Údaje, ktoré chceme na portále zobrazovať sú teda vo „whitelist“. 

Údaje, ktoré nechceme zobrazovať ani nechceme, aby nás portál na nich upozorňoval (v zmysle rele-

vatných výsledkov) sú v „blacklist“. Vyhľadávací zoznam obsahuje všetky záznamy kvôli porovnaniu 

skóre s ostatnými výsledkami.  

Zoznamy „whitelist“ a „blacklist“ ponúkajú nastavenie poradia výsledkov (Ajax), v akom sa 

majú na portále zobrazovať (presúvanie susedných položiek, na začiatok alebo koniec). Ak chceme 

informácie o danom zázname doplniť, portál ponúka rozšírenie o textovú poznámku, ktorá sa zobra-

zuje pri danom údaji v rámci kategórie. 

Stránkovanie vyhľadávacieho zoznamu je implementované špecifickým spôsobom. Trieda da-

ného typu entity dedí od klasického stránkovača alebo od upraveného. Klasický stránkovač je použitý 

pri vyhľadávaní publikácií cez Solr. Upravený stránkovač je použitý vo väčšine prípadov 

a zabezpečuje stránkovanie na nasledujúcu stránku, ak je dostupná alebo skok na zadanú stránku zo-

znamu. Cieľ tejto úpravy je vyhnúť sa dotazu na celkový počet výsledkov, pretože takéto dotazovanie 

sa prevádza v databáze sekvenčne bez použitia indexu a je veľmi neoptimálne (viz kapitola 6.2.4).  
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Obr. 5.3: Nastavenie kategórie entity 

 

Obr. 5.4: Nastavenie zoznamov kategórie entity 
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5.3.1.2 Publikácie 

Kategórie typu publikácie ponúkajú hneď niekoľko typov vyhľadávania a zobrazovania kritérií pre 

vyhľadávanie. Je to aj ukážka možného jednoduchého rozšírenia ďalších prístupov k jednému typu 

entity. Implicitný spôsob je fulltextové vyhľadávanie pomocou PostgreSQL a implementované je aj 

vyhľadávanie cez rozhranie Solr a klasifikátor. Vyhľadávanie cez rozhranie Solr sa navonok neodli-

šuje od fulltextového PostgreSQL vyhľadávania okrem odlišných kritérií. Pri vyhľadávaní klasifiká-

torom definujeme zoznam položiek, pre ktoré chceme vyhľadať podobné výsledky a tiež zoznam 

položiek, ktorým sa výsledné záznamy nemajú podobať. Pri ukladaní kritérií sa nemusíme báť straty 

kritérii z ostatných prístupov, pretože všetky prístupy majú svoje vlastné unikátne „kľúče“ kritérií 

a rovnako pri spúštaní úloh generátora si daná úloha načítava len tie kritéria, ktoré potrebuje. 

5.3.1.3 Ostatné typy entít 

Ostatné entity majú istú súvislosť s publikáciami a poskytujú podobné prístupy pri vyhľadávaní, a to 

fulltextové vyhľadávanie v publikáciách (viz kapitola 5.4.7.1) a vyhľadávanie v kategóriach portálu. 

Pri zadaní kritéria podľa publikácií sa vyhľadá prvých sto vyhovujúcich publikácií, ku ktorým portál 

zobrazí súvisiace záznamy daného typu entity (napr. nájde všetkých autorov a editorov daných publi-

kácií). Vyhľadávanie podľa kategórie napomáha k lepšiemu prepojeniu záznamov na portále 

a k vyhľadávaniu relevantných údajov. Každý typ entity má definovaný vlastný zoznam typov entít, 

v ktorých vyhľadáva. V ponuke sa zobrazia všetky kategórie portálu z definovaných typov s názvom 

kategórie a popisom spôsobu hľadania. Na základe tohto kritéria portál nájde súvisiace záznamy 

(napr. vyhľadá všetkých autorov a editorov publikácií z kategórie Publikácie). 

Osoby 

Kategórie typu osoby umožňujú zadať zoznam priezvísk osôb, fulltextový dotaz na publikácie (autor, 

editor). Vyhľadávanie súvisiacich osôb podľa kategórií portálu poskytuje dotazy publikácie (autor, 

editor), ocenenia, lokácie, organizácie, prezentácie (osoba ich prezentovala), projekty (osoba na nich 

pracovala), url adresy, tagy, témy, udalosti a siete. 

Organizácie 

V organizáciách portál vyhľadáva na základe typu, fulltextovo v publikáciách (zvlášť autori 

a vydavatelia), na základe priezvisk osôb (osoby v organizáciách). V kategóriách portál hľadá na 

základe publikácií (autori), projektov (organizácia ich riadila), lokácií, tagov a url adries. 

Udalosti 

Udalosti sú vyhľadávané podľa typu, súvisiacich publikácií a priezvisk osôb. Definované kategórie sú 

publikácie, osoby, organizácie, lokácie, url adresy a tagy. 

Prezentácie 
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Súvisiace publikácie a priezviská osôb sú kritéria pre vyhľadávanie v prezentáciách. Kategórie zahŕ-

ňajú publikácie, osoby (prezentujúce), tagy, url adresy a témy. 

Ocenenia, lokácie, citácie, siete, projekty , kľúčové slová, tagy, témy, url adresy 

Rovnakým štýlom ako predchádzajúce typy entít je implementované vyhľadávanie aj pre tieto typy. 

Rozšírenie o ďalšie kritéria a zmena stavby dotazov je aj v tomto prípade jednoduché a flexibilné. 

5.4 Moduly 

V predchádzajúcich kapitolách sme si priblížili postup akým portál generuje, nastavuje a zobrazuje 

dáta. Celý tento proces je závislý na funkčnosti a službách jednotlivých modulov aplikácie. Popis 

modulov nám ešte viac odhalí spôsob akým portál pracuje, ukáže súčasné možnosti portálu a taktiež 

znázorní postup rozšírenia funkcionality portálu na úrovni užívateľa aj vývojára. 

5.4.1 Systém 

Základnou funkciou systémového modulu je príprava dát a prostredia pre zobrazenie konkrétnej 

stránky. Poskytuje základné triedy pre jednoduchšiu prácu s údajmi, pripojenie do databáz, zobrazo-

vanie blokov, načítanie konfiguračných údajov, prácu s udalosťami, prevod záznamov do xml formátu 

a späť.  

5.4.1.1 Zobrazenie stránky a kešovanie 

Trieda SystemModule\BasePresenter  , od ktorej dedia všetky ostatné „presentery“, obsluhuje 

nastavenie jazyka, komponenty Translator (viz kapitola 5.5), zaregistruje pomocné funkcie (helpers), 

nastaví dáta pre šablónu, načíta dáta blokov a vytvorí menu. Dáta blokov sa načítavajú pre aktuálnu 

stránku a sú kešované. Vzhľadom na personalizáciu portálu je obsah blokov špecifický pre každého 

užívateľa a je nutné kešovať každému užívateľovi jeho obsah. Ak by bol portál nasadený ako web 

väčšieho rozsahu s očakávanou vyššou návštevnosťou, bolo by vhodnejšie vypnúť kešovanie pre 

prihlásených užívateľov. Druhým problémom je spôsob kešovania. Trieda 

Nette\Caching\FileStorage  používa na ukladanie objektov funkciu PHP serialize 

[35], ktorá nedokáže správne uložiť objekty vrstvy Doctrine, preto je nutné použiť kešovanie APC 

(Alternative PHP Cache). APC nie je priamou súčasťou PHP 5.3 (až od verzie PHP 5.4), preto som 

použil dočasné riešenie ukladania dát do session . Prechod na kešovanie pomocou APC, pri použití 

triedy Nette\Caching\ApcStorage  (nie je priamou súčasťou frameworku), by znamenal nas-

tavenie služby v konfigurácii a zmenu ukladania v „presenteri“ (asi 2 riadky kódu). Nastavenie 

kešovania a jeho invalidácia je implementovaná a pri zmene prístupu (APC) nie je potrebné nič 

meniť. Nezabúdajme na invalidáciu dát, ktorú je nutné vykonať na miestach, ktoré ovplyvňujú obsah 

blokov (napr. nastavenie poradia záznamov). 



 42 

5.4.1.2 Bloky 

Modul ponúka nadefinovať ľubovoľné bloky dát a zobrazovať ich zoradené na určených stránkach a 

miestach. Tento prístup sa využíva pri zobrazovaní bloku prihláseného užívateľa alebo publikácií na 

domovskej stránke. 

Ak si chceme vytvoriť vlastný typ bloku, musíme vytvoriť triedu, ktorá dedí od SystemMo-

dule\Block  a umiestniť ju v niektorom z modulov v adresári Block . V triede preťažíme pre-

mennú template , ktorá obsahuje cestu k šablóne pre zobrazenie bloku. Dáta poslané šablóne 

zaistíme funkciou getData(array $options) , ktorá vracia pole dát. Parameter funkcie obsa-

huje nastavenia bloku. Ak chceme definovať nastavenia bloku preťažíme funkciu setFormEle-

ments(\Nette\Forms\Form $form)  a pridáme do formulára elementy, ktoré budeme nasta-

vovať z administrácie. Uloženie vybraných hodnôt z elementov zaistíme funkciou getOptionsKe-

ys() . Funkcia vracia pole kľúčov korešpondujúcich s kľúčami elementov. Do databáze sa ukladajú 

hodnoty vo formáte json , ale v aplikácii sú reprezentované ako pole.  

Každý blok daného typu, vytvorený užívateľom z administrácie má vlastné nastavenia. Okrem 

špeciálnych nastavení bloku, sú definované aj obecné nastavenia platiace pre každý blok. Pri editova-

ní nastavujeme názov a popis bloku (v povolených jazykoch), poradie, typ bloku, umiestnenie na 

stránke a stránku (modul, rozhranie, presenter, akciu). Ak nedefinujeme parametre stránky, blok sa 

bude zobrazovať na všetkých (blok prihláseného užívateľa). Ak definujeme iba modul, blok sa zobra-

zí na všetkých stránkach daného modulu. Podobná logika platí aj pre rozhranie (backend, frontend), 

presenter a akciu. Databáza a spôsob vykresľovania umožňujú zobrazovať blok na viacerých presne 

definovaných stránkach, ale užívateľské rozhranie túto možnosť zjednodušuje len na jednu stránku 

pre daný vytvorený blok v administrácii. Umiestnenie bloku na stránke zabezpečuje hlavná šablóna 

aplikácie (layout.phtml), ktorá vykreslí bloky v danej časti a môže im takto nadefinovať kaskádové 

štýly (css). Zoznam typov blokov v ponuke  sa vytvára iterátorom cez adresáre a súbory. Iterátor pre-

hľadá adresár Block  vo všetkých moduloch a vyberie triedy dediace základnú triedu bloku. 

5.4.1.3 Udalosti 

Aplikácia poskytuje, z pohľadu vývojára, vytváranie udalostí a pripojenie spätných funkcií (call-

backs) na tieto udalosti. Vytvorená udalosť musí byť trieda, ktorej rodičom je SystemMo-

dule\Event\Base , príp. implementuje jedno z rozhraní IDebug , IError , IMessage , INo-

tice , IWarning . Spätná funkcia udalosti je trieda so statickou funkciou. Udalosť a jej „callbacky“ 

musíme zaregistrovať v databáze. Vyvolaním udalosti na jej instancii funkciou fire() , systém 

spustí všetky „callbacks“. Jednotlivé udalosti si definujú svoje sprievodné vlastnosti a tým poskytujú 

spätným funkciám ďalšie informácie o udalosti. Vyvolávanie udalostí používa modul Notifikácie (viz 

kapitola 5.4.6), napr. pri zmazaní záznamu z databázy RRS. 
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5.4.1.4 Konfigura čné hodnoty 

Okrem konfigurácie frameworku modul ukladá ďalšie konfiguračné hodnoty do databázy bez zásahu 

do kódu. Konfigurácia vyžaduje nastavenie modulu, kľúča a samotnej hodnoty. Hodnotu získame: 

SystemModule\System::getConfigValue('portal','limit generating') . 

Momentálne systém obsahuje tieto konfiguračné hodnoty: 

• pamäťový limit PHP (system, memory_limit) – zvyšuje limit pamäte pri spúšťaní dáv-

kových skriptov 

• časový limit PHP (system, time_limit) – zvyšuje limit trvania behu skriptu pri spúšťaní 

dávkových skriptov 

• email odosielateľa (notify, email_from) – email implicitného odosielateľa emailov 

• meno odosielateľa (notify, email_name_from) – meno implicitného odosielateľa emai-

lov 

• limit počtu generovaných záznamov (portal, limitgenerating) – ak nie je nastavený li-

mit počtu generovaných záznamov, použije sa táto hodnota 

• limit počtu generovaných relevantných záznamov (portal, smartlimit) – pri vytváraní 

notifikácií o nových záznamoch v RRS je počet limitovaný touto hodnotou 

• najlepšia popularita portálu (portal, best_popularity) – na detaile záznamu sa zobrazu-

je pomer popularity záznamu a najpopulárnejšieho záznamu portálu. Výsledok sa pre-

počítava pomocou plánovača v časových intervaloch. 

 

5.4.2 Užívatelia 

Primárna úloha modulu je prihlasovanie a registrácia užívateľov, zobrazovanie dát podľa oprávnení, 

správa opravnení a užívateľských údajov. Modul poskytuje základný „presenter“ UsersModu-

le\SecuredPresenter , ktorý zabezpečuje zobrazovanie dát užívateľom podľa nastavených rolí. 

Správca portálu má oprávnenie nastavovať role (oprávnenia) všetkým užívateľom portálu. Každý 

užívateľ má k dispozícii základné nastavenia ako email (unikátna položka v rámci portálu), prezývku 

(nie prihlasovacie meno), meno, priezvisko, heslo, implicitný jazyk (v tomto jazyku prijíma notifiká-

cie) a notifikácie, na ktoré chce byť upozorňovaný. Súčasťou modulu je blok Prihlásený užívateľ, 

ktorý sa zobrazuje na všetkých stránkach. 

Prihlasovanie užívateľov je implementované pomocou definovaných ovládačov (databáza, 

OpenID). Každý užívateľ môže mať definovaných viacero prihlásení, pričom unikátna je kombinácia 

prihlasovacieho mena a ovládača, tzn. jeden užívateľ sa môže do portálu prihlasovať cez viacero 

OpenID účtov. Užívateľské rozhranie, ktoré umožňuje spravovať tieto ovládače zo strany užívateľa 

nie je implementované. Užívateľ má možnosť priamej registrácie na portál (databázový ovládač) ale-

bo prihlásením cez jeho existujúci OpenID účet. Pri prvom prihlásení cez OpenID portál zaregistruje 
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užívateľa automaticky a načíta informácie z jeho účtu do účtu portálu. Jednotlivé ovládače musia 

dediť triedu UsersModule\Auth\Base  a implementovať funkcie  login($username, 

$password, $extra = null) a getLoginForm($presenter) . Obecný prístup teda po-

skytuje definíciu akéhokoľvek spôsobu prihlásenia a jednoduché pridanie ďalších (LDAP, sociálna 

sieť). 

5.4.3 Jazyky 

Modul obsahuje zoznam jazykov. Jeden jazyk je označený ako implicitný, ostatné môžu byť vypnuté 

alebo zapnuté. Momentálne sa používa len anglický jazyk. Portál je implementovaný ako multijazyč-

ný. Preklad statických textov zabezpečuje komponenta NetteTranslator\Gettext , adminis-

trácia týchto prekladov je dostupná v štandardnom vývojom Nette paneli. 

5.4.4 Plánovač 

Modul vyžaduje externý program, ktorý bude spúšťať tento skript v časových intervaloch. Na unixo-

vých systémoch sa pre tento účel používa démon Cron [36]. Modul spúšťa definované úlohy 

v určenom poradí a časových intervaloch. Pre každú úlohu sa nastavuje časový interval samostatne. 

Po spustení externým programom plánovač kontroluje posledné úspešné prebehnutie úlohy a ak časo-

vé rozmedzie prekročilo určený interval, spustí danú úlohu. Každá úloha je spúšťaná v jednej osobit-

nej transakcii, nie všetky v jednej (vnorené transakcie vo vnútri úlohy Doctrine ignoruje). Ak sa nie-

ktorá úloha neočakávane ukončí (exception), plánovač pokračuje a spúšťa ďalšie úlohy. 

Z administrácie je možné nastaviť časové intervaly. 

Ak chceme definovať vlastnú úlohu, musí naša úloha dediť základnú triedu SchedulerMo-

dule\Task\Base , implementovať statickú funkciu action()  a musí byť zaregistrovaná 

v databáze. Keďže sa jedná o dávkové skripty, plánovač využije konfiguráciu aplikácie a pri spustení 

zvýši pamäťový a časový limit PHP (viz kapitola 5.4.1.4), ak to dovoľuje konfigurácia servera.  

Plánovač sa z príkazového riadku spúšťa (v koreňovom adresári) týmto spôsobom: 

php indexc.php scheduler:backend:default:default  

Z prehliadača plánovač spustíme podľa rovnakého rutovacieho pravidla, v našom prípade podľa kon-

figurácie bootstrap  platí url adresa: scheduler.backend/default/default (alebo kratšie schedu-

ler.backend). 

5.4.5 Správy 

Modul je určený pre komunikáciu portálu s užívateľmi. Ak chce portál oznámiť nejakú informáciu 

užívateľom, pošle im systémovú správu. Modul definuje dva typy správ: systémové a interné. Počet 

typov nie je obmedzený. Užívatelia si môžu medzi sebou posielať interné správy na základe emailo-

vej adresy užívateľa, ktorá je unikátna na portále, ale hlavným účelom sú systémové správy. 
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5.4.6 Notifikácie 

Notifikácie využívajú dve vlastnosti portálu: vyvolávanie udalostí (viz kapitola 5.4.1.3) a vytváranie 

systémových správ z predchádzajúcej kapitoly. Notifikácie sa vyvolávajú pri zmazaní záznamu 

z RRS alebo pri informovaní o relevantných údajoch. Môžme si nadefinovať vlastné notifikácie 

s náväznosťou na systémovú udalosť a príslušné „callbacky“. Notifikácie rozširujú možnosti udalostí 

tým, že viažu danú udalosť na konkrétnych užívateľov a sú nejakého typu. Sú implementované dva 

typy notifikácií: systémová správa a email. Notifikácie sa užívateľom posielajú v ich implicitnom 

jazyku alebo v implicitnom jazyku systému, ak ho nemajú definovaný. 

Ak chceme vytvoriť vlastnú notifikáciu, musíme vytvoriť triedu, ktorá dedí od NotifyModu-

le\Event\Base , definovať „callback“ funkciu a zaregistrovať ich v databáze. Spätná funkcia (ca-

llback) pre notifikácie sa používa v tvare: 

public static function smart(\NotifyModule\Event\Ba se $event) 

{ 

  \NotifyModule\Notify::call($event); 

} 

Registrovaná notifikácia so sebou nesie predmet a telo, ktoré sa použije pri vytváraní správy alebo 

emailu. Preťažením funkcií getSubject($idLang = null)  a getBody($idLang = 

null)  môžme doplniť vlastné texty do správy, príp. doplniť existujúce. 

5.4.7 RRS 

Prostredníctvom modulu RRS komunikujú ostatné moduly s databázou RRS. Modul definuje databá-

zový entitný model, v ktorom sú špecifikované tabuľky, stĺpce, vzťahy medzi jednotlivými tabuľka-

mi. Entitný model vrstvy Doctrine [25] zjednodušuje stavbu zložitých dotazov a zapuzdruje možný 

prechod na iný typ databáze. Aj keď sa používa obecný model, niektoré dotazy sú stavané špeciálne 

pre vlastnosti PostgreSQL, napr. fulltextové vyhľadávanie v databáze [37]. 

5.4.7.1 Fulltextové vyhľadávanie PostgreSQL 

Keďže fulltextové vyhľadávanie je špecifickou vlastnosťou každého typu databáze, modul RRS ho 

zapuzdruje do triedy RrsModule\Fulltext\Query , nad ktorou stačí zavolať funkciu getRe-

sults(array $filter, $limit = 10, $offset = 0) , pričom sa filtruje podľa vstup-

ného poľa parametrov a vracia zoznam publikácií. Hoci sa používa čisté SQL so sémantikou Po-

stgreSQL, výsledok je namapovaný na objekty vrstvy Doctrine a môžme ich používať klasickým 

spôsobom ako objekty. Výsledné objekty majú dostupné stĺpce id, title a abstract.  

Dostupné fulltextové indexy nad stĺpcami publikácií používajú určitú syntax pre vyhľadávanie 

[38]. Z užívateľského rozhrania je dostupná syntax, ktorá sa používa v internetových vyhľadávačoch 
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(napr. Google). Trieda RrsModule\Fulltext\String  prevádza úžívateľskú syntax do vyho-

vujúceho tvaru pre PostgreSQL. Príklady možných vyhľadávacích užívateľských výrazov: 

keyword1 keyword2 keyword3 

keyword1 OR keyword2 AND keyword3 keyword4 

(keyword1 & keyword2) | keyword3 and “some part of text” 

Medzery medzi kľúčovými slovami bez operátora sú nahradzované operátorom OR. Pre lepšie defi-

novanie dotazu môžme využiť logiku aj so zátvorkami. Ak nechcem hľadať podľa jednotlivých kľú-

čových slov, ale podľa časti textu, uzavrieme tento text do úvodzoviek. V prevode syntaxe nahľadaj-

me žiadne zložité parsovanie alebo dokonca lexikálnu analýzu apod. 

5.4.7.2 Fulltextové vyhľadávanie Solr 

Prvotným vyhľadávaním publikácií v databáze RRS bolo fulltextové vyhľadávanie cez rozhranie Solr 

[31]. Toto vyhľadávanie sa stále využíva pri nastavovaní kategórií portálu (viz kaptitola 5.3.1.2) a je 

dostupné pomocou triedy RrsModule\Solr\Base funkciou getResults(array $fil-

ter, $limit = 10, $offset = 0, array $params = arra y(), $return = 

self::RETURN_TYPE_ITERATOR) . Implicitne funkcia vracia definovaný iterátor výsledkov. 

Jeden výsledok je objekt s vlastnosťami id, text, score. Trieda poskytuje dotaz na celkový počet 

záznamov, najlepšie skóre, kešovanie výsledkov podľa vybraných kritérií. Priamu komunikáciu 

s rohraním Solr zabezpečuje knižnica Apache_Solr_Service  (viz kapitola 5.5.1). 

5.4.7.3 Klasifikátor 

Posledným spôsobom vyhľadávania publikácií je použitie externého klasifikátora. Klasifikátor na 

základe určených publikácií vyhľadá publikácie, ktoré sú podobné tým vstupným („whitelist“). Po-

rovnávanie sa prevádza podľa obsahu publikácií. Vstupom klasifikátora môže byť aj zoznam 

nežiadaných publikácií, teda výsledky by sa nemali podobať týmto publikáciám („blacklist“). 

Použitie klasifikátora je opäť jednoduché: 

$class = new \RrsModule\Classifier\Base();  

$results = $class->getResults(array('whites' => arr ay(1,2,3), 

'blacks' => array(8,10))); 

Funkcia getResults()  vracia iterátor výsledkov, pričom jeden výsledok je objekt s vlastnosťami 

id, text, match. Knižnica Curl\Request  (viz kapitola 5.5.1) sa stará o priamo komunikáciu 

s externým klasifikátorom v réžii HTTP požiadavkov a odpovedí. 

5.4.8 Portál 

Hlavný modul tejto práce je Portál. Po vysvetlení všetkých modulov môžeme dokončiť myšlienku 

implementácie a ukázať spôsob fungovania portálu v rámci modulu. Sú v ňom obsiahnuté procesy 

generovania (viz kapitola 5.2), úlohy plánovača (viz kapitola 5.2.3.2), nastavovanie a vytváranie kate-
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górií (viz kapitola 5.3.1), vyhľadávanie a zobrazovanie záznamov portálu aj RRS. V predchádzajúcich 

kapitolách sme si vytvorili obraz o priebehu procesov na pozadí, o generovaní a nastavovaní portálu 

z administrácie. V tejto kapitole si popíšeme užívateľskú časť portálu. 

5.4.8.1 Bloky a ich údaje 

Pre zobrazovanie záznamov z RRS využíva Portál výhody systémových blokov (viz kapitola 5.4.1.2) 

a pre každý typ entity je vytvorená trieda bloku. Bloky entít sa zobrazujú hlavne na domovskej strán-

ke. Dáta záznamov sa nenačítavajú z RRS, ale sú predgenerované na portále. Implicitne sa ukladajú 

len skalárne hodnoty záznamov (jednotlivé stĺpce), ale je možné preťažiť funkciu getValues-

ForXml()  na entite v databázovom modele a dodefinovať ďalšie doplňujúce informácie, ako je to 

v prípade publikácií. Publikácie si predgenerujú okrem skalárnych hodnôt aj zoznam autorov a tiež 

typ publikácie spolu s type_id . Dáta blokov sú zoradené implicitne podľa nastavenia portálu, príp. 

podľa nastavenia konkrétneho prihláseného užívateľa. 

5.4.8.2 Zoznamy údajov 

Z jednotlivých blokov je odkaz na plný stránkovaný zoznam údajov. Prihlásený užívateľ si môže 

tento zoznam preusporiadať podľa vlastných potrieb. Ak bude neskôr na portál pridaný ďalší záznam 

do tohto zoznamu a užívateľ má nastavené vlastné poradie, zobrazujú sa tieto nové záznamy na konci 

zoznamu. V prípade potreby je dostupný resetovací odkaz, ktorý zmaže užívateľské poradie. Potom 

sa zobrazujú údaje podľa nastavenia portálu až do ďalšej zmeny poradia užívateľom. Pri pohybe myši 

nad záznamom sa zobrazí poznámka správcu portálu k danému záznamu v rámci kategórie. 

5.4.8.3 Detail záznamu 

Pri zobrazovaní detailu konkrétneho záznamu sa používajú dve metódy: zobrazenie orezaného detailu 

a zobrazenie plného detailu. Orezaný detail sa načítava technikou Ajax do modálneho okna 

a poskytuje vybrané informácie so zobrazením pomeru popularity. Jednotlivé záznamy na detailoch 

na seba navzájom odkazujú a pri prechádzaní z jedného do druhého sa vôbec nemusí reloadovať 

stránka, ale celý proces prebieha prekresľovaním modálneho okna, napr. na detaile publikácie je zoz-

nam autorov a na detaile autora sú publikácie, ktorých je autorom (viz obrázok 5.5). Plný detail zá-

znamu poskytuje všetky informácie a väzby z databáze RRS. Zoznamy, ktoré sa vzťahujú k danému 

záznamu a majú potenciál vyššieho počtu výsledkov sú stránkované (Ajax) na konci detailu, ale zob-

razujú sa aj v hornej časti stránky v limitovanom počte. 

Pri zobrazení detailu záznamu (orezaného alebo plného) užívateľom portál inkrementuje popu-

laritu. Popularita sa nezvyšuje ak užívateľ zobrazuje detail viackrát v určitom časovom intervale. 

Interval je momentálne nastavený na jednu hodinu. Zvyšovanie popularity sa teda počíta na základe 

posledného zobrazenia detailu a užívateľa. Ak je užívateľ prihlásený, identita sa určuje podľa jeho ID. 

Pre anonymného užívateľa portál určí identitu podľa IP adresy. IP adresa je uložená ako text a nerobí 
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sa rozdiel medzi jej verziami, pretože v tomto prípade je to zbytočné. V prípade potreby je ideálne 

riešenie využiť vlastnosti typu databáze a pre PostgreSQL definovať stĺpec tabuľky ako cidr  alebo 

inet  [37]. Každý záznam poskytuje možnosť pridania vlastného komentára a hodnotenia (1-5). Po-

pularita, hodnotenia a komentáre sa využívajú tiež na zobrazovanie štatistík portálu.  

Na detailoch osôb sú pre prihlásených užívateľov odkazy na zaradenie osoby k užívateľovi. 

Zoznam týchto osôb, zaujímavých pre daného užívateľa, sa zobrazuje na jeho nástenke, kde si môže 

nastaviť poradie. Taktiež portál ponúka pridanie hociktorého záznamu z RRS na nástenku užívateľa. 

Užívateľ si takto pridá zaujímavé záznamy (publikácie, organizácie, osoby apod.) a zo svojej 

nástenky si jednoducho zobrazí ich detail. 

 

 

Obr. 5.5: Detail osoby v modálnom okne 

 

5.4.8.4 Fasetové vyhľadávanie 

Tento doplnok prehľadáva všetky dáta z databáze RRS a naviac k nim zobrazuje súvisiace entity. 

Vyhľadávanie je definované pre jednotlivé typy entít, pričom implicitný vyhľadávač zobrazuje ako 

výsledky publikácie a osoby na základe fulltextového zadania kľúčových slov. Vyhľadávanie pre 

jednotlivé typy entít je založené na rovnakom princípe ako to bolo v administračnom rozhraní (viz 

kapitola 5.3.1) a taktiež sa používajú tie isté triedy. Takže môžme vyhľadávať fulltextovo 

v publikáciách pomocou databáze a rozhrania Solr, v ostatných entitách na základe daných kritérií, 

ktoré dopĺňajú väzby na publikácie a väzby na všetky kategórie portálu (viz obrázok 5.6). Všetky 

akcie vyhľadávania sú prekresľované technikou Ajax, čo je užívateľsky prívetivé. Ak by sme si chceli 
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uložiť odkaz na výsledky vyhľadávania alebo poslať inému užívateľovi, využijeme možnosť vygene-

rovania odkazu, ktorým zobrazíme úplne rovnaké výsledky ako máme na súčasnej stránke, a to aj 

s rovnakým stránkovačom a počtom zobrazených väzieb. 

Pri stránkovaní jednotlivých výsledkov sa prekresľujú súvisiace väzby na ostatné záznamy. 

Súvisiace záznamy sa vyhľadávajú na základe práve zobrazených výsledkov na stránke. Počet zobra-

zených väzieb je limitovaný, ale existuje odkaz na zobrazenie ďalších a ďalších väzieb pre každý typ 

súvisiacej väzby.  
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Obr. 5.6: Fasetové vyhľadávanie v publikáciách 
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5.4.8.5 Štatistiky 

Portál spracováva štatistiky významných údajov na základe popularity, hodnotenia a komentárov. 

Štatistiky sú počítané zo všetkých údajov databáze RRS, ale vzhľadom na spracovanie a zameranie 

portálu sa očakáva hlavne výskyt záznamov viazaných na portál. Pri ich implementácii sa používa 

javascriptová knižnica Highcharts [39]. Počítanie štatistík je dynamické na základe výsledkov 

z databáze pri každom obnovení stránky. Vykresľovanie grafov prebieha javascriptom na strane 

klienta, takže sa nezaťažuje server. 

Portál implementuje niekoľko typov štatistík: najzaujímavejšie záznamy portálu (na základe 

popularity, hodnotenia a počtu komentárov), najpopulárnejšie záznamy, najlepšie hodnotené záznamy 

a najviac komentované záznamy (viz obrázok 5.7). Podobná je implementácia pre publikácie: najpo-

pulárnejšie publikácie, najlepšie hodnotené a najviac komentované. Všetky štatistiky je možné vyfil-

trovať pre daného užívateľa. Popisky záznamov sú odkazmi na ich detail. V tomto prípade sa nepou-

žíva „ajaxový odkaz“ na orezaný detail, pretože popisky nie sú skutočné HTML elementy <a>, ale sú 

súčasťou vykresľovacieho procesu a v každom prehliadači môžu byť vykreslené úplne odlišne. Bolo 

by komplikované definovať udalosti načítaniu detailu Ajaxom na takéto variabilné prvky stránky. 
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Obr. 5.7: Štatistiky – najzaujímavejšie a najpopulárnejšie záznamy portálu 

 

Highcharts nie je závislé na použitom frameworku jQuery, je možné použiť akúkoľvek imple-

mentáciu pomocou iného frameworku, ale jQuery je použité ako implicitná knižnica pre vykresľova-

nie a je kompatibilná, ako uvádza Highcharts, vo všetkých moderných prehliadačoch. Štandardne 

vykresľuje grafy pomocou SVG (scalable vector graphics), v Internet Exploreri používa formát VML 

(vector markup language). Internet Explorer niekedy nevykresľuje grafy správne, pretože sa javas-

cripty portálu miešajú s javascriptami Highcharts, preto sa na stránke štatistík pridávajú len vybrané 

javascripty. Ostatné prehliadače vykresľujú grafy správne aj za týchto okolností. 

5.5 Komponenty, knižnice, doplnky 

Portál využíva celú sériu komponent, knižníc a rôznych doplnkov. Ich autori, licenčné podmienky 

a webové odkazy sú uvedené v zdrojových súboroch. 
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5.5.1 Knižnice 

Medzi knižnice patria obecné triedy, ktoré majú všestranné použitie v rôznych aplikáciách. Konkrét-

ne, v rámci portálu sú použité nasledujúce: 

• Nette framework – nástroj pre vytváranie webových aplikácií v PHP [18]. 

• Nette translator – prekladač statických textov. 

• Doctrine 2 – databázová vrstva zapuzdrujúca prácu s rôznymi typmi databáz [25] 

• Apache Solr Service – poskytuje pripojenie k rozhraniu Solr a umožňuje jednoduché 

vytváranie dotazov. 

• LightOpenID – umožňuje pripojenie a komunikáciu so službou OpenID [40]. 

• Curl – zapuzdruje prácu s HTTP požiadavkami a odpoveďami pomocou PHP knižnice 

cURL [13]. 

• jQuery – javascriptová knižnica (jednotnosť prístupu pre všetky prehliadače) [41]. 

• Highcharts – vykresľovanie grafov pomocou javascriptu [39]. 

5.5.2 Komponenty 

V komponentách sú obsiahnuté prevažne triedy využívajúce Nette framework a uľahčujú vykresľova-

nie HTML elementov: 

• Doctrine2Panel – vývojárska komponenta zobrazuje vytvorené dotazy v rámci behu 

skriptu, ich čas a vysvetlenia. 

• Captcha – zabezpečuje formuláre proti robotom (registrácia, komentáre). 

• DataGrid – zobrazuje zoznamy údajov a zjednodušuje ich prekresľovanie, stránkova-

nie a editáciu. 

• Navigation – vytvára a vykresľuje menu. 

• OpenIDForm – zobrazuje formulár pre prihlasovanie cez OpenID. 

• RatingControl – spravuje nastavovanie a vykresľovanie hodnotenia. 

• VisualPaginator – vykresľuje stránkovač pre zoznamy údajov. 
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6 Testovanie 

Testovanie prebiehalo samozrejme už v rámci vývoja aplikácie. Tieto testy boli zamerané hlavne na 

výkon a funkčnosť aplikácie, kedy bolo potrebné optimalizovať problémové triedy a dotazy 

a nasmerovať vývoj na správnu cestu. V nasledujúcich podkapitolách sa podrobnejšie zameráme na 

testovanie výkonu, fukčnosti, bezpečnosti a samotnú konfiguráciu servera aplikácie a databáze. 

6.1 Konfigurácia 

Pri vývoji a testovaní aplikácie bol použitý XAMPP, pre jednoduchú inštaláciu distribúcie Apache 

obsahujúcu PHP. Konfiguračné hodnoty sú zhrnuté v tabuľke (viz tabuľka 6.1.). Použitý hardvér nie 

je výkonným severom pre beh aplikácie, ale vzhľadom na jeho nízke parametre (čo sa výkonu týka) 

upozorňoval na všetky neoptimálne dávkové skripty a databázové dotazy z časové aj pamäťového 

hľadiska. Pred spustením dávkových skriptov úloh modulu Plánovač (viz kapitola 5.4.4) sú použité 

funkcie PHP ini_set  a set_time_limit  na zvýšenie limitov (pamäť a čas), je teda vhodné 

nezakazovať ich použitie v konfigurácii PHP. 

  Názov, verzia Komponenty 

Operačný 

systém Windows 7 Professional   

Server XAMPP 1.7.3 for Windows 

Apache::ASP, PHP, IPv4, IPv6, Perl, HTTPS (SSL), 

SSI, CGI, eAccelerator 

HW Notebook Lenovo 3000 N100 

Procesor - Intel Celeron 1.60 GHz, Ram - 1 x 1 GB 

DDR2 667 MHz, 1 x 512 MB DDR2 667 MHz 

PHP PHP 5.3.1 

curl, gettext, pdo, pdo_pgsql, mbstring, date, 

dom, file_info, iconv, json, libxml, xml, xmlreader, 

xmlwriter, SimpleXML, sockets 

PostgreSQL PostgreSQL 8.4   

Prehliadače 

Firefox 4.0, Google Chrome 

10.0, Internet Explorer 8.0, 

Opera 11.10   

Tab. 6.1: Konfigurácia vývojového a testovacieho prostredia 

6.2 Generovanie, životný cyklus, rozšírenia por-

tálu 

Na začiatok si vygenerujeme testovací portál, rozoberieme časové a pamäťové nároky, stavbu dota-

zov a princípy optimalizácie aplikácie. 
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6.2.1 Testovací portál 

K údajom databáze RRS boli vygenerované testovacie záznamy (pomocou extraktorov RRS) 

z vedeckého portálu Interactive Machine Learning  

(http://hunch.net/~jl/projects/interactive/index.html). Do kritérií generátora zadáme kľúčové slová pre 

abstrakt publikácií: „interactive machine learning“. Portál je predovšetkým zameraný na publikácie 

autora John Langford, preto pridáme kritérium generovania podľa priezviska Langford 

a z ponúknutých osôb s týmto priezviskom vyberieme nášho autora. Zapneme naviac generovanie 

udalostí a osôb s automatickým pridaním blokov. Proces generovania ponecháme 

v poloautomatickom režime s použitou Smart metódou generovania (viz kapitola 5.2). Pri mojom 

testovaní (nastavený limit počtu výsledkov v rámci kategórie bol 30) celý proces trval 38 sekúnd, čo 

je samozrejme spôsobené neoptimálnym hardvérom. Portál je vygenerovaný. Potom nastavíme 

umiestnenie bloku publikácií, aby sa zobrazovali na celú šírku stránky, príp. zmeníme poradie údajov, 

doplníme vlastné poznámky k jednotlivým dátam, skontrolujeme interné správy (relevantné údaje). 

Zaregistrujeme sa na portál pod menom John Langford a po prihlásení dostávame vygenerovaný por-

tál z pohľadu užívateľa s vyznačenými údajmi pre daného užívateľa (viz obrázok 6.1). Udalosti 

z rovnakej sady boli automaticky usporiadané podľa roku usporiadania. 
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Obr. 6.1: Vygenerovaný portál 

 

6.2.2 Optimalizácia generovania a zobrazovania 

Prvý krok optimalizácie spočíval v indexácii databázy RRS, pretože jej vývoj ešte nedospel do štádia 

optimalizácie dotazov, ak nepočítame fulltextové vyhľadávanie. V konečnom dôsledku boli hlavne 

doplnené indexy pre cudzie kľúče v tabuľkách s väčším počtom údajov (rádovo tisícky a vyššie). Pre 

dotazovanie v tabuľkách, kde očakávame veľké množstvo výsledkov, používa generátor čisté SQL 

dotazy alebo iterátor vrtsvy Doctrine, aby zbytočne neostávali objekty nakešované v pamäti. Rovna-

ko, pri získavaní objektov v rôznych cykloch, sa objekty po použití ihneď odstraňujú z keše entitného 

manažéra Doctrine. Bez týchto opatrení proces generovania končí s nekorektnými výstupmi. Pregene-

rovanie dát plánovačom, s našimi vygenerovanými dátami (približne 100 záznamov), trvalo 14 se-
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kúnd, pričom sa použilo 396 dotazov do databázy RRS a 408 dotazov do databázy portálu. Po dokon-

čení procesu vzrástla použitá pamät o 11MB. Pri zvýšení počtu údajov v rámci kategórie entity na 

1000 záznamov, stúpol čas spúšťaných úloh na 106 sekúnd a vykonalo sa 3785 dotazov nad databá-

zou RRS a 3058 nad databázou portálu. Použitie pamäte vzrástlo o 22MB, čo je dvojnásobný nárast 

pri desaťnásobnom zvýšení počtu záznamov. 

Zvýšenie počtu záznamov na portále nemá takmer žiadny vplyv na výkon aplikácie 

z užívateľského pohľadu. Bloky údajov sa nenačítavájú z databázy RRS a je možné ich kešovať. Plné 

stránkované zoznamy údajov zobrazujú dáta z RRS za pomoci dočasnej tabuľky. O celú réžiu radenia 

záznamov a ich stránkovanie sa stará databáza portálu. Konečné dáta na stránke sú zobrazované 

priamo z RRS, pomocou spojenia s dočasnou tabuľkou. Do dočasnej tabuľky sú vložené identifikáto-

ry údajov a sprievodné informácie (napr. poradie) len pre aktuálne zobrazované záznamy. Ak by sme 

chceli zobraziť 20 zoradených záznamov bez využitia dočasnej tabuľky, museli by sme vytvoriť 20 

dotazov do databázy RRS a 2 portálové dotazy (výber aktuálnych záznamov a celkový počet zázna-

mov). S týmto prístupom si vystačíme s 2 dotazmi nad RRS (naplnenie dočasnej tabuľky multivlože-

ním a „join“ s tabuľkou údajov) a 2 dotazmi nad portálom (viz kapitola 4.2.3). 

Databáza portálu má taktiež vytvorené indexy nad tabuľkami, kde sa očakáva ich využitie [42]. 

Ak máme tabuľky, ktoré budú obsahovať rádovo stovky záznamov, nie je dôvod vytvárať indexy, 

pretože databázový optimalizátor vyhodnotí sekvenčné vyhľadávanie ako výhodnejšie a nikdy sa 

indexy nevyužijú. Rovnako, ak máme napr. tabuľku väzieb rolí užívateľov, kde je zložený primárny 

kľúč (id_role, id_user)  a zisťujeme len role k danému užívateľovi, tak je zbytočné vytvárať 

index pre stĺpec id_user . Namiesto toho vytvoríme primárny kľúč v poradí (id_user, 

id_role) . V tomto prípade je vytvorený index pre prvý stĺpec a zložený index pre prvý a druhý 

stĺpec tabuľky. 

6.2.3 Bezpečnosť aplikácie 

Bezpečnosť aplikácie je založená na Nette frameworku. Zobrazovanie privilegovaných stránok 

a povolenie operácií nad nimi je definované na základe užívateľských rolí. Okrem štandardných opat-

rení pomocou konfigurácie Apache a súboru .htaccess, využíva portál niekoľko vlastností framewor-

ku [18]: 

• Cross-site scripting (XSS) – framework automaticky ošetruje výstupy v šablonách. 

• Cross-site request forgery (CSFR) – formuláre majú zapnutú ochranu s využitím auto-

rizačného tokenu. 

• URL útok, nevaliné kódovanie – framework ošetruje všetky vstupy. 

• Session hijacking, session stealing, session fixation – obranu proti zmene session ID 

zabezpečuje framework konfiguráciou PHP. 
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• SQL injection, escapovanie – ošetrenie vstupov pre databázové dotazy zabezpečujú 

funkcie vrstvy Doctrine. 

• Captcha – pri registrácii a písaní komentárov sa využíva ochrana proti robotom. 

6.2.4 Databáza 

Celá aplikácia používa dve pripojenia do databáze. Je dôležité používať v danom okamihu správne 

pripojenie a rozlišovať ich použitie. Ak vykonávame databázové dotazy v transakciách, nesmieme 

zabúdať na to, že sa nachádzame v transakcii niektorého z pripojení alebo dokonca v oboch. 

Databázová vrstva umožňuje definovať prefixy pre jednotlivé tabuľky. Prefixy je nutné špeci-

fikovať v konfigurácii pripojenia, nie je možné špecifikovať konštanty v entitnom modele, keďže jeho 

definícia je založená na anotáciách. Ak používame schémy, musíme ich špecifikovať v modele pre 

jednotlivé tabuľky, lebo každá tabuľka môže mať inú schému. Teoreticky by sme mohli nadefinovať 

prefix tabuliek ako globálnu schému, ale nie je to správne a čisté riešenie, preto ho ani naša aplikácia 

nepoužíva. V prípade použitia dočasných tabuliek a schémy ako prefixu tabuliek, aplikácia prestane 

pracovať, pretože tieto tabuľky nepodporujú schémy v PostgreSQL. Rozlišujme teda tieto dva pojmy. 

Stránkované zoznamy údajov z databázy RRS sú ošetrené tak, aby nebolo nutné počítať množ-

stvo všetkých výsledkov. Stránkovač zisťuje len informáciu o existencie ďalších záznamov na nasle-

dujúcej stránke. Ak je počet výsledkov príliš veľký, je takýto typ dotazu veľmi neoptimálny, pretože 

databáza vykonáva dotaz sekvenčne bez využitia indexov. Tento spôsob dotazovania platí pre väčšinu 

typov databáz, aj pre PostgreSQL (MySQL engine MyISAM vykonáva takýto dotaz optimálne). 

V našom prípade trval count  nad tabuľkou publikácií, ktorá obsahovala 6 miliónov záznamov, 120 

sekúnd. Všetko je zapuzdrené v jednej triede a je jednoduché zmeniť túto logiku. Niekedy sa tento 

problém rieši odhadom počtu výsledkov alebo počítaním množstva v ďalšej tabuľke pomocou trigrov, 

príp. novým hardvérom. 

Aplikácia je založená na myšlienke multidatabázového systému, ale využíva aj vlastnosti kon-

krétneho typu databáze PostgreSQL (napr. fulltextové vyhľadávanie). Pre rýchle vkladanie do dočas-

nej tabuľky používa portál multivkladanie záznamov. Špecifické funkcie databázy, sčítavanie dátu-

mov (modul Plánovač) a funkciu COALESCE, má portál definované ako rozšírenia vrstvy a je možné 

ich využívať aj v jazyku DQL (viz kapitola 3.1). S dotazmi, ktoré sú definované ako čisté SQL, mu-

síme pracovať opatrne a musíme presne vedieť čo ovplyvňujú. Takéto dotazy obchádzajú ORM vrst-

vu a menia záznamy priamo v databáze bez vedomia vrstvy. Tieto záznamy by mohli byť nakešované 

a v istých momentoch by údaje z databázy nemuseli odpovedať údajom databázovej vrstvy. Rovnaký 

problém môže vzniknúť aj pri použití databázových trigrov. Aplikácia myslí na toto správanie 

a počíta s prípadnými zmenami. 

Portál je závislý na databáze RRS, na rozhraní Solr a funkčnosti klasifikátora. Hlavná závislosť 

je samozrejme na RRS, rozhranie Solr a klasifikátor sa používajú v minimálnom množstve prípadov 
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a je jednoduché ich z portálu úplne vylúčiť. Entitný databázový model zabezpečuje rýchle úpravy 

portálu v prípade zmeny štruktúry databázy. V takýchto prípadoch môže spôsobovať neočakávané 

výsledky odstránenie vlastnosti stĺpca NOT NULL. Napr. používame dotazy so štruktúrou: 

SELECT ... FROM ... WHERE ... stlpec NOT IN (SELECT  null_stlpec 

FROM ... )  

Ak má stĺpec null_stlpec  vlastnosť NOT NULL a neskôr z istých dôvodov odstránime túto 

vlastnosť, aplikácia prestane vracať očakávané výsledky. Vo vnorenom výbere (SELECT) sa môžu 

vyskytovať riadky, ktorých stĺpec bude mať hodnotu NULL: NOT IN (1, 2, NULL, 8) . Celý 

dotaz, ktorý obsahuje takúto vnútornú konštrukciu, bude stále vracať nulový počet záznamov, pretože 

porovnanie s hodnotou NULL nikdy nevráti výsledok operácie TRUE, ale NULL. Musíme si teda dá-

vať pozor na logiku SQL dotazov a „malé“ zmeny v štruktúre databázy, ktoré môžu mať veľké ná-

sledky. Portál používa takýto typ dotazov hlavne na stĺpce, ktoré sú primárnym kľúčom, takže sa 

nemusíme obávať problémov podobného rázu. 
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7 Záver 

Veľmi dôležitým začiatkom projektu bola analýza existujúcich vedeckých portálov, ktorou sme uká-

zali významné vlastnosti portálov, načrtli problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť a priblížili možné rie-

šenia. Analýza portálov súčasne predstavovala aj analýzu generátora, kde sme sa snažili zjednotiť 

výhody všetkých portálov a zakomponovať ich do generátora pre uspokojivý výsledok. 

V prvých fázach vývoja generátora sme kládli dôraz na zistenie problémov a úskalí, ktoré by 

mohli mať brzdiaci potenciál. Ako vhodné riešenie sa samozrejme ukázal databázový návrh 

a rozdelenie aplikácie do modulov, kde sme po menších kúskoch zisťovali problémy a ich riešenia, 

akými bolo prepojenie dotazov z viacerých databáz, obecný prístup k entitám portálu a naviazanie na 

entity RRS, multidatabázový prístup pomocou Doctrine a Nette framework, ktorý vyriešil modulárnu 

štruktúru aplikácie a zabezpečenie proti webovým útokom. 

Implementovaný generátor umožňuje vytvárať vedecké portály automaticky (na základe vy-

hľadávacích kritérií), rozšírenou konfiguráciou alebo ručným nastavením cez užívateľské rozhranie. 

Generovacie metódy sú odvodené od jednej základnej. Výhoda generátora spočíva v možnosti voľby 

metódy správcom portálu a taktiež v jednoduchom rozšírení generátora o ďalšie metódy. Celý proces 

generovania je možné spúšťať opakovane a požadované špecifické vlastnosti portálu doplniť počas 

životného cyklu. Kategorizované záznamy portálu sú definované v poloautomatickom 

a automatickom režime. Životný cyklus sprevádzajú automatické a poloautomatické procesy, ktoré 

vedú k získaniu nových relevatných záznamov a informácií o vedeckých údajoch. 

Portál poskytuje jednoduché prihlasovanie cez databázu a OpenID, komentovanie záznamov, 

meranie popularity a hodnotenia, zobrazovanie a export štatistík, upozorňovanie užívateľov, pridáva-

nie blokov, fasetové vyhľadávanie, spúšťanie plánovaných úloh, multijazyčnosť, a to celé so zamera-

ním na personalizáciu údajov. 

Aplikácia generátora je optimálne implementovaná pre generovanie a správu portálov s rádovo 

desiatkami tisícov kategorizovaných záznamov, ale zobrazovanie vygenerovaných záznamov je opti-

malizované aj pre vyššie rády. Budúce rozširovanie generátora bude zahŕňať optimalizáciu generova-

cích procesov pre milióny kategorizovaných záznamov, dopĺňanie a ladenie generovacích metód 

vzhľadom na požiadavky užívateľov, rozširovanie vyhľadávacích a personalizačných funkcií portálu 

a analýzu portálu z pohľadu webového návrhu. 

Generátor, v spolupráci s databázou údajov ReReSearch, maximálne zjednodušuje tvorbu ve-

deckých webových portálov a je tak pútavý pre každého užívateľa, ktorý sa zaujíma o niektorý 

z vedeckých oborov alebo potrebuje nájsť rýchlo a efektívne dôležité informácie o publikáciách, au-

toroch, organizáciách, udalostiach. 
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Práca mi dala nové skúsenosti z oblasti objektového návrhu aplikácií, z návrhu užívateľského 

rozhrania, optimalizácie databázových dotazov, konfigurácie a bezpečnosti webových stránok 

a hlavne z oblasti používania externých systémov a rozhraní vo vlastnej aplikácii. 
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Zoznam príloh 
Príloha 1. Databázový návrh modulov portálu 
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Príloha 2. CD/DVD so zdrojovými súbormi a databázovými skriptami 
 
Príloha 3. Adresárová štruktúra aplikácie 
+--root/ 

  +--app/ 

  +--components/ 

  +--lang/ 

  +--log/ 

  +--Proxies/ 

  +--temp/ 

  +--LangsModule/ 

  +--MessagesModule/ 

  +--NotifyModule/ 

  +--PortalModule/ 

  +--RrsModule/ 

  +--SchedulerModule/ 

  +--SystemModule/ 

   +--BackendModule/ 

   +--FrontendModule/ 

    +--presenters/ 

    +--templates/ 

   +--models/ 

    +--Entities/ 

  +--UsersModule/ 

  +--bootstrap.php 

  +--config.ini 

  + ... 

 +--document_root/ 

  +--css/ 

  +--images/ 

  +--js/ 

  +--.htaccess 

  +--index.php 

  +--robots.txt 

  + ... 

 +--libs 

  +--Nette/ 

  +--Doctrine/ 
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  + ... 

 +--tests  
 


