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Abstrakt 

Tato práce se zabývá tvorbou doplňku do vybraného webového prohlížeče, který má uživateli 

usnadnit práci s webovými formuláři. Dokument popisuje způsoby automatického vyplňování údajů 

do formulářů a principy jejich uložení. Dále se zabývá nástroji vhodnými pro psaní SMS zpráv jako 

textová komprimace, odstranění diakritiky, kontrola pravopisu. V práci se také pojednává 

o vyplňování často se opakujících údajů ve formulářích. V závěru dokumentu jsou zmíněny výsledky 

práce s možnými rozšiřujícími návrhy do budoucna. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the creation of an extension for the selected web browser, which should make 

working with web forms much easier for the user. The document describes ways how to 

automatically fill in data forms and principles of their storage. It also deals with tools for writing SMS 

messages, such as text compression, removal of diacritics, spell check. In thesis also discusses the 

often repeated filling in data forms. In conclusion, there are mentioned results of the thesis with 

possible future expansion proposals in the document. 
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1 Úvod 

S rozvojem počítačů a internetu je kladen důraz nejen na samotnou funkčnost a spolehlivost aplikace, 

ale také na uživatelskou přívětivost, grafické zpracování a nástroje pro usnadnění práce uživatele. 

V dnešní době je těžké se bez kvalitního a propracovaného uživatelského rozhraní prosadit. Vznikají 

různé vývojové nástroje obsahující často používané prvky, které umožňují rychle vytvořit základní 

okno aplikace. Vývojáři se předhánějí v tom, kdo první přinese něco nového a nevídaného, ale často 

je rozšíření této novinky více otázkou marketingu nežli skutečně potřebou trhu. K tématu 

o uživatelských rozhraních zmíníme citát „Dobře a lidsky navržené rozhraní nemusí být děleno na 

začátečnický a expertní režim.― – Jef Raskin [1]. 

Ve světě internetu je vytvoření kvalitního webového prohlížeče a nabídnutí něčeho navíc, co 

přiláká uživatele, opravdu obtížné. Webový prohlížeč je čím dál složitější aplikace, která musí 

zvládnout zpracovat zdrojový kód, naformátovat jeho text a musí si také poradit s technikami 

kaskádových stylů (CSS), jazykem JavaScript a dalšími rozšířeními, bez kterých si internet již 

nedovedeme představit. Existuje celá řada různých prohlížečů, z nichž mezi nejznámější 

a nejpoužívanější patří Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari a Opera 

[2]. Nejpoužívanější prohlížeč je Internet Explorer, který se masově rozšířil díky tomu, že se stal 

součástí operačního systému Microsoft Windows. Druhým nejpoužívanějším prohlížečem, kterým se 

budeme zabývat také v této práci, je Mozilla Firefox, který se stal oblíbeným především svou 

bezpečností 

a možnostmi přizpůsobení se pomocí různých doplňků pro potřeby uživatele. Vzhledem ke složitosti 

prohlížeče a k nasycenosti trhu se dá předpokládat, že nových prohlížečů nebude rapidně přibývat 

a spíše se jejich výběr ustálí. 

Internet zažil v posledních deseti letech obrovský rozvoj a to díky tomu, že umožňuje spoustu 

akcí vykonávat přímo z pohodlí domova. Ať už se jedná o bankovnictví, nakupování, zprávy, 

novinky, zábavu, hudbu a jiné. Vše lze jednoduše provádět přímo přes počítač připojený k internetu. 

Jakákoliv interakce s uživatelem (např. zadání jména, adresy, vybrání určité položky v seznamu) se 

provádí odesláním vyplněných dat pomocí webových formulářů. Jedná se vlastně o jediný možný 

způsob, jak od uživatele získat nějaké určité informace. Jelikož se určitá políčka na vyplnění často 

opakují na různých internetových stránkách a uživatele nutí vyplňovat znovu a znovu ty samé 

informace, které už několikrát vyplňoval, bude se proto tato práce snažit najít způsob, jak usnadnit 

tuto činnost uživateli a jak tyto údaje vyplňovat automaticky podle šablony uložených, uživatelem 

zadaných údajů. Mimo automatické vyplňování umožní také kontrolu pravopisu ve vybraném poli, 

nabídne užitečné funkce pro podporu psaní textových zpráv nebo automatické odeslání formuláře, což 

může být využito třeba jako opětovné přihlášení na stránku bez jakékoliv vyžadované asistence 

uživatele. 

Tato práce se bude zabývat návrhem podpory práce s webovými formuláři pro prohlížeč 

Mozilla Firefox, který v sobě zahrnuje propracované rozhraní pro správu a návrh dodatečných balíčků 

pro vlastní přizpůsobení se uživateli. Mozilla Firefox se stále vyvíjí a zlepšuje, to dokazuje již čtvrtá 

verze tohoto prohlížeče, která byla vydána na počátku roku 2011, a obrovská komunita vytvářející 

různé doplňky pro prohlížeč. Dá se říci, že Mozilla Firefox není v žádném případě prohlížečem, který 

by stál někde v pozadí, ale neustále se dere na první příčky nejoblíbenějších 

a nejpoužívanějších prohlížečů na světě. 
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2 Definice formulářů na webu 

Webové formuláře slouží nejen pro zobrazení určitých dat, ale také lze pomocí nich přijímat od 

uživatele data, která se přenesou pomocí protokolu HTTP na server. Server tento požadavek zpracuje 

a provede odpovídající reakci, například zaregistrování zákazníka. Tento mechanismus se podobá 

papírovému vyplňování formulářů, protože se zde nachází textová políčka pro vyplnění, zaškrtávací 

boxy, výběr z daných možností a podobně. Formulář lze odeslat na server pomocí standardních HTTP 

metod POST a GET. Lze odeslat jak různé textové řetězce vyplněné uživatelem, tak také obsahy 

různých souborů. 

Aby každý prohlížeč dané webové formuláře zobrazil správně, vznikly standardy, jak tyto 

formuláře definovat. Definice formulářů na webu lze rozdělit do třech standardů [3]:  

 XHTML a HTML formuláře, 

 XForms, 

 ostatní formuláře. 

 

2.1 XHTML a HTML formuláře 

Tento standard definuje od roku 1997 organizace World Wide Web Consortium (W3C). Jedná se 

o nejběžnější definici formulářů v internetu. Jde o speciální sekci v HTML dokumentu skládající se 

z normálního obsahu, značek a speciálních ovládacích prvků. Uživatelé komunikují prostřednictvím 

ovládacích prvků – vyplněním údajů, zaškrtnutím políčka a tento formulář odešlou na zpracování 

například webovému serveru, emailovému serveru nebo jinému. Aby jednotlivé ovládací prvky 

mohly být odeslány společně s formulářem, musí být umístěny uvnitř prvku <form>. Ovládací prvky 

ale striktně nemusí být umístěny pouze uvnitř prvku <form> a mohou být umístěny i mimo tento 

prvek, což může být využito pro definování uživatelského rozhraní. Ovládací prvek jednoznačně 

identifikuje jeho jméno name uvnitř FORM prvku. 

 

Ovládací prvky mohou být těchto typů: 

 Tlačítko – reaguje na kliknutí uživatele, existují tři typy tlačítek:  

o odesílající (submit) – odešle formulář, 

o resetovací (reset) – vrátí všem ovládacím prvkům počáteční hodnotu, 

o obecné tlačítko (button) – nemá definované chování. 

 Zaškrtávací políčka (checkbox) – lze zaškrtnout několik políček z daných možností. 

 Přepínače (radio) – lze vybrat pouze jednu možnost z daného počtu. 

 Nabídka (select) – uživatel vybere prvky z rozbalovací nabídky. 

 Textové pole – uživatel vyplní text, existují dva typy polí: 

o jednořádkové pole (input), 

o víceřádkové pole (textarea). 

 Výběr souboru (file) – uživatel vybere soubor, jehož obsah bude odeslán přes formulář. 

 Skryté ovládací prvky (hidden) – nejsou viditelné a jsou odeslány s formulářem. 

 Obecný objekt (object) – například applet. 
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Velice často lze tyto formuláře vidět v kombinaci s jinými skriptovacími jazyky jako například 

JavaScript. Ten umožňuje vytvářet dynamické webové formuláře. Lze například ověřit platnost 

zadaných vstupních dat ve formuláři předtím, než bude formulář odeslán na server a v případě chyby 

přerušit tuto akci. Pomocí Document Object Model (DOM) lze dynamicky měnit obsah webové 

stránky uvnitř prohlížeče a technologie AJAX umožňuje asynchronně měnit obsah stránky 

a komunikovat na pozadí se serverem bez zdlouhavého znovu načítání celé stránky. 

 

2.2 XForms 

Tento standard definuje od roku 2003 organizace World Wide Web Consortium (W3C). XForms je 

XML aplikace, která je další generací webových formulářů. Oproti původnímu HTML formuláři 

autoři XForms použili přístup inspirovaný návrhovým vzorem Model-View-Controller (MVC), což 

se zásadně liší od HTML. MVC odděluje data od uživatelského rozhraní a řídící logiky aplikace, což 

původní HTML formulář neumožňoval. XForms je složený z částí, které popisují, jak formulář 

vypadá a co formulář dělá. To umožňuje flexibilitu prezentace a propojení XForms modelu se 

stávajícími řešeními uživatelských rozhraní. 

Na obrázku 2.1 jsou ukázány schopnosti XForms, kde lze jako kousky puzzle spojovat XForms 

Model s velkou množinou standardních nebo proprietárních uživatelských rozhraní, včetně klasických 

XHTML formulářů, a dosáhnout tak oddělení funkční části od prezentační. XForms dává sadu 

ovládacích prvků se snahou nahradit současné XHTML ovládací prvky, které jsou přímo použité 

uvnitř XHTML nebo XML dokumentu. 

 

 

 
Obrázek 2.1: Diagram XForms modelu ukazující jeho možná spojení se spoustou uživatelských 

rozhraní. [4] 

 

 

XForms oproti původním XHTML formulářům umí odeslat data na server i ve formátu XML. 

Díky tomu, že XML je standard, existuje spousta nástrojů, jak data do XML dokumentu vkládat nebo 
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je v něm modifikovat. XForms představuje strukturovanou výměnu dat a umožňuje také 

předvyplňování formulářů. 

Pro samotné přenesení XML dat z a do XForms aplikace, která běží na serveru, je potřeba 

vytvořit speciální kanál, který definuje XForms Submit Protocol a popisuje jakým způsobem má  

XForms odesílat a přijímat data. Tento princip přenosu je ukázán na obrázku 2.2. 

 

 
Obrázek 2.2: Diagram popisující přenos XML dat z a do XForms. [4] 

 

 

XForms není v současnosti podporován webovými prohlížeči. 

 

2.3 Ostatní formuláře 

Do této kategorie patří zde nezmiňované či proprietární jazyky, které umožňují taktéž definovat 

formuláře ve webovém prostředí. Příkladem může být jazyk Flash, který definuje formulář ve své 

vnitřní struktuře. Tímto se na něj nelze odkázat z prostředí webové stránky pomocí dosud dostupných 

technologií. Tyto formuláře tedy není možno automaticky vyplňovat z webového prohlížeče. 
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3 Výběr webového prohlížeče 

V dnešní době je dostupná celá řada volně šiřitelných prohlížečů, mezi které patří již zmíněné, 

nejznámější a nejpoužívanější Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

a Opera [2]. Pro tuto práci byl vybrán prohlížeč Mozilla Firefox z důvodu široké oblíbenosti  

a používanosti mezi uživateli, propracovaného uživatelského rozhraní se správou doplňků a také 

z důvodu bohaté podpory pro vývojáře doplňků ze strany společnosti Mozilla. Tato podpora 

představuje různé nástroje pro tvorbu a testování správnosti doplňků, webový prostor pro umístění 

doplňku na stránkách Mozilla Firefox, referenční příručky k API a další. 

 

3.1 Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox je volně šiřitelný multiplatformní webový prohlížeč. Podporuje širokou řadu dnes 

používaných operačních systému jako Microsoft Windows, Linux, Mac OS a další. Na vývoji 

Firefoxu se podílí velký počet dobrovolníků, kteří vyvíjí samotné jádro aplikace nebo vytváří zásuvné 

moduly a vzhledy (témata) pro potřeby a potěšení uživatelů, kteří Firefox používají. 

Mozilla Firefox vytvořili Dave Hyatt a Blake Ross jako experimentální část projektu Mozilla 

[5]. Dali si za úkol vytvořit jednoduchý, malý a pro uživatele pohodlný webový prohlížeč. První 

finální verze Mozilla Firefox 1.0 byla vydána v roce 2004 a stala se mezi uživateli velmi oblíbenou. 

Prohlížeč vystřídal řadu jmen, jelikož jeho původní názvy kolidovaly s jinými ochrannými známkami. 

Název se vyvinul z úplně původního Phoenix přes Mozilla Firebird až po současný název Mozilla 

Firefox. 

Tento webový prohlížeč je založen na renderovacím jádru Gecko používaném nejen pro 

vykreslování obsahu webových stránek, ale také například k vykreslování grafického uživatelského 

rozhraní XUL, které Mozilla používá ve svých aplikacích. Firefox se v současnosti snaží neustále 

vylepšovat svou rychlost, jelikož se řadí mezi pomalejší prohlížeče. Oproti tomu ale nabízí dosud 

nevídané funkce, které se řada prohlížečů snaží okopírovat. Mozilla Firefox si získal řadu příznivců 

především díky svému uživatelskému rozhraní a možnosti vkládání vlastních rozšíření (doplňků). 

 

3.2 Doplňky webového prohlížeče 

Doplňky nebo také rozšíření či add-ony jsou možností, jak prohlížeč Mozilla Firefox rozšířit o další 

funkcionalitu, kterou standardně v sobě nemá zabudovanou. Jedná se o přizpůsobení si prohlížeče 

podle svých představ a potřeb. Příkladem takovýchto doplňků jsou různé lišty, motivy vzhledů, 

vyhledávací moduly, slovníky a celá řada dalších nástrojů, které lze jednoduše doinstalovat do 

prohlížeče. Doplňky může vytvářet prakticky kdokoliv. Vytvořený doplněk lze pak nahrát do 

seznamu doplňků na oficiálních stránkách Firefox a nabídnout tak k nainstalování běžným 

uživatelům. Mozilla navíc tyto doplňky testuje a ověřuje jejich bezpečnost, aby doplněk například 

neposílal na nějakou adresu hesla uživatele a podobné diskrétní informace, které má uživatel uložené 

v prohlížeči. 
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Obrázek 3.1: Role každé technologie v prohlížeči Firefox. [6] 

 

 

Firefox a jeho doplňky jsou vytvořeny a založeny na webových technologiích. Jejich struktura 

je podobná dynamickým HTML stránkám. Firefox, stejně jako doplňky, je postaven na čtyřech 

technologiích: XUL, JavaScript, CSS a XPCOM. Jednotlivé zastoupení těchto technologií je ukázáno 

na obrázku 3.1. Tvorba doplňků tedy vyžaduje znalost těchto technologií a dovednost provázat je 

dohromady do funkčního celku. Protože jednotlivé technologie je potřeba znát pro vytvoření doplňku, 

řekneme si o nich pár slov v následujících podkapitolách. 

 

3.2.1 XPCOM (Cross Platform Component Object Model) 

Jedná se o multiplatformní komponentový objektový model vyvinutý společností Mozilla. Je to 

mozek celého prohlížeče podobný objektovým modelům CORBA a Microsoft COM. XPCOM 

dodává sadu základních komponent a tříd pro práci například s pamětí, vlákny, soubory, datovými 

strukturami a podobně. 

 

3.2.2 XUL (XML User Interface Language) 

XUL je jazyk založený na jazyce XML, určený pro vývoj multiplatformního grafického uživatelského 

rozhraní nejen v produktech Mozilla. Obsahuje soubor nástrojů, pomocí kterých lze jednoduše 

přizpůsobovat aplikace, měnit jim text, grafiku a rozvržení prvků. Jelikož se jedná o odnož jazyka 

XML, lze prvky rychle označovat nebo vyhledávat. Tento jazyk je známý v kontextu s dynamickým 

HTML. 

 

3.2.3 JavaScript 

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací programovací jazyk, který byl navržen pro 

dynamické chování internetových stránek. JavaScript je známý především jako klientská verze, která 

je součástí většiny dnes používaných prohlížečů a slouží jako interpretovaný jazyk pro internetové 

stránky. 
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S jazykem JavaScript souvisí pojem objektový model dokumentu (DOM), který je standardem 

navrženým organizací W3C. Jde o nástroje pro manipulaci s obsahem HTML a XML dokumentů. 

DOM tento obsah zpracovává, jako by se jednalo o objekty, což lépe odpovídá objektové orientaci 

jazyka JavaScript. DOM převede obsah HTML nebo XML dokumentu do tzv. DOM stromu, přes 

který lze přistupovat k jednotlivým objektům a upravovat tak strukturu dokumentu. Vzájemnou 

spoluprací jazyka JavaScript a DOM vzniká dynamické chování stránek (Dynamic HTML). 

Jazyk JavaScript je nejen součástí prohlížeče Mozilla Firefox jako klientská verze interpretující 

daný obsah WWW stránky, ale právě také chování veškerých doplňků a chování mezi uživatelem 

a prohlížečem je napsáno v jazyce JavaScript. 

 

3.2.4 CSS (Cascading Style Sheets) 

Kaskádové styly neboli CSS je jazyk pro popis vzhledu a formátování dokumentu zapsaného ve 

značkovacím jazyce. Jazyk byl navržený organizací W3C. Nejběžnějším použitím je popsání vzhledu 

HTML stránek, ale lze jím také popsat XML či XUL dokument. Proto se používá při tvorbě doplňků 

ke stylizaci a formátování dokumentu XUL. 
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4 Existující rozšíření pro podporu 

vyplňování 

Prohlížeč Mozilla Firefox je tu již řadu let, proto je pochopitelné, že některé doplňky pro podporu 

vyplňování již existují. Tyto doplňky se ale od námi vyvíjeného značně liší, především ve složitosti 

pro běžné uživatele, rozsahem zaměření a také samotnou funkcionalitou. V této kapitole si 

představíme tři nejzajímavější doplňky, které se svou funkcí podobají námi vytvářenému doplňku. 

4.1 Autofill Forms  

Autofill Forms se řadí mezi nejpoužívanější doplněk pro vyplňování formulářů. Tento nástroj 

umožňuje uživateli definovat vlastní hodnoty, které lze pouhým jedním kliknutím vyplnit do 

struktury webové stránky. Jednotlivá pole je možno v nastavení doplňku přidávat a aplikovat na různá 

jména formulářových prvků. Nechybí zde možnost vytváření profilů pro vyplňování nebo také 

automatické odeslání formuláře. Tento druh doplňku je tedy vhodný pro automatické vyplňování 

často se opakujících údajů ve webových formulářích. 

 

Výhody:   

 aplikace regulárních pravidel, 

 možnosti profilování, 

 omezení pravidla danou adresou stránky, 

 klávesové zkratky. 

Nevýhody:  

 pouze „vyplňovač― polí, 

 nelze uložit formuláře na dané stránce pro pozdější navrácení, 

 nelze zvolit, jaký formulář se má automaticky odeslat, 

 složité pro nezkušeného uživatele. 

 

URL tohoto doplňku: http://addons.mozilla.org/firefox/addon/autofill-forms/ 

4.2 AutoFormer 

Dalším podobným doplňkem je AutoFormer. Jeho účel se ale zásadně liší. AutoFormer umí totiž 

uložit vyplněný formulář na konkrétní webové stránce a při opětovné návštěvě jej opět obnovit. Pro 

zvolenou stránku je také možno uložit formuláře do profilů. Obsahy formulářů uložených v profilu je 

možno obnovit, pouze pokud se nacházíte na dané webové stránce. Tímto se ztrácí přehled o tom, pro 

kterou webovou stránku máme uložené jaké formuláře. Vhodnější by bylo uložení formulářů ve 

formě záložek stránek, takto to bude řešit náš vyvíjený doplněk. 

 

Výhody:   

 uložení obsahu formulářů, 

 jednoduché ovládání, 

 více uložených formulářů pro jednu www adresu. 
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Nevýhody:  

 nelze dohledat, pro které stránky jsme si formuláře uložili, 

 chybí automatické odeslání formuláře, 

 složitější upravování uložených údajů, 

 pouze pro uložení formulářů. 

 

URL tohoto doplňku: http://addons.mozilla.org/firefox/addon/autoformer/ 

4.3 Autofill 

Doplněk jménem Autofill opět napovídá, že se jedná o automatické vyplňování. Tento doplněk 

automaticky doplňuje do formulářů uživatelem uložené řetězce, a to vždy. To může představovat 

velký problém, pokud uživatel nechce tento formulář vyplnit. Jako v předchozích doplňcích je možno 

vytvářet profily s vyplňováním a jeden vybraný profil bude vždy automaticky vyplňován. Aby se 

automaticky nevyplňovalo na všech stránkách, existuje zde seznam výjimek stránek, na které se 

vyplňování nebude uplatňovat. 

 

Výhody:   

 aplikace regulárních pravidel, 

 možnosti profilování, 

 výjimky vyplňování stránek. 

 

Nevýhody:  

 pouze „vyplňovač― polí, 

 složitá manipulace, 

 automaticky vyplňuje zvolený profil – nelze jednoduše vybírat, 

 chybí automatické odeslání formuláře. 

 

URL tohoto doplňku: http://addons.mozilla.org/firefox/addon/autofill-262804/ 
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5 Návrh rozšíření 

Rozšíření pro prohlížeč Mozilla Firefox je inspirováno modulem Auto-vyplňování (Autofill), který je 

součástí prohlížeče Avant Browser. Nebude se jednat o doplněk, který by byl jakýmsi klonem modulu 

z prohlížeče Avant Browser, ovšem funkcionalita by měla být podobná a obohacena především 

o další prvky a vlastnosti, které Autofill neumožňoval. 

Dříve, než přejdeme k samotnému návrhu vlastního rozšíření, si popíšeme modul Autofill 

z prohlížeče Avant Browser. Autofill funguje spolehlivě, ale také má své drobné nedostatky. 

 

5.1 Avant Browser - Autofill 

Po spuštění prohlížeče Avant Browser lze nalézt v hlavním menu položku Auto-vyplňování, přes 

kterou je možno zobrazit a provádět veškeré akce vyplňování. Po rozkliknutí se zobrazí seznam, ve 

kterém se nachází následující položky: 

 

 Uložit formuláře – slouží pro uložení formuláře nacházejícího se na aktuálně zobrazené 

stránce v prohlížeči. Tento formulář se ukládá do stromové struktury složek. Kořenová složka 

se jmenuje Auto-vyplňování. Pod tento kořen lze přidávat další osobně pojmenované složky, 

a řadit si tak uložené formuláře do přehlednější struktury. Tímto se uloží pod zadaný název 

veškerá vyplněná a nevyplněná pole ve formuláři (skrytá pole se neukládají). 

 

 Uspořádat Auto-vyplňování – zobrazí správu uložených formulářů včetně jednotlivých složek 

ve stromu. V tomto okně lze tedy přehledněji spravovat a uspořádávat uložené formuláře. 

U jednotlivých uložených formulářů je možno upravovat či odebírat uložené formulářové 

prvky. 

 

 Ochrana – umožňuje zabezpečení veškerých aktivit s Auto-vyplňováním heslem. Toto heslo 

postačí zadat pouze při prvním volání vyplňování. Tím je uživatel ověřen. 

 

 Moje informace – uchovávají informace o uživateli. Uživatel si vyplní jméno, příjmení, 

adresu, email a další, a pokud budou tyto informace vyžadovány na některé stránce, nemusí 

uživatel nic vyplňovat. Jedním kliknutím se uživateli vyplní veškerá shodná pole, která si 

uložil v této části modulu. 

 

 V další části seznamu se nachází obsah kořenové složky s uloženými podsložkami a odkazy 

na automatické vyplňování. Jednotlivé odkazy slouží pro načtení uložené URL adresy 

a vyplnění formuláře, popřípadě k automatickému odeslání tohoto formuláře.  

 

Jak toto menu vypadá ve skutečnosti je zobrazeno na obrázku 5.1. Komunikační rozhraní 

s Autofill, jak již bylo řečeno, se nachází na dostupném místě v horním menu. Uživateli je lehce 

přístupné pro rychlou potřebu vyplňování. Rozbalovací menu je pochopitelné a intuitivní řešení, 

řazení odkazu pro vyplňování do složek se jeví také jako užitečné a přehledné. Proto bude tento 

způsob obdobně použit i v navrhovaném doplňku pro prohlížeč Mozilla Firefox. 
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Autofill má i své drobné nedostatky, pro ilustraci zmíníme dva nejdůležitější. Prvky 

u uloženého formuláře lze pouze odstraňovat, což je pochopitelné z důvodu korektního chování 

stránky a odeslaných formulářů. Problém vzniká tehdy, pokud je například prvek formuláře odstraněn 

omylem. Pak již nelze tento prvek přidat a je nutné celý uložený formulář odstranit a znovu jej přidat, 

aby se prvek opět objevil. Další problém spočívá v počtu formulářů na dané stránce. Pokud je na 

stránce 2 a více formulářů, nefunguje automatické odeslání formuláře, protože Autofill neumí 

rozpoznat, který formulář chceme odeslat. 

 

 
Obrázek 5.1: Autofill nabídka v prohlížeči Avant Browser. 

 

 

Autofill splňuje svůj účel pro automatické vyplňování, proto budeme vycházet při návrhu 

doplňku právě z něho a pokusíme se vylepšit některé jeho nedostatky a především přinést vlastní 

nápady a rozšíření. 

 

5.2 Form-nástroje 

Form-nástroje nebo také anglicky Form-Tools bude název pro námi navrhovaný a vytvářený doplněk 

prohlížeče Mozilla Firefox. Původní koncept vychází z již zmiňovaného Autofill modulu v prohlížeči 

Avant Browser. 

Veškerá interakce uživatele s Form-nástroji by měla být lehce dostupná z prostředí hlavního 

okna prohlížeče. Zvolili jsme proto textový odkaz s nabídkou v hlavním menu prohlížeče nebo také 

možnost vyvolání tohoto menu přes ikonku v liště nástrojů. Důvodem pro umístění dvou odkazů do 

prohlížeče je nový Firefox verze 4. Tato nová verze prohlížeče umožňuje skrýt hlavní menu 

a zkompaktnit tak celý prohlížeč. Uživatel by po skrytí neměl lehce dostupné možnosti doplňku. 

Proto je zde druhý odkaz v liště nástrojů, který je možno zobrazit či skrýt. Ve stavové liště se ještě 

navíc nachází ikonka, vedle které se zobrazuje počet napsaných znaků v právě vybraném 

formulářovém poli. 
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Po kliknutí na odkaz v menu nebo na tlačítko se zobrazí nabídka s možnými akcemi. Podobně 

jako v Autofill i zde bude možnost Uložit formuláře, které se opět dají řadit do stromové struktury. 

Uzly stromu jsou složky, listy potom konkrétní uložené formuláře. Jednotlivé prvky formuláře by 

mělo být možno upravovat, v případě potřeby dokonce mazat či přidávat. Další možnost bude 

povolení či zakázání automatického přihlášení v případě, že má uživatel v prohlížeči uložené jméno 

a heslo na navštěvované stránce. Uložení informací o uživateli, pro vyplňování často zadávaných 

osobních údajů, by zde také nemělo chybět. Takto uložené údaje se použijí v případě potřeby 

vyplnění na konkrétní stránce. Nastavení pokročilejších vlastností doplňku bude v této nabídce také 

jistě vítané. Nastavit by mělo být možné automatické vyplňování, například jaká reakce se má provést 

při kliknutí na uloženou záložku nebo také nastavení řazení v nabídce s uloženými formuláři. 

U automatického přihlašování je vhodné nastavovat způsob vyplňování přihlašovacích údajů, 

maskování přihlašovacího jména, správa přihlašovacích údajů. U kontroly pravopisu bude zase 

možnost zvolit, co se má kontrolovat, přidávat či odebírat slova ze slovníku, nebo dokonce uchovávat 

nově přidaná slova ve slovníku pouze do zavření okna prohlížeče. 

 

5.3 Návrh řešení 

Automatické přihlašování 

Nejdůležitější části u automatického přihlašování je ukládání uživatelského jména, hesla, URL 

a dodatečných informací k identifikaci konkrétního formuláře. Firefox má k tomu určené 

a standardně v sobě zabudované nástroje, které umožní uživateli ukládat tyto informace. Náš doplněk 

tedy bude využívat prostředky jádra prohlížeče. Uložené přihlašovací údaje budeme vybírat z vnitřní 

struktury a vyplňovat do formuláře na patřičné WWW stránce. Tuto činnost zpravidla provádí 

prohlížeč sám, automaticky, ale v případě uložení více přihlašovacích údajů na jedné stránce je 

s tímto problém. Tento případ bude doplněk řešit tak, že nabídne okno, ze kterého lze vybrat 

konkrétní uložené přihlašovací údaje pro danou stránku. Jinou možností je vyplnit formulářová pole 

údaji, které byly použity naposledy. Tyto možnosti bude moci uživatel měnit v nastavení doplňku. 

Samotné prohledávání formuláře, nalezení a vyplnění odpovídajícího formulářového pole bude 

prováděno pomocí dokumentového modelu DOM. Po úspěšném vyplnění přihlašovacích údajů je 

možno formulář automaticky odeslat (přihlásit). Automatické přihlašování je nutné vypnout 

v případě, že uživatel chce například zadat jiné údaje. Proto je v menu doplňku i možnost 

zapnutí/vypnutí automatického přihlašování. 

 

Uložení formuláře 

Aby bylo možné uložit obsah konkrétního formuláře, je potřeba zajistit datový prostor pro doplněk. 

Mozilla Firefox má pro tyto účely vyhrazenou databázi SQLite [9], která je vhodná pro uložení 

velkého množství dat. Vytvořená databáze se uloží k uživatelskému profilu do samostatného souboru, 

podobně jako to provádí záložky, historie prohlížení a jiné zabudované prvky prohlížeče. Pro řetězec, 

číslo či pravdivostní hodnotu se dají použít tzv. předvolby (preferences) [10], kde si může každý 

doplněk vytvořit svoji předvolbu a uložit si pro svoje potřeby nějaká data. Předvolby představují 

jakési registry prohlížeče. Seznam veškerých předvoleb, které jsou v prohlížeči uložené, lze zobrazit 

zadáním příkazu about:config do adresového řádku prohlížeče Firefox. Jednotlivé formuláře se 

budou ukládat do doplňkem vhodně definovaných tabulek databáze SQLite. Řídící a jiné jednoduché 

řetězcové hodnoty se budou ukládat zpravidla do předvoleb. Vše je součástí uživatelského profilu 

v prohlížeči Firefox, a tudíž nemůže dojít k prolínání těchto uložených dat do jiného účtu na počítači. 
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Doplněk si ze zobrazené stránky načte jednotlivé prvky formuláře včetně jejich hodnot, které si 

poté uloží do předem vytvořené databáze. Jakákoliv další úprava bude prováděna na údajích 

uložených v databázi. Při vyplnění formuláře se načtou patřičné uložené údaje z databáze a pomocí 

modelu DOM se vyplní do vybrané stránky, popřípadě se stránka navíc ještě odešle. Kterým 

tlačítkem se má formulář automaticky odeslat, bude možno nastavovat v úpravách uložené záložky. 

 

Kontrola pravopisu 

Pro kontrolu pravopisu byly různými autory vydány oficiální slovníky pro celou škálu jazyků. Český 

slovník je založen na slovníku z kancelářského balíku OpenOffice.org [11]. U konkrétního prvku 

formuláře je standardně možné zvolit, zda se má slovník použít či ne. Slovníky umožňují zvýraznit 

chybně napsané slovo a pomocí pravého tlačítka myši vyvolat nabídku, přes kterou lze vybrat 

náhradu za chybné slovo. Form-nástroje umožní rozšířené nastavení těchto slovníků, které bude opět 

dostupné v nastavení doplňku. 

 

Nástroje pro psaní SMS zpráv 

Textová komprimace, odstranění diakritiky a podobně jsou jistě vhodnou součástí pro psaní SMS 

zpráv. Tyto prvky budou proto začleněny do vytvářeného doplňku. U vybraného formulářového 

prvku bude uživatel moci vyvolat nabídku a vybrat si z již zmiňovaných nástrojů, které budou 

především užitečné na stránkách s SMS bránami. 
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6 Implementace doplňku 

Doplněk je implementován za použití dříve zmiňovaných webových technologií, tedy JavaScript pro 

funkční část doplňku a XUL plus CSS pro zobrazovací a grafickou část. Pro psaní zdrojových kódů 

byl použit editor Notepad++ (viz obrázek 6.1), který je zdarma dostupný a který umí zvýrazňovat 

syntaxi pro všechny potřebné jazyky. Testování a ladění doplňku je prováděno v prohlížeči Mozilla 

Firefox, který v sobě zahrnuje potřebné prostředky, např. zobrazení XUL dokumentu. Aktuální verze 

prohlížeče Mozilla Firefox je k dispozici na stránce http://www.mozilla.com/ a na stránce 

http://notepad-plus-plus.org/ je ke stažení editor Notepad++. 

Vytvořený doplněk se skládá z několika souborů, které implementují jednotlivé části doplňku. 

Celkový počet řádků ve všech zdrojových souborech je přibližně 3350. 

V této části práce si nejprve popíšeme základní kostru doplňku, projdeme přes jednotlivé 

soubory až k samotnému zabalení doplňku do jediného balíčku, který si pak může kdokoliv 

nainstalovat do prohlížeče Firefox. Implementace byla realizována na platformě Windows. 

 

 
 

Obrázek 6.1: Ukázka textového editoru Notepad++ verze 5.7. 

6.1 Adresářová struktura doplňku 

Aby bylo možno doplněk vůbec spustit, je potřeba dodržet základní adresářovou strukturu navrženou 

vývojáři Firefox. Popíšeme si proto adresářovou strukturu námi vytvářeného doplňku, kterou lze vidět 

níže a která je typická pro vytvářené doplňky. 

 

Form-Tools.xpi: 

               /install.rdf 

               /defaults/ 

               /defaults/preferences/*.js 

               /chrome.manifest 

               /chrome/ 

               /chrome/content/* 

               /chrome/locale/* 

 

Obrázek 6.2: Vnitřní adresářová struktura doplňku Form-nástroje. 

http://www.mozilla.com/
http://notepad-plus-plus.org/
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6.1.1 Instalační manifesty 

Pro správné fungování celého doplňku jsou nejdůležitějšími soubory install.rdf 

a chrome.manifest. Soubor install.rdf obsahuje důležité informace o doplňku, který je 

instalován do prohlížeče. Jedná se o XML dokument, který obsahuje název doplňku, jeho popis, 

verzi, podporované verze prohlížeče, unikátní identifikátor doplňku, jméno autora a řadu dalších 

informací. Kompletní seznam je uveden na stránkách vývojářů [12].  

V souboru chrome.manifest se registrují jména, která se namapují na fyzické umístění 

částí doplňku na disku. Není tedy potřeba znát přesnou cestu k vybranému souboru, ale stačí zadat 

symbolické jméno. Tímto způsobem lze i propojit vybraný vlastní XUL soubor do jakéhokoliv 

existujícího okna prohlížeče (například do hlavního okna) a tímto souborem lze pak přímo upravovat 

a ovlivňovat obsah tohoto okna. Toto je základní princip, jak přidávat tlačítka, panely, menu, různé 

ovládací a jiné prvky do okna prohlížeče.  

Obsahy souborů install.rdf a chrome.manifest tohoto doplňku jsou ukázány na 

obrázcích 6.3 a 6.4. 

 

V této části se často setkáváme s pojmem chrome, ale co to vlastně chrome v Mozilla Firefox je? 

Chrome jsou prvky uživatelského rozhraní, které jsou součástí okna aplikace, ale přitom nejsou 

zahrnuty do jeho obsahu. Jednoduše řečeno je to vše v prohlížeči okolo načtené www stránky. Patří 

zde proto nástrojové lišty, lišty navigace, lišty menu a v poslední řadě i titulek okna. 

Obrázek 6.3: Obsah souboru install.rdf Form-nástrojů. 

<?xml version="1.0"?> 

 

<RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:em="http://www.mozilla.org/2004/em-rdf#"> 

 

  <Description about="urn:mozilla:install-manifest"> 

    <em:id>cekaon@seznam.cz</em:id>  <!-- jedinečné id add-onu --> 

    <em:version>1.1</em:version>  <!-- verze add-onu --> 

    <em:type>2</em:type>   <!-- typ add-onu, 2=doplňek --> 

    

    <!-- Informace, že se jedná o add-on do Firefox + jaké verze --> 

    <em:targetApplication> 

      <Description> 

        <em:id>{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}</em:id> 

        <em:minVersion>3.6.*</em:minVersion> 

        <em:maxVersion>4.0.*</em:maxVersion> 

      </Description> 

    </em:targetApplication> 

    

    <em:name>Form-Tools</em:name>  <!-- název add-onu --> 

    <em:description>Nástroje pro podporu webových 

formulářů.</em:description>   <!-- popis add-onu --> 

    <em:creator>Ondřej Čekan</em:creator> <!-- autor --> 

    <em:iconURL>chrome://form-tools/content/skin/img/form-

tools.png</em:iconURL>    <!-- ikona add-onu --> 

  </Description>       

   

</RDF> 

 

http://developer.mozilla.org/
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Obrázek 6.4: Obsah souboru chrome.manifest Form-nástrojů s propojením do oken  

prohlížeče a s definováním jazykových lokalizací. 

 

6.1.2 Prvotní naplnění profilu 

Složka /defaults/ se používá pro prvotní naplnění uživatelského profilu potřebnými daty pro 

vytvářený doplněk. Pro prvotní vytvoření a naplnění předvoleb se umístí soubor typu JavaScript do 

složky /defaults/preferences/. Po umístění souboru do této složky a spuštěním prohlížeče 

se obsah tohoto souboru automaticky načte systémem předvoleb ve Firefox a tyto předvolby je ihned 

možné používat. Příklad registrace předvolby: 

pref("extensions.form-tools.autologin",false). 

 

6.1.3 Zdrojové soubory  

Samotné zdrojové kódy JavaScript a XUL souborů se nachází ve složce /chrome/content/. 

V případě našeho doplňku i stylový CSS soubor a potřebné obrázkové podklady. Této části se 

budeme věnovat ve zvláštní podkapitole, protože zde se nachází ono jádro doplňku. 

 

6.1.4 Vícejazyčnost doplňku 

Firefox umožňuje vytvářet více jazykové doplňky. Složka pro jazykové soubory se obecně používá 

/chrome/locale/. Všechny řetězcové konstanty, které při psaní doplňku bylo potřeba vložit do 

JavaScript nebo XUL zdrojového souboru, musí být vyjmuty a vloženy do zvláštního souboru. 

Těchto souborů může být více a obsahují symbolické jméno odkazu a hodnotu. Hodnoty v našem 

případě představují vyjmuté řetězcové konstanty. Vytvořené soubory vložíme do zvláštní složky, 

která reprezentuje jedno jazykové schéma. Pro další jazykovou verzi stačí tuto složku nakopírovat, 

přejmenovat a upravit řetězcové konstanty. Jednotlivá jazyková schémata je nutné definovat 

v souboru chrome.manifest. Prohlížeč sám ví, jaká je jeho jazyková verze, a pokusí se vybrat 

nejvhodnější verzi v nainstalovaných doplňcích [13]. 

Jak bylo řečeno, namísto původních řetězců se vloží odkazy. Ty jsou definovány v DTD 

(Document Type Definition) souboru. Odkaz společně s hodnotou tvoří tzv. entitu, kterou jazyky  

XUL a XML poskytují. Definice jedné entity vypadá následovně: 

content form-tools  chrome/content/ 

 

overlay chrome://browser/content/browser.xul chrome://form-

tools/content/form-tools_overlay.xul 

overlay chrome://global/content/commonDialog.xul  chrome://form-

tools/content/form-tools_overlay.xul 

overlay chrome://global/content/customizeToolbar.xul  chrome://form-

tools/content/form-tools_overlay.xul 

 

locale form-tools en-US chrome/locale/en-US/ 

locale form-tools cs    chrome/locale/cs/ 
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<!ENTITY jméno_odkazu "hodnota">. 

Vytvořený DTD soubor pak stačí deklarovat v kterémkoliv XUL dokumentu a pomocí jména 

odkazu získat patřičnou hodnotu. Deklarace probíhá pomocí značky 

<!DOCTYPE window SYSTEM "cesta_k_dtd_souboru"> 

a hodnotu lze poté získat zadáním &jméno_odkazu;. Tento způsob se využívá pouze pro 

nahrazení řetězců v XUL souborech. 

Vícejazyčnost uvnitř JavaScript souborů je řešena jiným principem. Jádro Firefox nabízí 

komponentu nazývanou StringBundle [15], která se připojí do zadaného .properties souboru a dokáže 

při zadání jména odkazu vrátit jeho hodnotu. Jazykový soubor, který používá StringBundle, vyžaduje 

speciální formátování, kde na samostatném řádku musí být uveden odkaz=hodnota. 

 

6.1.5 Vlastní komponenty 

Firefox také podporuje vytváření vlastních XPCOM komponent v doplňku. Aby vytvořené 

komponenty bylo možné použít, musí být .js nebo .dll soubory umístěny ve složce /components/. 

Po prvním spuštění doplňku jsou tyto soubory automaticky načteny a registrovány jádrem Firefox. 

Vlastní komponenty jsme v našem doplňku nepoužili, proto se jimi nebudeme dále zabývat. 

 

6.2 XUL 

XUL [8] je jazyk uživatelského rozhraní založený na XML. Pomocí XUL dokumentu se ve Firefox 

vytváří vlastní okna doplňku nebo se také upravují stávající zabudovaná okna. V našem doplňku je 

takovýchto dokumentů rovnou pět: 

 form-tools_overlay.xul – je připojen do hlavního okna prohlížeče, 

 myinfo.xul – slouží pro správu a úpravu osobních informací, 

 setup.xul – okno pro nastavení doplňku, 

 bookmark_add.xul – pro přidání záložky auto-vyplňování, 

 bookmark_edit.xul – úprava záložky auto-vyplňování. 

 

Jednotlivé XUL soubory doplňku si popíšeme v další části práce, teď se ale zaměříme na 

základní prvky XUL dokumentu. 

 

6.2.1 XUL dokument 

XUL dokument by měl začínat vždy deklarací XML verze, která bude použita. Tato deklarace vypadá 

následovně:  

<?xml version="1.0"?>. 

Pod tuto deklaraci je dále potřeba definovat stylový přepis CSS. Používá se globální styl 

používaný ve Firefox, aby se výsledné okno nelišilo od ostatních. Globální styl lze vložit 

následujícím kódem:  

<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/" type="text/css"?>. 
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Tímto způsobem je v našem doplňku umístěn i vlastní CSS soubor. Teď již nic nebrání vytvoření 

vlastního okna vložením kořenového prvku. Kořenový prvek může být rozdílný, záleží na způsobu 

použití. Přehled často používaných kořenových prvků je znázorněn v následující tabulce 6.1. 

 

Prvek Specifikace prvku 

window Popisuje strukturu okna první úrovně. Nejpoužívanější kořenový prvek. [16] 

overlay Používá se pro sdílení bloku obsahu mezi několika různými okny. [17] 

dialog Jedná se o okno, pro které je možné definovat tlačítka a akce na ně. [18] 

prefwindow Speciální okno používané jako dialog s dalšími možnostmi nastavení. [19] 

Tabulka 6.1: Přehled často používaných kořenových prvků XUL dokumentu. 

 

Protože se jedná vlastně o XML, musí mít každý tento kořenový prvek navíc ještě atribut, který 

určuje jeho výchozí prostor jmen. Pro XUL dokumenty můžeme typicky vidět 

<window 

  id="win" 

  mlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"> 

  ... 

</window>, 

kde hodnota atributu  mlns představuje zmiňovaný prostor jmen. 

V tuto chvíli již nic nebrání začít tvořit obsah konkrétního okna. Následující tabulka 6.2 

ukazuje často používané prvky při tvorbě uživatelského rozhraní. 

 

Prvek Význam prvku 

vbox Prvek, který vytváří tzv. vertikálně orientované boxy. Jednotlivé prvky, které 

jsou obsaženy v tomto boxu, jsou řazeny vždy pod sebe. 

hbox Prvek, který vytváří tzv. horizontálně orientované boxy. Jednotlivé prvky, 

které jsou obsaženy v tomto boxu, jsou řazeny vždy vedle sebe. 

textbox Vstupní pole, kde uživatel smí zadávat text. Standardně je prvek 

jednořádkový, zadáním atributu multiline=“true“ lze vytvořit 

víceřádkové pole. 

label Jednoduchý textový prvek, který se používá především pro popisek řídících 

prvků, například textbox. 

description Prvek pro vytvoření bloku textu. 

button Vytvoří tlačítko, na které je možno kliknout. 

checkbox Zaškrtávací políčko. 

radiogroup Obsahuje prvky radio, které tvoří jednotlivé přepínače. 

groupbox Skupina prvků, které jsou ohraničeny čarou. Pomocí prvku caption se 

přidá skupině název. 

tree Prvek vytvoří tabulkovou nebo hierarchickou sadu řádkových prvků. Tento 

prvek musí ještě obsahovat další prvky, jako treecols, treecol, 

treechildren, treeitem, treerow, treecell. 

grid Vytváří mřížku, kde jednotlivé prvky staví do řádků a sloupců. Obsahuje 

prvky rows (tvoří řádky) a columns (tvoří sloupce). 

tabbox Zobrazí sadu tabulkových panelů, mezi kterými se dá přepínat v jednom 

okně. Musí obsahovat prvky tabs, které definují jednotlivé panely, a prvky 

tabpanels, které nesou vlastní obsahy jednotlivých panelů. 
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menu Podobné tlačítku, často umístěné v hlavní nabídce prohlížeče. Po kliknutí se 

rozbalí nabídka, která je umístěna v synovském prvku menupopup. 

menupopup 

popup 

Kontejner pro zobrazení obsahu rozbalovacího menu. 

menuitem Jedna položka v rozbalovacím menu. 

menuseparator Oddělovací prvek v menu. 

toolbarbutton Tlačítko v liště nástrojů. 

script Podobně jako prvek script v HTML i zde slouží k vložení skriptu v jiném 

jazyce, většinou se jedná o JavaScript. 

Tabulka 6.2: Přehled často používaných prvků při tvorbě XUL dokumentu. 

 

6.2.1.1 Form-nástoje overlay 

Tak zvaný overlay bývá označován ten XUL soubor, který je připojen do XUL dokumentu hlavního 

okna prohlížeče. Overlay našeho doplňku se jmenuje form-tools_overlay.xul a je připojen 

do dalších třech XUL dokumentů prohlížeče (viz chrome.manifest – obrázek 6.4). Kořenový 

prvek tohoto dokumentu je prvek window a obsahuje řadu vložených JavaScript souborů pro 

realizaci jednotlivých událostí. JavaScript kód či soubor musí být vložen do každého XUL souboru 

vždy, jinak nelze přiřadit chování jednotlivým prvků. 

První dva vložené JavaScript soubory nám poskytuje samotný Firefox a umožňují realizovat 

přesuny prvků z jednoho místa do jiného. Tento mechanismus bývá často označován jako „Drag and 

drop―. Potřebné soubory mají umístění chrome://global/content/nsDragAndDrop.js 

a chrome://global/content/nsTransferable.js [23]. V našem doplňku slouží 

k přesouvání uložených záložek auto-vyplňování. Ostatní vložené JavaScript soubory jsou vlastní, 

potřebné k obsluze událostí. Ty si ale popíšeme v další kapitole. 

 

První dokument, ke kterému je tento XUL připojen, je hlavní okno prohlížeče, přesněji tedy 

chrome://browser/content/browser.xul. Do tohoto dokumentu přidává doplněk tlačítko 

pro správu Form-nástojů. Tlačítko toolbarbutton [25] se vloží do prvku toolbarpalette, 

který má atribut id="BrowserToolbarPalette". Tímto atributem se určí panel, do kterého 

chceme tlačítko přidat. Po přidání je tlačítko symbolizováno ikonkou doplňku a po rozkliknutí tohoto 

tlačítka se zobrazí nabídka rozbalovacího menu menupopup. Tuto nabídku lze vyvolat ještě 

z odkazu v hlavní nabídce prohlížeče, kde je vytvořena položka Form-nástroje nebo v jiných jazycích 

Form-Tools. Aby bylo možné připojit vytvořené menu do hlavní nabídky, musí být toto menu uvnitř 

prvku menupopup s atributem id="main-menubar".  

Nabídka obsahuje položky menuitem, které byly zmíněny již při samotném návrhu aplikace. 

Jsou to uložení formulářů, povolení či zakázání automatického přihlášení, možnosti správy mých 

informací, nastavení a především se zde nachází také záložky a složky s uloženými formuláři. Při 

kliknutí na „Uložit formuláře―, „Správa mých informací―, „Nastavení― nebo na „Zobrazit/upravit― 

v nabídce záložky se pomocí metody window.openDialog otevře odpovídající definovaný XUL 

dokument.  

Při kliknutí levým tlačítkem myši na uloženou záložku se vyvolá nastavená akce vyplňování 

(výchozí je pouze vyplnit). Pravým tlačítkem myši se zobrazí nabídka (viz obrázek 6.5), ve které lze 

zvolit mezi různými možnostmi vyplňování, kopírovat URL cíle, vytvářet složky, editovat či mazat 

záložku nebo zvolit režim řazení záložek. Akce pro vybraný způsob vyplňování je realizována 

událostí JavaScript oncommand, nabídka je opět řešena pomocí menupopup. V rozbalovacím 
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menu „Moje informace― se nachází mimo správy osobních informací také jednotlivé uložené profily, 

při jejich kliknutí dojde k vyplnění formuláře uloženými údaji. 

V tomto dokumentu je definována také ikonka ve stavovém panelu. Stavový panel [26] se 

zpřístupní prvkem statusbar a atributem id="status-bar". Vlastní položka se do tohoto 

panelu přidá vložením synovského prvku statusbarpanel tomuto prvku. 

Jako poslední je potřeba definovat nabídku, která ponese možnosti pro úpravu textu a která se 

zobrazí při kliknutí pravým tlačítkem myši v nějakém textovém prvku. Opět je potřeba připojit určitý 

identifikátor k nabídce rozbalovacího menu, proto v tomto případě vložíme identifikátor 

id="contentAreaContextMenu" [27] k prvku popup. Teď už jen pomocí prvků menu 

a menuitem vytvoříme požadovanou nabídku s možnými operacemi. 

 

 

                    

Obrázek 6.5: Náhled tlačítka a rozbalovacího menu Form-nástrojů (vlevo) a možnosti při  

 kliknutí pravým tlačítkem myši na záložku auto-vyplňování (vpravo). 

 

 

Druhý dokument, ke kterému je tento overlay připojen, je tak zvaný „common dialog―, který má 

adresu chrome://global/content/commonDialog.xul.  Jedná se o dialog, který se 

zobrazí, když se uživatel pokouší připojit na jménem a heslem zabezpečenou stránku. Ačkoliv náš 

XUL dokument nijak „common dialog― neupravuje, propojením dojde také ke vložení JavaScript 

souboru, který s obsahem tohoto dialogu pracuje. Přesněji vyplňuje přihlašovací údaje do tohoto 

dialogu. 

 

Poslední připojený dokument umožňuje uživateli přidávat či odebírat tlačítka z panelů. Tento 

dokument má adresu chrome://global/content/customizeToolbar.xul. Díky tomuto 

propojení se zobrazí vytvořené tlačítko toolbarbutton i v tomto okně a uživatel jej smí 

přetahovat z tohoto okna do hlavního okna prohlížeče. Ostatní části našeho dokumentu již nijak 

neovlivňují propojené okno. 

 

6.2.1.2 Moje informace 

Moje informace (myinfo.xul) je vytvořené okno sloužící ke správě osobních informací, které není 

propojené s žádným zabudovaným dokumentem v prohlížeči Firefox. Jeho kořenovým prvkem je 

window. Okno je rozděleno do dvou částí. V levé části je zobrazen seznam uložených profilů 

s možností přidání, odebrání či přejmenování profilu. Základním stavebním prvkem tohoto seznamu 
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je prvek tree. V pravé části jsou pak zobrazena jednotlivá textová pole textbox, do kterých 

uživatel zadává patřičné osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, ...) ke zvolenému profilu. Při kliknutí 

na popis textového prvku lze upravovat klíčová slova zvoleného prvku. Ve spodní části okna se 

nachází tři tlačítka button – použít, ok, zrušit. Tlačítko „Použít― pouze uloží provedené změny, 

„OK― uloží změny a zavře okno, „Zrušit― změny neuloží a zavře okno. 

 

6.2.1.3 Nastavení 

Jak název napovídá, XUL dokument setup.xul s kořenovým prvkem dialog zobrazí okno 

s možnostmi nastavení doplňku. Dialog pomocí atributu buttons="accept,cancel" v sobě 

definuje dvě tlačítka, tlačítko na potvrzení a zrušení, a k nim odpovídající reakce v atributech 

ondialogaccept a ondialogcancel. Obsah dialogu je tvořen tabulkovými panely tabbox 

pro vytvoření oddělených buněk. V prvním panelu jménem „Vyplňování― lze nastavit zvolený způsob 

vyplňování při kliknutí na záložku (Vyplnit, Vyplnit v novém okně, Vyplnit a odeslat, Vyplnit 

a odeslat v novém okně) a možnost řazení záložek (Seřadit podle názvu, typu nebo definice 

uživatele). Druhý panel „Přihlášení― umožňuje zvolit způsob vyplňování přihlašovacích údajů 

(standardní, poslední použité, nabídka s možnými údaji). Dalšími možnostmi jsou povolení 

automatického přihlášení, maskování uživatelského jména nebo správa hesel.  Třetí panel nabízí 

možnosti kontroly pravopisu jako kontrolování pravopisu i v textových polích, smazání nově 

přidaných slov ve slovníku po zavření okna prohlížeče, nebo lze dokonce přidávat či mazat slova ze 

slovníku. Upozorňujeme, že pro kontrolu pravopisu je nutné doinstalovat oficiální slovníky od 

Mozilla. Počet nainstalovaných slovníků je možno zobrazit v této části doplňku. Poslední panel 

tohoto okna obsahuje informace o doplňku. Tento dokument neupravuje žádné zabudované okno 

prohlížeče. 

 

6.2.1.4 Záložky 

Jak bylo řečeno o vypisování uložených záložek auto-vyplňování se stará overlay dokument. 

Nicméně jsou tu ještě dva XUL soubory, které tvoří okna pro přidání a editování záložky. 

O přidání se stará bookmark_add.xul, jehož kořenový prvek window obsahuje textbox 

s názvem záložky (výchozí název je titulek ukládané stránky) a prvek tree s hierarchickým 

seznamem složek. Složky lze v tomto okně přidávat a přejmenovávat. Potvrzením okna dojde 

k uložení všech provedených změn a k uložení záložky se všemi vyplněnými i nevyplněnými 

formuláři do zvolené složky. 

Editace záložky je realizována dokumentem bookmark_edit.xul. Za pomoci tohoto 

dokumentu má uživatel možnost editovat název, adresu, jednotlivé uložené formulářové hodnoty 

prvků nebo si zvolit výchozí tlačítko pro automatické odeslání formuláře. Formulářové prvky lze 

i mazat, nebo dokonce přidávat. Kořenový prvek je window. Tento dokument neupravuje žádné 

zabudované okno prohlížeče. 
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6.3 JavaScript 

Pomocí jazyka JavaScript je implementováno veškeré chování doplňku. Doplněk je psán v objektově 

orientovaném paradigmatu a jednotlivé spolu související části jsou řazeny do tříd. Protože JavaScript 

je založený na obsluze událostí, slouží některé metody tříd k obsluze těchto událostí. Události lze 

přiřadit konkrétnímu prvku pomocí určitého atributu a hodnoty, která představuje obslužnou funkci. 

Událost je také možno zaregistrovat pomocí speciálního posluchače DOM. Registrace události se 

provádí voláním metody addEventListener() u vybraného prvku, odstranění tohoto posluchače 

provádí metoda removeEventListener(). Událostí existuje celá řada [28], proto zmíníme jen 

ty, které jsou použité v našem doplňku, viz tabulka 6.3. 

 

 

XUL atribut DOM posluchač Aktivace události 

onload load Po načtení vybraného prvku (např. okna). 

onunload unload Před zrušením vybraného prvku (např. obsahu 

okna). 

onclose close Před zavřením prvku (např. okna). 

oncommand command Při aktivaci prvku. Kliknutím, klávesou ENTER, 

aj. (např. tlačítko). 

onchange change Při změně prvku (např. úprava hodnoty v textovém 

poli). 

onselect select Když je vybrána nějaká položka (např. v tree). 

onclick click Při kliknutí na prvek. 

oncontextmenu contextmenu Při rozbalení nějakého menu. 

ondraggesture draggesture Když uživatel začne přesouvat prvek. 

ondragover dragover Když je něco přesouváno nad prvkem s touto 

událostí. 

ondragdrop dragdrop Když uživatel pustí přesouvaný prvek. 

ondragenter dragenter Obdoba dragover. Aktivace při přesunu myší 

přes prvek. 

--- DOMContentLoaded Aktivuje se po dokončení rozboru stránky. 

Tabulka 6.3: JavaScript a DOM události. 

 

 

Za pozornost stojí událost DOMContentLoaded. Jedná se o specifickou událost renderovacího 

jádra Gecko, kterou je možno zaregistrovat pouze pomocí metody addEventListener(). Při 

nahrávání obsahu jakékoliv stránky si prohlížeč zpracuje její zdrojový kód a převede si jej do své 

vnitřní reprezentace. Díky aplikačnímu rozhraní dokumentového objektového modelu DOM lze tuto 

vnitřní uloženou reprezentaci modifikovat. Proto obslužná funkce události DOMContentLoaded se 

zavolá tehdy, až je zdrojový kód stránky převeden a je možno k němu přistupovat pomocí DOM. 

 

6.3.1 Databáze SQLite 

Mozilla Firefox standardně poskytuje databázi SQLite pro ukládání různých dat. Form-nástroje tuto 

databázi využívají pro ukládání záložek auto-vyplňování a k nim jednotlivých formulářových prvků, 
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a také k ukládání profilů „Moje informace― a údajů v nich zadaných. Pro vytvoření SQLite databáze 

je potřeba zpřístupnit komponenty zabudované ve Firefox. První komponentou je tzv. adresářová 

služba (directory service), která dokáže zpřístupnit či vytvářet lokální složky. Tímto získáme přístup 

do adresáře s profilem uživatele. Pomocí druhé komponenty tzv. skladu (storage) dokážeme vytvořit 

a získat ukazatel na databázový soubor form-tools.sqlite. Na vytvoření tabulky databáze se 

používá běžný příkaz „CREATE TABLE― [32]. Pro vykonání nejen tohoto příkazu se používají 

metody volané nad ukazatelem do databáze. Mezi ně patří metoda executeSimpleSQL(), která 

příkaz vykoná ihned synchronně s během aplikace. Tato metoda se ale nedoporučuje používat 

v hlavním vlákně aplikace, protože způsobuje značné výkonnostní problémy. Proto pro velký počet 

databázových dotazů je vhodnější použít asynchronní dotaz, který se vykoná mimo hlavní běh 

aplikace. Metoda pro asynchronní dotaz je executeAsync() a jejími parametry jsou pole dotazů 

a délka tohoto pole. O připojení k databázi se stará soubor db.js, který je vložen do ostatních 

JavaScript souborů. 

 

Použité databázové tabulky vychází z navrhnutého E-R diagramu. E-R diagram je ukázán na obrázku 

6.6. Entitní množina „Záložka― reprezentuje záložky auto-vyplňování, které mohou být dvojího typu 

– složka nebo záložka. Obsahuje atributy jako identifikátor, jméno záložky, URL adresu (v případě 

složky je tento atribut nevyužit), typ záložky a číslo pozice pro řazení. Právě jedna záložka má 0 až 

N formulářových prvků a 0 až N prvků může být právě v jedné záložce. U formulářového prvku je 

nutné znát, v jakém formuláři se nachází, tedy pořadové číslo formuláře na dané stránce, jméno 

prvku, typ prvku a hodnotu pro vyplnění. Aby bylo možno hierarchicky řadit uložené záložky do 

složek, je zde vztah „Záložka-obsahuje-Záložka―. Tedy právě jedna záložka obsahuje 0 až N jiných 

záložek a 0 až N záložek je obsaženo právě v jedné záložce respektive složce. 

Druhá část E-R diagramu představuje entitní množiny pro „Moje informace―. Entitní množina 

„Profil― má atributy identifikátor a název profilu. Entitní množina „Údaje― s atributy název a hodnota 

prvku je ve vztahu „obsahuje― s entitní množinou „Profil―. Když si tento diagram popíšeme, tak právě 

jeden profil obsahuje 0 až N údajů a 0 až N údajů je obsaženo v právě jednom profilu.  

 

 

 
 

Obrázek 6.6: E-R diagram, ze kterého vychází návrh databázových tabulek. 
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Transformací E-R diagramu na databázové schéma získáme následující tabulky 6.4: 

 

 

Jméno sloupce Typ Vlastnosti Popis 

id INTEGER PRIMARY KEY Identifikátor – primární klíč 

name TEXT - Jméno záložky 

url TEXT - URL adresa 

type INTEGER - Typ záložky 

pos INTEGER - Pozice řazení 

parent INTEGER FOREIGN KEY 

bookmark(id) 

Cizí klíč s odkazem na id této 

tabulky 

Tabulka 6.4.1: Tabulka pro entitní množinu „Záložka― (tabulka bookmark). 

 

 

Jméno sloupce Typ Vlastnosti Popis 

form INTEGER - Číslo formuláře 

item TEXT - Jméno prvku 

type TEXT - Typ prvku 

value TEXT - Hodnota prvku 

id INTEGER FOREIGN KEY 

bookmark(id) 

Cizí klíč s odkazem na id 

tabulky bookmark 

Tabulka 6.4.2: Tabulka pro entitní množinu „Prvek― (tabulka bookmark_data). 

 

 

Jméno sloupce Typ Vlastnosti Popis 

id INTEGER PRIMARY KEY Identifikátor – primární klíč 

name TEXT - Název profilu 

Tabulka 6.4.3: Tabulka pro entitní množinu „Profil― (tabulka myinfo). 

 

 

Jméno sloupce Typ Vlastnosti Popis 

name TEXT PRIMARY KEY Název prvku, složený PK 

value TEXT - Hodnota prvku 

id INTEGER PRIMARY KEY, FOREIGN 

KEY myinfo(id) 

Cizí klíč s odkazem na id 

tabulky myinfo, složený PK 

Tabulka 6.4.4: Tabulka pro entitní množinu „Údaj― (tabulka myinfo_data). 

 

 

U tabulky bookmark_data nelze definovat primární klíč, ačkoliv by se mohlo zdát, že primární 

klíč je složen ze sloupců form, item a id. To je pravda, pokud nepřipustíme, že hodnota ve sloupci 

item může být nulová. Pokud je hodnota v tomto sloupci prázdná, nelze vyplnit textové pole. Nic 

ale nebrání vyhledání prvku tlačítko pro automatické odeslání formuláře podle formuláře a hodnoty 

(pokud existuje). Pokud bychom omezili tuto tabulku primárním klíčem zmíněným výše, na řadě 

stránek by nedošlo k uložení tlačítek beze jména a uživatel by nemohl vybrat potřebné tlačítko pro 

automatické odeslání formuláře. 
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6.3.2 Záložky 

O téměř veškeré operace se záložkami se stará soubor bookmarks.js. Tento soubor obsahuje dvě 

hlavní třídy. První je třída bookmarks, která má na starosti metody pro vypsání uložených záložek 

do menu, editaci těchto záložek, mazání záložek, vytváření a přejmenování složek, řazení a auto-

vyplňování záložek. Druhou třídou je třída dragObserver. Tato třída je inspirována návrhovým 

vzorem Observer a stará se o přesun a s tím spojené správné zařazení záložky v rozbalovacím menu. 

Se záložkami je spojen ještě soubor bookmark_add.js, který obsluhuje reakce na události 

vyvolané v dokumentu bookmark_add.xul a který se stará o vytvoření záložky auto-vyplňování 

a uložení formulářových prvků do databáze. 

Ve třídě bookmarks je volána po načtení okna prohlížeče metoda init(). Ta v sobě volá 

obslužné metody refresh() pro aktualizaci záložek v rozbalovacím menu a metodu 

write_menu() třídy myinfo souboru myinfo.js, která přidá nabídku uložených profilů do 

menu „Moje informace―. Metoda refresh() je volána vždy, když se změnila nějaká položka a je 

potřeba aktualizovat záložky menu. Metoda refresh() nejprve odebere současné záložky v menu 

(pokud nějaké existují) a volá další metodu write_bookmarks(). 

 Tato metoda má parametr, který nese informaci o složce, kde má začínat načítání záložek. 

Metoda načte z předvoleb nastavený způsob řazení záložek a podle toho upraví dotaz do databáze. 

V dalším kroku se začnou načítat záložky z databáze. V parametru byla předána hodnota nula, tedy 

začíná se od kořenové složky. Vybírají se tedy jen ty řádky, co mají sloupec parent roven 

parametru. Postupně se načítají jednotlivé záložky a zjišťuje se jejich typ. Pokud se jedná o záložku 

auto-vyplňování, vypíše se do menu a vybere se další řádek z databáze. V případě složky se tato 

složka také vypíše a volá rekurzivně metodu write_bookmarks() s parametrem této složky. 

Tímto způsobem se vypíše hierarchický seznam záložek. Jednotlivé záložky obsahují události 

umožňující jejich přesouvání, které volají metody třídy dragObserver.  

Vytváření složky a úpravu názvu zajišťují metody create_folder() 

a rename_folder(), které pomocí komponenty Firefox vyzývací služba (prompt service) zobrazí 

jednoduché okno pro zadání názvu. Mazání záložek provádí metoda delete_act(). V případě 

mazání složky dojde nejprve ke smazání všech potomků této složky a poté jí samotné. 

O automatické vyplňování při kliknutí na uloženou záložku se stará metoda autofill(). 

Pokud se uživatel nenachází na dané stránce, dojde k automatickému načtení uložené URL adresy 

záložky. Při požadavku na nové okno dojde k vytvoření nového panelu a načtení adresy. Po této části 

se zaregistruje posluchač DOMContentLoaded, který hlídá dokončení zpracování stránky. Ihned 

po vzniku této události dojde k zavolání obslužné funkce. Tato funkce projde veškeré formuláře na 

stránce včetně formulářů v rámcích na dané stránce a dojde k vyplnění formulářů uloženými údaji. 

Vyplňují se veškeré shodné uložené prvky, tedy textová pole, zaškrtávací boxy a textové oblasti. 

 Třída bookmarks zapouzdřuje také metody dokumentu bookmark_edit.xul. Dokument 

do vytvoření okna volá metodu init_edit(), která vyplní dokument uloženými údaji editované 

záložky. Metoda change_favicon() načte favicon ikonu pro zadanou URL adresu. Pro přidání 

formulářového prvku k dané záložce je vytvořena metoda add_item(). Jedná se o sérii oken 

vyzývací služby, kde uživatel zadává požadované údaje prvku. Nová položka se přidá do XUL 

dokumentu, ale v databázi ještě není uložena. Odebrání prvku dané záložky provádí metoda 

remove_item(), která přidá do speciálního pole záznam o prvku, který se má odstranit. 

Požadavek na uložení veškerých provedených změn obstarává metoda save_edit(). Nejprve jsou 

z databáze odstraněny prvky, které jsou uloženy v odebíracím poli. Poté se projdou prvky XUL 
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dokumentu. Pokud se jedná o nově přidaný prvek, to je prvek s identifikátorem nula, přidá se záznam 

do databáze, jinak je prvek již uložen v databázi a je pouze upraven. 

Třída dragObserver obsahuje metodu onDragStart(), která uchová do proměnné 

ukazatel na přesouvaný prvek. Navíc do připraveného pole vloží cestu od kořene až k tomuto prvku. 

Toto pole je upravováno metodou onDragEnter() tak, aby uložená cesta vždy odpovídala prvku 

pod kurzorem myši. Tento mechanismus je důležitý pro správné rozbalování a schovávání obsahu 

složek v menu. Bez toho by se při najetí myší na složku nerozbalil její obsah nebo by se neschoval při 

přejetí kurzoru mimo složku. Metoda onDragOver() se stará o animaci prvku, nad kterým je jiný 

prvek přetahován. Konkrétně je tento prvek podtržen. Poslední metoda onDrop() přesune prvek, 

který byl na počátku uložen, pod prvek, nad kterým bylo puštěno tlačítko myši. Přesun probíhá 

změnou hodnoty ve sloupci patent u obou prvků a přepočítání pozice v dané složce. 

 

V dokumentu bookmark_add.xul je vytvořena třída bookmark_add s podobnými metodami 

jako u předchozích tříd. Metoda init() inicializuje okno naplněním prvku tree hierarchickým 

seznamem dostupných složek. Metoda write_folders() tyto složky načítá z databáze a volá 

metodu create_folder(), která pro tyto složky vytváří záznamy a přidává je do stromu. Pro 

uložení je vytvořena metoda save(). Ta uloží novou záložku do tabulky bookmark a metoda 

save_item() ukládá jednotlivé formulářové prvky stránky do tabulky bookmark_data. 

Ukládají se prvky input, button a textarea. Prvek input typu hidden se neukládá. 

 

6.3.3 Moje informace 

Moje informace implementuje soubor myinfo.js.  Inicializační metoda init() naplní prvek 

tree dostupnými uloženými profily. Při vybrání kteréhokoliv profilu je volána metoda 

load_data(), která naplní připravená textová pole uloženými údaji profilu. Pokud záznam pro 

některé pole není v databázi uložen, tak tento údaj je prázdný, tedy nebyl nezadan. Metoda add() 

a remove() přidává, respektive odstraňuje, zvolený profil. O vypsání uložených profilů do položky 

menu se stará již zmíněná metoda write_menu(). 

V tomto dokumentu se dají editovat i klíčová slova jednotlivých definovaných prvků. 

Kliknutím na název prvku dojde k otevření okna pomocí vyzývací služby a uživatel má možnost 

upravovat řetězec představující klíčová slova daného prvku. Jednotlivá klíčová slova jsou oddělena 

znakem středník „;―. Tuto část zajišťuje metoda edit_keywords(). Některá základní klíčová 

slova jsou již předdefinována a jsou uložena v předvolbách. Každý prvek má vytvořenu vlastní 

předvolbu. Úpravou klíčových slov dochází k upravování hodnot v předvolbách. 

Provedené změny je nutno uložit. Vždy lze editovat pouze jeden profil. V případě přepnutí 

z editovaného profilu do jiného je potřeba potvrdit provedené změny. Rozpoznání se odehrává na 

začátku metody load_data(). Vlastní uložení pak obstarávají metody save(), ta ukládá 

vyplněná textová pole nebo odstraňuje prázdná pole, a metoda save_profile(), která ukládá 

nové jméno u přejmenovaných profilů. 

Poslední metodou, kvůli které je vlastně tento JavaScript a XUL dokument vytvářen, je metoda 

fill(). Ta při zvolení konkrétního profilu vyplní uložené záznamy do aktuální stránky. Vyplňování 

probíhá na základě porovnání uložených klíčových slov se jménem atributu prvku input na dané 

stránce. 

Po zavření okna dojde k aktualizaci profilových jmen položek v menu. 
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6.3.4 Nastavení a kontrola pravopisu 

Soubor setup.js s hlavní třídou setup nastavuje chování doplňku. Veškerá zvolená nastavení je 

potřeba ukládat. Předvolby jsou dostatečným úložištěm pro takovéto účely. Po vytvoření okna 

dokumentu je volána inicializační metoda init(), která načte předvolby s nastavením a vybere, 

vyplní či zaškrtne správná pole v tomto okně. Provedené změny v nastavení ukládá metoda save() 

upravením hodnot v předvolbách. 

V tomto nastavení se nachází také část pro kontrolu pravopisu. Pro kontrolu pravopisu existují 

oficiální slovníky, které je potřeba do Firefox doinstalovat, toto doplněk neřeší. Doplněk zajišťuje 

rozšířené funkce pro kontrolu pravopisu. Automatická kontrola pravopisu i v textových polích je 

standardně ve Firefoxu zabudovaná, ale skrytá. Tento doplněk tuto možnost zpřístupňuje běžným 

uživatelům. Doplněk upravuje předvolbu layout.spellcheckDefault na hodnotu 2, která 

povolí tuto kontrolu. Přidání či odebírání slov ze slovníku zajišťuje metoda add_remove_word(). 

Slova není možno přidávat do nainstalovaných slovníků. Proto ve Firefox existuje komponenta 

kontroly pravopisu (spell checker), kterou využívá náš doplněk a která zpřístupní osobní slovník. 

Osobní slovník je soubor s názvem persdict.dat, který se nachází ve složce s uživatelským 

profilem Firefox. Tento slovník obsahuje slova, která si uživatel do slovníku přidal. 

Mazání nově přidaných slov po zavření okna prohlížeče je řešeno v souboru form-

tools_overlay.js. V tomto souboru je registrován posluchač, který hlídá zavření posledního 

okna prohlížeče. Po zavření okna Firefox automaticky uloží nově přidaná slova do osobního slovníku. 

Aby doplněk předešel tomuto uložení, je při aktivaci této události volána metoda deletewords(), 

která obnoví slova ze slovníku, a tím se odstraní nově přidaná slova. 

 

6.3.5 Přihlašování, formátování textu, počet znaků a další 

Zbývající metody jsou implementovány ve skriptu form-tools_overlay.js se třídou 

formtools. V tomto souboru je zaregistrováno několik posluchačů. První je inicializační, který se 

aktivuje při otevření okna prohlížeče a volá metodu init(). Tato metoda volá inicializační funkce 

výše zmiňovaných souborů, které vyplní potřebné položky do rozbalovacího menu. Jiný posluchač 

popsaný výše hlídá zavření okna. Poslední posluchač má na starost událost DOMContentLoaded. 

Aktivuje se vždy, když je načtena a zpracována stránka. Obslužná funkce této události vyplní do 

formuláře přihlašovací údaje dle zvoleného způsobu. Pomocí metody get_login() načte 

přihlašovací údaje pro danou stránku a vybere z nich naposledy použité nebo dá na výběr uživateli. 

Přihlašovací údaje se získají pomocí komponenty správce přihlášení (login manager). Získané údaje 

se vyplní do stránky pomocí DOM. V případě povoleného automatického přihlášení dojde 

k automatickému kliknutí na první nalezené tlačítko ve formuláři s vyplněnými údaji. Automatické 

přihlášení má pojistku při neúspěšném přihlášení. Pokud se uživatel během tří sekund pokusí přihlásit 

více než třikrát na danou stránku, po čtvrté se již automaticky nepřihlásí. Po uplynutí dalších třech 

sekund bude automatické přihlášení pro danou stránku opět funkční. 

Metoda pro počítání znaků ve zvoleném textovém poli se jmenuje numofchars(). Princip je 

následující. Tato metoda je volána při inicializaci a ve svém těle obsahuje časovač, který ji periodicky 

po 500ms znovu a znovu volá. Zjistí prvek, který je v dokumentu zrovna aktivní (metoda 

get_active()). Pokud se jedná o textové pole, spočítá znaky a vrátí výsledek vedle ikony ve 

stavovém řádku prohlížeče. 

Maskování uživatelského jména je užitečná věc, pokud se člověk přihlašuje na místě, kde 

ostatní vidí jeho obrazovku. V případě povolení maskování dojde u vybraných textových prvků ke 
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změně typu na typ password. Ke změně dojde u prvku, jehož název je shodný s některým klíčovým 

slovem pro uživatelské jméno. Tímto odpadá například problém se zveřejněním hesla při chybném 

přepnutí kurzoru do pole pro zadávání hesla. 

Poslední částí tohoto skriptu jsou nástroje pro psaní SMS zpráv. Jedná se o textovou 

komprimaci, odstranění diakritiky a vkládání smajlíků. Textová komprimace odstraňuje mezery 

z textové zprávy takovým způsobem, aby byla ještě zachována čitelnost. Doplněk implementuje tzv. 

Camel Case notaci [36] v metodě camelcase(). Camel Case notace odstraňuje z vět mezery 

a převádí písmena slov na velké a malé znaky. V doplňku jsou implementovány následující pravidla. 

Odstraňuj mezery. Pokud načtený znak je něco jiného než písmeno, vlož do výsledného řetězce. 

Pokud narazíš na písmeno, načti celé slovo. Jestliže slovo obsahuje samá velká písmena, vlož do 

výsledného řetězce, jinak první písmeno slova převeď na velké, ostatní na malé a vlož do výsledného 

řetězce. Například věta „USA je velká země.― je převedena na „USAJeVelkáZemě.―. 

Odstranění diakritiky provádí metoda remove_diacritics(). Obsahuje vzorový řetězec 

s diakritickými znaky a výsledný řetězec bez diakritických znaků. Pokud se v textu vyskytuje nějaký 

diakritický znak, určí se jeho pozice ve vzorovém řetězci. Nalezená pozice znaku je také pozicí znaku 

ve výsledném řetězci, za který má být diakritický znak nahrazen. Odstraňování diakritiky nebo 

komprimaci textu je možno aplikovat i na vybranou část textu. 

Smajlíci jsou napevno předvoleni v XUL dokumentu a uživatel má tedy pouze možnost vložit 

si na pozici kurzoru vybraného textového smajlíka. O vkládání se stará metoda smiley(). 

 

6.3.6 Zabalení doplňku 

Doplněk je nutné po vytvoření zabalit do jediného souboru. Tento soubor musí mít koncovku .xpi. 

Jedná se o běžný .zip soubor, který lze vytvořit zabalením v nějakém komprimačním programu. Takto 

vytvořený .zip soubor stačí přejmenovat na .xpi a je jej možno nainstalovat do prohlížeče či zveřejnit 

na stránkách s rozšířeními Mozilla. 
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7 Testování 

Testování a ladění probíhalo převážně v průběhu vývoje doplňku. Syntaktické problémy bylo lehké 

odhalit. Některé syntaktické chyby odhalil samotný textový editor, na jiné bylo potřeba využít 

možnosti JavaScript. Ten v případě chyby vyvolá výjimku, kterou je možno pomocí konstrukce try 

{...} catch {...} [37] odchytit a vypsat si tak chybovou zprávu. Kontrolovat sémantiku již 

nešlo tak jednoduše. Byly potřeba rozsáhlé testy. Že šlo uložit formuláře na jedné stránce, rozhodně 

neznamenalo funkčnost uložení na jiné stránce. 

Za zmínku stojí problém s primárním klíčem u tabulky bookmark_data, částečně zmíněný 

při návrhu databáze. Zmíněný primární klíč byl nejprve v doplňku použit. Testováním se ale přišlo na 

závažný problém. Pokud nebylo u tlačítka zadáno jméno, nemohlo být uloženo do databáze. Tím 

pádem uživatel nemůže vybrat toto tlačítko pro automatické odeslání formuláře a tento formulář může 

být pouze vyplněn. Jenže řada stránek nemá u tlačítek zadán název, proto je toto chování nežádoucí 

a primární klíč musel být odstraněn. 

Testováním bylo také zjištěno, že je potřeba nějakým způsobem rozdělovat prvky jednotlivých 

formulářů. V různých formulářích mohou být prvky, které mají stejné jméno. Pokud bychom 

formuláře nerozdělovali a ukládali prvky formulářů dohromady, dostali bychom se do závažných 

problémů. Proto je nutné ukládat k formulářovému prvku i hodnotu, podle které lze identifikovat 

formulář na stránce. Protože formulář nemusí a většinou ani nemá jméno, je nutno rozlišovat 

formuláře podle pořadí, v jakém jsou uvedeny na stránce, respektive ve zdrojovém kódu. Formulář je 

tedy identifikován číslem, které představuje jeho pořadí. 

Jiný problém byl s formuláři, které se nacházely v rámcích. Obsah vloženého rámce je sice 

součástí stránky, ale nikoli jeho zdrojového kódu. Proto bylo implementováno prohledávání 

formulářů i v rámcích, které jsou přímo odkazovány ze zvolené stránky. 

Řazení záložek v rozbalovacím menu bylo potřeba také důkladně otestovat. Zejména správné 

zařazení přetahované záložky do jiné složky. Nutné bylo ošetřit nekorektní stavy jako přesun složky 

do sebe samé, určení výsledné pozice ve složce při řazení podle názvu či typu a další. 

Kontrola částí pro psaní SMS zpráv byla prováděna na stránkách s SMS bránami, nicméně nic 

nebrání jejich použití i na ostatních stránkách. Ačkoliv některé SMS brány mají zabudovány funkce 

jako textová komprimace, odstranění diakritiky mají jen zřídkakdy. Navíc při komprimaci brány 

upravují i slova napsaná velkými písmeny, kdežto tento doplněk tato slova neupravuje. 

Doplněk byl v době vývoje poskytnut také pár nezávislým osobám k otestování, díky čemuž 

byly odhaleny některé chyby ať již ve funkčnosti či v návrhu XUL dokumentu.  
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8 Závěr 

Byl vytvořen doplněk jménem Form-nástroje pro prohlížeč Mozilla Firefox, který je zaměřen na 

podporu webových formulářů. Doplněk obsahuje sadu nástrojů, díky kterým lze nejenže uložit 

vyplněný formulář na konkrétní webové stránce, ale také je možno tento formulář později znovu 

vyplnit a pokračovat tak v dalším psaní či potřebné činnosti. Tento uložený formulář lze také pouhým 

jedním stiskem vyplnit a ihned odeslat. Takto uložené formuláře jsou vždy po ruce jako položka 

v hlavním menu nebo jako tlačítko v hlavním panelu.  

Form-nástroje řeší výběr z více uložených přihlašovacích údajů. Lze nastavit tyto možnosti: 

automaticky se vyplní poslední použité údaje, nebo je možno vybrat z možných uložených údajů pro 

danou stránku. Doplněk umí tyto údaje automaticky odeslat, čímž se lze na stránky přihlásit bez 

jakékoliv asistence. 

Podpora pro SMS. Odstraňování diakritiky, textová komprimace, vkládání smajlíků či 

rozšířené možnosti pro kontrolu pravopisu zde nechybí. 

Tak zvané „Moje informace― slouží pro uložení osobních informací, které se na různých 

stránkách často opakují. Stačí pouze jednou vyplnit údaje do připraveného formuláře a v případě 

potřeby lze vyplnit do stránky pouhým jedním kliknutím. Osobní údaje se ukládají do profilů, to 

umožňuje vyplňovat ten, který je zrovna potřeba. 

 

Doplněk je dostupný ve dvou jazycích. V češtině, jako národním jazyce, a v angličtině, jako 

nejrozšířenějším jazyku. Rozhraní je přizpůsobeno tak, aby bylo možno v budoucnu lehce dodat další 

jazykové soubory. Další návrhy na vylepšení do budoucna mohou být přidávání či odebírání položky 

osobních informací, aby si uživatel mohl přidávat i jiné nestandardní položky. Další nápad je ochrana 

uložených formulářů heslem, například propojení s hlavním heslem ve Firefox. Po zadání hesla by se 

zpřístupnily veškeré možnosti úpravy a vyplňování záložek. 

 

Doplněk je možno nainstalovat do prohlížeče Mozilla Firefox verze 3.6 a vyšší a není závislý na 

konkrétní platformě. Finální verze doplňku byla důkladně otestována, aby mohla být nabídnuta 

i běžným uživatelů. Na oficiálních stránkách s rozšířeními do prohlížeče Firefox si proto tento 

doplněk může každý stáhnout a vyzkoušet. Mozilla doplňky před veřejným vyvěšením vždy 

kontroluje a je důkladně přezkoumána funkčnost a zdrojový kód. Po schválení bude zobrazen 

v seznamu mezi ostatními doplňky. Vytvořený doplněk Form-nástroje je možno stáhnout do 

prohlížeče na adrese: 

 

 

http://addons.mozilla.org/firefox/addon/form-tools/ 

 

 

Form-nástroje vyplňují mezeru v doplňcích pro podporu vyplňování formulářů. Doufáme proto, že 

uživatelé brzy vyzkouší vytvořený doplněk a svoje ohlasy, postřehy nebo nápady na vylepšení napíší 

na stránku k doplňku. Kompletní zdrojové kódy vytvořeného doplňku jsou umístěny na přiloženém 

instalačním CD. 
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Příloha 1 

Adresářová struktura doplňku (CD) 

 

Form-Tools.xpi 

 defaults/ 

o preferences/ 

 prefs.js 

 chrome/ 

o content/ 

 skin/ 

 img/ 

o form-tools.png 

o form-tools16.png 

o form-tools24.png 

o form-tools128.png 

o line.gif 

 style.css 

 bookmark_add.js 

 bookmark_add.xul 

 bookmark_edit.xul 

 bookmarks.js 

 db.js 

 form-tools_overlay.js 

 form-tools_overlay.xul 

 myinfo.js 

 myinfo.xul 

 setup.js 

 setup.xul 

o locale/ 

 cs/ 

 form-tools.dtd 

 form-tools.properties 

 en-US/ 

 form-tools.dtd 

 form-tools.properties 

 chrome.manifest 

 install.rdf 
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