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Abstrakt
Cílem bakalářské  práce  bylo  vytvořit  webovou  aplikaci  pro  správu snímků  prezentace.  Aplikace 

pracuje  se  snímky ve  formátu  HTML.  Aplikace umožňuje  na  snímcích  provádět  operace  úpravy 

obsahu, mazání,  přesouvání a vytvářeních nových snímků. Program pracuje přes webové rozhraní 

založeném na komunikací klient/server za pomocí techniky AJAX.

Abstract
The goal of the bachelor's thesis was to create a web application for a slide  presentation management. 

The application works with slides in HTML format. It  provides various operations with the slides 

such as text  editing,  deleting,  moving and creating new slides.  The application works via a web 

interface built on a client-server communication based on the AJAX technology.

Klíčová slova
HTML, javascript, PHP, AJAX, webová prezentace, WYSIWYG editor, správa snímků

Keywords
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1 Úvod
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro tvorbu prezentací. 

Aplikace má sloužit jako rozhraní pro již existující strukturu dat. Tuto strukturu dat tvoří soubory 

formátu HTML, které představují jednotlivé snímky prezentace. Aplikace by měla umožňovat měnit 

obsah jednotlivých snímků, pořadí snímků a další nezbytné operace sloužící ke správě prezentace.

Jelikož se jedná o webovou aplikaci, byla vytvářena za pomocí nástrojů pro tvorbu webu jako 

například HTML, PHP, JavaScript.

Druhým cílem celé práce bylo také seznámit se z technikou AJAX, která slouží k asynchronní 

komunikaci se serverem, dík čemuž lze vytvářet velice dynamické webové aplikace. Zejména pak 

bylo za úkol právě na této technice vytvořit danou aplikaci.

Technická zpráva bakalářské práce je rozdělena do několika kapitol, kde v první jsou obecně 

popsány jednotlivé vývojové technologie použité při tvorbě aplikace. Druhá kapitola se pak věnuje 

samotnému AJAXu.  V dalších  kapitolách  je  popsán  návrh  celé  aplikace  a  jeho  implemntace.  V 

závěrečné kapitole je uvedeno zhodnocení celé práce a možné návrhy na rozšíření aplikace.
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2 Použité technologie

V této kapitole jsou shrnuty a obecně popsány všechny technologie, které byli použity pro tvorbu 

aplikace.

2.1 HTML
HyperText Markup Language, označovaný zkratkou  HTML, je  značkovací jazyk pro  hypertext. Je 

jedním  z  jazyků  pro  vytváření  stránek  v  systému  World  Wide  Web,  který  umožňuje  publikaci 

dokumentů na Internetu.

Jazyk byl navržen v roce 1990 i s protokolem pro jeho přenos v počítačové síti (HTTP). HTML 

je  aplikací  dříve  vyvinutého  rozsáhlého  univerzálního  značkovacího  jazyka  SGML  (Standard 

Generalized Markup Language). Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů, které 

zpětně ovlivňovaly definici jazyka.

Základními stavebními kameny jazyka HTML jsou jednotlivé elementy – tzv. tagy (značky). 

Zdrojový kód HTML není nijak překládán a dále šířen jako samostatný spustitelný soubor, po celou 

dobu návrhu, ladění a prohlížení zůstává v textové podobě. O jeho zobrazení se postará prohlížeč, 

který funguje jako interpretr.

Pro  psaní  HTML kódu  není  zapotřebí  žádný  speciální  program.  Vystačíme  si  s  běžným 

textovým editorem, jako je například NotePad. Pro usnadnění práce však existuji editory, které dokáží 

barevně  zvýraznit  syntaxi  nebo  například  napovídat  značky.  Jeden  z  takových  editorů  je  dosti 

rozšířený PSPad, ve kterém byl vytvářen i program k této práci.

Mezi  další  kategorii  editorů patří  tzv.  WYSIWYG editory.  WYSIWYG je  zkratka od anglického 

„What you see is what you get“, v překladu „Co vidíš, to dostaneš“. Tyto WYSIWYG editory pracují 

na opačném principu než textové editory. Ve WYSIWYG editoru si může uživatel poskládat stránku 

jak se mu zlíbí a program následně vygeneruje požadovaný kód HTML. O těchto editorech bude 

podrobněji zmíněno níže.

2.2 CSS
CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů. Je to 

jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.

Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. 

Za pomocí CSS nastavujeme u tzv. selektorů jednotlivé atributy od velikosti a barvy písma až po 
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rozmístění jednotlivých bloků na stránce. Selektorem v tomhle případě může být tag HTML, určitý 

element se specifickým ID, nebo celá skupina elementů, která má nastaven společný atribut CLASS.

Interpretace  CSS stylů  se  může  v  jednotlivých  prohlížečích  lehce  lišit.  Proto  je  nutné  při 

vytváření  webové  aplikace  výsledný  produkt  otestovat  na  různých  prohlížečích,  a  popřípadě  za 

pomocí různých triků a „hacků“ aplikaci ošetřit, aby vypadala všude stejně.

Stylový předpis jde do stránky vložit třemi způsoby:

a) přímo k jednotlivým tagům (například: <p style=“color:blue“>)

b) zápisem do hlavičky stránky. Příklad:

<style type=“text/css“>

p{ color:blue; }

</style>

c) odkazem na externí soubor se stylový předpisem. Příklad:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="externi_styl.css">

2.3 Javascript
JavaScript je programovací jazyk, který se používá v internetových stránkách. JavaScript je klientský 

skript. To znamená, že se program odesílá se stránkou na klienta (do prohlížeče) a teprve tam je 

vykonáván(viz obrázek 2.1.).

JavaScript lze využít pro tvorbu programů, nebo pro oživení stránek. Pomocí JavaScriptu a 

CSS (DHTML) můžete dosáhnout  velice zajímavých dynamických efektů,  JavaScript  oproti  PHP 

skriptům se vykonává přímo v prohlížeči čtenáře, proto je rychlý a k jeho funkčnosti je zapotřebí jen 

internetový prohlížeč, který podporuje JavaScript. JavaScript se může zapisovat přímo do webových 

stránek nebo do externích souborů s příponou .js.
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Nevýhodou javascriptu je  fakt,  že uživatel  může mít  v  prohlížeči  javascript  zakázán,  nebo 

může  používat  prohlížeč,  který  javascript  vůbec  nepodporuje.  Tato  skutečnost  je  však  dle  mého 

názoru spíše ojedinělá.

2.4. PHP
PHP je v současnosti velmi rozšířená technologie umožňující snadné programování na straně serveru 

(server-side  programming).  Toho  lze  využít  k  tvorbě  různých  interaktivních  webových  stránek. 

Stručně lze říci, že skript napsaný v PHP je proveden na serveru podle zadaných kritérií a výsledek je 

odeslán volajícímu počítači stejným způsobem, jakým se odesílají běžné statické (XHTML) stránky. 

Jakmile je však stránka načtena klientem, pomocí PHP ji již není možné dále měnit.

Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). PHP 

je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních systémech. 

Podporuje  mnoho  knihoven pro  různé  účely  -  např.  zpracování  textu,  grafiky,  práci  se  soubory, 

přístup  k  většině  databázových  systémů  (mj.  MySQL,  ODBC,  Oracle,  PostgreSQL,  MSSQL), 

podporu celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP…).

PHP je programovací jazyk umožňující procedurální i  objektově orientované programování. 

PHP také  patří  mezi  jazyky,  kde  například  není  nutné předem definovat  typ  proměnných,  navíc 

jakákoli proměnná může kdykoli změnit svůj typ. To dává programátorovi určitou volnost při psaní 

kódu.

2.5. WYSIWYG
Jak již bylo zmíněno výše, WYSIWYG je akronym anglické věty „What you see is what you get“, 

což v překladu znamená „co vidíš, to dostaneš“. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v 

počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu.

Takový WYSIWYG programem je například Microsoft Word či OpenOffice.org Writer, které 

zobrazují  dokument v podobě,  v jaké bude vytisknut.  Pro tvorbu webových stránek také existují 

WYSIWYG editory,  například  Microsoft  FrontPage.  Nevýhodou těchto  editorů  je  skutečnost,  že 

výsledný HTML kód, vytvořen pomocí takového editoru, je obalen spoustou zbytečných značek a 

řešení pak není zcela elegantní.

V další kapitole bude blíže popsán program TinyMCE, což je WYSISWYG editor vytvořený v 

javascriptu, který je použit v aplikaci bakalářské práce.
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3 AJAX
Pro  AJAX  jsem  se  rozhodl  vytvořit  zvláštní  kapitolu  jednak  s  důvodu,  že  AJAX  není  ani  tak 

technologie jako spíše technika, a také proto, že cílem práce bylo zaměřit se právě na AJAX. Na úvod 

této kapitoly tedy jen pár slov o tom, co vůbec AJAX je.

AJAX  (Asynchronous  JavaScript  and  XML)  je  obecné  označení  pro  technologie  vývoje 

interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovu načítání. 

Jak už je z názvu patrné, jedná se o asynchronní komunikaci mezi klientem a serverem.

3.1 Historie
Termín AJAX se poprvé veřejně objevil v dubnu 2005 v článku Jesse James Garretta. Myšlenky, na 

kterých  je  AJAX založen,  jsou  však  výrazně  starší:  mezi  začátky  lze  zařadit  zavedení  elementu 

IFRAME ve Microsoft Internet Explorer 3.0 z roku 1996, elementu LAYER v Netscape Navigator 4.0 

z roku 1997 (tento element byl opuštěn na počátku vývoje Mozilly). Také Macromedia Flash od verze 

4 umožňoval komunikaci se serverem na pozadí, bez překreslení stránky.

V roce 1998 představil Microsoft novou technologii nazvanou Remote Scripting, ve které v 

klientském prohlížeči běžel Java applet komunikující se serverem, přičemž tento aplet poskytoval 

služby JavaScriptovým funkcím. Tato technika fungovala v MSIE od verze 4 i v Netscape Navigatoru 

od verze 4. V páté verzi IE zavedl Microsoft objekt XMLHttpRequest, který v roce 2000 využil v 

novém programu Outlook Web Access, který poskytuje webové rozhraní pro přístup k e-mailům na 

Microsoft Exchange Server.

3.2 XMLHttpRequest
Objekt  XMLHttpRequest,  zkráceně také XHR, je základním stavebním kamenem celého AJAXu. 

Pojďme se na něj nyní podívat trochu podrobněji.

3.2.1 Objekt XHR
Objekt XMLHttpRequest byl původně implementován v Internet Exploreru 5 jakožto komponenta 

ActiveX.  Skutečnost,  že  pracoval  pouze v Internet  Exploreru,  odradila  většinu vývojářů od jeho 

používání až do doby jeho uznání v Mozille 1.0 a Safari 1.2. XHR není W3C standart, a proto se 

může  jeho  chování  v  různých  prohlížečích  trochu  lišit.  Většina  metod  a  atributů  je  však  široce 

podporována.
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3.2.2 Vytvoření instance XHR
Abychom mohli objekt XMLHttpRequest využívat k odesílání požadavků a zpracování odpovědí, 

musíme nejdříve vytvořit jeho instanci pomocí krátkého kódu v JavaScriptu. Vzhledem k tomu, že 

XHR není  standart  W3C,  může  být  jeho  instance  vytvořena několika  způsoby.  Internet  Explorer 

implementuje  objekt  XMLHttpRequest  jako  ActiveX,  ostatní  prohlížeče  jako  nativní  objekt 

JavaScriptu. V důsledku těchto rozdílností musí kód v JavaScriptu obsahovat logiku pro vytvoření 

instance objektu XHR jakožto objektu ActiveX, resp. Jakožto objekt JavaScriptu.

Ukázka 3.1. Vytvoření instance objektu XMLHttpRequest

function createXmlHttpRequestObject(){
//zkusím vytvořit objekt pomocí ActiveX (IE)
xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHttp");
//pokud se nezdaří, vytvořím jako objekt JavaScriptu 
if(!xmlHttp)  xmlHttp = new XMLHttpRequest();
return  xmlHttp;

}

V  ukázce  3.1  vidíme  zjednodušenou  funkci  pro  vytvoření  objektu  XMLHttpRequest.  Funkce 

obsahuje jednoduchou podmínku. Pokud se nezdaří vytvořit instanci pomocí ActiveX, vytvoříme ji 

jako objekt JavaScriptu. Volání jednotlivých metod už se v závislosti na prohlížeči neliší.
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3.2.3 Metody a atributy XHR
Tabulka  3.1  obsahuje  atributy  objektu  XMLHttpRequest,  tabulka  3.2  pak  jeho  některé  typické 

metody.

Tabulka 3.1. Atributy XHR

onreadystatechange Ukazatel na obslužný kód, který je spuštěn při každé změně 

interního stavu objektu, typicky se jedná o funkci v Javascriptu.
readyState Stav požadavku. Pět možných hodnot je: 0 – neinicializováno,

1 – načítání, 2 – načteno, 3 – interaktivní, 4 – dokončeno.
responseText Odpověď serveru ve formátu řetězce.
responseXML Odpověď serveru ve formátu XML.
status Stavový kód získaný od serveru.
statusText Textová verze stavového kódu.

Tabulka 3.2. Standardní metody XHR

abort() Přeruší aktuální požadavek.
getAllResponseHeaders() Vrátí všechny hlavičky http požadavku ve 

formě párů klíč/hodnota.
getResponseHeader("hlavička") Vrátí hodnotu zadané hlavičky.
open("metoda","url") Nastaví parametry volání serveru. 

Argument metoda může nabývat hodnot 

GET, POST, PUT. Argument url 
představuje požadované URL. Metoda má 

i další tři nepovinné parametry.
send(dotaz) Odešle požadavek serveru.
setRequestHeader("hlavička","hodnota") Nastaví  určenou  hlavičku  na  zadanou 

hodnotu.
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3.3 Komunikace v AJAXu
Komunikace  za  pomocí  AJAXu je  trošku  odlišná  od  standardního  přístupu  požadavek/odpověď. 

Pojďme si nyní ukázat v čem se liší. Pro lepší představu si nejprve můžeme prohlédnout obrázek 

(obrázek 3.1), který je dále popsán, včetně ukázky obecných zdrojových kódů.

1.) V prvním kroku je na straně klienta vyvolána událost AJAXu. Tuto událost může 

vyvolat spousta věcí od prostého stisknutí tlačítka až po nějakou specifickou akci uživatele. Zdrojový 

kód může vypadat například takto:

Ukázka 3.2. Událost volající AJAX

<input type="button" value="volej ajax" onclick="call_ajax();">

2.) V tomto kroku je vytvořena instance objektu XMLHttpRequest. Pomocí příslušných 

metod, které jsou popsány výše, jsou nastaveny parametry pro volání serveru. Nejdůležitější metoda 

je "open",  ve které se nastaví jednak metoda, kterou budou odeslány data, typicky GET nebo POST 

(detailněji popsáno dále). Dále je nastavena cesta ke skriptu, kterým má být volání zpracováno. Třetí, 

nepovinný parametr, může nabývat hodnoty  "true" nebo  "false". To nám udává zda se má jednat o 

synchronní či asynchronní komunikaci. Jelikož se technika AJAXu používá právě pro asynchronní 

komunikaci, je tato hodnota implicitně nastavena na "true", čili  asynchronní přenos dat. Metodou 

"setRequestHeader"  nastavíme patřičné hlavičky.  Metodou "send" na konec odešleme požadavek. 

Parametrem této  funkce  může  být  hodnota  "null"  pokud  si  nepřejeme  odeslat  žádná  data,  nebo 
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dotazovací  řetězec  ve  formátu  "param1=parametr1&param2=parametr2".  Atribut 

"onreadystatechange" nám zjišťuje  stav objektu.  Při  každé změně je v  našem ukázkovém scriptu 

(ukázka 3.3) volána funkce ajax_Change.

Ukázka 3.3. Nastavení požadavku pro server

function call_ajax(){
var xmlHttp = createXmlHttpRequestObject();
  if (xmlHttp){
     var q = "param=nejaky_parametr";
     xmlHttp.open("POST", "server_script", true);
 xmlHttp.setRequestHeader("Content-Type",

"application/x-www-form-urlencoded; charset=iso-8859-2");
     xmlHttp.onreadystatechange = ajax_Change;
     xmlHttp.send(q);
  }else{ return 0; }
}

3.) Ve třetím kroku je uskutečněn požadavek na server. Může se jednat o volání PHP 

scriptu, servletu nebo jiné technologie běžící na serveru. Server pak může dělat v podstatě cokoliv, 

včetně přístupu k nějakému datovému úložišti.

4.) Jakmile server data zpracuje, posílá odpověď zpět na klienta. Odpověď může být ve 

formě prostého textového řetězce nebo ve formátu XML.

5.) Na klientovi je  při  každé změně stavu objektu XMLHttpRequest volána, v našem 

příkladě,  funkce  ajax_Change.  Uvnitř  funkce  jsou  kontrolovány různé  atributy  objektu  XHR, 

podle nichž funkce reaguje a popřípadě zpracovává odpověď ze serveru, na kterou patřičně reaguje. 

Atributy,  které  kontrolujeme  jsou  "readyState"  a  "status".  V našem případě  zjišťujeme,  zda  má 

"readyState" hodnotu 4, čili zda je požadavek dokončen. Dále pak jestli je atribut "status" nastaven na 

hodnotu 200, což říká že operace proběhla v pořádku.
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Ukázka 3.4 zpracování odpovědi serveru

function ajax_Change(){
  if (xmlHttp.readyState==4){
    if (xmlHttp.status==200){
    //následné zpracování odpovědi serveru
}}}

3.4 GET nebo POST?
V minulé kapitole byla zmínka o způsobu, kterým lze data odeslat. Při psaní AJAXu, ale i obecně 

webových aplikací,  je  zásadní  otázkou kterou metodu si  zvolit.  Proto věnujme i  krátký odstavec 

metodám GET a POST.

Sestavování dotazovacího řetězce není závislé na použité metodě. U obou se řetězec skládá s 

dvojice  "nazev" a "hodnota". V dotazu jsou pak tyto dvě hodnoty spojeny pomocí "rovná se" (=). 

Jednotlivé  parametry  dotazu  jsou  odděleny  pomocí  "&".  Dotazovací  řetězec  pak  může  vypadat 

například takto: "nazev1=hodnota1&nazev2=hodnota2&nazev3=hodnota3".

Rozdíl mezi těmito metodami nastává až v samotném odeslání. Metoda  GET připojí data do 

adresy URL. To může mít své výhody. Například můžeme k webovým aplikacím přistupovat rovnou 

se zadanými parametry, což však někdy může naopak nevýhoda. Další nevýhodou je, že délka adresy 

může být omezena a tím pádem by se nemusela některá data odeslat.

Oproti tomu metoda POST připojí řetězec k odesílaným datům, takže nám nijak neovlivní URL 

stránky. Výhodou je neomezená délka a proto se doporučuje tuto metodu používat spíše na rozsáhlejší 

formuláře. Obecně je metoda POST vhodná tam, kde dochází ke změně stavu serveru.
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4 Vývojové prostředí

Abychom byli  schopni  vytvořit  webovou aplikaci,  je  potřeba  si  k  tomu zvolit  vhodné  vývojové 

nástroje. V první řadě je to textový editor ve kterém budeme psát samotný zdrojový kód. Dále je 

potřeba zvolit si internetový prohlížeč, ve kterém si budeme odvedenou práci zobrazovat a testovat. 

Pokud má naše aplikaci komunikovat se serverem, budeme nějaký takový server potřebovat.  Zde 

můžeme využít buď webového hostingu, nebo si do PC nainstalovat potřebné balíky které nám tento 

server budou simulovat, což je oproti webhostingu i znatelně jednodušší varianta.

Pro vývoj aplikace k bakalářské práci byl jako textový editor použit PSPad 4.5.2. Tento editor 

se  od  běžných  editorů  liší  zejména  tím,  že  zná  syntaxi  různých  programovacích  jazyků,  včetně 

HTML, a tuto syntaxi dokáže barevně rozlišovat. To celý kód zpřehlední a znatelně ulehčí práci. 

Nejen barevně rozlišená syntaxe patří mezi výhody PSPadu. Mezi řadou dalších výhod zmíníme i 

zvýrazňování neuzavřených závorek, což oceníme při hledání chyb v kódu.

Co se týče webového prohlížeče,  je  celkem složitá otázka,  který zvolit.  Já zvolil  prohlížeč 

Firefox 3.0.10 a jediný důvod, který mně k tomu vedl je ten, že sem na něj z každodenního používání 

zvyklí. Ať totiž průběžný stav vytvořené aplikace testujeme na jakémkoliv prohlížeči, je na závěr 

nutné vzít všechny ostatní rozšířené prohlížeče a otestovat aplikaci i na nich. Bohužel většinou člověk 

zjistí  že se prvky na stránce v jiných prohlížečích zobrazují  úplně jinak,  než bylo zamýšleno.  V 

horším případě zjistí že nefunguje určitá část kódu, atd. Obecně pro naši aplikací platí aby prohlížeč, 

na  kterém  se  aplikace  spouští  podporoval  a  měl  povolený  Javascript  a  aby  dokázal  pracovat  s 

objektem XMLHttpRequest, což je nezbytné pro komunikaci za pomocí techniky AJAX.

Při  volbě  virtuálního  serveru máme spoustu možností.  Existuje  řada  balíků,  které  obsahují 

server  Apache,  PHP a  MySQL v  jednom.  Tyto  balíky,  jako  například  PHPtriad,  EasePHP nebo 

vertrigoServ jsou snadno dostupné na internetu a co je hlavní, že jsou freeware. Při vytváření našeho 

programu byl použit poslední zmiňovaný – vertrigiServ 2.05, který obsahuje Apach, PHP 5 i MySQL 

5. Balík stačí jednoduše stáhnout, nainstalovat a je okamžitě k použití.
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5 Návrh aplikace
Nyní jsme se dostali k návrhu samotné aplikace. Především si popíšeme formát dat se kterýma 

aplikace pracuje. Dále se podíváme na to, jakým způsobem bude probíhat komunikace klient/server a 

na závěr kapitoly nastíníme, v jakém formátu se budou přenášet data mezi těmito dvěma částmi.

5.1 Vstupní data
V této kapitole si popíšeme s jakými daty aplikace pracuje. Jak již bylo zmíněno v úvodu, aplikace je 

vytvářena pro již existující strukturu dat. Data můžou být organizovány do složek. Formátem těchto 

dat je soubor HTML. Čili aplikace ve své podstatě uvažuje jen data ve tvaru *.html.

Jednotlivé HTML soubory představují snímky prezentace. Výsledná prezentace je stvořena z 

těchto snímků. Typickým názvem pro první snímek je  "slide0000.html", pro následující je to pak 

"slide0010.html", další "slide0020.html" a tak dále. Samozřejmě to není podmínkou a lze upravovat 

i html soubory s jiným názvem.

Jednotlivé snímky neobsahují žádné hlavičky. Jedná se jen o „tělo“ snímku. Standardní kód má 

následující podobu:

<div class="head">
   <h1>Nadpis</h1>
</div>
<div class="main">

   Text
</div>

5.2 Klient a Server
Data, se kterými aplikace pracuje jsou umístěny na serveru. Není zde myšleno, že data musí fyziky 

být  někde  v síti  internetu.  Data  se  můžou nacházet  i  na  obyčejném PC,  které  nemusí  byt  ani  k 

internetu připojeno. Jelikož se však pracuje se soubory, je zapotřebí s nimi pracovat za pomocí nějaké 

serverové technologie. Klientské technologie jako je HTML nebo javascript totiž práci se soubory 

neumožňují.

13



Proto je pro práci s daty nezbytné, vytvořit si alespoň server virtuální, například za pomocí 

balíků zmiňovaných v předchozí kapitole. Na serveru se budou spouštět různé skripty v závislosti na 

událostech  vyvolané klientem. Tyto skripty pak budou vracet požadovaná data zpět na klienta. Server 

bude tvořen za pomocí technologie PHP. Možností je však spousta. Mezi další serverové technologie 

patří například servlety či ASP.NET. Já zvolil PHP, protože na rozdíl od ostatních technologií, jsem s 

ním byl seznámen již dříve.

Klient,  tvořený  pomocí  HTML a  javascriptu  by  měl  sloužit  jako  rámec  pro  zobrazovaní 

požadovaných dat. Komunikace mezi klientem a serverem je tvořena pomocí AJAXu, který zajišťuje 

asynchronní  komunikaci.  Tím  pádem  klient  při  odeslání  požadavku  nemusí  čekat  na  odpověď 

serveru, protože komunikace se děje jakoby na pozadí.

5.3 Přenos dat

Aby  mohl  klient  komunikovat  se  serverem,  je  potřeba  aby  si  mezi  sebou  určitým  způsobem 

vyměňovali data. Data směrem od klienta na server budou předávány pomocí dotazovacích řetězců ve 

tvaru "nazev=data". Server tento řetězec dokáže spravovat a vzít si z něj potřebná data. Po zpravování 

dat vytvoří server odpověď ve tvaru řetězce, který klient pouze zobrazí.

Data by směrem od serveru mohla být posílána i pomocí například XML, ke kterému by se 

přistupovalo  jako  ke  struktuře  DOM.  PHP  i  Javascript  obsahuje  metody  pro  práci  s  takovou 

strukturou. Pro náš účel je to však zbytečné. Data by se museli nejdříve na serveru složitě sestavit a 

po té na klientu zase rozdělit. Tato struktura by byla vhodná, pokud by jsme si chtěli z dat přijatých 

od serveru vytáhnout jen nějaká specifická data. V našem případě bude řetězec pro klienta sestaven 

tak, že klient jej pouze zobrazí na výstup.

Aby nevznikly problémy při posílaní dat s českými znaky, je potřeba sjednotit i znakovou sadu 

pro všechny skripty. Já zvolil kódováni ISO-8859-2, ve kterém jsou tvořeny i jednotlivé snímky.
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6 Implementace

Nyní se již zaměříme na samotnou implementaci aplikace. Podíváme se na základní rámec programu, 

na komunikaci v programu a na úskalí, které vzniklo přenášením dat mezi skripty JavaScriptu a PHP. 

Na závěr kapitoly o implementaci si ukážeme začlení tinyMCE editoru do naší aplikace.

6.1 Základní rámec programu

Celá aplikace je založena na jednom souboru, ze kterého se volají  různé funkce. Během činnosti 

programu se neodkazuje na jinou stránku, v některých případech pouze na sebe samu. Jedná se o 

soubor "view.php".

Struktura tohoto souboru je velice jednoduchá. Skládá se především ze tří bloků se specifickým 

identifikátorem (nastavenou hodnotou id), z čehož dva z nich jsou prázdné a slouží jen jako místo pro 

dynamicky  generovaný  obsah  (viz  níže).  Dále  se  tam  nachází  několik  bloků,  které  jsou  však 

implicitně skryté. Tyto bloky jsou také tři a zobrazují se jen při volaní určitých funkcí. Jsou to funkce 

pro náhled, úpravu a tvorba nového snímku. Při volání zmíněných funkcí se bloky zobrazí s určitým 

obsahem.

Pokud  by  jsme  si  otevřeli  zdrojový  kód  stránky,  opravdu  by  jsme  toho  moc  neviděli.  V 

prohlížeči, pokud podporuje potřebné technologie, by jsme však viděli vše potřebného. To proto, že 

první dynamická změna obsahu se provádí již při načítání stránky. Co vlastně znamená dynamická 

změna obsahu si popíšeme dále.

6.2 Dynamická změna obsahu
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Základem pro přístup k obsahu jednotlivých elementů je javascriptová vlastnost prvků dokumentu – 

innerHTML. Díky této vlastnosti můžeme nejen zjistit obsah mezi patřičnými tagy, ale také tento 

obsah upravit či přepsat.

Abychom  mohli  vlastnost  innerHTML použít,  musíme  si  nejdřív  určit  prvek  na  který  ji 

použijeme. Nejjednodušším způsobem je volání metody  "getElementById". Tato metoda má jeden 

parametr,  a  to  hodnotu  id  požadovaného  elementu.  Alternativou  muže  být  metoda 

"getElementsByTagName", které se jako argument předává například název hledaného tagu. Metoda 

pak vrací pole obsahující všechny nálezy zadaného tagu.

Obě uvedené metody jsou volány na objekt "document", který obsahuje elementy, které se na 

dané stránce nacházejí. Pro lepší představu si uvedeme příklad.

Ukázka 6.1 přístup k elementům

// do proměnné el uloží ukazatel na element s id = blok
var el = document.getElementById("blok");

// do proměnné in uloží obsah mezi tagy elementu s id = blok
var in = el.innerHTML;

// do pole el uloží ukazatel na všechny elementy typu p (odstavec) 
var el[] = document.getElementsByTagNames("p");

Nyní  když  z  ukázky  6.1  víme,  jak  přistupovat  k  jednotlivým elementům a  jejich  obsahu, 

podívejme se na to jak tento obsah měnit dynamicky. Aby se obsah změnil dynamicky je potřeba, aby 

změna nastala při vyvolání nějaké události, například stisknutí tlačítka. Aby však byla změna ještě 

více dynamická, chceme aby nová data byla do určeného elementu načtena ze serveru. A právě k 

tomu je technika AJAX jako stvořená.

6.3 Komunikace v aplikaci

Na AJAXu je založena celá (až na pár vyjímek) komunikace se serverem. Hned při spuštění souboru 

"view.php" se zavolá funkce pro načtení adresářové struktury, která vzápětí volá funkci pro zobrazení 

snímků. Při volání této funkce již server nastaví jednotlivým snímků jejich id, jimž je název snímku. 

Tohle id je pak předáváno funkcím například pro mazaní či editaci snímku. Popišme si nyní stručně 

ještě jednou, jak komunikace přes AJAX funguje, tentokrát na konkrétním příkladě. Dejme tomu, že 

chci smazat snímek s názvem "slide0050.html". Jak bylo zmíněno výše, již funkce pro zobrazení 

snímku nastavila tomuto id na hodnotu "slide0050.html". Při stisku tlačítka pro smazání je funkci 

"ajax_delete" předán parametr s hodnotou id snímku. Tato funkce pak vytvoří dotazovací řetězec ve 
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tvaru "snimek=id_snimku", který pomocí patřičných metod odešle funkci deleteSCR.php. Jakmile 

tato  funkce snímek vymaže a skončí  činnost,  indikují  atributy objektu XHR dokončení  skriptu a 

zavolají znovu funkci pro zobrazení snímků, čímž se celý rámec překreslí aktuálními soubory.

6.4 PHP vs. JavaScript

Při implementaci se objevili problémy s přenášením určité proměnné mezi jednotlivými skripty PHP. 

Konkrétně  se  jednalo  o  aktuální  cestu  při  pohybu  v  adresářích.  Přenášet  cestu  mezi  PHP  a 

JavaScriptem stále tam a zpět mi přišlo jako neefektivní řešení. Celá věc je vyřešena souborem s 

funkcemi, které ukládají případně načítají cestu ze souboru. Tímto způsobem se zajistilo i to, že při 

každé aktualizaci stránky nezačínám od znova z výchozího adresáře.

Posílat  mezi  kódy  JavaScriptu  a  PHP celé  obsahy  stránek,  se  také  ukázalo  jako  značně 

nevýhodné. Tento problém musel být řešen zejména při editaci snímků a vytváření snímku nových. 

Původní návrh, který se snažil pracovat také přes AJAX spočíval v tom, že se obsah textového pole 

připojil k dotazu, který se odesílal  určitému PHP scriptu. Hodnota textového pole byla získávána 

jednoduše za pomocí vlastnosti  "value". Problém nastal při odesílání v dotazovacím řetězci. Pokud 

dokument obsahoval nějaké speciální znaky, zejména "&", dotazovací řetězec podle tohoto znaku 

data rozdělil, jako by byli dalším parametrem. Pomohlo zakódovaní znaků na určité entity, které byli 

následně na serveru převedeny zpět do původní podoby. Toto řešení nebylo také dobré, protože si 

nikdy nemůžeme na  100% jisti,  zda  máme ošetřeny  všechny nežádoucí  znaky,  které  by  změnili 

výsledný formát dat.

Řešení je nakonec takové, že právě tyto dvě výše zmíněné funkce, nejsou řešeny AJAXem. 

Data jsou posílány přes formulář, který při odeslání volá hlavní stránku programu, čili tu ve které se i 

nacházíme.  Příjem  a  zpracovaní  dat  je  zpracován  skriptem  na  začátku  zdrojového  kódu,  který 

odchytává  zda  mu  nebyli  zaslány  nějaké  parametry.  V  případě,  že  ano,  přijatá  data  patřičným 

způsobem zpracuje. 

6.5 TinyMCE

Jelikož aplikace je schopna editovat snímky či vytvářet nové, bylo potřeba udělat rozhraní pro úpravu 

nebo psaní textů. Toto rozhraní bylo původně tvořeno jednoduše za pomocí formuláře a jeho prvku 

textarea. V tomhle případě bylo možné upravovat snímky jen na úrovni HTML kódu.

Tento problém později vyřešil editor TinyMCE. Jak již bylo zmíněno, jedná se o WYSIWYG 

editor napsaný v JavaScriptu. Tento editor lze celkem jednoduše připojit právě na prvek textarea, 
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která  se po té  chová jako běžný editor.  Následující  obrázek nám ilustruje,  jak upravená textarea 

vypadá.

Na  obrázku  6.1  můžeme  vidět  základní  jednoduché  nastavení  objektu.  Slovo  objekt  je  použito 

záměrně, protože jakmile se na element textarea připojí tinyMCE, změní se celkový přístup k tomuto 

prvku.

Ukažme si jak můžeme tinyMCE připojit k našemu kódu. V první řadě je potřeba stáhnout si 

potřebné  skripty  nejlépe  přímo  z  oficiálních  stránek:  http://tinymce.moxiecode.com.  Na  stejných 

stránkách je  možné stáhnout  i  české kódování  pro tento  editor.  Do naší  aplikace je  pak potřeba 

připojit stažené skripty. To můžeme pomocí následujícího příkazu:
<script type="text/javascript" src="tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
atribut "src" nastavíme tak, aby ukazoval k souboru "tiny_mce.js".

Jakmile máme skript připojen, je nutné aplikaci nakonfigurovat. K základní konfiguraci, tak jak 

ji vidíme na obrázku stačí krátký kód.

Ukázka 6.2 konfigurace tinyMCE

<script type="text/javascript">
    tinyMCE.init({

    mode : "textareas",
      language : "cs",
      entity_encoding : "raw", 

    theme : "simple"
    });
</script>

Jak můžeme vidět na obrázku 6.1 nám toto nastavení nepřineslo příliš mnoho funkcí. TinyMCE je 

rozmanitý editor, který ve svém plném nastavení může obsahovat funkce od změny barvy textu až po 

práci  s  obrázky.  Při  takové  rozmanitosti  však  musíme  být  opatrní,  abychom z  výsledného  kódu 

nepadli do mdlob.

Nastavení veškeré funkcionality editoru spočívá v počáteční inicializaci uvedené v ukázce 4.1. 

Přidání dalším tlačítek můžeme provést přidáním jednoduchého kódu do této metody. Například kód 

–  theme_advanced_buttons1 : "justifyleft,justifycenter", – by nám vložil 

nová tlačítka pro zarovnání textu vlevo a na střed. Pole tlačítek pak může při plném nastavení vypadat 

tak, jak je ukázáno na obrázku 6.2.
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Začleněním tinyMCE do naší aplikace zprvu přinesla i řadu komplikací. V původním návrhu se 

formuláře s prvkem textarea generovali pomocí skriptu běžícím na serveru. To zřejmě způsobilo, že k 

takto vygenerovaným formulářům si tinyMCE nenašlo cestu. Struktura celého programu pak musela 

být změněna a jednotlivé textové bloky se museli implementovat přímo ve zdrojovém skriptu.

Jakmile se podařilo tinyMCE k prvkům připojit nastal druhý problém, s přístupem k datům v 

textovém poli. Na rozdíl od běžného textového pole, kam šlo přistupovat za pomoci hodnoty "value", 

se tinyMCE muselo přistupovat pomocí metod. Následující kód ukazuje přístup k objektu tinyMCE.

Ukázka 6.3 přístup k obsahu textového pole

// vytvoření ukazatele na pole za pomocí jeho atributu "name"
    var ed = tinyMCE.get('name_pole');
// Natavení jeho obsahu za pomocí funkce "setContent"        

ed.setContent("obsah textového pole");
// Opakem je funkce getContent, který vrací obsah editoru

ed.setContent("obsah textového pole");
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7 Výsledná aplikace
Před  závěrečnou  kapitolou  si  ještě  ukažme,  jak  vypadá  výsledná  aplikace.  Podíváme  se  na 

adresářovou  strukturu  programu,  dále  pak  na  samotný  náhled  na  aplikaci  s  popisem  jeho 

funkcionality. Podrobněji se však můžeme o výsledné aplikaci dočíst v přiloženém manuálu. Tam je 

popis podrobnější a slouží jako návod na práci s aplikací.

7.1 Uživatelské rozhraní

V následující kapitole si ukážeme jak vypadá uživatelské rozhraní a lehce popíši jak se s ním pracuje. 

Při vytváření jsem se snažil dbát na jednoduchost a přehlednost. Pojďme se nyní podívat, co se nám 

zobrazí při zobrazení aplikace v okně prohlížeče.

Jak je na první pohled vidět, je aplikace rozdělena do tří sloupců.

V pravém sloupci se nachází adresářová struktura. Zobrazují se zde složky a veškeré soubory 

od aktuálního umístění zdrojového souboru aplikace. Jediné co se nezobrazí jsou zdrojové soubory 

programu. Jelikož jde pomocí programu upravovat soubory na serveru, tak je to ochrana pro to, aby 

někdo, ať už úmyslně či neúmyslně nemohl poškodit zdrojové kódy a tím i poškodit funkčnost celého 

programu. Jinak je  možné ostatní  složky procházet  a  prohlížet  jejich celý souborový obsah.  Nad 

celým blokem se soubory vidíme adresu aktuálního umístění.

20

Obrázek 7.1



V levém sloupci se nám filtrují soubory html z aktuálního umístění a zobrazuje se jejich náhled. 

Soubory jsou filtrovány automaticky při změně adresáře, což přináší při užívaní aplikace značnou 

pohodlnost. Náhledy si můžeme zobrazit buď jako celé stránky nebo pouze s nadpisy jednotlivých 

snímku (tato varianta je ukázána na obrázku 7.1). Jednotlivé snímky je možné označit a provádět s 

nimi patřičné operace (viz. dále).  Mimo snímky lze označit i mezery mezi snímkami. To je potřeba 

zejména při změně pořadí snímku či vkládání snímku nového.

Posledním blokem na  stránce  je  prostřední  část  obsahující  tlačítka  pro  jednotlivé  události. 

Funkce těchto tlačítek je zřejmá již na první pohled, stručně si však jednotlivá tlačítka popíšeme.

7.2 Funkcionalita
V této kapitole budou jen stručně popsány jednotlivá tlačítka. Podrobnější popis pak můžeme nalézt v 

přiloženém manuálu. Při užívání tlačítek uprostřed je vždy nutné mít označený snímek popřípadě 

mezeru se kterou chceme pracovat. Bez označování je možné použít jen tlačítek zrychlené volby které 

nalezneme u každého snímku.

• Move – tlačítko pro změnu pořadí snímku

• Delete – slouží ke smazání vybraného snímku

• Show – zobrazí pouze zvetšený náhled na snímek

• Edit – slouží k úpravě textu ve snímku

• New – pomocí něj je možné vytvořit nový snímek

Tyhle tlačítka slouží zejména k editaci snímků.  Aplikace dále obsahuje tlačítko pro změnu 

náhledu na snímky, umístěné v pravém horním rohu a tlačítko pro vytváření nových složek, které 

nalezneme pod blokem s adresářovou strukturou.
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7.3 Adresářová struktura aplikace
Zde  si  ukážeme  jak  vypadá  adresářová  struktura  programu  a  stručně  popíšeme  co  která  složka 

obsahuje. Nemá cenu vypisovat celou stromovou strukturu programu se všemi soubory a scripty. Pro 

pochopení a pozdější vysvětlení budu stačit následující náhled:

● Src [DIR]

• css [DIR]

• icon [DIR]

• path [DIR]

• patterns [DIR]

• tiny_mce [DIR]

● view.php [FILE]

Základem celého programu je soubor "view.php", díky kterému se celá aplikace i spouští. U 

tohoto souboru se nachází pouze jedna složka – "src".

Složka "src" obsahuje mimo podsložek, které jsou k vidění výše i všechny PHP scripty které 

aplikace využívá. Typický název nějakého scriptu je (***)SCR.php, kde (***) je název, který se snaží 

vyjádřit co daný skript provádí. Velká písmena SCR pak jen symbolizují že se jedná o script volaný 

AJAXem.  Příklad  takového  scriptu  muže  být  třeba  soubor  "previewSCR.php",  který  zpracovává 

náhled snímku. Dále složka obsahuje dva JavaScriptové soubory (*.js), které obsahují funkce pro 

práci na klientovi a zprostředkovávají komunikaci se serverem za pomocí AJAXu.

Složky "css" a "icon" obsahují, jak už je z názvu zřejmé, stylové předpisy pro aplikaci a ikony 

či obrázky, jež sou v aplikaci použity.

Složka "path" obsahuje soubor "path.txt" a script "pathFCE.php", který obsahuje funkce pro 

ukládání popřípadě načítaní aktuální cesty. Soubor "path.txt" pak obsahuje tuto cestu.

Ve složce "patterns" jsou uloženy různé vzory snímků, které jsou využívány při tvorbě nových 

snímků. Tyto vzory jsou opět jen html soubory, čili není problém si vzor prohlídnout, upravit či přidat 

nový.

V poslední složce "tiny_mce" se nachází scripty pro zavedení WYSIWYG editoru TinyMCE 

do aplikace.
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8 Závěr
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření  webové aplikace pro správu snímků prezentace. Výsledná 

funkčnost umožňuje provádět se snímky ty nejdůležitější operace, a obsahuje vše potřebné pro jejich 

kompletní správu.

Celý vzhled je založen na jednoduchém designu, čili je aplikace přehledná a rychlá. Program 

byl vytvořen tak, aby se s ním co nejsnáze pracovalo a aby uživatel provedl co nejmíň operací k 

dosažení požadovaného výsledku.

Hlavně díky AJAXu tak mohla vzniknout velice dynamická stránka, která uživatele nezatěžuje 

obnovováním při každém volání serveru.

Aplikace byla vytvářena pro určitá data. Proto by možným rozšířením bylo celkové zobecnění 

programu. Ten by pak dovoloval editovat či vytvářet různé soubory přímo na serveru, čímž by mohlo 

odpadnout například nahrávání souborů z disku na server přes nějakého FTP klienta. To by jsme 

určitě ocenili při správě webu, který je často aktualizován.

Celá práce byla pro mě velkým přínosem. Jednak seznámení se s technikou AJAX, která pro 

mě byla víceméně nová, a dále pak novou zkušeností při psaní rozsáhlejších technickým zpráv k 

aplikacím.
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Příloha 1

Manuál

  Úvod
Tento krátký manuál k vytvořené aplikaci, nám ukáže co je potřeba ke spuštení aplikace a popíše nám 

základní uživatelské rozhraní s možnostmi, které nám aplikace nabízí.

  Obsah CD

Přiložené CD obsahuje klíčový soubor view.php, sloužící k zobrazení aplikace. Dále obsahuje složku 

se všemi potřebnými skripty, stylovými předpisy a obrázky. Tato složka má název SRC. Poslední 

položkou je soubor README.txt, kde je stručný popis aplikace a co je potřebné k jejímu spuštění.

  Spuštění aplikace

Abychom mohli s aplikací pracovat, stačí soubory přiložené na CD jednoduše zkopírovat na server. Je 

důležité aby server podporoval PHP5. Aplikace jde zpřístupnit i v režimu offline, za použití nějakého 

virtuálního serveru. Existuje spousta balíků, které stačí jednoduše nainstalovat a jsou hned připraveny 

k použití.  Dále  je zapotřebí  internetový prohlížeč  podporující  javascript,  a  musí  umět pracovat  s 

objektem XMLHttpRequest pro správnou funkčnost AJAXu. Tuhle podporu má většina modernějších 

prohlížečů. Pokud máme připravený prohlížeč a spuštěný server, stačí soubor view.php v prohlížeči 

zobrazit. Následné prohlížení souboru vychází z aktuálního umístění tohoto souboru.

  Seznámení s aplikací

Aplikace  je  rozdělena  do  tří  částí.  V  pravé  části  vidíme  adresářovou  a  souborovou  strukturu. 

Uprostřed vidíme tlačítka pro práci se snímky a nakonec vlevo jsou zobrazeny jednotlivé snímky. 

Náhled aplikace můžeme vidět na obrázku č.1.

S adresářovou strukturou pracujeme stejně jak jsme zvyklí z běžných souborových systému. 

Můžeme otevírat jednotlivé složky a vracet se zpět. Vždy vidíme obsah celého adresáře včetně všech 

jeho souborů.

26



Do levé části  programu se nám z aktuální složky filtrují  jen soubory s koncovkou html. S 

těmito soubory pak můžeme provádět různé operace mezi které patří úprava textu snímku, změna 

pořadí snímku, mazání a tvorba nových snímku či si mažeme jen snímek zobrazit v náhledu.

  Práce se snímky

Ukažme  si  nyní  jak  se  provádí  jednotlivé  úpravy.  Než  začneme  s  popisem jednotlivých  funkcí, 

vysvětleme si jak lze vyznačit jednotlivý snímek popřípadě mezeru.

Užíváme-li tlačítka v prostředním sloupci aplikace, bude vždy nutné označit si daný snímek 

nebo mezeru se  kterou chceme pracovat.  Označování  snímků je  velice  jednoduché.  Stačí  na  něj 

kliknout levým tlačítkem myši. Že je snímek vybrán, poznáme podle jeho okraje, který změní barvu 

na červenou. Vždy může být vybrán jen jeden snímek. Výběr mezery je úplně stejně jednoduchý jako 

výběr snímku, jen není tak intuitivní. Pro vybrání mezery mezi patřičnými snímky, stačí mezi ně 

jednoduše  kliknout  opět  levým tlačítkem myši.  Při  označení  mezery  se  také  změní  její  podoba. 

Označení mezery a snímku je zobrazeno na obrázku 2.

I u mezery platí že může být vybrána pouze jedna. Snímek však muže být označen společně s 

mezerou, což je dokonce nezbytné pro přesun snímku (viz. níže).

Snímky se nám můžou zobrazovat v malém náhledu, pouze s textem nadpisu stránky, nebo ve 

velkém náhledu, kde vidíme obsah celého snímku. Jak vypadá malý náhled můžeme vidět na obrázku 
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1.,  jak vypadá velký náhled pak  na obrázku 2.  Přepínání mezi  náhledy nám zajistí  malé modré 

tlačítko, které se nachází v levém horním rohu. To můžeme také vidět na obrázku 1.

  Přehled funkcí

EDIT – slouží k úpravě textu jednotlivých snímků. Zobrazení okna editace můžeme 

dvěma způsoby. Buď označíme snímek a klikneme na patřičné tlačítko v prostředním sloupci, nebo 

použijeme tlačítka zrychlené volby u každého snímku (symbol tužky). Zobrazí se nám okno (viz. 

obrázek 3), ve kterém se nám snímek zobrazí v upravitelné oblasti. Pomocí přepínače pod editačním 

polem,  můžeme  přepínat  mezi  úpravou  snímku  zobrazeném  pomoci  WYSIWYG  editoru  nebo 

úpravou na úrovni HTML kódu. Jakmile jsme s úpravou hotovy, stisknutím tlačítka SAVE snímek 

uložíme. 
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NEW – pomocí  tohoto  tlačítka  vložíme  nový  snímek..  Nejprve  je  nutné  označit 

mezeru, kam chceme nový snímek vložit. Pokud tak neučiníme, bude nový snímek vložen nakonec. 

Při tvorbě nového snímku se nám zobrazí stejné okno se stejnými možnosti jako při funkci EDIT 

(obrázek  3.).  Rozdílem je,  že  vpravo  od  pole  z  textem vidíme  seznam již  vytvořených  šablon. 

Klepnutím  na  patřičnou  šablonu  ji  můžeme  do  editačního  pole  vložit  a  náležitě  upravit.  Jinak 

pokračujeme jako v předchozím případě.

Co se týče šablon, jsou uloženy ve složce src/patterns. Jedná se o klasické HTML soubory. 

Pokud máme přístup ke zdrojovým souborům a čili  i  k  této složce,  můžeme si  jednoduše přidat 

vlastní šablonu.

DELETE – jednoduchá funkce, která jen smaže vybraný snímek.

SHOW – tohle tlačítko nám pouze zobrazí náhled stránky ve větším zobrazení než ji 

můžeme vidět vlevo mezi ostatními snímky. Tato funkce lze volat opět pomocí označení snímku a 

následného stisku tlačítka, nebo za pomocí rychlé volby u jednotlivých snímků (symbol lupy).

MOVE – za pomocí tohoto tlačítka lze snímek přesunout. Je potřeba zvolit snímek, 

který  chceme přesunout  a  mezeru,  kam snímek chceme přesunout.  Pokud máme vybráno obojí, 

stiskem tlačítka se provede přesun.

Tento  symbol  už  v  prostředním sloupci  nenajdeme.  Nachází  se  vpravo dole,  pod 

blokem se souborovou strukturou. Pomocí tohoto tlačítka můžeme vytvořit novou složku. Po jeho 

stisku se nám zobrazí kolonka, kam zadáme požadovaný název složky, a potvrdíme.

  Závěr

Nyní jsme se seznámili se současnou funkčností programu. Jistě bude souhlasit, že funkčnost by šla 

ještě znatelně rozšířit. Jisté rozšíření mám osobně v plánu do budoucna pro vlastní účely.
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