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ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
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AUTOR PRÁCE JAN VONDROUŠ
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Abstrakt
Tato práce prezentuje a popisuje problematiku analýzy a následné notifikace změn na webo-
vých stránkách a kanálech. Cílem je vytvoření webové aplikace, která bude schopna změny
na webových stránkách sledovat, a současně na tyto změny vhodným způsobem upozorňovat
uživatele. Ke specifikaci požadavků na aplikaci byla provedena analýza obdobných existu-
jících aplikací. V návaznosti na analýzu byl proveden návrh aplikace za použití různých
návrhových technik jako vymezení hranic aplikace pomocí případů užití, modelování dat
či návrhu uživatelského prostředí pomocí drátěného modelu. Aplikaci se podařilo úspěšně
implementovat za pomocí PHP frameworku Nette. Závěrem byla aplikace otestována a její
funkcionalita demonstrována na sadě vstupních dokumentů pro různé kombinace analýzy
a upozornění. Hlavní přínos této aplikace spočívá v její praktické využitelnosti a široké
možnosti nastavení analýzy a způsobu upozornění.

Abstract
This thesis presents and describes issues of analysis and follow-up notification of changes
on websites and web feeds. The goal is to create web application that would be efficient
to follow up changes on websites and to inform a user about changes in user friendly
way. The analysis of similar existing applications was made to specify requirements of new
application. Following the analysis, design of application was made by using different design
techniques such as determining use cases of aplication, modelling of data or design of user
interface using wireframe. Application was successfully implemented with PHP framework
Nette. In conclusion, application was tested and its functionality was demonstrated on the
set of input documents and for different combination of document analysis and notifications.
The main benefit of the application is the practical usability and wide range of set up of
document analysis and ways of notification.
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Kapitola 1

Úvod

Tato práce si klade za cíl vytvořit funkční webovou aplikaci, která je schopna vyhodnotit
změny obsahu sledovaných webových dokumentů a následně o změně vhodně upozornit
uživatele. Uživatel této aplikace tak získává nástroj pro automatizované sledování jím oblí-
bených webových dokumentů, které jinak funkcionalitu upozornění na svou změnu nenabí-
zejí. Aplikace poskytuje širokou možnost nastavení analýzy změn v dokumentu i způsobů
upozornění uživatele.

V první kapitole této práce je popsána analýza obdobných volně dostupných webových
aplikací, která poskytuje potřebné údaje o jejich funkcionalitě. Zjištěné informace jsou pak
spolu s dalšími nápady na způsoby analýzy a upozornění použity v další části práce. Tato
část se zabývá specifikací požadavků na vlastní aplikaci tak, aby tato aplikace poskytovala
dostatečnou míru funkcionality.

V návaznosti na specifikované požadavky funkčnosti aplikace je pak vytvořen její návrh.
Ten byl vytvořen za pomoci různých návrhových technik. Příkladem mohou být případy
užití aplikace, modelování dat či návrh technologií, které budou následně použity při im-
plementaci.

Následně se práce zabývá samotnou tvorbou aplikace včetně důležitých implementačních
detailů. V této části je podrobněji rozebrán proces kontroly sledovaných dokumentů, způsob
upozornění uživatele a je popsána tvorba uživatelského prostředí aplikace.

V následující části práce je pak aplikace otestována na sadě různých formátů vstupních
dokumentů a různých kombinací analýzy změn a upozornění uživatele.

V samotném závěru práce jsou rozebrány návrhy na další možnosti rozšíření aplikace
spolu s diskuzí nabytých znalostí.
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Kapitola 2

Analýza existujících nástrojů

V dnešní době je internet jedním z největších zdrojů informací a zábavy. Díky jeho rozsáh-
losti je takřka nemožné sledovat všechny zdroje informací, které nabízí. Většina uživatelů
internetu si oblíbila jeden či více konkrétních zdrojů informací, které pravidelně sledují. Ma-
nuální sledování každého ze zdrojů může být časově náročné, zvláště v případě rostoucího
počtu takových zdrojů. Právě z tohoto důvodu vznikla potřeba automatizovaného sledo-
vání internetových zdrojů, kdy je uživatel na jejich změnu nějakým způsobem upozorněn,
namísto toho aby byl nucen zdroj sám sledovat.

Problematika automatizovaného sledování obsahu internetových zdrojů informací je
poměrně komplexní, protože se dotýká nejen získávání a přenosu daných informací, ale
i konkrétního zpracování jednotlivých datových formátů, správné analýzy změn a také ná-
sledného upozornění uživatele o zjištěných změnách pomocí různých komunikačních ka-
nálů. Aplikace, která takovéto automatizované sledování poskytuje, by měla být schopná
kontrolovat alespoň nejběžnější datové formáty používané na internetu. Dále by měla po-
skytovat při nejmenším základní možnost nastavení způsobu analýzy změn sledovaného
dokumentu, kdy bude uživatel upozorněn na základě splnění jím specifikovaných kritérií.
A v neposlední řadě by měla umět vhodným způsobem upozorňovat na změnu sledovaného
dokumentu, jako například emailem.

Na internetu se dá najít vícero webových aplikací zabývajících se touto problematikou,
avšak už je těžší najít takovou webovou aplikaci, která by byla opravdu kvalitní a zároveň
nabízela přívětivé uživatelské prostředí. Zahraničních projektů věnujících se tomuto tématu
existuje celá řada, naopak z českých aplikací je známa pouze jedna. Poměr českých a zahra-
ničních aplikací je tedy značně nevyrovnaný. V následující části této kapitoly si představíme
nejzajímavější z nich. Funkčnost kterou nabízejí pak byla určitou inspirací při specifikaci
vlastních požadavků, které jsou uvedeny v kapitole 3. Funkčnost jednotlivých aplikací je
hodnocena pro části aplikací, které jsou nabízeny veřejnosti zdarma.

2.1 Aplikace Follow that Page

Aplikace Folow That Page1 má velice jednoduchý grafický design a ze všech zmíněných
také nejvíce intuitivní uživatelské rozhraní. Z funkčního hlediska za svými konkurenty lehce
zaostává možnostmi nastavení, kdy jistou množinu nastavení sice podporuje, ale pouze na
nízké úrovni. Ze zajímavých funkcí je zdůrazněna zejména možnost nastavit upozornění
na změnu stránky pouze v případě, že bylo na stránku něco přidáno, nebo naopak pouze

1Webová aplikace Follow that Page dostupná na: https://www.followthatpage.com/

3



v případě, kdy bylo něco odebráno. Další užitečnou funkcí je možnost potlačení chybových
hlášení ve dvou úrovních, kdy je možné chybová hlášení úplně vypnout, nebo zasílat chy-
bová hlášení pouze v případě chyby generované protokolem HTTP, který je blíže popsán
v kapitole 4.4. Příkladem může být chybový kód 404 Not Found, kdy byla pravděpodobně
analyzovaná stránka úplně smazána. Toto je jistě důležitá informace, o které by měl být
uživatel příslušným způsobem upozorněn. Dalším zajímavým prvkem funkčnosti je podpora
regulárních výrazů, kdy je možné za pomoci uživatelem definovaných konstrukcí regulárních
výrazů kontrolovat například jenom část stránky, nebo naopak danou část stránky vůbec
nekontrolovat.

Výhody:

• Intuitivní a jednoduché ovládání.

• Nastavení zasílání chybových hlášení.

• Podpora základních regulárních výrazů.

Nevýhody:

• Nastavení, které poskytuje je pouze základní a poměrně strohé.

2.2 Aplikace InfoMinder

Za zmínku stojí také webová aplikace InfoMinder2, která je zajímavá funkčními prvky, jež
ostatní aplikace nenabízí. Bohužel však vzhled a přehlednost aplikace jsou na velmi špatné
úrovni, proto může tato aplikace mnohé uživatele odradit již při první návštěvě úvodní
stránky. Jako velice zajímavá funkce je hodnocena možnost přidávat analyzované doku-
menty pouhým importem záložek nebo oblíbených stránek uložených v prohlížeči. Dále
stojí za zmínku možnost vybrat si stránky, které chceme analyzovat přímo z předpřiprave-
ných kategorií jako například sport či zpravodajství. Tato funkce je dále rozšířena možností
soubor předpřipravených kategorií rozšířit svými vlastními kategoriemi, které lze následně
využít pro roztřídění námi definovaných stránek určených k analýze. Poslední zajímavou
funkcí je možnost nastavení způsobu upozornění na změnu, kdy si můžeme nechat zasílat
změněnou stránku přímo v příloze e-mailu nebo si vybrat formát zasílaného e-mailu. Dále je
možné nastavit přesný čas, kdy chceme být o změnách na webových stránkách upozorněni.

Výhody:

• Přidání sledovaných dokumentů pomocí importu záložek z prohlížeče.

• Předpřipravené kategorie stránek, které je možné sledovat.

• Nastavení velikosti i formátu zasílaného notifikačního e-mailu.

Nevýhody:

• Nepřehledné uživatelské prostředí.

• Pouze nepřímá podpora regulárních výrazů formou sledování klíčových slov.

2Webová aplikace InfoMinder dostupná na: http://www.infominder.com/
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2.3 Aplikace ChangeDetect

Poslední a z této trojice pravděpodobně také nejlepší webová aplikace je ChangeDetect3.
Jako jediná má kvalitně zpracovaný grafický design, který je i přehledný a jednoduchý na
ovládání. Z funkcionality v podstatě nabízí to samé jako předchozí dvě aplikace, tzn. pod-
poru regulárních výrazů, nastavení zasílání chybových hlášení, třídění pomocí kategorií nebo
nastavení konkrétního času notifikace. K tomu všemu však ještě přidává další funkce jako
tlačítko pro okamžitou kontrolu změn, nastavení časového intervalu, po kterém se kontroly
budou provádět, nebo možnost pozastavit kontroly daných stránek, bez nutnosti je vymazat
ze systému. Dále ještě přidává podporu analýzy privátních stránek, které lze kontrolovat
pouze za použití autentizačního procesu.

Výhody:

• Povedený grafický design.

• Sledování privátních stránek, ke kterým je třeba přihlášení uživatele.

• Plná podpora regulárních výrazů.

• Přehledná správa sledovaných dokumentů.

• Možnost vynutit si kontrolu změn na stránkách okamžitě.

Nevýhody:

• Téměř žádné nastavení formátu a velikosti zasílaného notifikačního e-mailu.

2.4 Aplikace Woko

Aplikace Woko4 je jediným zástupcem českých webových aplikací pro analýzu a notifikaci
změn na webových stránkách. Bohužel není ani zcela tak komplexní a funkčně rozsáhlá
jako její zahraniční protějšky a její uživatelské rozhraní je v některých případech nelogické.
Podporuje pouze základní analýzu webových stránek bez možnosti jakéhokoliv nastavení
analýzy či způsobu notifikace.

Výhody:

• Aplikace je v českém jazyce.

Nevýhody:

• Absence jakéhokoliv nastavení analýzy dokumentu či způsobu notifikace.

3Webová aplikace ChangeDetect dostupná na: http://www.changedetect.com/
4Webová aplikace Woko dostupná na: http://www.woko.cz/
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Kapitola 3

Specifikace požadavků na aplikaci

V této kapitole si specifikujeme požadavky na webovou aplikaci, jejíž tvorbou se tato práce
zabývá. Aplikace vyhovuje požadavkům uvedeným v zadání a dále požadavkům vyplývají-
cím z analýzy již existujících projektů. Požadavky uvedené v zadání jsou základní kostrou
aplikace a jsou proto směrodatné. Požadavky vyplývající z analýzy stávajících projektů
jsou doplňující či rozšiřující a snaží se naplnit předpoklady jednoduché a dobře vypadající
aplikace, která přesto nabízí rozsáhlou funkcionalitu a možnost individualizace podle potřeb
uživatele. Požadavky jsou rozděleny do několika logických kategorií, které si popíšeme dále.
V závěru kapitoly je uvedena tabulka s přehledem funkcí, které poskytují ostatní aplikace,
a funkcí, které nabízí aplikace popsaná v této práci.

3.1 Způsob analýzy vstupního dokumentu

Ze zadání vyplývá, že by tato webová aplikace měla být schopna zpracovat základní for-
máty webových dokumentů jako například HTML1, XML2 a RSS3. Tyto formáty jsou blíže
popsány v kapitole 4.4.

Při zadávání vstupního dokumentu (tzv. sledování) do systému by měla aplikace uži-
vateli nabídnout některé základní funkce či způsoby analýzy daného dokumentu a kritéria,
při jejichž splnění bude na změnu dokumentu uživatel upozorněn. S tím souvisí i možnost
této aplikace kontrolovat stránky, které jsou chráněny základní HTTP autentizací.

Aplikace by dále měla být schopna vhodným způsobem zobrazovat změny, jenž byly
provedeny na sledovaných dokumentech, a to jak ve formě přidaného, tak i odebraného
obsahu.

Dále by aplikace měla nabízet možnost filtrování obsahu, který chce uživatel sledovat.
Například by mělo být možné nastavit ignorování kontroly změn u prvků, které jsou defi-
nované určitou HTML značkou, jako např. změny obrázků nebo odkazů.

V neposlední řadě by měla být další poskytovanou funkcí podpora pro regulární výrazy
a to ve dvou různých úrovních. První úrovní je použití základních regulárních výrazů, jenž
umožňují určit části dokumentu (slova, věty, obrázky, odkazy nebo celé bloky dokumentu),
při jejichž změně dojde k upozornění. Tyto regulární výrazy bude možné aplikovat napří-
klad pouze na přidaný či odebraný obsah. Dále bude možné jednotlivé regulární výrazy
spojovat pomocí logických spojek AND a OR. Tato úroveň použití regulárních výrazů se

1Specifikace značkovacího jazyka HTML je dostupná na url: http://www.w3.org/TR/REC-html40/
2Specifikace značkovacího jazyka XML je dostupná na url: http://www.w3.org/TR/REC-xml/
3Specifikace RSS je dostupná na url: http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html
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bude aplikovat na čistý obsah neobsahující HTML/XML značky.
Pro zkušenější uživatele bude možné využít regulární výrazy v několika úrovních hie-

rarchického zanoření. Pro tuto funkci budeme dále v textu používat označení hierarchické
regulární výrazy. Tato úrověň použití regulárních výrazů se bude aplikovat na obsah doku-
mentu obsahující HTML/XML značky. Jejím úkolem je možnost ořezat kontrolovaný obsah
na menší části pro případ, že chceme kontrolovat pouze určité obsahové bloky dokumentu.
Využití tohoto způsobu si nejlépe demonstrujeme na příkladu.

Uživatel potřebuje sledovat výsledek nějakého sportovního zápasu. V takovém případě
je pro něj důležité, aby se nekontrolovala celá stránka, ale pouze část stránky, ve které se
zobrazují výsledky zápasu. Právě pro takovouto situaci bude mít možnost využít hierar-
chického zanořování regulárních výrazů, kdy si prvním zadaným regulárním výrazem ze
sledované stránky vybere pouze tabulku s výsledky zápasu a dalším regulárním výrazem si
vybere již pouze z tabulky konkrétní buňku či řádek s výsledky.

Ve všech zmíněných případech použití regulárních výrazů je předpokládána jejich znalost
uživatelem.

3.2 Způsob upozornění uživatele na změnu

V případě detekce změny určené uživatelem musí být tato aplikace schopná o změně vhodně
informovat uživatele.

U každého sledovaného dokumentu by tedy mělo být dostupné nastavení, kde si uživatel
určí, jakým způsobem chce být upozorněn. Na výběr bude mít ze dvou možných způsobů,
a to pomocí e-mailu, nebo zasláním zprávy na nějakou aplikaci, která zprostředkovává ko-
munikaci v reálném čase pomocí protokolu XMPP. Protokol je blíže popsaný v kapitole 4.4.

Dalším důležitým prvkem notifikace je možnost nastavení velikosti zasílané zprávy a je-
jího formátu. Velikost zasílané zprávy je specifikovaná třemi možnostmi:

• Zasílat pouze upozornění na změnu bez jakéhokoliv zobrazení změn.

• Zasílat upozornění o změně s přílohou obsahující zobrazení změn.

• Zasílat upozornění o změně se změnami zobrazenými přímo v těle zprávy.

Formátem zprávy se rozumí možnost zasílat text formátovaný pomocí HTML a CSS
nebo zasílat pouze holý neformátovaný text.

Poslední funkcí poskytované v rámci notifikace je možnost po zjištění změny stránek
vyvolat vzdálený skript umístěný například na jiném počítači či serveru s připojením k in-
ternetu a skriptem uloženým na místě dostupném pomocí URL adresy. Touto funkcí vzniká
veliký prostor pro zásadní individualizaci aplikace podle potřeb uživatele. Tato funkce je
určena zkušenějším uživatelům, kteří mají alespoň základní znalosti z programování.

3.3 Správa sledovaných dokumentů

Správce sledovaných dokumentů je část aplikace, ve které uživatel může blíže určit detail-
nější nastavení ke každému sledovanému dokumentu, které nesouvisí s funkcemi zmíněnými
výše.

Aplikace by měla jednotlivé sledované dokumenty zobrazovat v přehledné tabulce, kde
bude možné pro každý sledovaný dokument poskytovat základní funkce pro jejich správu
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jako např. přidání, odebrání, editaci či pozastavení sledování dokumentu. Aplikace by také
měla podporovat třídění sledovaných dokumentů do uživatelem vytvořených kategorií, ke
kterým budou poskytovány stejné základní funkce jako pro jednotlivé dokumenty. Dalším
prvkem pro usnadnění práce se sledovanými dokumenty by měla být možnost zobrazit detail
sledování dokumentu, kde bude zobrazeno základní nastavení sledování včetně zobrazení
změn zjištěných při poslední kontrole.

U každého sledovaného dokumentu bude též možnost předčasně vynutit analýzu sledo-
vaného dokumentu po stisku tlačítka k tomu určeného, v případě, že by uživatel potřeboval
detekovat změny na sledovaných dokumentech dříve, a ne až po uplynutí přednastaveného
časového intervalu. Poslední funkcí, která je pro uživatele dostupná, bude možnost potla-
čit chybová hlášení zasílaná uživateli v případě neočekávaných výjimek nebo například při
chybách generovaných protokolem HTTP.

3.4 Celkové porovnání analyzovaných aplikací

Tato podkapitola přehlednou formou tabulky 3.1 zobrazuje funkcionalitu nabízenou jednot-
livými zahraničními i českými aplikacemi v porovnání s požadovanými vlastnostmi aplikace.

Ve sloupci zcela vlevo jsou uvedeny skupiny vlastností a funkcí, kterými jednotlivé
aplikace disponují či nikoliv. Skutečnost, že aplikace některou z vlastností nebo funkcí
obsahuje, je zvýrazněna zelenou barvou a slovem

”
ANO“, naopak v případě, že daná aplikace

funkci neposkytuje je tato skutečnost zvýrazněna červenou barvou a slovem
”
NE“.

Jak je z tabulky 3.1 patrné, žádná z existujících aplikací nenabízí ve své volně dostupné
verzi veškerou funkcionalitu vyplývající z naší analýzy požadavků. Aplikace, kterou po-
pisuje tato práce, si tak klade za cíl poskytovat nejširší funkcionalitu ve všech skupinách
vlastností a funkcí uvedených v tabulce, tak aby vyhověla poptávce. Důležité je zdůraznit,
že funkcionalita zobrazená v tabulce a popsaná výše u jednotlivých aplikací, se vztahuje
k veřejně dostupným a bezplatným částem daných aplikací.
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Zpracování vstupních dokumentů
HTML ANO ANO ANO ANO ANO
RSS ANO ANO ANO ANO ANO
XML ANO ANO ANO ANO ANO
Analýza vstupního dokumentu
kontrola autentizovaných stránek ANO NE NE ANO NE
základní podpora regulárních výrazů ANO ANO ANO ANO NE
hierarchické zanořování regulárních výrazů ANO NE NE NE NE
filtr prvků definovaných HTML značkou ANO ANO NE NE NE
nastavení časového intervalu kontrol ANO ANO ANO ANO NE
Výstupní notifikace
e-mail ANO ANO ANO ANO ANO
instant messaging ANO NE NE NE NE
nastavení velikosti zasílané zprávy ANO ANO NE NE NE
nastavení formátu zasílané zprávy ANO NE ANO NE NE
nastavení času odeslání zprávy NE NE ANO NE NE
vyvolání vzdáleného skriptu pomocí URL ANO NE NE NE NE
Správa sledovaných dokumentů
předpřipravené kategorie NE NE ANO NE NE
uživatelem definované kategorie ANO NE ANO ANO NE
zobrazení detailu sledování ANO NE NE ANO NE
vynucení okamžité kontroly ANO NE NE ANO NE
nastavení notifikace chybových hlášení ANO ANO NE ANO NE
pozastavení sledování dokumentu ANO NE NE ANO NE
Ostatní
import záložek z prohlížeče NE NE ANO NE NE

Obrázek 3.1: Porovnání dostupných nástrojů.
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Kapitola 4

Návrh aplikace

V této kapitole je proveden návrh aplikace za pomoci různých návrhových technik. Nejprve
je určena a znázorněna funkčnost celé aplikace pro jednotlivé druhy uživatelů. Následně je
rozebrán návrh konceptuálního modelu dat aplikace a popsán návrh uživatelského rozhraní.
V závěru kapitoly jsou rozebrány technologie použité při samotné tvorbě aplikace.

4.1 Případy užití aplikace

Pro zachycení požadavků na systém se často používají diagramy případů užití, které jsou
součástí modelovacího jazyka UML. Klíčovou aktivitou ve fázi návrhu aplikace je nale-
zení případů užití a jejich účastníků. Diagram případů užití je nástroj, který nám pomáhá
zobrazit hranice navrhovaného systému, účastníky případů užití, samotné případy užití
a interakci mezi aktéry a případy užití [8].

V této práci se vyskytují dva základní aktéři systému, kterými jsou uživatel a adminis-
trátor. Uživatel bude moci provádět veškeré akce vyplývající z funkčnosti aplikace zmíněné
ve specifikaci požadavků této aplikace.

Administrátor je zobecněným uživatelem, čili může provádět stejné akce jako uživatel,
ale navíc bude mít přístup k funkcím týkajících se správy uživatelů. Konkrétní případy užití
a jejich interakci s aktéry zobrazuje diagram na obrázku 4.1.

Popis případů užití

Konkrétní způsob interpretace nejdůležitějších případů užití byl již dříve rozebrán v kapi-
tole 3, proto jsou zde uvedeny pouze základní popisy jednotlivých případů užití.

Administrátor:

AktivovatÚčet, DeaktivovatÚčet, EditovatÚčet, SmazatÚčet

• Dostupné pouze uživatelské roli administrátor.

• Souhrnně zajišťují funkcionalitu správy uživatelů.

Uživatel:

RegistrovatSeDoAplikace, PřihlásitSeDoAplikace, OdhlástiSeZAplikace,
EditovatOsobníProfil

• Tyto případy užití souhrnně zajišťují přihlášení a odhlášení uživatele do aplikace
a možnost správy vlastního uživatelského účtu.
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PřidatSledovanýDokument

• Zahrnuje přidání nového dokumentu, který chce uživatel sledovat.

• Uživatel má možnost specifikovat hlavní požadavky na způsob analýzy sledovaného
dokumentu a způsob upozornění uživatele při změně dokumentu.

EditovatSledovanýDokument, SmazatSledovanýDokument, ZobrazitSledovanéDokumenty

• Tyto tři případy užití zahrnují základní funkcionalitu správy sledovaných dokumentů.

PozastavitSledování

• U každé sledované stránky bude mít uživatel možnost sledování pozastavit, či naopak
znovu spustit.

VynutitOkamžitouKontrolu

• Pro všechny sledované dokumenty bude mít uživatel po kliknutí na příslušné tlačítko
možnost vynutit okamžité vyhodnocení změn sledovaných dokumentů.

PřidatKategorii, SmazatKategorii, EditovatKategorii, ZobrazitKategorie

• Zajišťují správu kategorií, do kterých je možné sledované dokumenty třídit.
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RegistrovatSeDoAplikace

PřidatSledovanýDokument

Uživatel

Administrátor

DeaktivovatÚčet

AktivovatÚčet

EditovatÚčet

SmazatÚčet

PřihlásitSeDoAplikace

OdhlásitSeZAplikace

EditovatOsobníProfil

EditovatSledovanýDokument

SmazatSledovanýDokument

PozastavitSledování

VynutitOkamžitouKontrolu

PřidatKategorii

EditovatKategorii

SmazatKategorii

ZobrazitSledovanéDokumenty

ZobrazitKategorie

NastavitZpůsobAnalýzy

NastavitZpůsobNotifikace
«íincludeí»

«íincludeí»
«íincludeí»

«íincludeí»

Obrázek 4.1: Diagram případů užití.

4.2 Modelování dat v aplikaci

ER digram neboli entitně-vztahový diagram se používá při vývoji aplikací pro abstraktní
a konceptuální modelování dat. Důležitou vlastností ER diagramu je pak to, že modeluje
data takzvaně

”
v klidu“, tedy modeluje data, která potřebujeme v systému uchovávat včetně

vztahů mezi těmito daty [8]. Na obrázku 4.2 je zobrazen ER diagram navrhované aplikace.
Následuje popis jednotlivých entitních množin.
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SLEDOVÁNÍ

HHPKBBPID_sledování
zPurl
zPjméno
zPintervalKontrol
zPstav
zPkontrolaTextu
zPkontrolaObrázků
zPkontrolaOdkazů
zPzákladníRegVýrazy
zPSpojkaMeziRV
zPkontrolovanýObsahRV
zPhierarchickéRV
zPnotifikaceEmail
zPnotifikaceXmpp
zPnotifikaceChyb
zPnotifikaceVelikost
zPnotifikaceFormát
zPautentizaceLogin
zPautentizacePasswd
zPuživatelskýSkript

KŽTEGORIE

HHPKBBPID_kategorie
zPjméno
zPpopis
P

CHYJYPSLEDOVÁNÍ

HHPKBBPID_chyby
zPtypChyby
zPčísloChyby
zPchybováZpráva

UŽIVŽTEL

HHPKBBPID_uživatele
zPjméno
zPpříjmení
zPuživatelskéJméno
zPheslo
zPpřístupováPráva
zPemail
zPxmpp
zPstav

sleduje

jePobsaženo

vytváří

p ýRRk

ýRRk p

ýRRkp

Obrázek 4.2: ER diagram.

Entitní množina Uživatel Tato entitní množina uchovává veškeré potřebné in-
formace o uživatelích. Kromě základních údajů jako je jméno, příjmení, přihlašovací jméno,
heslo a přístupová práva budou u uživatele uchovávány i kontaktní údaje nezbytné pro
další funkci aplikace a možnost zasílání notifikačních zpráv ve formě e-mailů nebo zpráv
zasílaných pomocí protokolu XMPP.

Entitní množina Sledování Entitní množina Sledování je klíčovou entitou pro ucho-
vávání potřebných údajů ke kontrole sledovaných dokumentů, jež sledují konkrétní uživa-
telé. Jedna entita tak představuje jeden určitý sledovaný dokument. Zároveň tato entita
uchovává způsob analýzy změn v dokumentu a způsob upozornění uživatele na případnou
změnu. Důsledkem potřeby uchovávat velké množství informací o zmíněné analýze a no-
tifikaci změn na stránce je poměrně velký počet atributů této entitní množiny, který je
však pro správný chod aplikace nezbytný. Každá entita z této entitní množiny je vázána na
jednoho určitého uživatele a každý takový uživatel může vlastnit žádnou či více entit této
entitní množiny.

Entitní množina Kategorie Tato entitní množina byla zavedena z důvodu potřeby
třídit jednotlivé sledované dokumenty do kategorií nadefinovaných uživatelem. Uživatel si
tak bude moci vytvořit a pojmenovat vlastní kategorie a přiřadit do nich sledované doku-
menty, přičemž kategorie může obsahovat žádný či více sledovaných dokumentů. Sledovaný
dokument může být obsažen pouze v jedné kategorii.

Entitní množina Chyby sledování Kontrola sledovaných dokumentů nemusí vždy
skončit zdarem, například v případě nedostupnosti dokumentu. Z tohoto důvodu je nutné
zavést entitní množinu Chyby Sledování, která bude uchovávat různé typy chyb jednotlivých
sledování generovaných při jejich kontrole, tak aby bylo možné chyby zobrazovat uživateli.

4.3 Návrh uživatelského rozhraní

Jelikož je navrhovaná aplikace webová, je zřejmé, že uživatelé k přístupu do této aplikace
budou využívat webového rozhraní, tedy pravděpodobně internetový prohlížeč. Tomuto
faktu bylo také přizpůsobeno uživatelské rozhraní ilustrované pomocí drátěného modelu
(tzv. wireframu) na obrázku 4.3.
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Obrázek naznačuje základní strukturu aplikace, která je vcelku jednoduchá, ale stále
nabízí všechny důležité funkce. Stránka se dá rozdělit na tři základní části, které se dále
skládají z menších celků. Následuje popis jednotlivých částí:

Záhlaví

• Logo a název aplikace.

• Menu, které slouží jako základní navigační prostředek v rámci aplikace.

• Základní informace o přihlášeném uživateli a možnosti odhlášení.

• Důležitou vlastností záhlaví je jeho pevná (fixní) poloha, kdy je zobrazeno neustále
v horní části stránky i v případě odrolování stránky směrem dolů, tak aby všechny
důležité ovládací a navigační prvky byly uživateli neustále dostupné.

Obsah

• Obsahová část stránky, jež se bude měnit v závislosti na sekci, ve které se uživatel
bude nacházet v rámci aplikace.

• Na obrázku 4.3 je zobrazen správce sledování (výpis sledovaných dokumentů spolu
s jeho rozčleněním do jednotlivých kategorií a možností nastavení).

Zápatí

• Obsahuje doplňkové informace jako datum poslední aktualizace, identitu autora a jiné.

NázevIaplikace
  úvodIIIIIIsledováníIIIIIIkategorieIIIIIIoIprojektu

VašeIsledovanéIstránky

KategorieIF

   

Aktivní Název UrlIadresa Interval Email Jabber Akce

Zprávy http:PPzpravyZczPstalo3seI 5minI

Sport http:PPsportZczI 5minI

Cestování http:PPcestovaniZczPhoryZphpI 5minI

KategorieI0

JménoIuživateleIIIodhlásit

KategorieI4

ZkontrolovatIPřidatI

logoIVUTIFIT
0TFBI3Iautor:IJanIVondrouš

TatoIaplikaceIvzniklaIjakoIbakalářskáIpráceInaIVUTIFITIvIBrně

Obrázek 4.3: Návrh uživatelského rozhraní.
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4.4 Použité technologie

V této části se seznámíme a popíšeme si základní principy jednotlivých technologií, které
jsou při implementaci této práce použity. Dokumenty ve formátu HTML, XML a RSS jsou
použity jako vstupní dokumenty aplikace. Ostatní technologie jsou použity pro vytvoření
aplikační logiky aplikace nebo pro účely ukládání dat do databáze.

Značkovací jazyk XML

XML (eXtensible Markup Language) je rozšířitelný značkovací jazyk vyvinutý konsorciem
W3C a odvozený od obecného značkovacího jazyka SGML. Jazyk je určený především pro
výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu
z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se však vzhledem. Prezentace do-
kumentu (vzhled) může být definována pomocí kaskádových stylů (jazyk CSS1).

Jazyk XML se drží několika základních požadavků stanovených při tvorbě tohoto ja-
zyka konsorciem W3C. Díky nim je velice úspěšný a často používaný. Mezi ty nejdůležitější
patří jeho jednoduchost a otevřený formát, který není vázán na konkrétní platformu nebo
uzavřenou technologii. Dále jazyk XML poskytuje možnost automatické kontroly struk-
tury dokumentu, kdy umožňuje definovat vlastní sadu značek, které chceme v dokumentu
používat a následně je možné použití takto definovaných značek v dokumentu kontrolo-
vat. V neposlední řadě jazyk XML poskytuje možnost vytvářet dokumenty v libovolném
kódování a využívat hypertextové odkazy[6].

Značkovací jazyk HTML

HyperText Markup Language označovaný zkratkou HTML je hypertextový značkovací ja-
zyk určený k vytváření hypertextových dokumentů. Používá se zejména pro definici obsahu
a struktury jednotlivých dokumentů. Jazyk HTML je dostupný v několika verzích a pro kaž-
dou verzi je charakterizován množinou značek (tagů) a jejich atributů. Tyto značky tvoří
a určují strukturu a vzhled celého dokumentu. V současné době je však snaha o oddělení
struktury a vzhledu stránky, proto je funkčnost značek, které formátovaly vzhled stránky,
postupně přesouvána do jazyku CSS [4].

Značkovací jazyk HTML je společně s jazykem CSS využit pro vytvoření potřebného
uživatelského rozhraní aplikace.

Formát RSS

RSS (Really Simple Syndication) je formát, který je podmnožinou značkovacího jazyka
XML. RSS umožňuje uživateli z jediného místa sledovat informace zveřejňované na růz-
ných webových stránkách. Nástrojem pro sledování obsahu RSS jsou obvykle různé druhy
desktopových či webových aplikací tzv.

”
čteček“[10].

Webový protokol HTTP

Protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) je webovým protokolem pracujícím na
aplikační vrstvě referenčního OSI2 modelu. Tento protokol umožnuje spojení klienta se ser-
verem a ke komunikaci využívá spojované služby protokolu TCP3, kdy obvykle komunikuje

1Specifikace CSS je dostupná na url: http://www.w3.org/TR/CSS2/
2Specifikace OSI modelu je dostupná na url: http://www.itu.int/rec/T-REC-X.200/en/
3Specifikace TCP protokolu je dostupná v RFC 793 na url: http://tools.ietf.org/html/rfc793
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na portu 80. Vyskytuje se v několika verzích, kdy dnes nejpoužívanější verzí je HTTP 1.0
definovaná v RFC 19454 a verze HTTP 1.1 definovaná v RFC 20685[7].

Protokol HTTP je v této práci využit ke komunikaci se vzdálenými webovými servery,
na kterých jsou uloženy dokumenty jež chce uživatel této aplikace sledovat.

Protokol pro zasílání zpráv XMPP

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), neboli rozšiřitelný protokol pro po-
sílání zpráv a zobrazení stavu, původně vznikl jako protokol pro doručování zpráv v téměř
reálném čase. V angličtině se pro podobné služby vžil název instant messaging.

XMPP je implementací obecného značkovacího jazyka XML a jeho specifikace je plně
otevřená, což značně napomáhá k rozšiřování tohoto protokolu a tvorbě nového softwaru pro
práci s tímto protokolem. Ke komunikaci protokol XMPP využívá spojovanou službu TCP
kdy standardně funguje na portu 5222. Identifikátory uživatelů tzv. JabberID, zkráceně JID,
mají v základním tvaru dvě části oddělené znakem @. První část identifikuje konkrétního
uživatele a druhá část identifikuje server, na kterém se daný uživatel registroval, tak jak je to
vidět na příkladu user@xmppserver.cz. Uživatel se potom připojuje pouze ke svému serveru,
kde se registroval, protože jedině tento server je schopný daného uživatele identifikovat
pomocí přihlašovacího jména a hesla. Další komunikaci s ostatními uživateli potom řídí
tento server.[1].

V aplikaci, kterou popisuje tato práce, je protokol XMPP využit pro zasílání zpráv
o změně sledovaného dokumentu. Tuto možnost bude mít každý uživatel, který vlastní
nějaký XMPP účet, a bude chtít být touto cestou upozorňován.

Nette framework

Nette6 je framework (t.j. softwarová struktura, která slouží jako podpora při vývoji a pro-
gramování) pro vytváření webových aplikací v programovacím jazyce PHP. Framework
Nette je otevřený projekt, neboli tzv. open source projekt. Díky tomu je možné tento fra-
mework použít i v této práci.

Tento framework nabízí mnoho výhod pro rychlejší a v mnoha ohledech i kvalitnější
vývoj webových aplikací. Nette ve své podstatě využívá moderní přístupy k návrhu a im-
plementaci aplikace, jako například softwarovou architekturu MVP či objektově oriento-
vané programování. MVP architekturou se dále zabývá kapitola 5.1 popisující implementaci
a strukturu aplikace. Dalšími výhodami tohoto frameworku je poměrně vysoké zabezpečení
nebo výborně zpracované ladící nástroje, které napomáhají k nalézání těžko odhalitelných
chyb. Nette dále využívá šablonovací systém Latte, který do jisté míry usnadňuje tvorbu
uživatelského prostředí. Jistou výhodou je i to, že je Nette vyvíjen českými vývojáři, tudíž
i nabízí dokumentaci zpracovanou v českém jazyce[2].

Nette framework je v této práci využit zejména pro kostru aplikace a usnadnění tvorby
uživatelského prostředí, kdy Nette poskytuje dobrou podporu pro práci s formulářovými
prvky či práci s databází.

4RFC 1945 je dostupné na url: http://www.w3.org/Protocols/rfc1945/rfc1945
5RFC 2068 je dostupné na url: http://www.ietf.org/rfc/rfc2068.txt
6Dokumentace k Nette fraemeworku je dostupná na url: http://doc.nette.org/cs/2.1/
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Programovací jazyk PHP

PHP7(Hypertext Preprocesor) je skriptovací programovací jazyk určený především pro pro-
gramování dynamických webových aplikací či internetových stránek. Důležitou vlastností
PHP je to, že veškerá činnost, kterou má daný skript vykonat, se provádí na straně serveru
a klientovi se vrací pouze výsledek obvykle ve formě HTML dokumentu. PHP umožnuje
spolupracovat s širokou škálou databázových systémů, jako například MySQL8, které je
použito i v této práci. Dále podporuje i celou řadu internetových protokolů jako HTTP,
FTP, SMTP, IMAP a jiné[5].

Další výhodou tohoto jazyka je, že existuje veliké množství knihoven a rozšíření, které
značně ulehčují práci při řešení různých problémů. V našem případě je vhodné využít na-
příklad knihovnu pro práci s protokolem XMPP nebo knihovnu pro porovnávání textu.

Jazyk PHP je v této práci použitý k vytvoření aplikační logiky aplikace. Výběr tohoto
programovacího jazyka je prakticky předem daný, díky použití Nette frameworku, který je
vytvořen právě pro jazyk PHP.

7Dokumentace a specifikace programovacího jazyka PHP je dostupná na url: http://php.net/
8Referenční manuál MySQL je dostupný na url: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/index.html
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Kapitola 5

Implementace aplikace

V této části práce se zaměříme na implementaci různých částí aplikace, zejména pak na
tvorbu uživatelského rozhraní a vlastní aplikační logiku, která obstarává samotný proces
analýzy změn a následného upozornění uživatele. Zároveň si popíšeme některé stěžejní třídy
a jejich metody, které jsou v jednotlivých částech aplikace nejdůležitější.

V počáteční fázi byla aplikace vyvíjena offline na lokální instalaci virtuálního serveru
Apache. V konečné fázi vývoje byla aplikace nasazena na běžný webový server pod vlastní
doménou. Pro aplikaci byl zvolen pracovní název

”
Hlídač změn“, tudíž i samotná doména

obsahuje tento název. Aplikace je volně dostupná na url: http://hlidaczmen.cz/. Pro
přihlášení do aplikace je možné využít dva různé způsoby, více viz příloha A.

5.1 Struktura aplikace

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 4.4, tato webová aplikace dodržuje softwarovou archi-
tekturu MVP. Ta se skládá ze tří vrstev, konkrétně se jedná o Model, View a Presenter.
Této architektuře je přizpůsobena i adresářová struktura aplikace zobrazená v příloze C.

Model

• Vrstva která zapouzdřuje práci s daty. Obsahuje samotnou aplikační logiku a navenek
odkrývá pouze své rozhraní, pomocí kterého komunikuje s vrstvou Presenteru.

• Této vrstvě odpovídají v aplikaci zejména třídy děděné od třídy Repository obvykle
zakončené příponou

”
Repository“ např. třída UserRespository. Tyto třídy jsou ob-

saženy v souborech adresáře ./app/model/.

View

• Vrstva uživatelského rozhraní. Tato vrstva přijímá uživatelské akce a zobrazuje data
z Modelu.

• Vrtsva View je v aplikaci reprezentovaná soubory v adresáři ./app/templates/.
V těchto souborech je vytvořen obsah jednotlivých stránek uživatelského prostředí.
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Presenter

• Zprostředkovává komunikaci mezi View a Modelem, kdy Presenter vyvolává v závis-
losti na příchozí uživatelské akci z View příslušnou akci v Modelu a zpětně obnovuje
View novými výsledky.

• Třídy reprezentující vrstvu Presenteru mají stejnojmennou příponu a jsou zděděny
od třídy BasePresenter. Soubory obsahující tyto třídy jsou obsaženy v adresáři
./app/presenters/.

Výhodou rozdělení aplikace do těchto tří vrstev je zejména možnost práce na jednot-
livých vrstvách aplikace odděleně a nezávisle na sobě. Další velikou předností rozdělení je
nezávislost grafického rozhraní na aplikační logice[11][2].

5.2 Registrace a přihlašování uživatelů

Vstupním bodem aplikace pro uživatele je přihlašovací stránka. K tomu, aby se uživatel
mohl přihlásit do aplikace a začít využívat veškerou funkcionalitu aplikace, musí být zare-
gistrován.

Registrace probíhá pomocí formuláře, o jehož vytvoření se stará třída RegisterPresen-
ter. K vytváření veškerých formulářů v naší aplikaci jsou využity komponenty, které v Nette
frameworku představují vykreslitelné a znovupoužitelné objekty. Všechny formuláře v apli-
kaci poskytují okamžitou kontrolu zadaných údajů na straně klienta. V případě že uživatel
zadá nesmyslný údaj, či nesprávnou kombinaci údajů, je na to ihned upozorněn příslu-
šným hlášením a vyznačením prvků formuláře, kterých se to týká, červenou barvou, viz
obrázek 5.1.

Obrázek 5.1: Registrační formulář, ukázka špatně zadaných údajů.

Po odeslání registračního formuláře uživatelem je nutné údaje z formuláře uložit do
databáze. Nejprve se však zadané údaje musí zkontrolovat i na straně serveru, tak aby
nebylo možné registrovat více uživatelů se stejným uživatelským jménem či emailem. Sa-
mozřejmostí je také zašifrování hesel jednocestnou hashovací funkcí obsaženou ve třídě
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Authenticator ještě před samotným uložením do databáze. Pro ukládání údajů o uživa-
telích byla v databázi vytvořena tabulka users. Spolu s údaji získanými z formuláře se do
této databázové tabulky ukládají i přístupová práva, která jsou po registraci vždy na úrovni
běžného uživatele. Práva administrátora může uživateli přiřadit pouze jiný administrátor.
Přístupová práva omezují běžnému uživateli přístup ke správě jiných uživatelských účtů,
viz kapitola 4.1.

O přihlašování uživatelů do aplikace se opět stará třída Authenticator se svojí metodou
authenticate(). Přihlašovací formulář společně s formulářem pro zapomenuté heslo je
vytvořen ve třídě SignPresenter.

5.3 Správa sledovaných dokumentů a kategorií

Nedílnou součástí uživatelského rozhraní této aplikace je i část pro přidávání, editaci a zob-
razení detailů dokumentů, které chce uživatel sledovat.

Přidání sledovaného dokumentu

Pro přidání nového sledovaného dokumentu (dále jen sledování) je připraven poměrně roz-
sáhlý formulář, který uživateli nabízí nastavení všech možností analýzy či způsobu notifikace
vycházející ze specifikace požadavků. Tento formulář je jako komponenta vytvořen ve třídě
WatchesPresenter. Zároveň s ním je v téže třídě vytvořena i komponenta pro formulář
úpravy sledování.

Pro větší přehlednost je formulář pro přidání sledování rozdělen do několik logických
celků. Zároveň s tím je u každého formulářového prvku zobrazena ikona nápovědy. Po
kliknutí na tuto ikonu se vpravo zobrazí krátký popis, jak daný prvek vyplnit, a jak se po
jeho vyplnění aplikace bude chovat.

Při vyplňování údajů sledování má možnost uživatel vybrat i kategorii, do které bude
jeho sledování zařazeno. Kategorie je možné vytvářet, upravovat a mazat ve správci kate-
gorií, který je dostupný skrze hlavní menu. O vytvoření komponent pro prohlížení a správu
kategorií se stará třída CategoryPresenter.

Po vyplnění potřebných údajů, předá vrstva Presenteru údaje vrstvě Modelu, kon-
krétně třídě WatchesRepository, která pomocí metody saveWatch() zajistí ošetření údajů
a uložení do tabulky watches v databázi aplikace. Veškerá práce s daty v databázi je řešena
transakčním zpracováním. Díky tomu jsou data chráněna i v případě chyby při vykonávání
databázového příkazu. Pokud vše proběhne v pořádku, je uživatel přesměrován na stránku
správce sledování, kde se vygeneruje rychlé upozornění o provedené operaci, viz obrázek 5.2.

Správce sledování a detail sledování

Správce sledování, viz obrázek 5.2, je stěžejní částí uživatelského rozhraní. Zde má uživatel
možnost nastavovat, upravovat či prohlížet svá sledování.

Další akcí, kterou může uživatel ve správci sledování kliknutím na tlačítko
”
Zkontro-

lovat sledování“ vyvolat, je okamžitá kontrola všech jeho sledování. Kliknutím na tlačítko
se vyvolá metoda handleCheck() ve třídě WatchesPresenter, která dále volá metodu
checkNow() třídy WatchesRepository. Tato metoda se již postará o kompletní kontrolu
všech sledování uživatele. Procesu kontroly sledování je věnována podkapitola 5.4.
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Upozornění na úspěšné 
uložení sledování

Indikace stavu: 
aktivní sledování 

Upozornění na úspěšné 
pozastavení sledování

Indikace stavu: 
neaktivní sledování 

Tlačítko pro rozbalení 
kategorie

Tlačítko pro přidání sledování
Tlačítko pro okamžitou 

kontrolu sledování

Tlačítko pro smazání
sledování 

Tlačítko pro úpravu
sledování 

Tlačítko pro 
pozastavení sledování 

Obrázek 5.2: Správce sledování, popis prvků stránky.

V neposlední řadě si pak uživatel jednotlivá sledování, jejich základní nastavení a zobra-
zené změny může prohlédnout v detailu sledování, který je přístupný po kliknutí na název
sledování ve správci. Zobrazení změn sledování v detailu je vyobrazeno na obrázku v pří-
loze B.2.

5.4 Proces kontroly sledovaných dokumentů

Celý proces kontroly sledování se skládá z několika podprocesů. Řídící třídou celého procesu
je třída Watch, která zajišťuje některé části kontroly a zárověň celou kontrolu obaluje a řídí.

Srdcem celé aplikace je potom metoda checkWatches() třídy Watch, která vyvolává
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jednotlivé podprocesy kontroly nad množinou sledování. Množina sledování je určena buď
časovým intervalem (všechna sledování s daným časovým intervalem) nebo identifikátorem
uživatele (všechna sledování konkrétního uživatele).

Následuje iterace ve foreach cyklu přes všechna získaná sledování. Každé sledování se
musí nejdříve stáhnout a uložit na lokální disk. Následuje kontrola změn oproti dokumentu
získanému v předchozí kontrole. V závislosti na tom, zda je mezi dokumenty zjištěna změna,
dojde k upozornění uživatele, nebo je naopak zapsána a uložena chyba vzniklá v průběhu
tohoto procesu.

Proces pravidelného spouštění kontroly

Spouštění kontroly je vyvoláváno v pravidelných intervalech pomocí softwarového démona
Cron.

Cron je systémový nástroj v Linux/Unix operačních sytémech, který je spouštěn každou
minutu. Při každém spuštění kontroluje záznamy v tabulce /etc/crontab, přičemž vykoná
každý příkaz, který má být v dané minutě spuštěn[9]. To se týká i naší aplikace, kdy je v ta-
bulce crontab uložen záznam o spouštění skriptu ./app/presenters/CronPresenter.php
každých 5 minut. V případě přenosu aplikace na operační sytém Windows by bylo nutné
pro spoustění tohoto skriptu využít systémovou službu

”
Plánovač úloh“.

Skript vyvolá metodu startChecking() třídy Watch. Tato metoda má za úkol zjis-
tit, jaká sledování se mají zkontrolovat, a v návaznosti na to vyvolat pro daná sledo-
vání kontrolu. Jelikož je skript spouštěn každých 5 min a intervaly kontroly mohou být
u každého sledování různé, konkrétně 5 min, 10 min, 30 min, 1 hod, 6 hod, 12 hod, 1 den,
3 dny a 7 dní, je nutné zjistit, ve kterých časových intervalech se aplikace momentálně
nachází. Proto bylo nutné zavést počítadlo 5 min, 1 denních a 3 denních intervalů. Jeho
kontrolu a vyhodnocení provádí metoda loadCounters(), která načte hodnoty počítadel
ze souboru ./app/config/intervalcounter.txt, a vrátí výsledek v asociativním poli.
Z hodnot všech tří počítadel je pak možné pomocí operace modulo zjistit aktuální ča-
sové intervaly. Např. pokud je výsledek po operaci x modulo 6 nulový, přičemž x před-
stavuje hodnotu počítadla 5 min intervalů, je jisté, že se aplikace nachází v časovém inter-
valu 30 min. Takto metoda startChecking() provede kontrolu všech zmíněných intervalů
a v případě potřeby vyvolá kontrolu sledování s daným intervalem pomocí třídní metody
checkWatches($interval). Nutno ještě dodat, že počítadla se při každé kontrole aktua-
lizují, tedy např. počítadlo 5 min intervalů se s každým spuštěním kontroly inkrementuje
o 1.

Spuštění skriptu kontroly je chráněno proti nevyžádanému spuštění zvenčí. Pokud poža-
davek ke spuštění skriptu přichází ze stejného serveru, na kterém je samotný skript uložen,
pak je kontrola bez problému spuštěna, v opačném případě se skript okamžitě ukončí.

Proces stažení sledovaného dokumentu

Pro získávání obsahu webových dokumentů a informací o nich je použita knihovna cUrl,
která je součástí jazyka PHP jako jeho rozšíření. Tato knihovna byla využita zejména pro
její jednoduchost a zároveň vysokou možnost nastavení včetně ověřování identity základní
HTTP autentizací[3].

O proces stažení sledování z url adresy se stará metoda getWatchedPage(), jejímž
vstupním parametrem je asociativní pole obsahující veškeré informace o sledovaném do-
kumentu. Výstupem této metody je buď asociativní pole obsahující odpověď serveru nebo
hodnota false indikující chybu při stahování.
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Prvním krokem ještě před samotným stažením obsahu sledovaného dokumentu je zjištění
jeho velikosti. K tomu využijeme knihovnu cUrl přičemž vykonáme jednoduchý GET poža-
davek na url sledováného dokumentu omezený pouze na hlavičky odpovědi bez těla do-
kumentu. Z příchozí hlavičky odpovědi je možné zjistit velikost požadovaného dokumentu
kontrolou hodnoty Content-Length[7], viz obrázek 5.3. V případě, že velikost přesahuje
3 MB, nebude se tento dokument stahovat z důvodu přílišné velikosti. Uživatel na tuto
skutečnost bude řádně upozorněn zobrazením chyby v detailu sledování a zasláním emailu.
Hranice 3 MB byla stanovena s ohledem na výsledky webové služby HtttpArchive1, které
provádí pravidelné měření velikosti největších a nejznámějších webových stránek na inter-
netu, přičemž průměrná velikost takových stránek je 1,7 MB včetně obrázků. Limit 3 Mb
který stanovuje naše aplikace by měl tudíž být dostatečným limitem pro sledování běžných
webových dokumentů. Tato opatření bylo zavedeno z důvodu možnosti útoku, při kterém
by potencionální útočník mohl chtít poškodit funkci aplikace sledováním neúměrně velikých
dokumentů.

HTTPfydycm77cOK
Date:cSatLcm8cNovcm779c7=:;g:mFcGMT
Connection:cclose
Server:cApachefyd;d7c(UnixU
Last-Modified:cSatLcm8cNovcm779c7;:F7:;7cGMT
Content-Type:ctextfhtml;ccharset=UTF-8
Content-Length:cg8my

Obrázek 5.3: Ukázka hlavičky odpovědi serveru.

Další možnou překážkou při získávání obsahu sledovaného dokumentu může být vyža-
dování přihlašovacího jména a hesla k získání privátního přístupu. V takovém případě je
nutné aby u sledování byli správně vyplněny přihlašovací údaje. V případě že vyplněny
nejsou nebo jsou chybné, je uživatel upozorněn na chybu přístupu k dokumentu s totožnou
chybou, kterou získáme z hlavičky odpovědi serveru, tedy 401 Authorization Reguired. Sa-
motná autentizace probíhá pomocí funkcí knihovny cUrl a správného nastavení sezení pro
takovou situaci.

Po provedení kontroly velikosti a případné autentizaci dojde ke stažení obsahu sledova-
ného dokumentu. Funkce curl exec() knihovny cUrl nabízí možnost nastavení maximál-
ního počtu přesměrování při získávání dokumentu. Bohužel však toto nastavení nefunguje
na serverech, kde je nastaven bezpečnostní mód (Safe Mode) pro PHP. V takovém případě
je nutné využít vlastní metody curl follow exec(), která se zavolá místo klasické funkce
curl exec() vždy, když se v odpovědi serveru objeví kód 301 Moved Permanently (dočasně
přesunuto) nebo 302 Moved Temporarily (trvale přesunuto), a přesměrování provede sama.

Proces uložení sledovaného dokumentu

V případě úspěšného stažení sledování zajistí metoda checkWatches() další krok kontroly
zavoláním metody saveWatchedPage(). Vstupními parametry této metody jsou asocitatvní
pole s údaji o sledování a asociativní pole s obsahem sledovaného dokumentu včetně hlaviček
odpovědi získané funkcí getWatchedPage().

K tomu, abychom obsah sledování mohli řádně uložit na disk do souboru, musíme nej-
prve zjistit, zda se jedná o XML či HTML dokument. Typ dokumentu zjistíme z řádku

1Služba je dostupná na url: http://httparchive.org/index.php
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Content-Type obsaženého v hlavičkách odpovědí serveru[7]. Dalším krokem je převod kódo-
vání obsahu sledovaného dokumentu do kódování utf-8, které používá celá aplikace. K tomu
použijeme php funkci iconv(). Tato funkce však potřebuje znát, jaké je původní kódování
obsahu, což můžeme zjistit ze stejného řádku jako typ dokumentu, přičemž typ kódování je
uvozen slovem charset, viz obrázek 5.3.

Než však bude obsah sledování uložen do souboru na disk do složky ./data/watch id/,
kde id je identifikační číslo sledování v databázi, musíme provést oříznutí celého obsahu
podle uživatelem definovaných hierarcických regulárních výrazů. O to se stará metoda
stripRvHierarchic(). Popis této funkce aplikace se nachází v kapitole 3.1. Jelikož re-
gulárnímu výrazu může odpovídat více shod v obsahu než pouze jedna, je nutné na všechny
shody získané v každé úrovni hierarchických regulárních výrazů aplikovat regulární výraz
z další úrovně. Toho bylo docíleno dvěma zanořenými for cykly, přičemž u řídícího for cyklu
byl předem znám počet iterací cyklu, který je roven počtu úrovní hierarchických regulárních
výrazů.

Následuje už jenom uložení do souboru new.html/xml, jehož původní obsah byl nejprve
překopírován do souboru old.html/xml, tak abychom si uchovávali vždy novou a předchozí
verzi sledovaného dokumentu.

Proces zjištění případných změn

Pokud máme obsah sledování řádně uložen, můžeme začít kontrolovat změny. Proces kont-
roly řídí metoda diffWatchedPage(), jejímiž vstupními parametry jsou údaje o sledování
a typ souboru, zjištěný při ukládání sledování.

V prním kroku si tato metoda vytvoří nový objekt třídy ResultRepository, do kte-
rého bude později ukládat zjištěné změny. Kontrola změn se provádí pro tři různé typy
obsahu v dokumentu podle toho, jaký typ obsahu uživatel chce kontrolovat. Konkrétně se
jedná o kontrolu čistě textového obsahu, kontrolu změn obrázků a kontrolu změn odkazů
v dokumentu. Pro každý tento typ se kontrola provádí zvlášť.

Samotnou kontrolu jednotlivých typů obsahu provádí metoda diffContent(), která na
vstupu dostane cesty k souborům obsahujícím aktuální verzi a předchozí verzi sledovaného
dokumentu. Pro porovnání dvou textových řetězců byla využita knihovna google-diff-
-match-patch2. Tato knihovna byla vybrána pro její relativní jednoduchost a stručnou ale
přehlednou dokumentaci.

Pro porovnání obou verzí (aktuální a předchozí) sledovaného dokumentu je nutné nej-
prve z celkového dokumentu získat pouze konkrétní typ obsahu, který se má kontrolovat.
Například pro kontrolu změn textového obsahu se z aktuálního dokumentu musí odstranit
pomocí regulárních výrazů veškeré HTML či XML značky, stejně jako různé definice kaská-
dových stylů uvozené značkou <style> či definice javascriptových funkcí uvozené značkami
<script>.

Kontrola změn obrázků a odkazů se týká pouze HTML dokumentů, protože XML do-
kumenty nemají pevně definovanou značku pro obrázek či odkaz. K získání seznamu veške-
rých obrázků (HTML značka <img>) a odkazů (HTML značka <a>) na stránce bylo využito
knihovny simple html dom.php3, která umožnuje práci s DOM modelem HTML doku-
mentu. Bohužel nebylo možné použít podporu DOM modelu nabízenou samotným jazykem
PHP, protože vyžaduje na vstupu striktně validní dokumenty, což v případě naší aplikace
není možné zajistit. Textový obsah bez HTML/XML značek je uložen na lokální úložiště

2http://code.google.com/p/google-diff-match-patch/
3Dokumentace dostupná na url: http://simplehtmldom.sourceforge.net/
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do samostatného souboru (./text.txt) ve složce přislušného sledování, tak aby nebylo
nutné při příští kontrole provádět totožnou operaci pro stejný soubor znovu. Kontrola tedy
pokračuje načtením předchozího obsahu ze souboru na disku. Následně můžeme obě verze
obsahu porovnat funkcí diff main() z použité knihovny, která nám vrátí změny zapsané
v asociativním poli. Na závěr ještě ověříme, jestli vůbec k nějakým změnám došlo, pokud
ne, vrátí metoda diffContent() nadřazené metodě diffWatchedPage() hodnotu false,
jinak vrátí asociativní pole se změnami.

Metoda diffWatchedPage() navrácenou hodnotu uloží do třídní proměnné objektu
třídy ResultRepository a pokračuje kontrolou změn dál, dokud nezkontroluje všechny typy
obsahu. Na závěr jen zkontroluje zda došlo alespoň v některém typu obsahu ke změnám.
V případě že ano, vrátí objekt s uloženými výsledky, jinak vrátí hodnotu false.

Proces notifikace uživatele

Pokud dojde ke zjištění změny sledování, řídící funkce checkWatches() spustí proces notifi-
kace uživatele. Vytvoří se nový objekt třídy NotifRepository a zavolá se metoda notify().
Tato metoda je řídící metodou celého procesu upozornění uživatele. Samotné upozornění
uživatele se přitom skládá z několika kroků. Nebude-li zmíněno jinak, metody jmenované
v následujícím texu patří třídě NotifRepository().

Omezení základními regulárními výrazy Nejprve je nutné zjistit, zda uživatel
upozornění neomezil použitím základních regulárních výrazů. Pakliže ano, musíme pro-
vést vyhodnocení shod ve změnách obsahu s regulárními výrazy definovanými uživate-
lem. O to se stará metoda genPcreRes(), která si nejprve připraví obsah změn metodou
preparePcreContent(), a potom se pokusí vyhodnotit metodou matchPcre(), zda se ve
změnách nějaká shoda vyskytuje.

Metoda preparePcreContent() má tedy za úkol připravit výsledný řetězec změn v zá-
vislosti na tom, zda se shody s regulárními výrazy mají hledat v přidaném či odebraném
obsahu. Dále je nutné rozlišit v jakém typu obsahu (textový obsah, obrázky nebo odkazy)
se shody mají hledat. Výsledný řetězec metoda vrátí k dalšímu kroku vyhodnocení.

Následně je zavolána metoda matchPcre(), která se pokusí nalézt shody. Metoda si
z databáze zjistí seznam regulárních výrazů a následně je v cyklu foreach aplikuje na
obsah získaný v předchozím kroku. Pokud pro určitý regulární výraz nalezne shodu, uloží si
ji do výsledného pole. Zároveň s tím nastavuje pomocné proměnné indikující celkový úspěch
v závislosti na uživatelem definované logické spojce (OR nebo AND) mezi jednotlivými
výrazy. Zjištěné shody se potom v dalším kroce zašlou uživateli spolu s upozorněním na
změnu sledování.

Generování čitelného zobrazení změn Abychom mohli uživateli zaslat upozornění
spolu se zobrazenými změnami sledování v čitelné podobě, je nutné takovéto zobrazení
nejprve vygenerovat. Generování probíhá s ohledem na to, zda si přeje uživatel zasílat
zobrazení formátované pomocí HTML, nebo jako holý text. O generování změn do čitelné
podoby se starají metody convToPlainText() v případě zobrazení změn holým textem
a convToHtmlText() v případě zobrazení změn formátovaného pomocí HTML. Obě metody
patří do třídy ResultRepository.

Zaslání upozornění a zobrazení změn uživateli V první řadě je nutné vyhodnotit,
jakými komunikačními kanály má být uživatel upozorněn. Tedy zda má být upozorněn po-
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mocí emailu, zasláním zprávy pomocí protokolu xmpp nebo vyvoláním vzdáleného skriptu
tak, jak to bylo popsáno v kapitole 3.2.

Upozornění emailem je nejobsáhlejší, protože zahrnuje nejen zasílání upozornění v růz-
ných formátech, ale i v různé velikosti a musí tedy zohlednit veškerá uživatelská nastavení
notifikace. O samotné odeslání zprávy se pak starají metody sendHtmlEmail() a send-
PlainEmail(), použité v závislosti na formátu, tedy HTML nebo holý text. V samotných
metodách se pak ještě upravuje velikost zprávy, tedy zda má být uživatel upozorněn pouze
jednoduchou zprávou, či má být společně s upozorněním zasláno i zobrazení změn a nebo
si uživatel přeje mít zobrazení změn uložené v příloze emailu. Pro generování úvodního
obsahu emailu je pak v případě HTML emailu použito šablonovacího systému Latte. Email
v holém textu je složen z předdefinovaných řetězců.

K upozornění pomocí protokolu xmpp bylo využito knihovny Jaxl4, která je schopna
obstarat veškerou komunikaci s xmpp serverem. Zpráva zasílaná pomocí protokolu xmpp je
ve formě upozornění. Změny které na stránce proběhli, je možné si pohodlně prohlédnout
v detailu konkrétního sledování přímo v aplikaci. O zaslání zprávy se pak v naší aplikaci
stará metoda sendXmpp().

Posledním typem upozornění je vyvolání vzdáleného uživatelského skriptu. O zaslání
GET požadavku na zadnaou url adresu skriptu se stará metoda callUserScript().

4Dokumentace ke knihovně dostupná na url: http://code.google.com/p/jaxl/
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Kapitola 6

Testování aplikace

Aplikace byla otestována nejen pro různé vstupní formáty, ale i pro různé kombinace analýzy
změn obsahu a upozornění uživatele. Jako sledované dokumenty byly použity reálné a volně
dostupné dokumenty na internetu nebo vlastní testovací dokumenty. Následuje popis testů
stěžejních částí aplikace.

6.1 Testování správné funkcionality aplikace

Testy vstupních formátů

V tomto testu byli testovány různé vstupní formáty sledovaných dokumentů. Pro ilustrování
vstupu a výstupu aplikace byl zvolen formát HTML, jelikož poskytuje nejširší možnost
analýzy změn a jsou zde patrné například i změny obrázků, či odkazů narozdíl od formátu
XML, popřípadě RSS. Obrázek v příloze B.1 znázorňuje sledovaný dokument před a po
kontrole. Obrázek v příloze B.2 znázorňuje zobrazení změn zjištěných naší aplikací.

Testované dokumenty:

• HTML: http://www.novinky.cz/stalo-se

• XML: http://hlidaczmen.cz/tests/test.xml

• RSS: http://idnes.cz.feedsportal.com/c/34387/f/625936/index.rss

Výsledek testu: Všechny formáty se podařilo úspěšně stáhnout, zkontrolovat změny
i notifikovat uživatele. Problém se vyskytl pouze tehdy, když byl dokument z nějakého
důvodu nedostupný. V takovém případě byla vygenerována a zobrazena v aplikaci chyba,
viz obrázek v příloze B.3. Problém zároveň nastává v případech, kdy je obsah dokumentu
vygenerovaný javascriptem na straně klienta, přičemž uživatel takový obsah v prohlížeči
vidí, ale aplikace ho při stažení dokumentu není schopna získat.

Test autentizace

Dalším testem byla kontrola dokumentu chráněného HTTP autentizací. Pro tyto účely
skvěle posloužil Informační systém FIT, který pro přihlašování uživatelů využívá zmíněný
typ autentizace.
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Testovaný dokument:

• https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/st/study-v.php

Výsledek testu: Přihlášení, stažení i kontrola sledovaného dokumentu proběhla v pořádku.
V případě špatně zadaných přihlašovacích údajů aplikace vygenerovala chybu získanou
HTTP protokolem 401 Unauthorized.

Test Hierarchických regulárních výrazů

Pro test hierarchických regulárních výrazů bylo zvoleno hlídání ceny produktu v eshopu,
kdy jsme schopni vyříznout si z dokumentu pouze tabulku obsahující cenu produktu. Toto
řešení je obzvlášť výhodné, jelikož se na stránce vyskytuje mnoho reklamních prvků, které
se neustále mění. Kontrola celého dokumentu by tak byla nevhodná.

Testovaný dokument:

• http://www.alza.cz/propojovaci-opticky-audio-kabel-d46184.htm

Použité regulární výrazy:

• @<div id="detailItem">.*</div>@si

• @<table id="prices">.*</table>@Usi

Výsledek testu: Test proběhl úspěšně dle předpokladů. Kontrolovaný dokument byl
správně stáhnut, oříznut i zkontrolován.

Test základních regulárních výrazů

Vhodným případem užití základních regulárních výrazů je hlídání změn konkrétních slov
či frází v dokumentu. Proto byla jako další test zvolena kontrola změny předem definované
fráze pomocí základních regulárních výrazů. Test proběhl na vlastním testovacím doku-
mentu.

Testovaný dokument:

• http://hlidaczmen.cz/tests/test.html

Použitý regulární výraz:

• @Hledaný (Ná|vý|zá)raz@

Výsledek testu: Test proběhl úspěšně. V případě že se na dané stránce objevila
hledaná fráze, došlo k správnému vyhodnocení a upozornění uživatele.
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6.2 Test časové náročnosti kontroly

Časová náročnost kontroly je závislá na mnoha faktorech, ať už rychlosti připojení k inter-
netu serveru, kde je aplikace uložena, na dostupnosti sledovaných dokumentů, či na jejich
počtu a velikosti. Celkový čas kontroly všech sledování se pak v závislosti na jmenova-
ných faktorech může lišit. Zejména pak počet sledovaných dokumentů celkový čas dokáže
hodně ovlivnit. Tato aplikace kontroluje sledované dokumenty postupně (sériový přístup),
což se při velkém počtu sledování projevuje vysokou časovou náročností kontroly. Tento
nedostatek by pak mohl být odstraněn dvěma různými způsoby:

1. Využití vláken či paralelních procesů V takovém případě by bylo možné kontrolu
každého sledování zpracovávat zvlášť, nebo by se zvlášt zpracovávala vždy sada sledování.

2. Využití vícenásobného sezení knihovny cUrl Tento přístup by zajistil zrychlení
zejména při stahování sledovaných dokumentů, kdy by se mohlo stahovat několik doku-
mentů zárověň.
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Kapitola 7

Možnosti rozšíření aplikace

Aplikaci je dále možné rozvíjet různými směry a způsoby. Některé z nich jsou naznačeny
v následujícím textu.

Optimalizace

Vhodným rozšířením této práce by bylo provedení optimalizace ve vztahu k časové ná-
ročnosti kontroly všech sledovaných dokumentů, tak jak to bylo popsáno v předcházející
kapitole.

Širší možnosti analýzy dokumentu

Aplikace by mohla v budoucnu nabízet ještě širší možnost nastavení analýzy dokumentu.
Například by mohla poskytovat výběr kontrolovaných prvků na stránce pouhým označením
myší. Dále by mohla poskytovat nástroj pro výběr HTML či XML elementů na základě
jejich atributů. K těmto rozšíření by pak bylo vhodné rozsáhlejší využití DOM modelu.

Podpora regulárních výrazů v uživatelském prostředí

V současné době aplikace uživateli nenabízí žádné zobrazení vybraného obsahu dokumentu
pomocí hierarchických regulárních výrazů. Toto rozšíření by jistě zlepšilo uživatelskou pří-
větivost aplikace, protože by byl uživatel schopen jednodušeji kontrolovat ořezaný obsah
dokumentu.

Mobilní aplikace

Jelikož v dnešní době neustále rostou přístupy k webovým stránkám a aplikacím skrz mo-
bilní zařízení1, bylo by určitě vhodné vytvořit buď samostanou mobilní aplikaci umožňující
stejnou funkcinalitu, nebo alespoň stávající webovou aplikaci optimalizovat tak, aby byla
responzivní, a dokázala se přízpůsobit mobilním zařízením alespoň na úrovni internetového
prohlížeče.

1Zdroj bližších informací je dostupný na url: http://webova-analytika.robertnemec.com/pristupy-
mobilni-zarizeni-zdvojnasobeni/

30



Kapitola 8

Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit webovou aplikaci s využitím frameworku Nette, která je
schopna sledovat a kontrolovat změny obsahu na uživatelem definovaných webových doku-
mentech. Ze zadání vyplynulo několik základních požadavků na funkčnost aplikace. V prv-
ních fázích vývoje byla provedena analýza již existujících webových aplikací se stejným
zaměřením. Díky této analýze byla funkcionalita aplikace blíže specifikována a oproti zá-
kladním požadavkům dále rozšířena o další nápady diskutované s vedoucím práce.

Následně byl vytvořen návrh aplikace za pomocí návrhových technik, který byl dále
využit jako teoretická předloha k implementaci aplikace. V průběhu implementace však
došlo k aktualizaci návrhu například z důvodu nedostatečné specifikace atributů entitních
množin při modelování dat. Žádný další zásadnější problém v návrhu zjištěn již nebyl a tak
se podařilo aplikaci implementovat s ohledem na všechny specifikované požadavky.

Hlavní přínos této aplikace spočívá v její praktické využitelnosti a široké možnosti nasta-
vení analýzy a způsobu upozornění oproti obdobným existujícím projektům. Tato aplikace
tak nabízí jednoduchý způsob sledování webových dokumentů, které to běžně neumožňují,
a zároveň nabízí různé možnosti upozornění uživatele na jejich změnu. Při vývoji i samotné
implementaci jsem navíc získal zkušenosti s tvorbou webových aplikací, programování v ja-
zyce PHP a hlubší povědomí o fungování webových technologií.
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Příloha A

Návod k použití

Uživatelský manuál k testování

Aplikace je volně dostupná na url adrese http://hlidaczmen.cz/. Umístění práce na sou-
kromém webovém serveru bylo záměrné, jelikož jsem si chtěl vyzkoušet celý proces spuštění
aplikace včetně registrace domény, správného nasměrování DNS a podobně. Dalším dů-
vodem byla možnost vlastního nastavení potřebných služeb serveru včetně softwarového
démona Cron.

K vlastnímu testování či využívání aplikace je možné přistoupit dvěma způsoby:

1. Samostatná registrace

pro přístup do aplikace je možné se samostatně zaregistrovat na adrese
http://hlidaczmen.cz/register/. Po následném přihlášení nabízí aplikace funkcionalitu
omezenou pro běžné uživatele, čili není možné spravovat jiné uživatelské účty.

2. Využití předpřipraveného uživatelského účtu

Druhým způsobem jak aplikaci vyzkoušet je využití předpřpraveného administrátorského
účtu, který mimo jiné obsahuje i předpřipravené kategorie a sledování odrážející kapitolu vě-
novanou testování. Jediné co je zde potřeba nastavit je správný email, popřípadě JabberID.

• Url přihlašovací stránky: http://hlidaczmen.cz/sign/in

• Přihlašovací jméno: testuser

• Heslo: TestUser.1

Instalační manuál

Aplikace je připravena k instalaci na jiný webový server. Při implementaci byl kladen důraz
zejména na používání relativních cest v aplikaci tak aby nebylo nutné v kódu nic přepisovat.
Požadavky na webový server a nastavení PHP vycházejí z požadavků Nette frameworku
a funkcí vyplývajících z určení této aplikace jako například možnost zasílání emailů či
zapnuté rozšíření pro podporu regulárních výrazů perlovského typu (PCRE). Pro přesun
aplikace na jiný webový server je potřeba udělat několik jednoduchých kroků k jejímu
sprovoznění.
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1. Kontrola požadavků na webový server

Kompletní požadavky Nette frameworku jsou dostupné na url:
http://doc.nette.org/cs/2.1/requirements. Z těch nejdůležitějších jsou zmíněny ná-
sledující:

• verze PHP 5.3.1 a vyšší

• PCRE extension

• PDO extension

• ICONV extension

• a další, viz kompletní požadavky výše

Další rozšíření jazyka PHP využité v aplikaci jsou:

• CURL extension

2. Upload souborů aplikace na webový server

Dále je nutné celou adresářovou strukturu, viz příloha C, nakopírovat do příslušného webo-
vého adresáře na serveru. Po úspěšném nahrání by již měla být aplikace zobrazitelná,
přičemž nebude funkční například přihlašování nebo registrace z důvodu nepřipravené data-
báze. Může se vyskytnout problém kdy se zobrazí úvodní stránka ale při přechodu na jinou
stránku je zobrazena chyba Page not found. V takovém případě je nutné správně nastavit
.htaccess soubor ve webovém adresáři. Jednak je nutné nastavit správně výchozí adresář
příkazem RewriteBase a dále povolit mode rewrite je li na serveru dostupný. Příkazy pro
nastavení mode rewrite jsou následující:

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule !\.(pdf|js|ico|gif|jpg|png|css|rar|zip|tar\.gz)$ index.php [L]

3. Import databáze

Dalším krokem je vytvoření nové databáze. Databázi je možné pojmenovat libovolným způ-
sobem. Přihlašovací údaje k databázi se pak v dalším kroku vyplní v konfiguračním souboru
Nette frameworku. Po vytvoření databáze následuje import tabulek pomocí připraveného
sql skriptu, který se nachází ve složce ./app/config/database.sql.

4. Nastavení konfiguračního souboru

Následně je nutné správně nastavit konfigurační soubor ./app/config/config.neon. Zde
se vyplní přihlašovací údaje k databázi, databázový server a název databáze, viz ukázka
části konfiguračního souboru:

database:

dsn: ’mysql:host=localhost;dbname=hlidaczmen’

user: ’hlidaczmen’

password: ’A4RcEiew7Sqg’
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5. Nastavení démona Cron

Posledním krokem je nastavení softwarového démona Cron v případě Unix/Linux opera-
čních systémů, nebo Plánovače úloh v případě prostředí Windows. Cron se nastavuje po-
mocí souboru /etc/crontab obsaženém v systému. Důležité je nastavení spouštění skriptu
./app/presenters/CronPresenter.php pomocí url adresy v 5 min intervalech. Url pro
spuštění skriptu se bude vždy skládat z doménového jména následovaného cestou ke skriptu,
jako například http://hlidaczmen.cz/cron. Konkrétní řádek v tabulce crontab pak vy-
padá následovně:

*/5 * * * * curl http://hlidaczmen.cz/cron
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Příloha B

Zobrazení změn

Obrázek B.1: Ukázka vstupního dokumentu http://www.novinky.cz/stalo-se/ před a po
kontrole.
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Obrázek B.2: Ukázka zobrazení změn dokumentu http://www.novinky.cz/stalo-se/.

Obrázek B.3: Ukázka chybového hlášení v aplikaci - chyba 404 Not found.
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Příloha C

Adresářová struktura

Zde je zobrazena celá adresářová struktura aplikace. Adresářová struktura vychází z dopo-
ručení pro adresářovou strukturu aplikace využívající Nette framework.

root/

├──wapp/wwwwwwwwwwwwwwwwww←wadresářwswaplikací

│www├──wconfig/wwwwwwwwwww←wkonfiguračníwsoubory

│www│www└──wconfig.neonwww←wkonfiguračníwsoubor

│www│www└──wconfig.local.neon

│www│

│www├──wmodel/wwwwwwwwwwww←wvrstvawModelwawjejíwtřídy

│www├──wpresenters/wwwwwww←wvrstvawPresenterwawjejíwtřídy

│www│www└──wHomepagePresenter.phpww←wtřídawpresenteruwstránkywHomepage

│www│

│www├──wtemplates/wwwwwwww←wvrstvawVieww-wadresářwswLattewšablonami

│www│www├──w@layout.lattew←wšablonawspolečnéhowlayoutu

│www│www└──wHomepage/wwwww←wšablonywpresenteruwHomepage

│www│www│www└──wdefault.latteww←wšablonawakcewdefault

│www│www└──w...

│www│

│www└──wbootstrap.phpwwwww←wzaváděcíwsouborwaplikace

│

├──wlog/wwwwwwwwwwwwwwwwww←wobsahujewlogyxwerrorwlogywatd.

├──wtemp/wwwwwwwwwwwwwwwww←wobsahujewdočasnéwsouboryxwcachexw...

│

├──wvendor/wwwwwwwwwwwwwww←wadresářwknihoven

│www├──wnette/wwwwwwwwwwww←wvšechnywknihovnywNettewFrameworku

│www│www└──wnette/Nettewww←wknihovnawNettewframeworku

│www├──w...

│www│

│www└──wautoload.phpwwwwww←wsouborwprownačítáníwtřídwnainstalovanýchwbalíčkůwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

│

└──wwww/wwwwwwwwwwwwwwwwww←wveřejnýwadresářxwdocumentwrootwprojektu

wwww├──w.htaccesswwwwwwwww←wpravidlawprowmod_rewrite

wwww├──windex.phpwwwwwwwww←wspouštíwaplikaci

wwww└──wimages/wwwwwwwwwww←wdalšíwadresářexwnapř.wprowobrázky
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