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Kapitola 1 Úvod

1.1 Motivácia
Za posledných 10 rokov zaznamenal internet obrovský rozvoj. Prispeli k tomu 

dostupnejšie  a  výkonnejšie  počítače,  rýchlejšie  a  lacnejšie  pripojenie  a  rozvoj 
technológií.  Počítač  a  internet  sa  stali  súčasťou  života  bežných  ľudí,  ktorý  ho 
využívajú nielen na pracovné činnosti, ale taktiež ako zdroj informácií, nástroj pre 
komunikáciu, prostredníka pre nákup tovaru a mnoho ďalších.

S  rastúcim  počtom  ľudí,  rastie  aj  počet  firiem,  ktoré  sa  chcú  na  internete 
zviditeľniť,  a  množstvo  poskytovaných  služieb.  V súčastnosti  už  sú  „online“  na 
internete dostupné aj služby a programy, ktoré boli donedávna výlučnou doménou 
klasických  aplikácií  (napríklad  zdarma  dostupný  textový  a  tabuľkový  procesor 
spoločnosti  Google  [8]).  Ich  hlavnou  výhodou  je,  že  na  ich  používanie  stačí 
internetový prehliadač, ktorý je bežne dostupný už v základnej inštalácii operačného 
systému, a samotná aplikácia spolu s dátami beží na serveri, čo umožňuje užívateľovi 
pristupovať ku svojim súborom z ľubovoľného počítača, kdekoľvek kde je prístup k 
internetu.  Na druhej  strane,  je  potrebné uznať,  že pri  takýchto aplikáciách oproti 
klasickým zatiaľ zaostávajú v počte funkcií a komforte používania.

1.2 Cieľ
Keďže  sila  webových aplikácií  je  v  možnosti  prezentovať  a  ponúkať  nejaké 

služby, informácie alebo tovar, cieľom tejto práce bude napísať webovú aplikáciu, 
ktorá  bude  akýmsi  internetovým  „obchodným  centrom“,  kde  bude  užívateľom 
umožnené vytvárať si vlastné obchody, kde budú môcť prezentovať svoj tovar. Tieto 
obchody budú ale súčasťou jedného systému.

Vopred je  mi  zrejme,  že  napísať  takú aplikáciu,  ktorá  by obsahovala  všetky 
funkcie, aké by sa dali k obchodu vymyslieť je ťažko reálne splniteľné. Preto hlavný 
dôraz bude kladený na to, táto aplikácia bola rozšíriteľná a upraviteľná tak, aby ju 
bolo možné zdokonaliť a pridať nové funkcie alebo prípadne využívať aj na úplne 
iné veci ako internetový obchod. Taktiež bude už od základu brať ohľad a počítať s 
viacerými jazykovými verziami, aby bola dosiahnutá ich bezproblémová funkčnosť. 
Samozrejmosťou bude tiež snaha optimalizovať stránku pre vyhľadávače.

1.3 Podobné projekty
Tento projekt by mohol s úpravami slúžiť ako ľubovoľná ľubovoľná aplikácia, 

nielen  obchod (a  pravdepodobne aj  bude),  takže medzi  podobné projekty možno 
zaradiť aj aplikácie, ktoré nie sú priamo obchodom a pokúsiť sa zistiť niektoré ich 
nevýhody. Takýchto aplikácií je ale veľké množstvo, takže spomeniem len niektoré, 
ktoré ma niečím zaujali.
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Prvým  menovaným  bude  systém  osCommerce  [9],  za  ktorým  je  obrovská 
komunita  užívateľov  s  množstvom  rozšírení,  ale  samotný  systém  má  viacero 
nedostatkov. Napríklad skripty obsahujú definíciu vzhľadu a záhlavia priamo v sebe, 
čo  spôsobuje  zbytočnú  redundanciu  týchto  údajov  a  sťažuje  prípadné  potreby 
rozšírenia alebo úpravy. Preto sa budem snažiť podobnému postupu vyhnúť.

Ďalším systémom bude  Drupal,  ktorý  má  svojsky  vyriešené  rozšírenia  (bez 
objektov, viac na jeho stránkach [10]). Zaujal ma však svojím systémom prekladania 
systémových správ a rozhrania. Namiesto globálnych premenných (alebo definícií) s 
textami používa na odkazovanie samotné texty predvoleného jazyka (teda v praxi vo 
väčšine anglické texty).

Posledným systémom,  ktorý  spomeniem,  bude  Nucleus  CMS  [11],  ktorý  ma 
inšpiroval  spôsobom  pri  návrhu  spôsobu  rozšírení,  používaním  udalosťami 
riadenými objektami, podobná tej, ktorú popísali Garlan a Shaw [1].

1.4 Zhrnutie obsahu kapitol
V druhej  kapitole  je  analyzovaný  návrh  riešenia  aplikácie  a  jej  jednotlivých 

častí. Tretia kapitola popisuje implementáciu jednotlivých častí, aké pri nej nastali 
problémy  a  ako  sa  vyriešili.  V  predposlednej  kapitole  je  rozpísaná  užívateľská 
dokumentácia,  kde sa dá dozvedieť,  ako ovládať aplikáciu z pohľadu užívateľa a 
administrátora. Na záver v poslednej piatej kapitole sa nachádza zhrnutie projektu.

Po kapitolách nasledujú prílohy,  v  ktorých sa nachádza obsah CD a zoznam 
udalostí.
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Kapitola 2 Návrh a analýza

2.1 Jadro systému
Systém ma byť ľahko rozšíriteľný, čiže by mal podporovať možnosť pridávať a 

odoberať funkcie bez zásahu do už existujúcich skriptov. To sa dosiahne používaním 
zásuvných  modulov  (pluginov),  kedy  každá  nová  vlastnosť  alebo  funkcia  bude 
obsiahnutá v nejakom module alebo bude modul sama o sebe. Z toho plynie snaha 
spraviť jadro aplikácie tak, aby obsahovalo iba základné podporné funkcie a ostatné 
veci budú implementované na strane modulov. Takáto implementácia ma výhodu v 
tom,  že  je  možné  jednotlivé  časti  ľahko  nahradiť  novými,  s  vylepšenou 
funkcionalitou (prípadne s úplne inou).

2.2 Moduly a architektúra
Zásuvné  moduly  budu  vystupovať  ako  samostatné  triedy,  odvodené  od 

preddefinovanej abstraktnej triedy. Tým sa dosiahne ich kompatibilita so systémom a 
taktiež to umožní vynútiť si implementáciu niektorých funkcií.

Otázkou ale ostáva, akým spôsobom budú tieto moduly komunikovať s okolím a 
vykonávať  nejaké  svoje  činnosti.  Existuje  viac  návrhových  vzorov  ako  takúto 
architektúru navrhnúť (niekoľko je popísaných napríklad v texte od Garlana a Shawa 
[1]). Moja aplikácia bude kombinovať viaceré vzory naraz.

Ako  základ  pre  volanie  a  spúšťanie  modulov  budú  udalosti.  Systém  pri 
spracovaní zavolá niekoľko udalostí, podľa toho, čo práve robí a jednotlivé moduly 
na  ne  môžu  reagovať.  Navyše  pri  činnosti  môže  modul  vyvolať  svoju  vlastnú 
reakciu, čím umožni inému modulu zasahovať do vlastnej činnosti. Toto riešenie je 
výhodné v tom, že umožňuje jednoduché a skoro neobmedzené rozšírenie aplikácie. 
Nevýhodou  ale  je,  že  spracovanie  udalosti  je  sprevádzané  väčšími  režijnými 
nákladmi.  Tento problém sa dá znížiť vytvorením registra udalosti,  ku ktorým sa 
jednotlivé moduly prihlásia a potom sú volané len na tie, ku ktorým sa prihlásili. 
Ďalšou nevýhodou je,  že moduly majú len slabú kontrolu na tým, v akom poradí 
budú na jednotlivé udalosti volané a nemôžu sa naň spoliehať, a vopred nevedia, kto 
a  či  vôbec  niekto na ich  udalosť  zareaguje.  Tu čiastočne pomôže možnosť  určiť 
modulom prioritu pri načítaní a taktiež možnosť zavolať udalosť len pre konkrétny 
modul, čo ale nezaručí, že naň modul naozaj zareaguje.

Okrem udalosti môžu moduly volať aj konkrétne funkcie na iných moduloch, čo 
ale vyžaduje, aby by sa volaný modul v systéme reálne nachádzal a bez neho tam 
nemôže byť ani pôvodný modul.

Poslednou možnosťou je zavolanie modulu priamo zo šablóny tak, že sa do nej 
vloží značka a následne sa pri spracovaní šablóny zavolá modul a jeho výstup sa 
vloží na dané miesto.
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2.3 Dáta pre výstup
Väčšina modulov bude po spracovaní pravdepodobne potrebovať niekde uložiť 

nejaké  výstupné  dáta.  Keďže  pri  webových  aplikáciách  je  výstup  spravidla  vo 
formáte (X)HTML1, u ktorého tým, že sa jedná v podstate o označkovaný text, je 
veľmi problematické zmeniť to,  čo už raz vyšlo.  Preto budú dávať moduly svoje 
výstupné dáta do globálnej štruktúry (objektu), ktorá si ich bude udržiavať a na konci 
spracovania ich za pomoci šablón pošle na výstup.

Pôvodný  návrh  zo  špecifikácie  sa  ukázal  byť  trocha  nevhodný,  a  preto  bol 
upravený tak, že sa ukladané dáta budú rozlišovať na názov (title), hlavičky, obsah 
stránky  (nehierarchická  štruktúra)  a  položky  pre  menu  (hierarchická  štruktúra), 
pričom pri spracovaní si šablóna sama určí, kde budú ktoré dáta vložené.

2.4 Priebeh spracovania
Už vieme, akým spôsobom budú fungovať moduly, kde budú ukladať výstup, a 

že  sa  o  to  bude  starať  jadro  systému.  Môžeme  si  teda  navrhnúť  predpokladaný 
priebeh spracovania prichádzajúcej požiadavky.

1 XHTML znamená Extensible HyperText Markup Language, viac na stránkach W3C [2]
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Prichádzajúcu požiadavku prevezme na spracovanie jadro (Obrázok 1), načíta si 
konfiguráciu,  pripojí  databázu  a  inicializuje  všetky  aktívne  moduly.  V  tento 
počiatočnej  fáze  prebehnú  rôzne  prípravné  operácie,  ako  napríklad  registrovanie 
modulov k udalostiam, nastavenie východzieho jazyka, výber šablóny a vyplnenie 
základných hodnôt.

Potom  nasleduje  samotné  spracovanie  požiadavky.  To  prebieha  v  3  fázach, 
pričom prvá a posledná umožňuje modulom vykonať nejaké operácie pred alebo po 
spracovaní.  Z  toho  plynie,  že  hlavné  spracovanie  bude  prebiehať  v  druhej  fáze 
(Spracovanie požiadavky), ktorá bude pozostávať z hlavného cyklu, bežiaceho cez 
všetky parametre, ktoré budú v tvare:  param1/param2/param3/.../paramN. Problém 
nastane, pokiaľ aplikácia nedostane žiadny parameter. Táto situácia sa musí riešiť 
samostatne,  teda  vytvorením  samostatnej  udalosti.  Navyše  sa  takáto  detekcia 
komplikuje tým, že v systéme môže byť viacero jazykov a tie môžu využívať prvý 
parameter pre svoje určenie.

Cyklus pri spracovaní konkrétneho parametra bude musieť najprv zistiť, či sa 
nejedná o jazyk a ak áno, tak nebude tento parameter zohľadňovať pri určovaní, či 
boli nejaké parametre alebo nie. Môže však nastať aj situácia, pri ktorej nedostane 
žiadny parameter, a pritom nie je definovaný žiaden jazyk bez parametra. V takom 
prípade presmeruje užívateľa na ľubovoľný jazyk.

Ďalším problémom pri takomto spracovaní je to, že rôzne moduly nemajú šancu 
vedieť, či daný parameter využíva aj iný modul, čo môže spôsobiť kolízie, kedy sa 
bude viac modulov naraz snažiť spracovať daný parameter, čo je vo väčšine prípadov 
nežiadúce.  Tento problém je čiastočne vyriešený globálnym registrom kľúčov,  do 
ktorého majú moduly možnosť registrovať si kľúče pre seba a takéto kľúče sú potom 
výhradne predávané na spracovanie konkrétnym modulom. Zároveň však musí byť 
modulom pri začiatku umožnené zakázať registrovať také kľúče, budú spracovávať 
samy ako parametre.

Môže sa zdať, že spracovanie je zbytočne zdĺhavé, ak by sa pre každý parameter 
mali zavolať všetky moduly, ktoré sa k spracovanie prihlásili. Áno, to by bolo trocha 
náročné, ale v praxi vo väčšine prípadov spracovanie skonči hneď po prvom cykle 
(v prípade jazyka, ako prvý parameter, po druhom), pretože modul, ktorý spracováva 
prvý parameter,  väčšinou spracuje  naraz aj  nasledujúce alebo rovno celý priebeh 
spracovania ukončí.

Na záver sa vezmú výstupné dáta a spolu so šablónami sa spracujú pre výstup. 
Snaha je, aby v tomto záverečnom kroku boli už všetky potrebné dáta pripravené a 
malo by sa čo najmenej (ak vôbec) pristupovať do databázy. Na druhej strane, je 
umožnené  volanie  modulov  priamo  zo  šablón,  ktoré  prebehne  v  pri  spracovaní 
šablón a ich výstup sa zapíše na miesto, odkiaľ boli volané.

Po  ukončení  spracovania  sa  odošle  hotový  výstup  štandardným  spôsobom 
užívateľovi.
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2.5 Podpora viacerých jazykov
Ako už  bolo  spomínané,  systém bude  od  základu  brať  do  úvahy existenciu 

viacerých jazykov. Typy jazykov a informácie možno ľubovoľne meniť.

Existujú  dva  typy  textov,  ktoré  sa  musia  prekladať.  Jedným  sú  systémové 
hlášky, popisky k formulárom alebo iné krátke texty, u ktorých je predpoklad, že sa 
nebudú  meniť.  O tieto  sa  bude  starať  časť  jadra  a  to  tak,  že  bude  mať  uložený 
zoznam hlášok s ich prekladmi, na ktoré bude odkazované samotnými prekladmi v 
hlavnom jazyku (tzn. anglicky). Takéto riešenie je výhodné oproti prístupu, kde by 
boli zadefinované globálne konštanty (alebo premenné) s textami a odkazovalo by sa 
na ne priamo v tom, že už pri programovaní vidno hneď, čo je obsahom textu a 
navyše nemôže sa stať, že by administrátor systému pri pridávaní nejakého nového 
modulu zabudol pridať jeho definície prekladov a tým úplne zrušil všetky textové 
hlášky.

Druhým  typom  textov,  ktoré  je  potreba  prekladať,  sú  texty  obsahu,  ako 
napríklad text stránky, popis produktu, jeho názov atď. U týchto je predpoklad, že ich 
bude veľa,  budú aj  dlhé a  budú sa  často meniť.  Preklad takýchto textov si  bude 
musieť riešiť každý modul sám.

2.6 Užívatelia
Mnoho modulov môže mať rozličné požiadavky na práva užívateľov. Napríklad 

v tomto projekte má byť veľa rôznych obchodov a každý z nich má iných správcov s 
rôznymi právami, kým modulom na základnú administráciu jadra stačí vedieť len to, 
či je daný užívateľ administrátor alebo nie. Z tohto dôvodu a z toho, že v jadre by 
mali byť len základné funkčné veci, rozhodol som sa, že v systéme budú len dva 
druhy  užívateľov  (administrátor  a  obyčajný  užívateľ).  Pokiaľ  bude  mať  nejaký 
modul iné, rôzne členité, požiadavky na práva užívateľov, musí si ich nejako vyriešiť 
sám.

2.7 Optimalizácia pre vyhľadávače
Optimalizácia pre vyhľadávače je v poslednej dobe pomerne často spomínaná 

téma, súvisiaca s web tvorbou, preto ju nebudem nejako veľmi rozvíjať2. Základ tvorí 
niekoľko známych techník, ako zaručiť stránke lepšie umiestnenie pri vyhľadávaní 
vo vyhľadávači (napríklad v Googli [8]). Tieto techniky by sa dali rozdeliť na tie, 
ktoré súvisia s obsahom stránky a iné, ktoré sa nachádzajú mimo stránky3. Aplikácie 
sa týkajú tie, ktoré súvisia s obsahom a formou stránky.

Už  z  predchádzajúcich  odstavcov  je  vidno,  že  parametre  pre  požiadavku  sú 
riešené tak, aby svojou štruktúrou pripomínali adresáre a tým sa dali bez problémov 
upraviť na tzv. friendly url, teda odkaz „priateľský“ k vyhľadávačom. Mimo to bude 
samozrejmosťou  pridávanie  kľúčových  slov  do  názvu  a  korektné  presmerovanie 
návštevníka na novú stránku4 v prípade, že sa stránka presunula.

2 Viac sa dá dočítať napríklad na Wikipédií [7], či prípadne pozrieť prvých pár odkazov v Googli [8]
3 Mimo patria napríklad spätné odkazy z iných webov alebo katalógov.
4 Korektné v zmysle odoslania správnej http hlavičky 301 Presunuté natrvalo
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2.8 Kategórie a menu
Ako  bolo  spomínané  v  špecifikácii,  kategórie  sú  stromy  s  orientovanými 

hranami v smere od koreňa do listov [12]. Medzi jednotlivými kategóriami (uzly v 
strome) sa môžu nachádzať ešte spojovacie orientované hrany (Obrázok 2). Takto je 
dosiahnuté to, že kategória môže byť zaradená pod viacero iných kategórií ale len 
jedna bude jej hlavná. To ma výhody pri hľadaní spätnej cesty do koreňa, pretože 
vznikne len jedna cesta.

Pri  pridávaní  novej  hrany  bude  treba  dávať  pozor,  aby  nevznikol  v  strome 
cyklus,  pretože  by  mohol  viesť  k  zacykleniu  celého  programu  pri  prechádzaní 
stromu.  To sa  bude  systémovo riešiť  prehľadávaním do hĺbky po  pridaní  každej 
hrany a pokiaľ pridaná vytvorila cyklus, tak ju systém odmietne.

Z pôvodného návrhu boli odobrané prvky kategórií. Po novom kategórie samé 
od  seba  neobsahujú  žiadne  prvky a  sú  len  hierarchická  štruktúra  na  stránke,  čo 
umožňuje  kategóriám byť absolútne  nezávislými.  Ak by chcel  nejaký  iný  modul 
zobrazovať svoje prvky v daných kategóriách,  musí si  sám určiť ktorý prvok pri 
ktorej  kategórie  zobrazí.  Pokiaľ  by  sa  chcel  zobraziť  vo  všetkých,  tak  mu stačí 
zareagovať na príslušnú udalosť.

K pôvodnému návrhu pribudla možnosť určenia, či sa jedná o kategóriu, text 
alebo len odkaz, kde kategória je položka v menu s vlastnou stránkou, text sa nebude 
zobrazovať v menu a odkaz bude v menu len odkaz na nejakú definovanú adresu. 
Taktiež  pribudla  možnosť  priradenia  konkrétnej  kategórie  k  nejakej  udalosti,  čo 
spôsobí, že sa jej názov aj text pri danej udalosti zobrazia. Takto v podstate jeden 
modul prebral kontrolu na textovým obsahom stránky.

2.9 Obchody
Každý užívateľ si môže vytvárať ľubovoľný počet obchodov. Limitovať to nemá 

zmysel,  pretože  nič  by  užívateľovi  nezabránilo  si  vytvoriť  nový  účet,  a  tak  si 
vytvoriť obchodov, koľko chce.

Každý obchod bude rozlišovať dve skupiny privilegovaných užívateľov. Jednou 
bude manažér obchodu, ktorý bude môcť upravovať jej vlastnosti a druhým bude 
obchodník,  ktorý  bude  môcť  upravovať  zobrazované  produkty,  kategórie  a 
vybavovať objednávky.

Pôvodne som mal v pláne umožniť obchodom vytvoriť si vlastný vzhľad. To 
som ale zavrhol, pretože v praxi by to fungovalo (ak vôbec) veľmi ťažko. Jednak by 
takýto  vzhľad  nemusel  dobre  pracovať  so  zvyškom  systému  a  navyše  by  to 
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predstavovalo veľké bezpečnostné riziko. Možnosť výberu už z existujúcich šablón 
ale ostáva.

2.10 Produkty
Produkty sú previazané s  konkrétnym obchodom a umiestnené v niekoľkých 

kategóriách.

V špecifikácii sa zabudlo na obrázok produktu. Tento obrázok je možné nahrať, 
prípadne zmeniť priamo obchodníkom obchodu a systém si sám z neho spraví jeho 
náhľad, upraví veľkosť obrázku, ak by bol zbytočne príliš veľký a označkuje ho.

2.11 Objednávky
Prihlásený užívateľ si môže pridávať veci do košíka, ktorý potom môže odoslať 

ako objednávku. Pri odosielaní je potreba rozlišovať jednotlivé obchody, takže veci 
pridávané do košíka sa pridajú len pre daný obchod. Taktiež aj objednávka v obchode 
bude len z vecí pre daný obchod.

Po objednaní sa odošle informačný email užívateľovi a zároveň aj obchodu, aby 
o objednávke hneď vedeli. Dáta z objednávky sa uložia do databázy, aby slúžili ako 
história.  Pri  tom  je  však  nutné  pre  každú  objednávku  zobrazované  informácie 
skopírovať, pretože pôvodné sa môžu časom meniť.
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Kapitola 3 Implementácia

3.1 Jazyk a vývojové nástroje
Aplikácia  bola  vyvinutá  pre  jazyku  PHP verzie  5.2.x  [3,4].  Tento  jazyk bol 

zvolený hlavne preto, lebo v súčasnosti je najrozšírenejší a aj komerčné hostingové 
služby sú preň najdostupnejšie. Má svoje výhody aj nevýhody. Webovým serverom 
sa predpokladá Apache [13] a ako databáza bude je použitá MySQL verzie 5.x [5,6]. 
Všetky tieto aplikácie sú voľne dostupné a vzhľadom k povahe jazyka by aplikácia 
mala ísť nezávisle na type operačného systému.

Ako  vývojový  nástroj  bolo  použité  prostredie  Eclipse rozšírené  o  PHP 
Development Tool [14].

3.2 Jadro aplikácie
Jadro  aplikácie  je  predstavované  hlavným  skriptom  index.php a  statickou 

triedou Core, ktorý bude zastrešovať prístup k ostatným hlavným častiam aplikácie. 
Statická trieda má výhodu v tom, že takáto trieda je  dostupná všade a premenné 
uložené  v  nej  sú  čiastočne  ochránené  proti  zámene  s  lokálnymi  premennými. 
Príkladom,  ako  to  v  praxi  vyzerá,  môže  byť  overenie  užívateľa,  ktoré  bude 
detailnejšie popísané ďalej:

Core::$auth->checkLogged();

Deklarácie  tried,  knižničných  a  hlavičkových  funkcií  sú  riešené  viacerými 
spôsobmi.  Základné  súbory  sú  vložené  priamo,  zadaním  ich  cesty  a  názvu  do 
konštrukcie  require_once [3].  Hlavné  triedy  a  knižničné  funkcie  sú  načítané 
automaticky  všetky,  ktoré  sa  nachádzajú  v  príslušnom  adresári  autoinclude. 
Základným  predpokladom  pre  ne  je,  že  budú  vždy  potrebné.  Pre  triedy,  ktoré 
nemusia byť vždy prítomné, pretože ich používajú už len niektoré konkrétne časti, 
prípadne  rozšírenia,  je  určený adresár  autoload,  z  ktorého sa  konkrétne  objekty 
deklarujú pomocou funkcie __autoload [3] až vo chvíli, keď sú skutočne potrebné. 
Takéto usporiadanie uľahčuje pridávanie nových funkcií bez nutnosti ručne vytvárať 
obrovský zoznam deklarácií.

3.3 Nastavenia
Nastavenia  v  aplikácií  budú dvojitého  typu.  Prvým budú hodnoty,  uložení  v 

konfiguračnom súbore (napr.: nastavenie prístupu do databáze) a druhé budú uložené 
priamo v databáze, aby umožňovali jednoduché zmeny priamo v administratívnom 
rozhraní.

Z  pohľadu  modulov  a  funkcií  sú  tieto  typy  konfigurácie  skryté,  zastrešené 
jednou triedou  Conf,  odvodenou od abstraktnej triedy  DefaultConf a  uloženou v 
jadre.  Prístup  k  jednotlivým  položkám  je  realizovaný  preťažením  premenných 
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pomocou  metód  __get a  __set [3].  Skutočné  hodnoty  sú  potom  uložené  v 
asociatívnom poli alebo v databáze, pričom prednosť pri výbere majú tie z poľa.

3.4 Databáza
Aplikácia je určená pre databázu MySQL verzie 5.x. Iné databázové systémy by 

vzhľadom na povahu použitej knižnice mohli fungovať bez vážnejších problémov, 
ale nebolo to testované, pretože to nie je primárnym cieľom.

Pôvodne bola aplikácia postavená na vlastnej abstrakčnej knižnici pre prístup do 
databázy, ale tá sa ukázala príliš komplikovaná na používanie a taktiež nebola plne 
funkčná. Preto som sa rozhodol poobzerať po nejakej vhodnej, dostupnej knižnici. 
Nakoniec som sa rozhodol pre knižnicu  dibi, ktorá má veľmi zaujímavo vyriešenú 
tvorbu  SQL  príkazov  [15].  Knižnica  zabezpečuje  ošetrovanie  parametrov  pred 
vkladaním  a  taktiež  niektoré  základné  problémy  s  kompatibilitou  príkazov  na 
rôznym databázach.

Samotné  tabuľky  v  databáze  môžeme  rozdeliť  na  dva  druhy.  Prvým  budú 
tabuľky patriace jadru (config, key, language, log, plugin, translate a user) a tabuľky 
patriace  modulom  (category,  category_events,  category_item,  category_link, 
category_text,  order,  order_product,  product,  product_text,  shop,  shop_text  a 
shop_user), kde prvé sú v systéme od začiatku ako základné a tie druhé sa vytvoria 
(zrušia) pri inštalácii (odobratí) modulu.

3.5 Užívatelia a prihlásenie
Prihlasovanie  kontrolu  prihláseného užívateľa  sa  stará  trieda  ZAuth,  ktorá  je 

uložené v jadre. Údaje o prihlásenom užívateľovi sú uložené pomocou SESSION [3] 
a na začiatku každého behu ich táto trieda skontroluje a v prípade chyby automaticky 
užívateľa  odhlási.  Session je  ukladaná  výlučne  pomocou  cookies [7],  takže  pre 
správne  pôsobenie  na  stránke,  je  potrebné  ich  mať  v  prehliadači  povolené.  Inak 
povedané,  bez  cookies sa  užívateľ  do  systému  neprihlási.  Inou  zavrhnutou 
možnosťou by bolo ukladať identifikáciu  session priamo v url odkazu na stránku. 
Dôvodov, prečo to tak nie je je hneď niekoľko. Hlavným je ten, že aplikácia sa snaží 
byť optimalizovaná pre vyhľadávače a takýto údaj by ľahko spôsoboval duplicitný 
obsah a unikátnosť veľkej časti odkazov zvonku. Spoliehať na to, že si robot každého 
vyhľadávača tento údaj odmyslí, sa nedá. Ďalším dôvodom je bezpečnosť, pretože 
identifikátor  session by  sa  mohol  objavovať  napríklad  ako  REFERER na  iných 
serveroch  alebo  v  logoch  servera.  Podobne  to  takto  nedoporučuje  napríklad  aj 
Bakken a spol. [4].

Ďalšou  otázkou  bezpečnosti  je  ukladanie  hesla  do  databázy.  Pre  zabránenie 
prípadného zneužitia,  sa heslo v databáze uchováva len ako  sha1 hash hesla  [7], 
rozšíreného o dva náhodné znaky,  aby ani  prípadné rovnaké hesla  nebolo možné 
ľahko rozoznať.

To vytvára trochu problém, pokiaľ užívateľ heslo zabudne. To sa rieši bežným 
spôsobom, že užívateľ najprv zadá svoj email, ktorý ma uvedený v profile a následne 
sa mu odošle na email kontrolný kód, s ktorým sa mu umožní vytvoriť si heslo nové.
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Pokiaľ bude chcieť počas behu programu nejaká funkcia zistiť, či je užívateľ 
prihlásený, umožní mu to metóda checkLogged, ktorá bola uvedená ako príklad pri 
popise jadra.

3.6 Preklady a jazykové verzie
Informácie o jednotlivých jazykoch sú ukladané v databáze a obsahujú interný 

kód jazyka, externý kód (napr definíciu prostredia alebo hlavičky), názov jazyka a 
„adresár“,  ktorý  ich  bude  určovať  pri  spracovaní  požiadavky.  S  tým  súvisia  aj 
funkcie  makeUrl a  makeUrlLang,  ktoré všetky parametre, ktoré dostanú, spoja do 
odkazu pre novú požiadavku s tým, že tá druhá pridá jazyk ako prvý parameter.

Samotné  údaje  o  aktuálnych  jazykoch  sú  počas  behu  uložene  v  jadre  ako 
Core::$lang,  Core::$langInfo a pre zvýšenie rýchlosti porovnávaní je zvlášť aj 
zoznam  „adresárov“  ako  Core::$langDirs.  Pre  možnosť  prepínaním  medzi 
viacerými  jazykovými  verziami  aktuálne  stránky,  bola  pridaná  aj  premenná 
Core::$langAltDirs.

Ako už bolo písané, jadro zabezpečuje preklad základných systémových hlášok. 
Na to slúži trieda ZTranslate, ktorú ale pre praktické používanie definuje globálnu 
funkciu t, ktorej parametrom je textový reťazec, ktorý chceme preložiť. Pri preklade 
funkcia zistí, či má pre aktuálny jazyk preklad daného textu a vráti ho. Pokiaľ takýto 
preklad  neexistuje,  uloží  si  kľúč  do  databázy,  aby  sa  o  ňom  vedelo,  a  vráti 
nepreložený  text.  Toto  riešenie  má  výhodu  v  tom,  že  samá  si  zisťuje  nové 
nepreložené texty a nie je preto potreba ich explicitne vkladať. Nevýhodou je, že 
nemusí odhaliť všetky texty, ktoré sa môžu vyskytnú pri rozličných behoch. To ale 
nevadí, pretože takéto veci sa dajú pridať klasickým spôsobom pomocou importu, 
tak  ako  by  tam žiadna  autodetekcia  nebola.  Zoznam hotových  prekladov  si  pre 
zvýšenie  rýchlosti  cacheuje.  Princíp  cache  je  jednoduchý:  premenná  sa  vezme, 
serializuje na textový reťazec a uloží do súboru.

3.7 Zobrazovanie správ a hlášok
Potvrdzujúce a chybové hlášky sa vkladajú do triedy  Zmessage, obsiahnutej v 

jadre, ktorá zabezpečuje ich uchovanie naprieč stránkami a následne ich zobrazenie.

Implementuje to pomocou  sessions, do ktorých si tieto dáta uloží a zmaže ich 
odtiaľ, až keď budú zobrazené (alebo sa zruší session). Možný problém môže nastať, 
pokiaľ by užívateľ upravoval viac vecí naraz, kedy by sa mu mohli na jednej stránke 
zobraziť viaceré hlášky, patriace aj iným oknám. Takýto prípad nastane však málo 
kedy, pretože takéto správy sa ukladajú pred presmerovaním na inú stránku, alebo sa 
rovno zobrazia, čiže operácie, ktoré idú tesne po sebe a čas na kolíziu je veľmi malý.

3.8 Moduly a udalosti
Modulom sa rozumie trieda, ktorá je  odvodená od triedy  AbstractPlugin a 

umiestnená  v  adresári  /plugins.  Každý  modul  musí  implementovať  základné 
metódy,  ktoré  umožňujú  systému zistiť  jeho  základné  informácie  (názov,  autora, 
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popis,..).  Ďalej  môže  predefinovať  niektoré  pôvodné  metódy (inštaláciu,  zoznam 
potrebných modulov, zoznam žiadaných udalosti,..).

Aktívne moduly sú inicializované na začiatku triedou ZPlugin, ktorá je uložená 
v jadre (Core) a počas celého behu programu zabezpečuje obsluhu a správu udalostí. 
Jednotlivé  moduly  sú  taktiež  zahrnuté  v  možnosti  inicializácie  pomocou 
__autoload,  pretože  môžu  vzájomne  na  seba  odkazovať,  ale  pri  inicializácii  je 
poradie, v akom budú načítané, ťažko zaručiteľné, takže je potreba prípadne moduly 
deklarovať dodatočne.

Samotné moduly navrhnuté tak, aby ich bolo možne pridávať a odoberať priamo 
z administračného rozhrania. Starajú sa o to hlavne funkcie install a  unInstall, 
ktoré umožňujú modulom vykonať pri ich pridaní alebo odobraní. Tu sú napríklad 
príkazy vytvárajúce alebo rušiace databázové tabuľky, ktoré modul potrebuje. S tým 
súvisí aj možnosť pomocou metódy getDependencies vrátiť zoznam požadovaných 
modulov, bez ktorých odmietne daný modul nainštalovať, prípadne opačne odmietne 
uvedeným modulom odinštalovať sa, pokiaľ ich nejaký iný vyžaduje.

Ako už bolo povedané, hlavným spôsobom, ako budú moduly reagovať, budú 
udalosti. Udalosť je definovaná svojím názvom a jej volanie v systéme bude v tvare:

Core::$plugins->event('NazovUdalosti', $parameter);

kde  Core::$plugin uchováva  inštanciu  triedy  Zplugin a  $parameter je 
nepovinný parameter, ktorý sa predá modulu ako parameter udalosti. Pokiaľ nebude 
uvedený,  jeho  hodnota  je  FALSE.  Názov  udalosti  môže  byť  ľubovoľný,  ale  pre 
lepšiu orientáciu je lepšie ak jej názov bude začínať názvom miesta, odkiaľ sa volá 
(spravidla názov modulu),  za ktorým budú nasledovať slová,  ktoré dajú základnú 
informáciu o tom, aká je to udalosť.

Po takomto zavolaní sa vezme zoznam modulov, ktoré sú zaregistrované pre 
danú udalosť a postupne sa zavolajú. Parameter postupne prechádza týmito modulmi, 
potom ako je tomu v prípade pipe v bash skriptoch. Postupné spracovanie ale môže 
ľubovolný modul ukončiť vrátením hodnoty NULL, prípadne nevrátením ničoho.

Zoznam  registrovaných  udalostí  je  v  podobe  dvojrozmerného  asociatívneho 
poľa,  kde  v  prvej  úrovni  sú  podľa  názvu  udalosti  uložené  zoznamy príslušných 
modulov a samotné zoznamy indexujú názvu modulu názov metódy modulu, ktorá 
spracuje danú udalosť.

Registrácia  do  zoznamu  udalostí  prebieha  automaticky  na  začiatku  pri 
inicializácii  a  to  volaním metódy  getEventList,  ktorú  implicitne  definuje  trieda 
AbstractPlugin. Jej štandardné správanie spočíva v zistení všetkých metód triedy 
(funkcia get_class_methods [3]) a metódy pre udalosti sú všetky, ktoré majú tvar 
event_NazovUdalosti. Tento spôsob môže ale byť nahradený iným, ako to využíva 
napríklad modul ZPCategory, ktorý okrem štandardných udalostí umožňuje zobraziť 
aj niektorý svoj text pri daných udalostiach.
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3.9 Výstupné dáta
Formát výstupných dát sa upravoval viackrát počas implementácie. Dôvodom 

bolo dopĺňanie a úprava niektorých nedostatkov.

V  súčasnosti  má  podobu  štyroch  registrov  (typov  dát)  a  piateho,  pôvodne 
určeného na ukladanie všeobecných dát, ale v praxi sa zatiaľ nikde nepoužíva.

Prvé tri slúžia na tvorbu nadpisu (title v html), druhý pre tvorbu hlavičiek a tretí 
na uskladnenie textových časti stránky (body). Implementované sú ako textové polia, 
v prípade textu asociovaného identifikátorom, aby boli umožnené prípadné neskoršie 
dopĺňania.

Za  podrobnejší  popis  stojí  štruktúra  pre  ukladanie  položiek  menu.  Tá  je  v 
podstate asociatívne pole,  kde kľúč tvorí  identifikátor menu a hodnotou je ďalšie 
pole, teraz neasociatívne. Prvkami tohto poľa sú položky pre dané menu, ktoré môžu 
byť  odkaz,  text  alebo ďalšie  pod menu.  Takto  je  umožnené vytvorenie  niekoľko 
rôznych menu.

Pôvodné vkladanie hodnôt do menu bolo navrhnuté postupom podobným ako 
prehľadávanie  do  hĺbky.  Pri  tomto  pridávaní  sa  využíva  zásobník,  do  ktorého sa 
ukladajú referencie na polia, do ktorých sa postupne pridáva. Tento postup sa však 
ukázal  ako  nedostatočný,  a  preto  boli  vytvorené  možnosti  ako  jednoducho 
prechádzať od menu k menu a pridávať nové prvky. To zahŕňa aj možnosť skočiť na 
konkrétny podstrom podľa jeho nadpisu, ale pre rýchlosť sa takýto podstrom hľadá 
len na prvej úrovni.

Konkrétne  uzly tohto  stromu sú  polia.  Pôvodná  myšlienka  bola  spraviť  túto 
štruktúru čo najjednoduchšiu, aby jej položky boli len text. To sa čiastočne podarilo. 
Samotná  štruktúra  je  jednoduchšia  v  zmysle,  že  obsahuje  len  polia  a  texty,  čo 
umožňuje vytvoriť rôzne typy funkcií pre ich zobrazenie, ale samotný prechod sa 
stáva pomerne komplikovaným a ťažšie upraviteľným. Z tohto dôvodu som dospel k 
záveru, že tento spôsob by bolo vhodné v budúcnosti nahradiť klasickými objektami.

3.10 Šablóny
Šablóny  sú  uložené  v  adresári  /templates,  kde  každý  vzhľad  má  vlastný 

podadresár, v ktorom potom obsahuje svoje vlastné šablóny, štýly a obrázky.

Na  spracovanie  šablón  je  využitý  systém  Smarty [3],  ktorý  umožňuje  rôzne 
rozšírenia.  Takto bol rozšírený o funkcie na zobrazovanie položiek textu a menu, 
bola dopísaná náhrada k funkcii pre preklady, zobrazovanie správ a volanie modulov.

Volanie  modulov zo  šablón  sa  implementuje  cez  správcu modulov,  ktorý  na 
konkrétnom module (ak existuje) zavolá metódu callFromTemplate, ktorej výstup 
sa zapíše na miesto, odkiaľ bol modul volaný.
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3.11 Formuláre a ich spracovanie
Na spracovanie formulárov som pôvodne hľadal nejakú triedu, ktorá by riešila 

ich tvorbu, validáciu a prípadné opravy, no nenašiel takú, ktorá by mi vyhovovala. 
Preto  som sa  rozhodol  napísať  si  vlastnú,  ktoré  bude  zjednodušovať  ich  tvorbu. 
Výsledné spracovanie formulára v spolupráci s dibi vyzerá nasledovne.

// objekt ZForms $form bol definovaný už predtým
if($form->validateValues($_POST['form'], 'form[', ']') {

if( dibi::query('INSERT INTO `table`', $_POST['form']) )
// niečo na potvrdenie

else
// chyba

}
else

// zlé vyplnený formulár

Na prvý pohľad môže takéto spracovanie pôsobiť dojmom, že je nebezpečné a 
umožňuje  užívateľom  vložiť  ľubovoľný  údaj  do  databázy.  Pravdou  však  je,  že 
metóda  validateValues skontroluje všetky prvky poľa oproti nadefinovaným pri 
vytváraní formulára a pokiaľ by sa tam nachádzala nejaká navyše,  tak validáciou 
neprejde. Okrem toho je možné jednotlivým položkám pridať rôzne validátory na 
dĺžku a obsah (zoznam hodnôt alebo regulárny výraz). Samotné hodnoty potom pred 
SQL injection5 ošetrí dibi.

Formulár  je  implementovaný  ako  objekt,  do  ktorého  sa  vkladajú  objekty 
predstavujúce  prvky  formulára.  K  ním  je  možné  taktiež  pridávať  objekty,  ktoré 
predstavujú  jednotlivé  validátory.  Príklad  pre  tvorbu  takejto  položky  vyzerá 
následovne:

$item = new ZFormsIText('r[pass]', t('Password'), '', true);
$item->addValidator( new ZFormsVLength( t('Error msg'), 5) );
$form->addItem( $item );

Tento príklad vytvorí položku pre heslo, pridá povinnosť, aby mala aspoň päť 
znakov a následne pridá do formulára. Funkcia t slúži na preklad textu (o nej bolo už 
hovorené vyššie).

Objekt  formulára obsahuje zoznam všetkých jeho prvkov, ktoré sú pridávané 
metódou  addItem.  Jednotlivé  prvky  a  aj  validátory  sú  objekty  odvodené  od 
príslušných  abstraktných  tried,  čo  umožňuje  prípadné  rozšírenia  o  nové, 
komplexnejšie prvky.

3.12 Kategórie
Kategórie sú v podstate položky do menu a texty na stránke. Implementované sú 

ako samostatný modul.

Jednotlivé  kategórie  sú  tvorené  orientovanými  stromami  so  spojovacími 
hranami.  Problém  pri  pridávaní  hrán  tvorí  možnosť  vzniku  cyklu.  To  sa  rieši 

5 SQL injection  je  spôsob  nabúrania  aplikácie,  konkrétne  jej  databázy,  útočníkom  zvonku,  pri 
ktorom sa využijú zle ošetrené hodnoty pri vkladaní do databázy priamo od užívateľa, ktorej je 
takto možne podstrčiť vlastný príkaz, napríklad zmazanie tabuľky.
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funkciou  has_cycle,  ktorej  sa  predá zoznam vrcholov s  ich hranami a  ktorá pri 
následnom klasickom prehľadávaní do hĺbky zistí, či tam cyklus je alebo nie. Táto 
detekcia môže pri obzvlášť rozsiahlych dátach trochu trvať, na druhej strane, zmena 
štruktúry nebude prebiehať často.

Detekcia  cyklu  musí  prebiehať  aj  pri  načítavaní  údajov,  aby  sa  predišlo 
prípadnému chybnému vytvoreniu hrany, ktorá nebola systémom skontrolovaná. To 
spolu s detekciou jednotlivých hrán je pomerne časovo náročná operácia, a preto sa 
všetky údaje o kategóriách cacheujú (rovnako ako preklady) a nanovo sa detektovať 
budú  až  nastane  ich  zmena.  Tento  proces  beží  ako  reakcia  na  udalosť 
CorePrePocessing (teda udalosť predspracovania).

Do  štruktúry  sa  ukladajú  informácie  o  kategóriách  a  o  ich  štruktúre.  Tá  je 
reprezentovaná ako zoznam vrcholov a k ním príslušné hrany. Kategóriám je možné 
nastaviť príznak, či sa majú v nich majú zobrazovať aj prvky podkategórií alebo len 
tie, ktoré sú priamo v nej. Preto je výhodné ukladať si aj zoznam kategórií, z ktorých 
sa  majú  prvky pre  danú  kategóriu  zobrazovať.  Tento  zoznam napríklad  využíva 
modul produktov, ktorý podľa neho zobrazuje.

S  pridaním  obchodov  pribudol  aj  ďalší  problém,  konkrétne  spôsob,  akým 
docieliť,  aby  sa  pre  každý  obchod  zobrazil  iný  strom kategórií.  To  sa  vyriešilo 
označením  všetkých  kategórií  z  daného  obchodu  vlastným  typom  a  potom  pri 
zobrazovaní obchodu len nastaviť, aby sa zobrazili kategórie len pre daný obchod.

Kategórie používajú vlastnú metódu na určovanie zoznamu udalostí,  na ktoré 
chcú reagovať.  Dôvodom je možnosť priradenia kategórií,  aby sa zobrazovali  pri 
niektorých udalostiach. O spracovanie takýchto udalostí sa potom stará jedná metóda 
(categoryEventHandler),  ktorá zobrazí text kategórie podľa toho, o akú udalosť 
ide.

3.13 Obchody
Modul obchodov ma zložitejšie požiadavky na práva užívateľov, pretože každý 

obchod má iných správcov. Preto je nutné každému obchodu priradiť jeho vlastný 
zoznam užívateľov s právami.

Obchody aj  kategórie  používajú  na  svoje  určenie  vo www odkaze centrálny 
register kľúčov. Ten je reprezentovaný rozhraním priamo v jadre. Aby sa zabránilo 
vzájomnému prepisovaniu kľúčov, zmena kľúča je umožnená len modulu, ktorému 
daný kľúč patrí. Ďalšou otázkou bolo, ako umožniť mať rôznym obchodom kategórie 
s rovnakým kľúčom. Riešenie spočíva umiestnení kľúča kategórie v odkaze až za 
kľúč  obchodu.  Teda  v  praxi  bude  mať konkrétna  kategória  kľúč  pozostávajúci  z 
názvu obchodu a názvu kategórie, oddelené rovnako ako sa oddeľujú parametre. V 
praxi  to  znamená,  že  takáto  kategória  nemá  šancu  byť  klasickým  spracovaním 
zvolaná, ale na miesto nej sa vždy bude volať daný obchod. Toto správanie je naopak 
veľmi výhodné, pretože obchod pri zavolaní nastaví špecifické vlastnosti (šablónu, 
menu, nadpis) a potom pozrie na ďalší parameter, spojí ho so svojím a pokúsi sa 
zavolať modul podľa kľúča rovnako, ako by to spravil hlavný systém.
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3.14 Produkty
U  produktov  stojí  za  povšimnutie  spôsob,  akým  sa  zobrazujú  pri  daných 

kategóriách.  Slúži  na  to  samostatný  modul  ZPCategoryItem,  ktorý  reaguje  na 
udalosť, ktorú vyvolal modul kategórií a podľa príslušnej kategórie si zistí vyššie 
spomínaný zoznam kategórií, z ktorých má produkty zobraziť.

Pri tomto zobrazení využíva cookies na ukladanie informácie o spôsobe radenia 
a  počte  zobrazených  produktov,  aby  si  užívateľ,  pokiaľ  príde  znova  na  stránku, 
nemusel tieto údaje nanovo nastavovať tak, ako mu vyhovujú.

3.15 Testovanie
Testovanie aplikácie prebiehalo na lokálnom aj normálnom serveri s nastavenou 

úrovňou zobrazovania chybových hlášok na E_ALL|E_NOTICE|E_STRICT.

Správne zobrazovanie bolo testované na prehliadačoch Mozilla Firefox verzie 2, 
Opere 9 a Internet Exploreri verzie 7.

Na validitu XHTML kódu dohliadal validátor W3C a taktiež plugin pre Firefox.
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Kapitola 4 Užívateľská dokumentácia

4.1 Inštalácia
Na chod aplikácie je potrebný WWW server s podporou php verzie 5 a MySQL 

server verzie 5. Aplikácia priamo nevyžaduje podporu mod_rewrite.

Ako prvý krok inštalácie je potrebné rozbaliť a skopírovať obsah archívu na 
WWW server a ubezpečiť sa, že server má právo zapisovať do hlavného adresára a 
do adresára  /data. Následne spustíme aplikáciu v adresári  /install a riadime sa 
inštrukciami v nej. Po úspešnom nainštalovaní je aplikácia pripravená na používanie 
a jej podrobnejšie nastavenia je možné realizovať priamo v administračnom panely.

4.2 Z pohľadu bežného užívateľa

4.2.1 Hlavná stránka
V ostrej  prevádzke je  aspoň z  počiatku pravdepodobnejšie,  že návštevník  sa 

dostane priamo na konkrétnu stránku cez nejaký vyhľadávač. Pokiaľ by ale prišiel na 
hlavnú stránku, zobrazí sa mu niečo podobné ako na obrázku 3.

Rozloženie je veľmi jednoduché. V pravo hore sú rýchle možnosti na registráciu 
a  výber  jazyka.  V  ľavo  hore  sa  nachádza  logo  a  pod  ním  základná  navigácia. 
Samotná stránka ma naľavo text a na pravo bude menu (v tomto prípade len formulár 
na prihlásenie). Dole v zápätí sa nachádzajú dodatočne informačné údaje.

Záložka Shops obsahuje zoznam obchodov s ich detailami a v záložke My Cart 
sa zobrazuje nákupný košík, na ktorý je ale potrebné byť prihlásený.
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Obrázok 3: Náhľad úvodnej stránky



4.2.2 Obchody
Kliknutím na  konkrétny  obchod  sa  návštevníkovi  zobrazí  domovská  stránka 

konkrétneho obchodu na ktorej sa už zobrazujú kategórie pre daný obchod. Tu si 
môže vybrať niektorú z nich a zobrazí sa mu zoznam produktov danej kategórie, 
prípadne jej podkategórií, pokiaľ to nie je zakázané (Obrázok 4).

Tu  vidno  aj  možnosti  nastavenia  spôsobu  radenia  a  počtu  zobrazených 
produktov na stránku.

Po  kliknutí  na  ľubovoľný  z  produktov  sa  mu  zobrazí  náhľad  na  konkrétny 
produkt,  kde sa mu zobrazí celý popis k produktu a ak by bol prihlásený, tak aj 
možnosť pridať do košíka.

4.2.3 Registrácia a prihlásenie
Väčšina ostatných funkcií vyžaduje prihlásenie, pre ktoré je najprv potrené mať 

vytvorený účet. Ak ho má, tak mu stačí zadať údaje do formulára vpravo. Inak si 
bude musieť kliknúť buď na  Get account pod prihlasovacím formulárom alebo na 
Register v hornom menu.

Po správnom vyplnení  registračného formulára,  pri  ktorom sú povinné údaje 
meno, heslo a email, je užívateľský účet plne funkčný a užívateľ je automaticky po 
registrácii  prihlásený a  presmerovaný na  úvodnú stránku (Obrázok  5).  Pokiaľ  sa 
užívateľ  iba  prihlasoval  na  nejakej  stránke,  po  prihlásení  na  nej  aj  ostane 
(nepresmeruje ho to na index).
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Obrázok 4: Náhľad na výpis produktov kategórie



Na obrázku  5 taktiež vidno, že sa zmenilo horné a pravé menu, kde pribudli 
položky týkajúce sa užívateľského profilu a objednávok.

4.2.4 Nastavenia profilu

Takto podobne (Obrázok 6) vyzerá hlavná stránka detailov pre profil. Vľavo sa 
nachádza výpis údajov, napravo pribudlo menu, kde si môže užívateľ upraviť profil, 
zmeniť si heslo, prípadne vytvoriť si zobraziť svoje obchody. Dole by sa nachádzal 
zoznam obchodov, ku ktorým má práva. Tvorba obchodov bude popísaná neskôr.

4.2.5 Výber produktov a nákup
Vyššie už bolo spomínané, ako sa neprihlásený návštevník dostane k produktom. 

U prihláseného je postup rovnaký s tým, že u produktov mu je umožnené pridať si 
ich do košíka (Obrázok 7).
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Obrázok 5: Náhľad hlavnej stránky tesne po prihlásení

Obrázok 6: Náhľad na detaily profilu



Po vybraní počtu a kliknutí na tlačidlo  Add sa užívateľovi zobrazí potvrdenie, 
kde je aj  vypočítaná celková cena. Následne dostane užívateľ na výber,  či  sa má 
vrátiť na daný produkt alebo zobraziť obsah celého košíka (Obrázok 8).

Na  obrázku  8 je  zobrazený aktuálny nákupný košík,  v  ktorom sú  rozdelené 
produkty  podľa  jednotlivých  obchodov.  Užívateľ  tu  môže  odoberať  produkty  z 
košíka  alebo  potvrdiť  obsah  košíka  pre  daný  obchod  a  pokračovať  v  odoslaní 
objednávky.  Tam si  užívateľ  môže  upraviť  dodaciu  adresu,  skontrolovať  zoznam 
produktov a odoslať objednávku. Potvrdenie o objednávke mu bude zaslané na email 
uvedený v  jeho profile.  Taktiež  stav  svojej  objednávky je  možné skontrolovať  v 
sekcii My orders, kde sa nachádza zoznam všetkých objednávok, ktoré vykonal.
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Obrázok 7: Náhľad na detail produktu

Obrázok 8: Náhľad na nákupný košík



4.3 Správa obchodu

4.3.1 Vytváranie nového obchodu
V prvom rade je dobré spomenúť, že vytváranie obchodov užívateľmi je možné 

zakázať.  Napriek  tomuto  zákazu  však  môžu  spravovať  obchody,  u  ktorých  boli 
pridelení  ako  správcovia.  Rozlišujú  sa  dva  typy  správcov  obchodu.  Jedným  je 
manažér (majiteľ), ktorý môže upravovať informácie o samotnom obchode a druhým 
je obchodník, ktorý sa môže starať o produkty, kategórie a objednávky.

Pokiaľ je to povolené, užívateľ môže vytvoriť nový obchod v záložke  Shops 
alebo v sekcií  My shops kliknutím na odkaz  Create  new.  Zobrazí  sa  jednoduchý 
formulár, v ktorom sa vyplnia základné údaje a následne, po vytvorení obchodu, sa 
užívateľovi  zobrazí  detail  obchodu,  ktorý  vyzerá  podobne  ako  profil  užívateľa 
(Obrázok 9). Užívateľ sa samozrejme automaticky stáva manažérom tohto obchodu.

4.3.2 Detaily obchodu
Ako prvú vec po vytvorení by mal manažér pridať popis a názov kliknutím na 

odkaz  Add new v  tabuľke  Translations  (Obrázok  9),  nachádzajúcej  sa  hneď pod 
základnými údajmi. Položka Key znamená kľúč, ktorý bude používaný v url adrese a 
pokiaľ ho užívateľ nevyplní, doplní sa sám, úpravou názvu na tzv.  friendly url. Je 
vhodné definovať preklady pre všetky aktívne jazyky.

Pod touto tabuľkou sa nachádza zoznam užívateľov (Users), ktorí majú nejakú 
spojitosť s obchodom. Je možné priradiť aj užívateľa a nastaviť mu práva na žiadne. 
To sa bude správať, ako keby nebol priradený vôbec.

Na pravej strane sa nachádza menu Shop pre obchod, kde:

● Shop list – zoznam všetkých obchodov.
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Obrázok 9: Náhľad na detaily obchodu po vytvorení



● My shops – zoznam obchodov patriacich aktuálnemu užívateľovi.

● Create new – formulár pre vytvorenie nového obchodu.

● Edit – úprava údajov aktuálneho obchodu. Formulár je rovnaký ako pri 
vytváraní.

● Delete – zrušiť aktuálny obchod.

● Shop categories – kategórie produktov a menu pre daný obchod.

● Orders – zoznam všetkých objednávok pre daný obchod.

● Products – zoznam produktov pre daný obchod.

4.3.3 Vytváranie a úprava kategórií pre obchody
Po kliknutí na Shop categories sa zobrazí zoznam kategórií pre daný obchod a v 

pravom menu pribudne nová sekcia Shop categories, v ktorej kliknutím na Add new 
môže užívateľ vytvoriť novú kategóriu vyplnením formulára, kde jednotlivé položky 
majú nasledujúci význam:

● Parent category – hlavná nadradená kategória pre novú kategóriu.

● Active – označuje, či je kategória aktívna alebo nie.

● Priority – pomocou tejto položky je možné nastaviť kategórii prioritu, 
podľa ktorej sa budú zostupne radiť v menu.

● Type – typ kategórie určuje, či sa jedná o kategóriu text alebo len odkaz 
v menu. Text sa v menu zobrazovať nebude.

● Text type – typ, akého je daný text. Užívateľom je dovolené vkladať iba 
obyčajné texty.

● Always show subcats – pokiaľ áno, tak bude v menu vždy zobrazovať 
všetky  svoje  podkategórie.  Pokiaľ  nie,  tak  ich  zobrazí  len  vtedy,  ak  sa 
návštevník  nachádza  v  danej  kategórii  alebo  niektorej  z  jej  hlavných 
podkategórií.

● Search subcats – táto položka zase hovorí, či sa majú pri zobrazení danej 
kategórie zobrazovať aj prvky z jej podkategórií.

● Name –  interné  označenie  kategórie,  aby  si  správca  obchodu  mohol 
kategórie nejako označovať. Na stránke sa budú používať názvy z prekladov.

Po  pridaní  kategórie  sa  zobrazí  jej  detailná  stránka,  ktorá  je  veľmi  podobná 
detailu obchodu zobrazeného na obrázku 9. Taktiež je vhodné hneď pridať preklady 
kategórie pre rôzne jazykové varianty.

Pri  prekladoch položka  Key udáva kľuč,  ktorý sa použije ako url  adresa pre 
kategóriu a ak sa pri vypĺňaní nechá prázdny, tak sa automaticky vytvorí z názvu 
(Title). Položka Tooltip obsahuje text, ktorý sa bude zobrazovať v menu po príchode 
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myši  na  odkaz.  Text  obsiahnutý  v  položke  Text sa  bude  bude  zobrazovať  pri 
zobrazení kategórie.

Pod  tabuľkou  prekladov  sa  nachádza  tabuľka  prepojení  kategórií.  Táto 
umožňuje jednotlivé kategórie zaradiť aj pod inú kategóriu ako hlavnú. Pokiaľ potom 
návštevník klikne na takúto kategóriu v menu, zobrazí sa mu kategória v pôvodnom 
umiestnení (za predpokladu, že je vypnuté zobrazenie všetkých podkategórií).

4.3.4 Pridávanie a úprava produktov
Pridávanie produktov funguje podobne ako pridávanie kategórií. Po kliknutí na 

odkaz  Products v detaile obchodu sa zobrazí zoznam produktov a menu pribudne 
odstavec Products, kde je možne kliknúť na odkaz Add new, ktorý zobrazí formulár 
na pridávanie produktu.

Formulár obsahuje základné informácie o produkte: názov, cenu, počet kusov na 
sklade  a  obrázok.  Tieto  údaje  sú  len  názorné  a  ku  skutočnému  fungovaniu  by 
pravdepodobne  mali  pribudnúť  ešte  nejaké  dane,  interné  identifikačné  kódy,  či 
možnosť  pridať  zľavu.  Nahrávaný  obrázok  by  mal  byť  rozumnej  veľkosti  a 
podporované formáty sú JPG, GIF a PNG. Z obrázku bude automatický vytvorený 
náhľad  a  v  prípade,  že  sú  príliš  veľké  (viac  ako  800x800),  budú  zmenšené.  Po 
úspešnom uložení sa zobrazí stránka s detailom produktu.

Stránka  s  detailom  produktu  taktiež  podobná  predchádzajúcim  stránkam  s 
detailmi  (Obrázok  9).  Vpravo  pribudlo  menu  Products a  pod  základnými 
informáciami  je  zoznam  prekladov  a  zoznam  kategórií,  v  ktorých  je  produkt 
umiestnený.

Na rozdiel od obchodov a kategórií sa url adresy produktov netvoria pomocou 
kľúča, pretože ich môže byť veľké množstvo a pomerne často by sa mohlo stávať, že 
kľúče pre produkty budú v kolízii. Text do odkazu sa vytvára vždy automaticky z 
názvu (Title) v danom jazyku.

Pri preklade sa krátky text bude zobrazovať v zozname produktov pri zobrazení 
kategórie a dlhý text potom pri zobrazení stránky s produktom.

4.3.5 Vybavovanie objednávok
Pri každej objednávke, ktorú nejaký užívateľ na serveri vytvorí, sa automaticky 

pošle  informačný  email  o  tejto  skutočnosti  aj  na  email,  ktorý  je  uvedený  v 
nastaveniach obchodu.

Okrem emailu sa objednávka uloží aj v systéme a je prístupná pre obchodníka 
daného obchodu po kliknutí v detailoch obchodu na odkaz Orders v pravom menu. 
Zobrazí  sa  zoznam  všetkých  objednávok  pre  daný  obchod  a  k  jednotlivým 
objednávkam taktiež možnosť zobraziť objednávku detailne alebo zmeniť jej stav.

Detail  objednávky (Obrázok 10)  obsahuje  zoznam všetkých produktov danej 
objednávky, ich počty a ceny. Okrem toho obsahuje taktiež aj adresu objednávateľa.
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4.4 Administrácia systému
V zásade platí, že administrátor by mal vedieť všetko čo užívatelia a navyše veci 

určené  len  administrátorom.  Z  tohto  dôvodu  je  administrátor  automaticky 
manažérom každého obchodu, vie upravovať všetky kategórie, všetkých užívateľov, 
všetky produkty atď.

4.4.1 Menu administrátora
Administrátorom  sa  zobrazuje  špeciálne  menu,  ktoré  vytvárajú  jednotlivé 

moduly,  pokiaľ  majú  nejaké  nastavenia  určené  len  pre  administrátora,  takže  pri 
zapínaní/vypínaní niektorých modulov sa môže meniť. Momentálne obsahuje:

● Userlist – modul na úpravu užívateľov.

● Translation –  umožňuje  importovať  a  exportovať  preklady  pre 
systémové hlášky.

● Keys – administrácia kľúčov používaných pri tvorbe url.

● Language – nastavenia jazykov.

● Configuration – správa konfiguračných hodnôt v databáze.

● Categories – administrácia kategórií z pohľadu administrátora.

● Plugin manager – umožňuje pridávať a odoberať jednotlive moduly.

Administrácia užívateľov je pomocou normálneho profilu, kde sa administrátor 
dostane cez zoznam užívateľov a má len niekoľko detailných zmien.
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Preklady sú riešené exportovaním a importovaním CSV6 súboru, ktorý obsahuje 
položky na  preklad.  Jednotlivé  záznamy pozostávajú  z  troch  hodnôt:  prekladaný 
kľuč, jazyk a preložený text.

4.4.2 Keys
Čo  sú  to  kľúče,  a  že  slúžia  na  zabezpečenie  unikátneho  názvu  url  už  bolo 

popisované.  V tejto  administrácii  je  možné  ručne  upraviť  všetky kľúče  pomerne 
intuitívne.  Key je konkrétny kľúč,  Language určuje jeho jazyk a  Plugin určuje, pre 
aký  plugin  je  modul  určený.  Položka   Content je  rôzna  v  závislosti  na  položke 
Status. Konkrétne ak je  Status aktívny,  Content obsahuje identifikátor, ktorý si tam 
vložil samotný modul a pomáha mu pri určovaní obsahu. Pokiaľ je  Status presuň 
(forward), tak Content obsahuje názov kľúča, na ktorý sa presmeruje.

4.4.3 Jazyky
Administrácia jazykov je riešená rovnakým systémom ako administrácia kľúčov, 

len  položky  sú  iné.  Pokiaľ  je  hodnota  Active negatívna,  dotyčný  jazyk  bude  v 
systéme ignorovaný,  akoby tam ani  nebol.  Hodnota  Internal  code slúži  na  jeho 
identifikáciu  naprieč  systémom a  Language  code sa  môže  používať  napríklad  v 
hlavičkách. Položka Directory obsahuje názov parametra, ktorým sa bude daný jazyk 
určovať. Doporučuje sa vždy mať jeden jazyk s prázdnou touto hodnotou, pretože na 
takýto jazyk sa potom pozerá ako na predvolený.

4.4.4 Nastavenia
Na úpravu konfigurácie slúži sekcia Configuration, v ktorej je možné upravovať 

jednotlivé konfiguračné položky. Medzi základné patria:

● title – názov stránky.

● template – názov predvolenej šablóny, ktorú má systém použiť.

● login_form – kľúč, ktorý má systém používať pre prihlasovací formulár. 
Umiestnením formulára do sa tento spôsob prihlasovania nepoužíva.

● Signature –  podpis,  ktorý  bude  pridávaný  k  emailom  odosielaných 
systémom.

● ZPShop_AllowUsersCreate –  hodnotami  1  a  0  určuje,  či  môžu  alebo 
nemôže užívatelia vytvárať vlastné obchody.

● MailFrom –  sa  použije  pri  systémom  odoslaných  emailoch  ako 
predvolená adresa odosielateľa.

● currency – určuje menu, aká sa má pri produktoch zobrazovať.

● timezone – určuje základnú časovú zónu pre stránku.

6 CSV od Comma Separated Value  je typ súboru, kde záznamy sú oddelené riadkami a jednotlivé 
položky v riadku bodkočiarkou „;“
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4.4.5 Kategórie
Administrácia kategórií je prakticky identická ako v prípade obchodov. Rozdiel 

je len v možnosti vkladať kategórie do ľubovoľného menu pomocou určenia Menu 
type, ktoré bolo u kategóriách nutne nastavené v tvare „ZPShop:ID“, kde za ID je 
dosadené id obchodu. Z používaných typov to je hlavne main (hlavné záložky pod 
logom), top (pravé horné menu), context (pravé menu), bottom (na spodku stránky) a 
login_form (zobrazené  pri  prihlasovacom  formulári).  Nutno  však  podotknúť,  že 
veľká časť odkazov je vytváraná jednotlivými modulmi systému automaticky mimo 
systém kategórií.

Ďalšou vlastnosťou, ktorú môže jednotlivým kategóriám administrátor nastaviť, 
je zobrazovanie sa pri udalostiach. Zoznam udalostí, ku ktorým je možné sa prihlásiť 
sa dá upravovať sekcii Category events, ktorá sa objaví spolu s menu Categories po 
kliknutí  na  kategórie  v  administrátorskom  menu.  V  tabuľke  položky  Event 
predstavujú názov udalosti,  Name jej  stručný názov a  Category je názov textovej 
kategórie,  ktorá je  pridelená k tejto  udalosti.  Ku každej  udalosti  je  možne pridať 
maximálne jednu kategóriu, ale k jednej kategórii je možné pridať niekoľko udalostí. 
Priradenie je taktiež možné priamo v detaile kategórie, kliknutím na jednu z udalostí 
v pravom menu.

4.4.6 Správca modulov
Pozostáva zo zoznamu modulov, ktoré sa nachádzajú v adresári  /plugin. Pre 

lepšie rozlíšenie sú moduly,  ktoré nie sú v systéme nainštalované zhora označené 
šedou  farbou,  zakázané  (nainštalované,  ale  vypnuté)  červenou  a  aktívne  zelenou 
farbou.

Jednotlivý  modul  obsahuje  názov,  verziu,  popis  autora,  zoznam  potrebných 
modulov, prioritu a odkazy na inštaláciu, odinštalovanie, zakázanie a povolenie.

Zoznam potrebných modulov hovorí, bez ktorých modulov nemôže daný modul 
fungovať, a preto pokiaľ v systéme nebudú všetky potrebné moduly, tak sa dotyčný 
modul odmietne nainštalovať a opačne sa nepodarí odinštalovať modul, na ktorom sú 
iné moduly závislé.

Priorita určuje poradie, v akom sa budú moduly inicializovať tak, že čím väčšia 
priorita, tým skôr sa modul inicializuje. To sa môže hodiť, pretože podľa toho sa 
bude určovať aj poradie pri vykonávaní udalostí, teda v konkrétnom príklade to môže 
viesť napríklad ku zmene poradia niektorých položiek v menu.

Pri práci s týmto správcom je potrebné byť veľmi opatrný, pretože odobratie 
dôležitých modulov by mohlo spôsobiť znemožnenie zobrazenia stránky.
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Kapitola 5 Záver

5.1 Zhodnotenie
Cieľom bolo vytvoriť systém, ktorý umožňuje užívateľom vytvárať si vlastné 

obchody s  vlastnými  produktami  a  kategóriami.  To sa  podarilo  aj  keď,  ako je  u 
webových aplikáciach zvykom,  vždy sa  nájdu  nové  nápady,  ako a  čo  vylepšiť  a 
pridať. Zároveň sa aj splnil cieľ napísať aplikáciu, ktorá by bola dobre rozšíriteľná, 
podporovala viacero jazykov a taktiež od základu by sa snažila optimalizovať pre 
vyhľadávače.  Napriek  pomerne  podarenému vzhľadu,  musím uznať,  že  miestami 
môže stránka pôsobiť na užívateľa zložitejšie.

Spôsob  riadenia  modulov  pomocou  udalostí  sa  ukázal  ako  vcelku  výhodný, 
pretože  vytváranie  vlastných  modulov  je  málo  limitované,  čím  sa  otvára  veľký 
potenciál  pre  ľubovoľné  rozšírenia.  Čo  sa  však  veľmi  neosvedčilo,  je  ukladanie 
výsledných dát pre menu ako strom polí. Lepším riešením by bol strom objektov, 
pretože do takejto štruktúry by bolo jednoduchšie pridávanie nových vlastností, ktoré 
by  si  zobrazovanie  dát  riešili  po  svojom.  Čiže  pôvodný  zámer,  urobiť  ich 
jednoducho, sa v praxi obrátil.

Keďže  na  internete  je  pomerne  dosť  aplikácií,  za  ktorými  stoja  veľké 
užívateľské skupiny, nečakám, že by moja aplikácia priniesla nejakú revolúciu. Na 
druhej  strane  niektoré  knižnice  by  po  menších  úpravách  mohli  pomôcť  aj  iným 
ľuďom  pri  ich  tvorbe.  Z  toho  plynie,  že  najväčší  prínos  je  v  osvedčení  si 
pokročilejších  vlastnosti  jazyka.  Pre  čitateľa  môže práca  taktiež  slúžiť  ako  zdroj 
inšpirácie, ako je možné riešiť niektoré problémy pri tvorbe webových aplikácií. Ak 
bude táto aplikácia reálne spustená, môže taktiež pomôcť aj menším firmám, ktoré si 
nevedia alebo nechcú spraviť vlastný obchod.

5.2 Budúcnosť aplikácie
Webové aplikácie sa neustále vyvíjajú a inovujú a rozhodne chcem vo vývoji 

môjho  systému  ďalej  pokračovať.  Priestor  na  zdokonalenie  je  veľký,  či  už 
pridávaním nových vlastností  a  funkcií  a  taktiež  v  zdokonaľovaní  tých,  ktoré  už 
existujú. Pravdepodobne bude systém používaný aj na iné účely ako obchod, ale to 
ukáže až čas.
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Prílohy

Obsah CD
Na priloženom disku sa nachádza:

● zdrojový kód aplikácie v CD/src/

● programátorská dokumentácia (phpDocumentor) CD/doc/prog/

● schéma databázy CD/doc/db/

● táto práca v elektronickej forme CD/doc/bc/
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Tabuľka použitých udalostí
V tejto tabuľke nájdete zoznam všetkých udalostí, ktoré sa používajú v systéme, 

spolu s ich popisom a vysvetlením parametrov.

Názov udalosti Parametre Modul Popis

CoreAuthBadLogin - Jadro Zlý pokus o prihlásenie

CoreAuthGoodLogin - Jadro Úspešné prihlásenie

CoreAuthLogout - Jadro Odhlásenie

CoreNoParam - Jadro Nebol žiadny parameter

CoreParamKey Pole s hodnotami: 
key, lang, 
uid_plugin, status a 
content

Jadro Zavolá konkrétny modul, ktorý má 
registrovaný daný kľúč pri jeho 
výskyte ako parametra

CoreParamProcessing Daný parameter Jadro Spracovanie parametra

CorePostProcessing - Jadro Potom, než sa začnú spracovať 
parametre

CorePrePocessing - Jadro Predtým, než sa začnú spracovávať 
parametre

Error401 - Jadro Pokiaľ návštevník pristúpi na stránku, 
na ktorú nemá dostatočné oprávnenie

Error404 - Jadro Ak požadovaná stránka v systéme 
neexistuje

ZPCategoryDisplayed Id kategórie ZPCategory Pri zobrazení danej stránky

ZPOrdersAddCart Formulár pre 
pridanie

ZPOrders Pri pridaní prvku do košíka

ZPOrdersShowCart - ZPOrders Zobrazenie košíka

ZPProductsEdit - ZPProducts Úprava produktu

ZPProductsNew - ZPProducts Pridanie produktu

ZPProductsDeleted Id produktu ZPProducts Zmazanie produktu

ZPProductsDetails Id produktu ZPProducts Detaily produktu

ZPProductsDisplayed Id produktu ZPProducts Zobrazenie produktu na stránke

ZPShopDeleted Id obchodu ZPShop Zmazanie obchodu

ZPShopDetails Id obchodu ZPShop Detailná o produkte

ZPShopDisplayed Id obchodu ZPShop Zobrazenie danej kategórie na stránke

ZPShopEdit Id obchodu ZPShop Úprava obchodu

ZPShopList Id užívateľa ZPShop Zobrazenie zoznamu kategórií

ZPShopNew - ZPShop Zmaže užívateľa

ZPUsersDeleted Id užívateľa ZPUsers Zmazanie užívateľa

ZPUsersForgotPassowrd Id užívateľa ZPUsers Pri vytváraní nového hesla.

ZPUsersProfile Id užívateľa ZPUsers Pri zobrazení svojho profilu

ZPUsersRegister Id užívateľa ZPUsers Zobrazí sa pri registrácii
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