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Abstrakt: 

 Modulárny systém na správu obsahu webových stránok (ďalej ModularCMS) ponúka 

užívateľovi možnosť rýchlo a jednoducho vytvoriť a pohodlne spravovať svoju webovú prezentáciu, 

od jednoduchej osobnej stránky až po rozsiahlejší firemný web. ModularCMS kladie hlavný dôraz na 

jednoduchosť užívateľského a programátorského rozhrania, čím sa odlišuje od ostatných dostupných 

CMS. Pod jednoduchosťou užívateľského rozhrania sa myslí to, že ak si koncový užívateľ objedná web 

postavený na tomto CMS, po jeho nasadení bude môcť jednoducho a hlavne rýchlo spravovať obsah 

a vykonávať všetky potrebné operácie, ktoré bude potrebovať. ModularCMS je modulárny, umožňuje 

teda pomocou modulov jednoducho doprogramovať a doplniť ľubovoľnú funkčnosť, ktorú bude 

konkrétny  projekt vyžadovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: Modular web content management system 

Author: Igor Kulman 

Supervisor: Mgr. Lukáš Chrpa 

Supervisor’s email: Lukas.Chrpa@mff.cuni.cz 

Abstract: 

 Modular web content management system (thereinafter ModularCMS) offers the users an 

easy and simple way to create an manage their own website, from a simple personal presentation to 

complex and extensive company web. ModularCMS puts the main afford on the simplicity of user 

and programming interface, separating itself from other existing CMSs. The simplicity of user inteface 

maens, taht if an end user orderes an web presentation based on this CMS, atfer its deployment, he 

will be able to manage the content and do all the other actions he may need very easy and quickly. 

The architecture of MudularCMS is modular, it could be extended with other functions a project may 

need by programming new moduls.  
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1. Úvod 
V dnešnej dobe patrí internet medzi najvýznamnejšie informačné zdroje, slúži na prezentáciu 

najrôznejších informácií. Väčšina týchto informácií je prezentovaná pomocou webových stránok, či už 

ide o prezentácie firiem, osobné prezentácie, technické alebo akademické informácie atď. 

Webové stránky prešli od svojho vzniku značným vývojom, od jednoduchých textových informácií po 

dnešné trendy ako sú multimediálne dáta a Web 2.0. Okrem zmeny v obsahu, ktorý webové stránky 

ponúkajú, došlo hlavne v posledných rokoch k zmenám v spôsobe, akým je tento obsah spravovaný.  

V počiatkoch webu bol autor obsahu súčasne autorom webu, musel ovládať značkovací jazyk 

(X)HTML, aby bol schopný požadovaný obsah uverejniť. S vývojom webu, prechodom k dynamicky 

generovanému obsahu sa z autora stal programátor, ktorý musel ovládať naviac aj niektorý 

z používaných programovacích jazykov (či už PHP, ASP, J2EE ...). Bežný užívateľ, ktorý chcel uverejniť 

svoj obsah na webe, teda musel mať požadované znalosti, spolupracovať  s webovým 

programátorom, alebo použiť niektorý z vizuálnych (tzv. WYSIWYG) editorov, ktoré síce umožňovali 

prípravu webového obsahu, neumožňovali však jeho začlenenie do dynamicky generovaného webu.  

 Práve z tohto dôvodu, umožniť bežným užívateľom bez znalosti značkovania a programovania správu 

dynamicky vytváraného webu, vznikli postupom času systémy na správu obsahu webových stránok 

(ďalej CMS). Hlavnou myšlienkou CMS je, že užívateľ (či už domáci, firemný a pod., označme ho 

“klient“), si nainštaluje CMS sám, prípadne si inštaláciu (a prispôsobenie konkrétnym požiadavkám) 

objedná a zaplatí. Samotný obsah je však potom schopný spravovať úplne samostatne cez webové 

rozhranie pomocou svojho prehliadača.  

Väčšina CMS umožňuje pridávanie, mazanie, vizuálne editovanie textových stránok, vkladanie 

obrázkov, vytváranie fotogalérií, produktových katalógov, noviniek atď. 

Vytvorenie vlastného CMS som si vybral ako tému bakalárskej práce, pretože sa zaujímam   o oblasť 

tvorby webu a webového programovania.  Pracoval som s rôznymi CMS, či už nekomerčnými alebo 

firemnými a zistil som, že mať k dispozícii kvalitné CMS vyvíjaný s ohľadom na rôzne požiadavky 

klientov je veľmi silný nástroj, ktorý môže rapídne urýchliť (a v konečnom dôsledku aj zlacniť) 

a zjednodušiť vývoj webu pre klienta.  
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2. Existujúce riešenia 
 V súčasnosti už skoro všetky firemné webové stránky a aj veľká časť osobných stránok a blogov beží 

na nejakom CMS, doba statických stránok je už dávno preč a CMS ovládajú trh, existuje ich už 

pomerne veľké množstvo, každý má svoje výhody a nevýhody a zameriava sa na inú oblasť nasadenia.  

Väčšina CMS na trhu je primárne určená pre MySQL, PostrgreSQL podporuje len niekoľko z nich, 

uvádzam prehľad tých najznámejších.  

2.1. PHPNuke 
PHPNuke (1) je jeden z najstarších CMS, je však pomerne zastaraný a nevyhovuje všetkým dnešným 

požiadavkám, napriek tomu je rozšírený pre jednoduchú inštaláciu a množstvo šablón, tvorba 

vlastného dizajnu je však dosť zložitá tak ako aj prispôsobenie na špecifickejšie požiadavky, je to 

predsa len pôvodne portálový systém.  

Základné vlastnosti a výhody 

 moduly 

 šablóny 

 podpora PHP4 a PHP5 

 podpora MySQL 

 komunita 

Nevýhody 

 zastaraný CMS systém 

 zložitá tvorba vlastnej grafickej šablóny 

 slabšia podpora PostgreSQL (ale existuje) 

 komerčné riešenie 

 zameranie na portály 

Pokračovateľmi PHPNuke sú modernejšie CMS systémy ako UnitedNuke (2) alebo OpenPHPNuke 

(3), ktoré pridávajú okrem MySQL aj podporu pre databázy PostgreSQL, SQLite, prípadne Firebird, 

ťažšia prispôsobiteľnosť vzhľadu však ostáva zachovaná. 

2.2. Drupal  
Drupal (4) je moderný a pomerne rýchlo rozširujúci sa open-source CMS so silnou komunitou.  Medzi 

jeho hlavné problémy však patrí zložitosť, najmä pre programátora, ktorý potrebuje Drupal rozšíriť 

pre svoj konkrétny projekt a slabšia podpora PostgreSQL. 

Základné vlastnosti a výhody 

 robustné CMS  

 moduly 

 šablóny 

 podpora PHP4 ak PHP5 

 podpora MySQL 

 komunita vývojárov 

 manuály a dokumentácia 
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Nevýhody 

 slabá podpora PostgreSQL („emuláciou“ MySQL, problém s modulmi) 

 nevyužíva objekty PHP5 

 zbytočne zložité užívateľské rozhranie 

 zložitá tvorba modulov  

 zložitá internationalizácia 

2.3. Joomla 
Joomla (5) (samostatná vetva CMS Mambo (6) ) je najvážnejší konkurent Drupalu (4) a jedno 

z najpoužívanejších open-source CMS pre kombináciu PHP+MySQL.  Rovnako ako za Drupalom aj za 

Joomlou stojí komunita vývojárov, oproti Drupalu je viac užívateľsky prívetivá, existuje pre ňu veľké 

množstvo dizajnov a šablón. Hodí sa skôr na portálové weby, na použitie napríklad pre firemný web 

je nutné zložité prispôsobovanie, na osobné weby sa nehodí skoro vôbec.  

Základné vlastnosti a výhody 

 rozšírené a stále sa vyvíjajúce CMS 

 moduly 

 šablóny 

 podpora PHP4 aj PHP5 

 komunita používateľov a vývojárov 

 dokumentácia 

Nevýhody 

 nepodporuje PostgreSQL 

 nevyužíva možnosti PHP5 

 zložité zásahy do systému 

2.4. Typo3   
Typo3 (7) je použiteľný ako CMS, je to však skôr Content Management Framework. Znamená to, že 

na rozdiel od iných CMS nie je použiteľný hneď po inštalácii, vyžaduje dlhšie nastavovanie 

a programovanie. Je to veľmi silný nástroj na tvorbu webov, vyžaduje si však počiatočné štúdium nie 

práve najjednoduchšieho TypoScriptu, ktorý sa pri rozširovaní o špecifické veci používa viac ako PHP.  

Základné vlastnosti a výhody 

 výkonný  a robustný Framework 

 moduly 

 šablóny 

 podpora PHP4 a PHP5 

 podpora MySQL, PostgreSQL, Oracle 

 TypoScript 

 komunita vývojárov 

 manuály a dokumentácia 
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Nevýhody 

 nutnosť aspoň minimálneho programovania pred prvým použitím 

 nutnosť naučiť sa TypoScript 

 zbytočne zložité užívateľské rozhranie 

 nevyužíva objekty PHP5 

 zameranie skôr na Enterprise oblasť 

2.5. Sitefinity 
Samozrejme existujú CMS aj pre iné platformy, či už J2EE, Ruby on Rails alebo .NET, spomeniem teda 

aspoň Sitefinity (8), jedno z najznámejších CMS pre platformu .NET. Toto CMS je však, rovnako ako 

väčšina .NET CMS, komerčný a jeho cena nie je zrovna najnižšia, existuje však aj zjednodušená 

bezplatná komunitná verzia.  

Základné vlastnosti a výhody 

 technická podpora (s garantovaným časom odpovede) 

 prehľadné užívateľské riešenie 

 dostupné moduly 

 dostupné API 

Nevýhody 

 komerčné riešenie 

 neposkytnutie zdrojových kódov 

 menšie rozšírenie .NET oproti PHP 

2.6. Wiki systémy 
V súčasnosti sú populárne aj takzvané Wiki systémy (podľa vzoru Wikipédie), ako napríklad 

MediaWiki (9) alebo phpWiki (10), tie by som však medzi CMS nezaraďoval kvôli ich odlišnej filozofii 

spočívajúcej v umožnení editácie obsahu každému návštevníkovi stránky.  

2.7. Blogerské CMS 
Blogovanie je trendom, ktorý neobišiel ani vývoj CMS. Skoro všetky súčasné CMS umožňujú 

prevádzku vlastného blogu, okrem toho vzniklo viacero CMS určených špeciálne na blogovanie, 

najznámejší z nich je Wordpress (11) . Pre blogera plnia tieto CMS svoju úlohu dokonale, ich najväčšia 

výhoda je však zároveň ich najväčšia slabosť, sú veľmi jednoúčelové a nepoužiteľné na nasadenie na 

iných weboch, ako sú blogy.   
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3. ModularCMS 

3.1.  Čo je CMS ? 
 CMS je všeobecne softvér na správu obsahu. Obsah môže pozostávať z textov, obrázkov a iných 

elektronických dokumentov. Účelom CMS je prehľadne spravovať obsah rôzneho druhu a umožniť 

viacerým stranám prístup k istým materiálom. Toto značne uľahčuje komunikáciu, najmä vo firmách. 

Jednou z výhod mnohých CMS je automatizácia firemných procesov. Pomocou CMS sa cez rôznych 

ľudí vo firme môže pohybovať istý materiál, ktorý môžu pripomienkovať, meniť, alebo inak spoločne 

modifikovať.   (12) 

V súčasnosti sa CMS spomína najmä v súvislosti s publikovaním materiálov na webových stránkach na 

internete. Pojem CMS sa stal takmer synonymom „Web-based CMS“, teda CMS založené na 

publikovanie webstránok a ovládané cez internetový prehliadač. CMS umožňuje vlastníkovi webu 

jednoducho a rýchlo meniť obsah webu, udržiavajúc ho aktuálnym bez odborných technických 

znalostí. Dobrý jednoduchý CMS je intuitívny a pre bežného užívateľa by nemal byť náročnejší na 

ovládanie ako Microsoft Word. Väčšina CMS podporuje nasledovné funkcie: (12) 

 vytváranie textových stránok 

 vytváranie položiek menu 

 jednoduchá správa obsahu stránok (texty, obrázky..) bez znalostí programovania 

 editovanie textov online odkiaľkoľvek cez webový prehliadač pomocou vizuálneho editora 

 import a následná prezentácia textového a multimediálneho materiálu (obrázky, videá, 

animácie...) 

 oddelenie obsahu od formy   

3.2. Motivácia 
Už dlhšiu dobu sa zaoberám vývojom webových aplikácií na platforme PHP+MySQL, čo ovplyvnilo aj 

výber tohto projektu ako mojej bakalárskej práce. Pri práci v tomto odbore som sa stretol s rôznymi 

CMS, či už open-source alebo firemnými, každé mal svoje špecifické vlastnosti a žiadne mi úplne 

nevyhovovalo.  

Rozhodol som sa preto pre tvorbu vlastného CMS, ktoré by skĺbilo dobré vlastnosti všetkého, s čím 

som sa doteraz stretol a pritom by bolo jednoduché a rozšíriteľné. Mojim cieľom bolo vyvinúť CMS, 

ktoré by som používal prevažne ja (na súkromné projekty mimo zamestnávateľa), obsahovalo by 

všetko, čo potrebujem. 

ModularCMS však nie je určené len pre mňa, využiť ho môže každý, komu sa ostatné CMS zdajú 

zložité, neprehľadné, alebo len neobsahujú to, čo potrebuje, či už ide o začiatočníkov alebo 

pokročilých programátorov.  

3.3.  Čím sa môj projekt odlišuje od existujúcich 
Moje CMS kladie dôraz hlavne na jednoduchosť. Pod jednoduchosťou užívateľského rozhrania myslím 

to, že ak si koncový užívateľ objedná web postavený na tomto CMS, po jeho nasadení bude môcť 

jednoducho a hlavne rýchlo spravovať obsah a vykonávať všetky potrebné operácie, ktoré bude 

potrebovať. Poslúži mu na to prehľadné administračné rozhranie, v ktorom nájde všetko, čo 

potrebuje a nie je zbytočne zaťažovaný rôznymi technickými detailmi, ktoré vôbec nepotrebuje.  
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Jednoduchosť programátorského rozhrania znamená, že CMS je prehľadný a dobre zdokumentovaný, 

programátor na ňom postaví web, ktorý nevyžaduje žiadne špeciálne vlastnosti veľmi rýchlo, len 

úpravou šablón a editáciou konfiguračného súboru. V prípade špecifického projektu je moje CMS 

rozšíriteľné pomocou modulov, teda nie je problém doprogramovať v podstate akúkoľvek funkciu.  

Jednoduchosť teda nemusí nevyhnutne znamenať obmedzenú funkčnosť.  Moje CMS ponúka všetky 

dôležité funkcie CMS potrebné k postaveniu plnohodnotného webu (textový obsah, odkazy, novinky, 

bloky ...).  V prípade potreby inej funkcie, ľubovoľne špecifickej, je možné vytvoriť modul, ktorý bude 

túto funkciu zabezpečovať.  

3.4. Výber platformy 
Prvým krokom pred vznikom projektu je vždy voľba platformy. Ja som si spomedzi platforiem PHP, 

.NET, J2EE a Ruby on Rails vybral práve PHP. Hlavným dôvodom bola veľká populárnosť a rozšírenosť 

tejto platformy, teda aj podpora hostingov, veľké množstvo knižníc, návodov a pod.  

Na platforme PHP sú najpoužívanejšie databázy MySQL (13) a PostgreSQL (14). Rozhodol som sa pre 

PostrgreSQL, pretože je oproti MySQL stabilnejšia a výkonnejšia a podporuje viaceré pokročilé 

funkcie dostupné v komerčných databázach.  

3.5. ModularCMS z pohľadu užívateľa 
ModularCMS je CMS systém, teda systém na správu obsahu. Ponúka preto jednoduchú správu 

textových stránok, obrázkov a všetkých modulov priamo cez webový prehliadač.  Prístup ku všetkým 

funkciám získate pomocou administračného menu po prihlásení.  

ModularCMS podporuje ľubovoľný jazyk, všetky texty, nadpisy a pod., teda môžete zadávať v naozaj 

akomkoľvek jazyku.  

3.5.1. Prihlásenie 

Nasmerujte váš webový prehliadač na http://www.example.sk/user/login, zobrazí sa prihlasovací 

dialóg, ktorý vás žiada o vloženie prihlasovacieho mena a hesla: 

 

Prihlasovacie meno je admin (ako administrátor), predvolené heslo je v základnej inštalácii asd.  Po 

úspešnom prihlásení vám na stránke pribudne administračné menu. V štandardnej inštalácií sa  
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nachádza na pravej strane nad hlavným menu, jeho pozícia je však závislá od použitej grafickej 

šablóny. 

3.5.2. Zmena hesla 

Po prvotnom prihlásení  je kvôli bezpečnosti nevyhnutná zmena predvoleného hesla. Kliknite na 

Zmeniť heslo v administračnom menu, zadajte dvakrát nové heslo a kliknite na Zmeniť. Heslo bolo 

úspešne zmenené, môžete pokračovať v administrácii vášho webu. 

3.5.3. Vytvorenie novej stránky 

Ak chcete pridať novú textovú stránku, kliknite na Nová stránka v sekcii Obsah administračného 

menu. Pri každej novej stránke musíte vyplniť jej Nadpis stránky, Text a URL alias, pod ktorým bude 

prístupná. Tieto údaje sú povinné. URL alias sa generuje automaticky z názvu vytváranej stránky, ak 

váš prehliadač podporuje JavaScript, v opačnom prípade je potrebné vyplniť ho ručne. 

Ak chcete, aby stránka patrila do niektorého menu, vyberte požadované menu v sekcii Menu, 

v opačnom prípade zvoľte –nepridávať--. Ak stránku pridáte do menu, môžete voliteľne vyplniť text 

v sekcii Položka v menu, ktorý reprezentuje názov v menu, pod ktorým bude daná stránka prístupná. 

Táto položka je nepovinná, ak ju nepoužijete, v menu sa ako názov použije nadpis stránky.  Ku každej 

stránke môžete v sekcii Priradený album priradiť album, fotky z ktorého sa budú zobrazovať pod 

obsahom samotnej stránky.  

Ak váš prehliadač podporuje JavaScript, môžete pri editácii textu stránky použiť vizuálny editor, ktorý 

okrem iného umožňuje zjednodušenú manipuláciu s textom, tabuľkami, odkazmi a obrázkami. 

Stránku vložíte kliknutím na Pridať.  Vytvorená stránka sa vloží len do aktuálneho jazyka.  

3.5.4. Editácia existujúcej stránky 

Okrem pridávania nových stránok môžete taktiež editovať už existujúce stránky. Ak ste prihlásený 

ako administrátor, pri prezeraní jednotlivých stránok vám pribudnú editačné funkcie: 

 

Na editáciu práve prezeranej stránky teda stačí kliknúť na tlačidlo upraviť. Okrem toho máte možnosť 

stránku priamo zmazať, spravovať obrázky do textu (vysvetlené neskôr) a zobraziť všetky stránky. 

Pri editácii existujúcej stránky platia rovnaké pravidlá ako pri pridávaní novej stránky. 
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3.5.5. Správa stránok a odkazov 

Ak kliknete na Obsah v administračnom menu alebo na zobraziť všetky stránky pri prezeraní niektorej 

zo stránok, dostanete sa k správe obsahu, teda stránok a odkazov: 

 

Tu máte k dispozícií výpis všetkých stránok a odkazov, ktoré ste vytvorili. Stránky aj odkazy sú 

rozdelené podľa toho, či patria do nejakého menu alebo nie. Jednotlivé stránky a odkazy môžete 

pridávať, mazať a editovať. 

Pri každej položke máte taktiež vysvetlené, či ide o stránku alebo odkaz. 

3.5.6. Správa menu 

Ako už bolo spomenuté, v sekcii Obsah administračného menu sa zobrazia jednotlivé stránky 

a odkazy rozdelené podľa toho, či patria do nejakého menu. Pri stránkach a odkazoch, ktoré do 

nejakého menu patria (napr. Bočné menu na obrázku) máte dve šípky   a  . Pomocou týchto 

šípok môžete ovplyvňovať pozíciu jednotlivých položiek v menu, teda posúvať ich nahor a nadol, až 

kým nedosiahnete požadované usporiadanie.  

3.5.7. Pridanie odkazu 

Do menu môžete okrem stránok pridávať aj odkazy, môže ísť o odkazy v rámci CMS ale aj o odkazy na 

iné weby. Pre pridanie odkazu kliknite na Nový odkaz v sekcii Obsah administračného menu. Pri 

pridávaní odkazu musíte povinne vyplniť položky Názov položky a URL adresa. Keďže každý odkaz 

musí byť súčasťou nejakého menu (nemôže existovať samostatne), musíte preto vybrať aj Menu, do 

ktorého bude patriť. V prípade potreby je možné nastaviť, aby sa odkaz otváral v novom okne. Odkaz 

pridáte kliknutím na Pridať.  
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3.5.8. Nastavenie predvolenej stránky 

Každý web musí obsahovať tzv. predvolenú stránku, teda stránku, ktorá sa zobrazí návštevníkovi pri 

prvom príchode na web. Ako predvolenú stránku je možné použiť ľubovoľnú z existujúcich stránok 

(nemôžete použiť odkaz). Stačí, ak  v sekcii Obsah administračného menu kliknete na ikonku  pri 

danej stránke, čím ju označíte ako predvolenú.  

3.5.9. Obrázky do textu 

Do jednotlivých stránok, blokov, noviniek a podobne, môžete okrem textového obsahu, odkazov 

a tabuliek pridávať aj obrázky. Tieto obrázky však musíte najprv do CMS nahrať. K správe obrázkov, 

ktoré sú takto použiteľné, sa dostanete pomocou položky Obrázky do textu v sekcii Obsah 

administračného menu.  

Tu máte k dispozícií náhľady na všetky nahrané obrázky, ktoré môžete používať a formulár na 

pridanie ďalších obrázkov. Pridanie obrázka je jednoduché, stačí kliknúť na tlačidlo Prehľadávať, zvoliť 

požadovaný obrázok a pridať ho do CMS kliknutím na tlačidlo Pridať. V súčasnosti sú podporované 

obrázky typu JPEG.  

Ak chcete nejaký obrázok z CMS systému odobrať, jednoducho kliknite na tlačidlo zmazať pod 

miniatúrou obrázka a potvrďte svoj zámer. 

3.5.10. Vloženie obrázku 

Ak už máte obrázok pripravený (vložený do CMS), môžete ho jednoducho pridať, napríklad zo stránky 

k textu.  
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Stačí, ak v sekcii Text stlačíte vo vizuálnom editore tlačidlo , vyberiete požadovaný obrázok v sekcii 

Zoznam, (prípadne zmeníte niektoré nevyhovujúce možnosti) a kliknete na tlačidlo Vložiť.  

Všetky obrázky sú automaticky zmenšované na veľkosť nastaviteľnú v konfigurácii.  

3.5.11. Pridanie novinky 

Ak chcete pridať novinku, kliknite na Nová novinka v sekcii Novinky administračného menu. Pri 

pridávaní novinky musíte vyplniť Nadpis a Text. Vloženie textu je možné realizovať pomocou 

vizuálneho editora, tak ako pri vkladaní obsahu do stránok, môžete teda využiť aj odkazy, obrázky 

a podobne. Každá novinka by mala mať dátum, ku ktorému patrí, ak položku Dátum nevyplníte, 

použije sa aktuálny dátum. Vytvorená novinka sa vloží len do aktuálne zvoleného jazyka.  

3.5.12. Správa noviniek 

Všetky pridané novinky môžete spravovať pomocou odkazu Novinky v administračnom menu. Okrem 

možnosti pridať novú novinku tu vidíte aj zoznam všetkých pridaných noviniek, vrátane dátumu ich 

pridania, zoradené od najnovšej po najstaršiu.  

 

Jednotlivé novinky môžete editovať kliknutím na  alebo zmazať kliknutím na  .  

3.5.13. Pridanie noviniek do užívateľského menu 

Ak chcete, aby mali návštevníci vášho webu možnosť prezerať si vami pridané novinky, musíte odkaz 

na ne umiestniť do užívateľského menu. 

Kliknite na Nový odkaz v sekcii Obsah administračného menu. Do kolónky Názov položky zadajte 

napríklad Novinky a do kolónky URL adresa zadajte news. Kliknite na tlačidlo Pridať a novinky vám 

pribudnú v menu.  
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Ak teraz kliknete na novo pridaný odkaz, vidíte prehľadný výpis noviniek a ak ste prihlásený ako 

administrátor, môžete využiť tlačidlo  na editáciu požadovanej novinky a tlačidlo  na jej 

zmazanie.  

3.5.13. Pridanie bloku 

Ak chcete pridať nový textový blok, kliknite na Nový blok v sekcii Bloky administračného menu. 

Musíte vyplniť Nadpis bloku a Text. Vloženie textu je možné realizovať pomocou vizuálneho editora, 

tak ako pri vkladaní obsahu do stránok, môžete teda využiť aj odkazy, obrázky a podobne. Ak 

používate viac štýlov pre bloky, vyberte aj Štýl. Vytvorený blok sa vloží len do aktuálne zvoleného 

jazyka. 

3.5.14. Správa blokov 

Všetky pridané bloky môžete spravovať pomocou odkazu Bloky v administračnom menu. Okrem 

možnosti pridať nový blok tu vidíte aj zoznam všetkých pridaných blokov.  

Jednotlivé bloky môžete editovať kliknutím na  alebo zmazať kliknutím na  .   

3.5.15. Prehľad fotogalérie 

Kliknutím na položku Fotogaléria  v menu sa dostanete k prehľadu jednotlivých albumov fotogalérie 

a možnostiam vykonať akcie Nový album a Pridať nové fotografie. 
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V prehľade fotogalérie sa pri každom albume nachádzajú ikonky pre akcie Zmazať ( ), Editovať ( ) 

a Pridať nové fotografie ( ).  Kliknutím na názov albumu sa dostanete k správe albumu.  Ak je album 

viditeľný, nachádza sa pri ňom akcia Zneviditeľniť ( ), ak je naopak viditeľný, zobrazí sa pri ňom 

akcia Zviditeľniť ( ).  

3.5.16. Vytvorenie nového albumu 

Kliknutím na odkaz Nový album sa zobrazí formulár na pridanie albumu. Pri vytváraní nového albumu 

musíte vyplniť Názov albumu, popis albumu je nepovinný. Album bude vytvorený po kliknutí na 

tlačidlo Pridať.  

3.5.17. Pridanie fotografií 

Ak chcete pridať nové fotografie do niektorého z vytvorených albumov, máte dve možnosti. Kliknúť 

na ikonu Pridať nové fotografie ( ) pri danom albume v prehľade fotogalérie alebo kliknúť na odkaz 

Pridať nové fotografie v menu a požadovaný album vybrať až v zobrazenom formulári na pridávanie 

fotografií.  

Formulár na pridávanie fotografií umožňuje pridať súčasne až 5 fotiek, súčet ich veľkostí však nesmie 

presiahnuť veľkosť buffera na strane servera (individuálne nastavenie pre každý webhosting,  

štandardne okolo 8MB). Akceptované sú iba fotografie vo formáte JPEG. Pri každej fotografii je nutné 

vyplniť jej názov.  

Z každej fotky je po nahratí vytvorená miniatúra a fotka v plnej veľkosti je zmenšená na šírku 

nastaviteľnú v konfigurácií.  

3.5.18. Správa albumu 

K správe albumu sa dostanete kliknutím na jeho názov v prehľade fotogalérie.  Zobrazia sa vám 

jednotlivé fotografie, ktoré album obsahuje a možnosti < zmazať a >.  
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Odkazy < a > slúžia na zmenu poradia fotiek v rámci albumu a to doľava (<) alebo doprava (>). Odkaz 

zmazať slúži na zmazanie danej fotografie.  

3.5.19. Editácia fotografie 

K editácii fotografie sa dostanete kliknutím na jej miniatúru pri správe albumu, do ktorého daná 

fotografia patrí.  Každej fotografii môžete dodatočne zmeniť názov. Zmeny sa uložia po kliknutí na 

tlačidlo Upraviť.  

3.5.20. Správa kategórií produktov 

Kliknutím na Katalóg v administračnom menu získate prehľad existujúcich kategórií produktov.  Každú 

kategóriu je možné editovať ( ), zmazať ( )  prípadne posunúť nižšie ( ) alebo vyššie ( ), ale len 

v rámci nadradenej kategórie.  

3.5.21. Pridanie kategórie produktov 

Novú kategóriu pridáte kliknutím na Nová kategória zo sekcie Katalóg v administračnom menu. Pri 

pridávaní kategórie je nutné pre každý jazyk vyplniť jej názov a zaradenie v strome existujúcich 

kategórií, vyplnenie popisu povinné nie je.  

3.5.22. Editácia kategórie produktov 

Každú kategóriu je možné editovať kliknutím na tlačidlo editovať v prehľade kategórií. Editácia sa 

vykonáva len v aktuálne zvolenom jazyku. Pre editáciu v inom jazyku je nutné sa do daného jazyka 

najprv prepnúť.  

3.5.23. Produkty 

Základom katalógu sú produkty. Zoznam produktov danej kategórie získate kliknutím na jej názov. 

Každý produkt môžete editovať ( ), zmazať ( )  prípadne posunúť nižšie ( ) alebo vyššie ( ) v 

rámci kategórie, do ktorej patrí.  

3.5.24. Pridanie nového produktu 

Nový produkt pridáte kliknutím na Nový produkt zo sekcie Katalóg administračného menu. Pri 

pridávaní nového produktu je pre každý používaný jazyk webu potrebné vyplniť názov produktu, 

kategóriu a aspoň jednu položku.  Popis produktu je voliteľný.  
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Ak je v konfigurácii zapnutá možnosť objednávania produktov emailom (voľba catalogue_shop = 1), je 

k produktu potrebné vyplniť aj jeho cenu a kód meny.  V konfigurácii je taktiež možné nastaviť počet 

položiek, ktoré je možné ku každému produktu vyplniť.  

Po pridaní produktu ste presmerovaný na jeho detailné zobrazenie, kde máte možnosť pridať 

k produktu fotky. Podobne ako pri fotogalérii alebo obrázkov do textu, sú akceptované iba fotografie 

vo formáte JPEG, ktoré budú po nahraní zmenšené na šírku nastaviteľnú v konfigurácii.  

Poradie fotiek produktu je možné posúvať pomocou tlačidiel »» a ««, fotky je samozrejme možné 

zmazať a jednu fotku je možné (alebo skôr nutné) nastaviť ako predvolenú; bude sa zobrazovať pri 

produkte vo výpise kategórie.  

3.5.25. Editácia produktu 

Fotky k produktu je možné spravovať priamo z detailu produktu, ak chcete editovať ostatné položky 

produktu, je potrebné kliknúť na tlačidlo  pri produkte vo výpise kategórie, do ktorej produkt patrí.  

Editácia názvu a popisu produktu prebieha len v aktuálnom jazyku.  

3.5.26. Šablóny produktov 

Na zjednodušenie práce s katalógom a produkty je určená sekcia Šablóny produktov. Šablóna 

predstavuje akúsi kostru produktu, ktorá obsahuje  predvyplnené položky, ktoré ušetria čas pri 

pridávaní skutočného produktu.  

Pridávanie, editácia aj mazanie šablón prebieha rovnako ako pri produktoch. Ak chcete vytvoriť nový 

produkt na základe nejakej šablóny, kliknite na názov šablóny v prehľade šablón (Šablóny produktov 

v administračnom menu) a otvorí sa vám formulár na pridanie produktu s predvyplnenými 

položkami.  

3.5.27. Priradené súbory 

V texte jednotlivých stránok, blokov, noviniek a podobne sa môžete odkazovať na súbory. Tieto 

súbory je však potrebné najprv nahrať na server pomocou modulu Priradené súbory, ktorý nájdete 

v menu.  

3.5.28. Nastavenie CMS 

K nastaveniam CMS systému sa dostanete kliknutím na položku Nastavenie CMS v menu, alebo 

zadaním http://www.vasveb.sk/admin/config.  

 

Zobrazia sa vám jednotlivé parametre CMS systému s uvedením aktuálnej hodnoty a popisu, čo daný 

parameter znamená.  
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Ak chcete zmeniť hodnotu niektorého parametra, jednoducho ju prepíšte na vami požadovanú 

hodnotu. Zmeny sa uložia po kliknutí na tlačidlo Uložiť.  

3.5.29. Prekladač 

Osobitnou časťou nastavenia ModularCMS je tzv. prekladač. Tento modul slúži na prispôsobenie 

pomocných textov, ktoré sa v CMS vyskytujú.  Pre každý jazyk sa vám zobrazí formulár obsahujúci 

názvy konštánt a ich aktuálne hodnoty (preklady vo vybranom jazyku). 

 

Požadované preklady môžete zmeniť, zmeny sa uložia po kliknutí na tlačidlo Uložiť.  

3.5.30. Vloženie odkazu na súbor 

Pri vytváraní odkazu v texte pomocou wysiwyg editoru je možné vytvoriť aj odkaz na súbor, ktorý bol 

na server nahraný pomocou modulu Priradené súbory. Postupujte ako pri vytváraní odkazu, 

namiesto zadania URL však kliknite na  a vyberte si súbor zo zoznamu. 

 

3.5.31. Odhlásenie 

Po skončení práce sa odhlásite kliknutím na Odhlásiť v administračnom menu. 

3.6. Základné princípy 

3.6.1. Modulárna architektúra 

Pri  tvorbe projektu som sa rozhodol pre jeho modulárny charakter. Znamená to, že CMS sa bude 

skladať z jadra, ktoré zabezpečuje základné funkcie ako prihlasovanie, správu práv a pod.,  ostatná 

funkčnosť je riešená prostredníctvom samostatných modulov, ktoré fungujú nezávisle na sebe.  

Výhodou modulárnej štruktúry je, že všetka funkčnosť je oddelená do samostatných modulov a teda 

prenositeľná medzi rôznymi projektmi (webmi), ktoré budú na mojom CMS postavené. Rôzne moduly 

taktiež môžu vyvíjať rôzni ľudia, bez zásahov do jadra, ktoré by mohli spôsobiť možné problémy.  

Projekt využíva princípy objektovo-orientovaného programovania a dedičnosti, všetky moduly majú 

spoločného predka a implementujú jeho rozhranie.  
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3.6.2. Šablónovací systém 

Jednotlivé moduly vždy pripravujú dáta, o ich zobrazovanie sa stará šablónovací systém PHP Smarty 

(15). Použitie šablónovacieho systému som zvolil hlavne kvôli prehľadnosti, oddelenie logiky aplikácie 

od jej vizuálnej reprezentácie pomáha v orientácii v programe.   

Použitie šablónovacieho systému v sebe nesie miernu stratu rýchlosti, tá však nie je pri cacheovaní  

nejako výrazná ( (16), (17)).  Celková prehľadnosť kódu však mierne spomalenie vyváži.  

3.6.3. Lokalizácia 

Keďže moje CMS podporuje obsah v rôznych jazykoch, bolo tomuto faktu potrebné prispôsobiť už 

prvotný návrh.  Samotný obsah je uložený v databáze s označením jeho jazyka, zložitejšie však bolo 

vyriešiť viacjazyčnosť rôznych pomocných textov, ktoré sa vyskytujú v šablónach.  

Rozhodol som sa použiť systém s prekladovými súbormi, teda textovými súbormi, v ktorých sú pre 

každý jazyk vyplnené preklady jednotlivých jazykových konštánt, ktoré sa v rámci CMS používajú. 

Toto riešenie má viacero výhod; programátor v kóde, prípadne dizajnér v šablóne používajú jazykové 

konštanty. Ich preklad do základných jazykov (SK, CZ, EN, DE) je dodávaný spolu s CMS, v prípadne 

potreby je možné podľa ich vzoru vytvoriť jazykový súbor pre akýkoľvek jazyk. Keďže ide o obyčajný 

textový súbor, prekladateľ nemusí vôbec rozumieť programovaniu.  

3.6.4. Úrovne prístupu 

ModularCMS okrem anonymného prístupu, ktorý poskytuje prístup len ku modulom klientskej časti 

rozoznáva dva druhy autentizovaných užívateľov, a to administrátora a editora. Jednotliví užívatelia 

sú uložení v tabuľke user, administrátor má stĺpec type nastavený na admin, editor na editor.  

Každý administračný modul si môže určiť, či povolí prístup iba administrátorovi, alebo editorovi.  

3.6.5. Používané knižnice  

PHP Smarty 

Ako šablónovací  systém je použitá knižnica PHP Smarty (18), jedna z najznámejších 

a najpoužívanejších PHP knižníc vôbec. Jej hlavné výhody sú vysoký výkon,  jednorazová kompilácia, 

jednoduchá syntax atď. Knižnica je pod licenciou GNU LGPL, teda pod licenciou kompatibilnou s GNU 

GPL, ale umožňuje použitie knižníc aj v programoch, ktoré pod GPL šírenie nie sú.  

TinyMCE 

TinyMCE (19) je javascriptový WYSIWYG editor, ktorý ModularCMS používa na editáciu obsahu. 

Hlavné výhody tohto editora sú jednoduchá integrácia, podpora tém, šablón, lokalizácie atď. Knižnica 

je šírená pod GNU LGPL.  

Rain Object Oriented Framework 

Jednoduchý objektovo-orientovaný PHP5 framework pod licenciou GNU LGPL.   

LightBox JS 

LightBox JS (20) je známa JavaScriptová knižnica určená predovšetkým na zobrazovanie detailov 

obrázkov. Knižnica je pod licenciou Creative Commons Attribution 2.5 License. 
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Prototype 

Známy JavaScriptový framework (21). Obsahuje množstvo užitočných funkcií na zjednodušenie client-

side programovania vrátane vlastných AJAX rutín. Prototype je pod licenciou MIT-style licenciou. 

Grafické prvky 

ModularCMS používa bezplatnú grafickú tému Blueish (22) voľne šíriteľné (LGPL) ikony Crystal Clear 

(23).  

3.6.6 Modely 

Databázový model 
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Class Diagram 

 

3.7. Realizácia modulov 

3.6.1. Textové stránky 

Administračná časť 

Administračná časť modulu (page.AdminContent.php) spravuje textové stránky. Tie je možné 

pridávať, editovať a mazať. Novovytvorená stránka sa uloží len do aktuálne zvoleného jazyka. Editácia 

prebieha stále v aktuálnom jazyku, ak chce užívateľ editovať stránku v inej jazykovej mutácii, musí sa 

do nej najprv prepnúť.  

Ku každej stránke je možné priradiť album z fotogalérie, fotky z ktorého sa potom zobrazia pod 

textom stránky podobne ako fotky vo fotogalérii.  

Každá stránka môže byť zaradená do menu (položka v tabuľke menu).  V menu je reprezentovaná 

svojím nadpisom a odkazom. Odkazy využívajú id, nie aliasy, odkaz sa prevedie na alias až pri 

generovaní menu v metóde loadMenu() objektu Page.  

Do menu je možné pridať aj odkaz, ide vlastne o záznam bez viazanosti na konkrétnu textovú stránku,  

ktorý môže odkazovať na ľubovoľnú URL.  
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Klientská časť 

Klientska časť modulu (page.Content.php) sa stará o samotné zobrazovanie textového obsahu.  

Konkrétna textová stránka (záznam v tabuľke content) je vyhľadaná podľa aliasu alebo id, s ohľadom 

na jazykovú verziu webu.   

V prípade, že daná textová stránka neexistuje a nie je nastavená ani žiadna predvolená, je zobrazené 

chybové hlásenie.  

Nakoniec je ešte vygenerovaná navigácia (pozícia textovej stránky v hierarchii menu) a obsah je 

spracovaný parsovacou funkciou na ošetrenie odkazov v rámci ModularCMS.  

3.6.2. Obrázky do textu 

Do ľubovoľnej textovej stránky, bloku alebo novinky je pomocou wysiwyg editora možné vkladať 

obrázky. Tieto obrázky je však nutné najprv nahrať na server pomocou špeciálneho modulu 

(page.AdminInsetImages.php).  

Pri nahrávaní obrázkov na server platia rovnaké obmedzenia ako pri nahrávaní fotiek vo fotogalérii 

(veľkosť buffera, maximálna doba behu skriptu). Z každého obrázka je po jeho nahraní vygenerovaný 

náhľad (veľkosť určuje parameter inset_images_thumb_size) a plná verzia (parameter 

inset_images_size).  

Všetky obrázky sú ukladané do adresára data/content/inset_images/page, do databázy sa žiadne 

údaje neukladajú. Ukladanie všetkých obrázkov (vrátane fotiek v module fotogaléria) na disk 

namiesto do databázy som zvolil hlavne preto, aby databáza nenarastala do gigantických rozmerov (v 

prípade veľkých fotiek by to nebolo nič neočakávané) a ostal k nej zachovaný rýchly prístup. 

Nevýhodou je nutnosť na tieto fotky pamätať, teda pri mazaní súvisiacich záznamov z databázy 

nezabudnúť zmazať súbory z disku.   

Pri zmazaní obrázku sú zmazané oba jeho súbory a prestane byť prístupný vo wysiwyg editore.  

Na stránkovanie je použitá rovnaká metóda ako pri fotogalérii, podporované sú taktiež len obrázky vo 

formáte JPEG.  

3.6.3. Bloky 

Tento modul vlastne obsahuje len administračnú časť (modul page.AdminBlocks.php), samostatná 

klientská časť neexistuje.  

Pretože textové bloky sa nachádzajú na každej stránke, je ich vygenerovanie zabezpečované priamo v 

triede Page v metóde loadBlocks() volanej v metóde show(), ktorú povinne volajú všetky ostatné 

moduly (potomkovia Page).  

Administračná časť je jednoduchá, stará sa o pridávanie, editovanie a mazanie textových blokov 

(záznamy v tabuľke blocks).  Poradie blokov sa riadi atribútom weight, zmena poradia prebieha 

podobne ako pri fotogalérii výmenou susedných záznamov v požadovanom smere.  

Nový blok sa vloží len do aktuálne zvoleného jazyka. 
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3.6.4. Novinky 

Administračná časť 

Administrácia (page.AdminNews.php) noviniek umožňuje pridávanie, mazanie a editovanie. Všetky 

novinky sú uložené ako záznamy v tabuľke news.  Všetky novinky sú zoraďované zostupne podľa ich 

dátumu.  

Nová novinka sa vloží len do aktuálne zvoleného jazyka. 

Klientska časť 

Klientská časť modulu (page.News.php) sa stará o zobrazovanie výpisu noviniek a ich stránkovanie 

podľa parametra news_pp. Stránkovanie je realizované podobne ako pri fotogalérii.  

Keďže určitý počet najnovších noviniek (určený parametrom news_main) sa môže zobrazovať na 

každej stránke, o ich vygenerovanie sa stará metóda loadNews() triedy Page volaná v metóde show().   

3.6.5. Fotogaléria 

Administračná časť 

Administračná časť (page.AdminGallery.php) slúži na pridávanie, mazanie a spravovanie albumov. 

Albumy sú uložene v tabuľke gallery_albums. Každá fotka musí patriť do nejakého albumu (väzba cez 

cudzí kľúč), preto je vždy potrebné vytvoriť najprv album (vytvorí sa záznam v databáze) a až 

následne pridávať fotky. 

Pridávať je možné viacero fotiek naraz cez formulár, zo strany servera však vyplývajú určité 

obmedzenia. Ide najmä o veľkosť buffera (štandardne asi 2 MB), ktorú nesmie prekročiť súčet fotiek, 

nahrávaných v 1 kroku a taktiež obmedzenie pre dĺžku behu skriptu (štandardne 30 sekúnd). 

Odporúčam teda fotky pred nahrávaním upraviť, aby neboli príliš veľké.  

Pri nahrávaní fotiek je z každej fotky vygenerovaná na strane servera miniatúra a plná veľkosť podľa 

parametrov gallery_images_thumb_size a gallery_images_size. Všetky fotky sa ukladajú do adresára  

data/photos, miniatúra sa priradí suffix -thumb. Fotke sa priradí váha o 1 väčšia ako maximálna váha 

fotiek v danom albume, fotka sa teda zaradí na koniec albumu.   

Podporovaný je len formát JPEG.  

Pôvodný nápad bol ukladať fotky do adresára data/photos/cislo_albumu, kvôli PHP safe_mode 

nastaveniu by však bolo nutné pri vytvorení nového albumu vytvoriť aj príslušný adresár, nie však 

pomocou klasickej PHP funkcie, ale pomocou FTP pripojenia iniciovaného prostredníctvom FTP. Toto 

riešenie je zložitejšie ale prehľadnejšie, problémom však je nutné nastavovať prístupové údaje k FTP 

v ModularCMS, nedostupnosť FTP prístupu, obmedzenia na počty simultánnych FTP  prístupov a 

podobne.  

Poradie fotiek v rámci albumu určuje atribút weight, pri zmene poradia je stále nájdená najbližšia 

fotka v danom smere (vyššie alebo nižšie) a váhy nájdenej fotky a upravovanej fotky sa vymenia.   

Pri mazaní fotky je zmazaný záznam z databázy a oba vygenerované súbory, pri mazaní celého 

albumu sa najprv zmažú všetky fotky, ktoré do neho patria a následne záznam o danom albume.  
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Nový album aj nová fotka sa vždy vložia do všetkých jazykov. 

Tabuľka gallery_albums obsahuje stĺpec parent_id, ktorý odkazuje na nadradený album. V súčasnosti 

ale fotogaléria neumožňuje vnáranie albumov, preto je ako predvolená hodnota použitá 0, čo značí, 

že žiadny album nie je danému albumu nadradený.  

Klientska časť 

Klientska časť fotogalérie (modul page.Gallery.php) slúži na zobrazovanie výpisu albumov, 

zobrazovanie fotografií daného albumu a zobrazovanie detailu fotografie. Pri vstupe do fotogalérie sa 

zobrazí výpis albumov pozostávajúci z názvu albumu a miniatúry fotky, ktorá je v albume na najvyššej 

pozícii (má najvyššiu váhu).  

Detail albumu sa skladá z výpisu fotiek vrátane ich názvov, fotky sú usporiadané podľa váhy a 

rozdelené na strany podľa počtu určeného parametrom gallery_images_fotos_pp. Na stránkovanie 

slúži privátna metóda pager, ktorá zabezpečuje rozdelenie na jednotlivé stránky, výpočet čísla 

predchádzajúcej a nasledujúcej stránky, celkového počtu a pod.  

Detail fotky je riešený pomocou JavaScriptovej knižnice LightBox JS vrátane možnosti prechodu medzi 

jednotlivými fotkami na danej stránke.   

3.6.6. Katalóg 

Administračná časť 

Administračná časť modulu (page.AdminCatalogue.php) spravuje kategórie, šablóny a produkty.  

Kategórie sú uložené v tabuľke c_categories.  Každá  kategória môže mať určenú nadradenú 

kategóriu, do ktorej patrí.  

Všetky produkty sú uložené v tabuľke c_products. Každý produkt musí patriť do nejakej kategórie, 

väzba je realizovaná cez cudzí kľúč.  K produktu patria jeho detaily a obrázky. Záznamy o obrázkoch 

produktu sú uložené v tabuľke c_product_images. Obrázky sa neukladajú do databázy, ale do 

adresára data/catalogue/images. Odkaz na predvolený obrázok produktu je uložený v stĺpci 

default_image tabuľky c_products.  

Jednotlivé položky produktu sú uložené v tabuľke c_product_details. S produktom, ku ktorému 

patria, sú zviazané prostredníctvom cudzieho kľúča.  

Tabuľka pre c_templates pre šablóny má podobnú štruktúru, ako c_products, avšak bez väzby na 

obrázky.  

Klientska časť 

Klientska časť katalógu produktov (modul page.Catalogue.php) slúži na zobrazenie kategórií a ich 

produktov. Pri vstupe do katalógu je zobrazený strom jednotlivých kategórií. Po vybraní konkrétnej 

kategórie sa zobrazia produkty, ku každému produktu je zobrazený jeho názov, predvolená fotka 

a jednotlivé položky produktu. Ak je prihlásený editor alebo administrátor, zobrazia sa aj tlačidlá na 

editáciu produktov a ich posúvanie v rámci kategórie.  

Výpis kategórií obsahuje stránkovanie, počet produktov na stranu je nastaviteľný parametrom 

catalogue_products_pp v konfigurácií.  
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V detaile produktu sa zobrazuje jeho názov, popis, položky a predvolená fotka. Pod týmito 

informáciami sa nachádzajú ostatné fotky produktu, zobrazované rovnako ako pri fotogalérií 

pomocou knižnice LightBox.  

3.6.7. Užívatelia 

Jeden z najdôležitejších modulov pre fungovanie ModularCMS. Zabezpečuje prihlasovanie  a 

odhlasovanie užívateľov, nastavenie práv a zmenu hesla.  

Pri prihlasovaní užívateľ vyplní svoje prihlasovacie meno a heslo, formulár sa odošle na spracovanie 

týmto modulom. Z hesla sa vytvorí md5 hash a modul zistí, či v tabuľke users existuje záznam so 

zadaným prihlasovacím menom a vygenerovaním md5 hashom. Ak nie, prístup je zamietnutý.   

V prípade úspechu sa vytvorí nová SESSION s názvom user, kde sú uložené údaje prihláseného 

užívateľa a SESSION access, ktorá reprezentuje prístupové práva; admin alebo editor. Nakoniec je 

nastavený ešte čas prihlásenia, kvôli automatickému odhláseniu po dlhšej dobe nečinnosti.  

Odhlásenie užívateľa znamená zrušenie všetkých SESSION vytvorených pri prihlásení.  

3.6.8. Mapa webu 

Mapa webu je jednoduchý modul (page.Sitemap.php) na uľahčenie navigácie užívateľovi, ktorý klikol 

na neplatný odkaz alebo sa z nejakého iného dôvodu pokúsil zobraziť neexistujúcu stránku. Úlohou 

modulu je vygenerovať hierarchický zoznam všetkých textových stránok, používa sa na to prechod 

RTree stromom z Rain frameworku.  

3.6.9. Konfigurácia systému 

Všetky konfiguračné parametre sú uložene v súbore tpl/conf/setup.conf a modulom sú prístupné vo 

forme premennej $this->cfg[nazov_parametra].  

Pre jednoduchšie prezeranie a nastavovanie týchto parametrov existuje tento modul 

(page.AdminConfig.php). Modul načítava konfiguračný súbor, vrátane textových popisov jednotlivých 

parametrov a umožňuje ich zmenu.  

3.6.10. Prekladač 

Keďže ModularCMS podporuje vytváranie obsahu v rôznych jazykoch, texty v šablónach by nemali 

byť pevné, ale malo by ísť o konštanty zo súborov s lokalizáciou. Tieto jazykové súbory sa nachádzajú 

v adresári i18n a je možné editovať ich ručne, alebo použiť tento modul. 

Prekladač umožňuje editáciu jazykových súborov práve používaných jazykov. Po vybratí jazyka je 

načítaný príslušný jazykový súbor a ku každej konštante zobrazená aktuálna hodnota, ktorú je možné 

zmeniť a zmeny uložiť.  

3.6.11. Editori 

Tento modul (page.Editor.php) slúži na správu špeciálneho typu užívateľov, tzv. editorov. Modul 

umožňuje pridávanie, mazanie a editovanie. Pracuje s tabuľkou user, záznam každého editora má 

však v stĺpci type hodnotu editor, aby ho bolo možné rozlíšiť od administrátora (typ admin).   
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4. Záver 
Projekt ModularCMS predstavuje implementáciu kompletného systému na správu webového 

obsahu. Obsahuje všetky základné funkcie, ktoré sa od CMS očakávajú, ostatné špecifické funkcie je 

možné jednoducho doplniť pomocou modulov. ModularCMS nie je len čisto akademický projekt, 

vznikol hlavne pre potrebu autora a v súčasnosti je na ňom postavených niekoľko webov ( (24) a (25) 

), určite teda nájde uplatnenie aj v praxi.  
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6. Príloha A – Obsah priloženého CD 
V adresári /dist sa nachádza plná verzia ModularCMS vrátane vygenerovanej dokumentácie 

v adresári /dist/doc. V adresári /doc nájdete dokumentáciu rozdelenú na špecifikáciu, užívateľskú 

dokumentáciu a programátorskú dokumentáciu. V adresári /support sa nachádza WampServer 

a PostgreSQL, ak by ste si chceli ModularCMS vyskúšať priamo na svojom počítači. V adresári /text sa 

nachádza tento dokument v elektronickej podobe. 
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7. Príloha B – Inštalácia 

7.1. Nakopírovanie súborov 

 
ModularCMS nájdete na CD v adresári /dist, jeho obsah nakopírujte do ľubovoľného adresára 

prístupného webovému serveru.  Všimnite si súbor dump-pgsql.sql, budete ho potrebovať pri 

nastavovaní databázy. 

7.2. Nastavenie databázy PostgreSQL 
 

Na prevádzku systému ModularCMS je potrebná databáza PostgreSQL. Na pripojenie k databáze 

potrebujete prihlasovacie meno a heslo a vyhradenú databázu, s ktorú budete používať.  Do tejto 

databázy je potrebné naimportovať štruktúru databázy ModularCMS. Môžete to urobiť dvoma 

spôsobmi. 

7.2.1. Import  pomocou príkazového riadka 

 

 Prihláste sa k databázovému serveru pomocou vašich prihlasovacích údajov: 

 

psql  meno_databazy  login 

 

 Zadajte heslo po vyzvaní 

 Importuje štruktúru databázy Modular CMS pomocou príkazu 

 

\i  dump-pgsql.sql 

 

 Ukončite spojenie 

 

\q 

7.2.2. Import pomocou phpPgAdmin 

 

Import databázy môžete vykonať aj pomocou nástroja phpPgAdmin.  

1. Nasmeruje svoj webový prehliadač na adresu nainštalovaného phpPgAdmin 

http://phppgadmin.sourceforge.net/
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2. V ľavej časti kliknite na PostgreSQL a prihláste sa 

 

 

3. V ľavej časti zvoľte požadovanú databázu a jej schémy 
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4. V pravej časti kliknite na SQL a vyberte súbor dump-pgsql.sql na import 

5. Kliknite na Spustiť a import bude vykonaný 

7.3. Nastavenie práv k súborom 
 

Pre správne fungovanie CMS systému je potrebné nastaviť adresárom tpl/compiled (adresár pre 

skompilované šablóny), tpl/conf (nastavenia), i18n (jazykové preklady)  a data/, dostatočné práva, 

aby do týchto adresárov mohli PHP skripty zapisovať. Typicky používané práva sú 777: 

chmod tpl/compiled 777 

chmod data 777 -R 

chmod tpl/conf 777 –R 

chmod i18n 777 –R 

7.4. Nastavenie prístupových údajov  a parametrov webu 
 

Pre správne fungovanie CMS systému je potrebné nastavenie prihlasovacích údajov.  Otvorte súbor 

index.php v ľubovoľnom textovom editore nastavte parametre spojenia na prvých riadkoch: 

/** 

 * Parametre spojenia – NUTNÉ vyplniť 

 */ 

$conf[db_host] = "localhost"; // host 

$conf[db_login] = "login"; // prihlasovacie meno 

$conf[db_passwd] = "password"; // heslo 

$conf*db_name+ = "mcms"; // meno databázy 

/** 

 * názvy jazykov 

 */ 

$r["i18n"]["languages"]         = array( 

    "sk" => "Slovensky", 

    "en" => "English" 

); 

/** 

 * nastavenie jazykov 

 */ 

$r["i18n"]["language_names"]    = array("Slovensky", "English"); 

 

Súbor uložte a zatvorte.  
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ModularCMS obsahuje jazykové dáta pre jazyky Sk, Cz, En a De, ak chcete používať nejaký iný jazyk, je 

potrebné vytvoriť príslušný jazykový súbor v adresári i18n podľa vzoru už existujúcich.  

Ďalšie parametre, ako napríklad názov webu nájdete po prihlásení v menu Nastavenie CMS. 

7.5. Voliteľne: mod_rewrite 
 

Ak váš server podporuje mod_rewrite, môžete zapnúť SEO friendly odkazy v ModularCMS. 

Jednoducho premenujte súbor htacces-default na .htaccess (bodka na začiatku názvu). V prípade 

problémov daný súbor premenujte naspäť alebo zmažte.  

Inštalácia je hotová, nasmerujte svoj webový prehliadač na http://www.example.sk/user/login 

a môžete začať spravovať váš nový web. 

 

 

 

 


