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Kapitola 1
Úvod
V dne²ní dob¥ pot°ebuje v¥t²ina lidí £i rem prezentovat své výsledky.
Významným médiem se za poslední roky stal v tomto sm¥ru internet, coº
podnítilo obrovský zájem publikovat své prezentace práv¥ zde. Pro vytvá°ení
jednoduchých statických stránek existuje nespo£et návrhových prost°edí,
mezi nejvýznam¥j²í uvedu nap°íklad populární komer£ní Microsoft FrontPage nebo voln¥ dostupný NVU WYSIWYG editor od Mozilly.
Slabinou t¥chto program· je nemoºnost upravovat obsah stránek p°ímo
na internetu a to odkudkoliv, kde se dá p°es webový prohlíºe£ p°ipojit.
Takové stránky by uºivatel cht¥l vytvo°it co nejsnáze, prost¥ ud¥lat WEb
SNAdno.
1.1

Program WESNA

Program WESNA umoº¬uje uºivateli vytvo°it plnohodnotné webové stránky
bez znalosti jakýchkoliv programovacích jazyk·. V návrhovém prost°edí si
uºivatel jednoduchým naklikáním navrhne základní vzhled stránky, pomocí
menu vloºí p°edem nadenované komponenty, jejichº základní nastavení lze
p°i vloºení upravit, a následn¥ m·ºe své stránky vygenerovat do zvoleného
adresá°e. Takto vygenerovaný kód jiº jen sta£í umístit na server s podporou
PHP a MySQL, spustit instala£ní adresá° a stránky jsou jiº pln¥ funk£ní
a p°ipraveny k provozu.
Pokud si uºivatel nep°eje vkládat PHP komponenty, vytvo°í se HTML
stránka, kterou je moºné umístit na server bez podpory PHP a MySQL.
Samoz°ejmostí programu WESNA je uloºení projektu do nadenovaného
XML formátu, ze kterého lze projekt zp¥tn¥ na£íst a pokra£ovat v rozpra6
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covaném díle.
Program WESNA je ur£en jak pro b¥ºené uºivatele, tak pro znalce technologií PHP a MySQL. B¥ºný uºivatel ocení jednoduchost navrhovaní, zatímco zku²ený uºivatel moºnost upravit si komponenty podle svého p°esv¥d£ení.
Jsou tu v²ak i dal²í d·vody, pro£ program Wesna pouºívat:
1. Zrychlí Va²i práci.
Pro nadenování rozvrºení stránky nemusíte pracn¥ tvo°it sloºité CSS
styly. Program automaticky p°evede navrºenou strukturu do HTML
podoby, kterou si m·ºete díky záloºkám v programu prohlédnout ve
webovém prohlíºe£i.
2. Automaticky udrºuje strukturu projektu.
Stejn¥ tak, jak vytvá°íte stránky v projektu, jsou zarove¬ udrºovány i
v adresá°ové struktu°e vygenerovaného kódu. Pokud se jedná o PHP
projekt, jsou pro jeden projekt vyuºívány stejné komponenty. Kaºdý
projekt má svou vlastní strukturu stránek.
3. Správa výsledných stránek pomocí administrace.
Výsledné stránky projektu v PHP nahrané na serveru s podporou
PHP a MySQL umoº¬ují spravovat jednotlivé komponenty p°es webové rozhraní. Není tedy problémem dynamicky m¥nit obsah stránek
a zaji²´ovat tak jejich aktuálnost kdekoliv s p°ístupem k internetu.
4. Pouºití vlastních komponent.
Do programu lze jednodu²e p°idat vlastní naprogramovanou komponentu, která bude plnit ur£itou funk£nost. Uºivateli nejsou kladena
ºádná omezení pro vytvá°ení vlastních stránek a nápad·.
1.2

Cíle programu WESNA

Dne²ní doba nabízí spoustu program· na vytvá°ení webových stránek.
Program WESNA chce v²ak nabídnout víc a roz²í°it tak tvorbu webových
stránek o dal²í moºnosti, p°edev²ím vloºením PHP komponent.
Cílem této práce je vytvo°it gracké uºivatelské rozhraní v programu
C#, resp. Winforms, který, spolu s p°edem naprogramovanými PHP komponentami, umoºní uºivateli vytvo°it plnohodnotné webové stránky s vlastní
administrací. Vzniklý program bude spl¬ovat následující poºadavky:
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 Vygenerováním vytvo°it plnohodnotné validní webové stránky.
 Rychlé a jednoduché vytvo°ení návrhu stránek v návrhovém prost°edí.
 Ukládat rozd¥lanou práci pro pozd¥j²í úpravy.
 Jednoduché vkládání komponent do navrºené stránky.
 Administrace komponent ve vygenerovaných PHP stránkách.

1.3

Vývoj programu WESNA

Vznik programu WESNA podnítily jiº d°ívej²í zku²enosti s vývojem
redak£ního systému v jazyce PHP. Hlavním pokrokem je zde komponentový vývoj jednotlivých £ástí, který sp°ehled¬uje kód, utvá°í samostatné
logické prvky a umoº¬uje jednoduchou správu a aktualizaci, a samoz°ejm¥
nadstavba v podob¥ návrhového rozhraní v jazyce C# pro návrh rozvrºení
stránek. Celkový vývoj probíhal v následujících krocích:
1. Vytvo°ení redak£ního systému v jazyce PHP.
2. P°evod hlavních fun£kních prvk· do odpovídajících komponent.
3. Zaji²t¥ní správné vazby a vzájemného komponentového volání.
4. Vytvo°ení návrhového prost°edí v jazyce C# a WinForms.
5. Optimalizace komponent pro pouºítí v návrhovém prost°edí.

Kapitola 2
Program WESNA
Program WESNA lze rozd¥lit do dvou základních £ástí vývoje a fun£nosti:
 Návrhová GUI programovaná v jazyce C#

Jedná se o £ást programu, ve které uºivatel vytvá°í vzhled stránek a
volí a nastavuje komponenty, o které má ve výsledném generovaném
projektu zájem. Výsledky jeho práce lze následn¥ uloºit a pozd¥ji se
vrátit k rozd¥lané práci, p°ípadn¥ p°enést sv·j rozpracovaný projekt.
 Generované stránky sloºené z komponent v jazyce PHP +

MySQL databáze.
Jakmile uºivatel zvolí generaci stránek v návrhové £ásti, dostáváme
se k výslednému projektu. Zde, p°i prvním spu²t¥ní, po zkopírování
projektu na server, dojde k instalaci databázové £ástí, a po provedení
instrukcí p°i instalaci k rozb¥hnutí samotného projektu. Uºivatel tak
získá moºnost p°ihlásit se do systému a za£ít vytvá°et obsah svých
stránek.
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Kapitola 3
Návrhové prost°edí
Návrhové prost°edí programu WESNA slouºí k vytvo°ení základního
rozvrºení stránek, které probíhá pomocí denování jednotlivých blok· uvnit°
stránky. Do p°ipraveného návrhu lze následn¥ vloºit p°edem nadenovanou
komponentu, nastavit její konstanty a umístit její generativní metody do
vytvo°ených blok·.
Uºivateli je p°edstaveno následující vývojové prost°edí:

Obrázek 3.1: Návrhové prost°edí programu WESNA.
10

Návrhové prost°edí
3.1
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Objektový model

Program WESNA je vytvá°en t°ídou Wesna, p°i jeho spu²t¥ní je seznam
projekt· v programu prázdný. Jakmile si uºivatel zvolí vytvo°ení projektu,
vytvo°í se nový a automaticky se do n¥j p°idá nová stránka, na které je jiº
denován návrhový blok. Uºivatel má dále moºnost vytvá°et nad prvním
návrhovým blokem dal²í bloky.

Obrázek 3.2: Objektový model.
Kaºdá z t°íd p°edstavuje v programu nemén¥ d·leºitou £ást, jejich jednotlivý význam je následující:
 Wesna

Udrºuje informace o návrhovém prost°edí.
Vytvá°í strukturu a vzhled celého programu.
Obsahuje seznam práv¥ otev°ených projekt·.
 CProject

Udrºuje informace o projektu.
Nese informace o vloºených komponentách do projektu.
Obsahuje seznam stránek.
 CPage

Udrºuje informace o stránce, které se budou generovate do HTML.
Obsahuje základní objekt návrhového bloku.
 CTextLabel

Udrºuje informace o návrhovém bloku v podob¥ objektu typy RichTextBox. Ostatní bloky mohou být vytvá°eny pouze nad ním.

Návrhové prost°edí
3.2
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Komponenty

P°i spu²t¥ní programu jsou do pam¥ti automaticky z p°edem nadenovaného adresá°e na£ítány komponenty pro moºnost vloºení. Zárove¬ s tím
je vytvo°eno menu, kde kaºdá poloºka p°edstavuje jednu komponentu.
Kaºdá komponenta je prezentována adresá°em s následující strukturou,
díky které je komponenta vloºena do programu:
 congure.xml

Kongura£ní soubor komponenty.
Obsahuje informace o za£len¥ní komponenty do projektu, jako je název
poloºky v menu a stru£ný popis komponenty.
Jsou zde uvedeny cesty k samotnému zdrojovému kódu komponenty a
k MySQL skriptu pro vytvo°ení pot°ebných tabulek.
Dále obsahuje seznam nastavitelných konstant komponenty a seznam
metod pro vloºení obsahu komponenty do návrhového bloku.
Kongura£ní soubor má následující podobu:
1 <?xml version=1.0 encoding=utf-8?>
2 <WesnaComponent Name=m60news Title=News
3
FilePHP=modul.php FileSQL=script.sql
4
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
5
xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
6
xmlns=http://www.wesna.tym.cz>
7
<Description>Modul for control news alias short messages.</Description>
8
<Constants>
9
<ComponentProperty Name=NEWS_COUNT_OF_SHOWING_NEWS Description=Number
of showing news DefaultValue=3 Type=Int/>
10
</Constants>
11
<Methods>
12
<ComponentProperty
Name=generate Description=News DefaultValue=Show a short list of news Type=/>
13
</Methods>
14
<Utility>
15
<Util>datepicker</Util>
16
</Utility>
17 </WesnaComponent>

Obrázek 3.3: P°íklad kongura£ního souboru komponenty.

Návrhové prost°edí
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 modul.php

Zdrojový kód komponenty.
Obsahuje zdrojový kód celé komponenty. Název tohoto souboru musí
být shodný s názvem atributu FilePHP uvedeným v kongura£ním
souboru. Tento soubor je p°i exportu projektu kopírován pod
p°íslu²ným názvem denovaným v kongura£ním souboru do místa
ur£ení.
 script.sql

SQL skript komponenty.
Pokud komponenta pouºívá pro svou £innost databáze SQL, jsou prost°ednictvím tohoto skriptu poºadované databázové objekty vytvo°eny. Název
tohoto souboru musí být shodný s názvem atributu FileSQL uvedeným
v kongura£ním souboru. P°i exportu projektu dochází ke zkopírování
tohoto souboru do výchozího frameworku. Následn¥ je p°i prvním
spu²t¥ní skript vykonán a komponenta je tak p°ipravena k £innosti.
 icon.png

Ikona komponenty.
Obrázek ve formátu PNG o rozm¥rech 16x16 pixel·. Tato ikona je
pouºita v programu Wesna pro signalizaci komponenty ve vývojovém
prost°edí.
Pokud by cht¥l uºivatel p°idat vlastní komponentu do programu Wesna,
sta£í mu nahrát p°íslu²né soubory do adresá°e se jménem jeho komponenty.
Návrhové prost°edí programu Wesna zajistí jeho vloºení a poskytne jeho
metody pro vkládání do navrºených blok·.
P°i exportu projektu s novou komponentou dojde ke zkopírovaní soubor·
komponenty jako u v²ech p°eddenovaných komponent. Ve vygenerovaném
projektu je jiº komponenta obslouºena podle svých vlastních moºností.
V souboru module.php dojde k jejímu vloºení do celého projektu, a
pokud poskytne dal²í metody, umoºní svou vlastní administraci £i za£len¥ní
do vazeb skrze modul References.

Návrhové prost°edí
3.3
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Tvorba vlastního projektu.

Práce uºivatele za£ne z v¥t²iny p°ípad· vytvo°ením nového projektu a
nové stránky p°es nabídku návrhového prost°edí Wesna. Otev°e se p°ed
ním pracovní plocha pro rozmíst¥ní nových návrhových blok·. Pro umíst¥ní
nových blok· si uºivatel p°es nástrojový panel 3.4 vybere danou operaci a
vytvo°í nový blok.

Obrázek 3.4: Nástrojový panel.
Z dal²ích panel· vývojové prost°edí jsou uºivateli k dispozici následující:
 Standartní panel.

Umoº¬uje uºivateli jedním kliknutím vytvo°it novou stránku v projektu, uloºit projekt, na£íst nový, vyjmout, vloºit £i zkopírovat aktuální
blok nebo zobrazit nápov¥du k programu.

Obrázek 3.5: Standartní panel.
 Komponentový panel.

Panel zobrazuje seznam vloºených komponent do projektu p°es nabídku.
Srkze kontextovou nabídku nad kaºdou z komponent lze iniciovat vloºení
komponenty do bloku, editovat její nastavení nebo ji z projektu odstranit.

Obrázek 3.6: Komponentový panel.

Návrhové prost°edí
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Pro správu vytvo°ených blok· slouºí následující pomocné panely:
 P°ehled blok· ve stromové struktu°e.

Slouºí uºivateli pro lep²í orientaci nad vytvo°enými bloky v rámci
stránky. Zobrazená struktura je denována stromov¥, tzn. pod kaºdým
uzlem, který p°edstavuje jeden blok, je zobrazen seznam jeho d¥tí,
neboli blok· vytvo°ených práv¥ nad ním. Hlavním úkolem tohoto zobrazení je moºnost volby bloku kliknutím na jeho název v této struktu°e.

Obrázek 3.7: P°ehled blok· ve stromové struktu°e.
 P°ehled komponent umíst¥ných v bloku.

P°edstavuje uºivateli seznam generativních metod komponent umíst¥ních
v aktuálním bloku. Umoºnuje také jejich odstran¥ní, ale pouze z bloku,
nikoliv z celého projektu.

Obrázek 3.8: P°ehled komponent umíst¥ných v bloku.

Návrhové prost°edí
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 Správa vlastností bloku.

Slouºí uºivateli pro zm¥nu vizuálních vlastností bloku, dále pro nastavení jména a ur£ení vlastností pro generování. Uºivatel m·ºe zvolit,
zda-li se daný blok bude generovat jako volitelný cíl pro výstup komponent nebo zda se stane výchozím cílem v rámci stránky.

Obrázek 3.9: Panel pro správu vlastností bloku.

Návrhové prost°edí
3.4

17

Ukládání

V pr·b¥hu práce p°i vytvá°ení blok· v návrhovém prost°edí je uºivateli
poskytnuta moºnost k uloºení projektu. Samotné uloºení se vºdy vztahuje
na t°ídu CProject, která obsahuje seznam vloºených komponent a seznam
vytvo°ených stránek. Kaºdá stránka pak srze základní návrhový blok udrºuje
strukturu rozvºenýh blok·.
Data t°ídy CProject jsou uloºena do formátu XML pomocí XML serializace, kde u kaºdého ve°ejného atributu t°íd CProject, CPage a CTextLabel
je nastavena jeho prezentace v souboru XML.
1 namespace WESNA
2 {
3
/// <summary>
4
/// Class for collect page and creating project in Wesna.
5
/// There are inserting components.
6
/// </summary>
7
[XmlRootAttribute(WesnaProject, Namespace = "http://www.wesna.tym.cz
,IsNullable = false)]
8
public class CProject
9
{
10
private List<CPage> pages;
11
12
/// <summary>
13
/// Array of pages creating in project. Are save in xml.
14
/// </summary>
15
[XmlArray(Pages), XmlArrayItem(Page, typeof(CPage))]
16
public List<CPage> Pages
17
{
18
get
19
{
20
return this.pages;
21
}
22
set
23
{
24
this.pages = value;
25
}
26
}
27
}
28 }

Obrázek 3.10: Nastavení XML atribut· u t°ídy CProject.
Takto uloºený projekt lze snadno na£íst zp¥t do programu Wesna díky
XML deserializaci, je v²ak nutné takto na£tené projekty správn¥ provázat.
Za tímto ú£elem byla u t¥chto t°íd vytvo°ena metoda loadReferences, která
toto správné provázání zaji²´uje.

Návrhové prost°edí
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U t°ídy CTextLabelu bylo nutné zm¥nit návrhovou strukturu. P·vodn¥
tato t°ída potomkem t°ídy RichTextBox. Av²ak pro pouºití XML serializace
bylo nevyhnutelné tuto d¥di£nost zru²it, jelikoº t°ída RichTextBox není serializovatelná a serializaci p°edka zru²it nejde. Následkem toho vznikla ve t°íd¥
CTextLabel privátní prom¥nná View, která tuto d¥di£nost svým zp·sobem
nahradila. Serializace této prom¥nné probíhala ktivn¥, byly vytvo°eny ktivní vlastnosti t°ídy CTextLabel, které p°ímo ovliv¬ovaly skrytý RichTextBox.
1 namespace WESNA.Objects
2 {
3
public class CTextLabel : Object
4
{
5
private RichTextBox view;
6
private String viewWidth;
7
8
/// <summary>
9
/// Richtext presented this object in wesna gui.
10
/// </summary>
11
[XmlIgnore] public RichTextBox View
12
{
13
get
14
{
15
return this.view;
16
}
17
set
18
{
19
this.view = value;
20
}
21
}
22
23
/// <summary>
24
/// Width of View.
25
/// </summary>
26
[XmlAttribute(Width)]
public String ViewWidth
27
{
28
get
29
{
30
this.viewWidth = this.view.Width.ToString();
31
return this.viewWidth;
32
}
33
set
34
{
35
this.viewWidth = value;
36
this.view.Width = Int32.Parse(value);
37
}
38
}
39
}
40 }

Obrázek 3.11: e²ení serializace pro t°ídu RichTextBox.
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Exportování projektu.

Po vytvo°ení projektu v návrhovém prost°edí programu Wesna je uºivatelem spu²t¥n export projektu, který je zaji²t¥n prost°ednictvím t°ídy
CConvert, jeº zaji²´uje p°evod navrºených blok· do zobrazovacího jazyka.
Export je provád¥n dv¥ma zp·soby:
 Export do HTML.

Tento zp·sob exportu je pouºit v p°ípad¥, ºe uºivatel nevloºil do projektu ºádnou PHP komponentu. Takto vytvo°ený projekt je sestaven
za pomocí jazyka HTML a spolu s kaskádovými styly utvá°í podobu
výsledných stránek.
P°evod vzhledu stránky je provád¥n na základ¥ odpovídajících si element·. V rámci projektu je pro kaºdou stránku vytvo°en jeden HTML
soubor s nastavenými vlastnostmi z vlastností stránky. Do t¥la HTML
stránky jsou umíst¥ny bloky, které jsou v HTML reprezentovány tagy
div, a díky kaskádovým styl·m jsou jejich vizuální vlastnosti p°evedeny
na odpovídající vzhled v HTML.
Takto vygenerovaný projekt není nutné spou²t¥t na serveru, lze jej
otev°ít i v po£íta£i za pomoci b¥ºného prohlíºe£e, nebo´ neobsahuje
skripty v jazyce PHP.
 Export s PHP frameworkem.

Tento zp·sob generovaní se spou²tí v p°ípad¥, ºe uºivatel vloºil do
projektu PHP komponentu. Struktura projektu je tém¥° stejná jako v
p°edchozím p°ípad¥ exportu, rozdílné jsou následující v¥ci:

 Výsledné stránky mají p°íponu php, jsou tedy spustitelné pouze
na serverech s Apache a PHP.
 Bloky, ve kterých jsou umíst¥ny generativní metody komponent,
jsou, podobn¥ jako v p°edchozím exportu, v html reprezentovány
tagy div, do kterých je navíc umíst¥na v jazyce PHP generativní
metoda dané komponenty.
 Výsledný projekt je vytvo°en z defaultního frameworku 4.3.
 Do defaultního frameworku jsou nagenerovány komponenty vloºené
do projektu.
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 V závislosti na pouºitých komponentách jsou do projektu p°idány
i pot°ebné utility 4.7.
 Pro projekt je vytvo°en instala£ní adresá° se skripty na vytvo°ení
tabulek v databázi.
Celý projekt je vygenerován do p°edem nadenovaného adresá°e. K
jeho spu²t¥ní je nutné jej umístit na server s podporou PHP a databázemi
MySQL a provést instala£ní skript. Poté je projekt p°ipraven k pouºívání,
uºivatel se m·ºe p°ihlásit do systému a za£ít vytvá°et obsah svých
stránek.

Kapitola 4
Generovaná £ást
Druhou £ástí programu WESNA je generované prost°edí pro administraci webových stránek vytvo°ené pomocí skriptovacích jazyk· HTML a
PHP s podporou databází v MySQL. Pro uºivatele nabízí °adu moºností,
jak výsledné stránky spravovat. Po p°ihlá²ení se uºivateli zp°ístupní administrátorské menu, kde kaºdá z p°idaných komponent, která nabídne moºnost
správy, získá i poloºku v menu.
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Základní my²lenka

Generovaná £ást se skládá ze základního frameworku, základních a dynamických komoponent a utilit ke komponentám. Pro správnou funkci stránek
jsou pot°ebné komponenty Connection, Page, Reference a Authorize, které
zaji²´ují základní funk£nost. Dal²í dynamické komponenty jsou navzájem
nezávislé a mohou vyuºívat funkcí základních komponent.
4.2

Struktura komponenty

Kaºdá komponenta v generované £ásti p°edstavuje objekt, který je p°i
spu²t¥ní stránky vytvo°en a uloºen do prom¥nné $GLOBALS['nazevKomponenty'].
Na tomto objektu lze dále v projektu volat jeho metody. Následuje popis
d·leºitých metod pro dynamické komponenty:
 generate()

Povinná metoda slouºící pro vygenerování vlastního výstupu komponenty, respektive jejích výsledk·. Pokud je povoleno p°idání komponenty do referen£ního volání, vyuºívá modul Reference následující
metodu k automatickému volání.

 adminControl()

Nepovinná metoda generující p°ehled o stavu komponenty. Pro kaºdou komponentu obsahuje specické moºnosti, nej£ast¥ji v²ak p°ehled
vytvo°ených objekt·, nabídku k editaci, odstran¥ní nebo vytvo°ení
nového objektu.

 generateSelect()

Nepovinná metoda vytvá°ející selektivní kombobox pro vytvo°ení reference na objekt daného modulu. Modul Reference bere v p°ípad¥
existence metody z kaºdého modulu kombobox pro zobrazení výb¥ru
referencí.
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Defaultní framework

Pro vytvo°ení generované £ásti slouºí následující výchozí struktura, do
které jsou z návrhového prost°edí p°idány vygenerované stránky spolu s
vloºenými komponentami a jejich nastavením. V závislosti na komponentách
je struktura dopln¥na o pouºité utility. Struktura výchozího frameworku:
 modules

Adresá° vyhrazený pro generování jednotlivých komponent, jejichº pojmenování zaji²´uje správné po°adí jejich volání. Vkládání komponent
do projektu se provádí automaticky v souboru modules.php.

 install

Adresá° zaji²´ující instalaci databázového prost°edí na server MySQL.
Po zadání adresá°e na serveru je postupn¥ automaticky spu²t¥n kaºdý
skript (script.sql) p°iloºený ke komponent¥.

 objects

Adresá° vyhrazený pro pomocné objekty projektu.

 css

Adresá° obsahující denici kaskádovýych styl· pro jednotlivé utility.
Vygenerované stránky mají spole£ný soubor se styly style.css.

 jscripts

V tomto adresá°i jsou uloºeny javascripty pro utility.

 images

Adresá° vyhrazený pro obrázky pot°ebné v komponentách, utilitách
nebo samotných stránkách.

 functions.php

Soubor obsahující pomocné funkce pro práci komponent.

 modules.php

Soubor °e²ící sestavení struktury celé stránky. Zajistí vytvo°ení objekt· z komponent, v p°ípad¥ nereferen£ního volání provede správné
zavolání genera£ní metody.
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Konstrukce obsahu stránky generované £ásti

Rozvrºení stránky je navrºeno pomocí uºivatelského prost°edí v jazyce
C#, kde jsou také ozna£eny bloky pro referen£ní volání slouºící jako cíle, a
p°ímo umíst¥ny dal²í komponentní generátory. Pro p°ímé zobrazení obsahu
slouºí v generované £ásti následující mechanismus dvou druh· volání:
 P°ímé volání.
 Referen£ní volání.
4.4.1

P°ímé volání

Tato funk£nost je provedena v souboru modules.php. Z p°íchozích parametr·
jsou získány prom¥nné modul a action. Prom¥nná modul obsahuju název
modulu, pro který se v p°ípad¥ existence funkce na daném modulu zavolá
p°íslu²ná metoda uvedená v prom¥nné action, jejíº obsah je vygenerován do
defaultn¥ nastaveného cíle. Zpracování dal²ích parametr· je jiº p°enecháno
na volané metod¥.

Obrázek 4.1: Princip jednoduchého volání modul·.
Tohoto volání se vyuºívá zejména v administrátorské sekci.
V p°ípad¥ p°ímého voláni není kv·li neexistenci parametru calleru spu²t¥no
referen£ní volání. Hodnoty calleru v²ak z·stávají uloºeny v SESSION.
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Referen£ní volání

Referen£ní volání obsluhuje modul Reference. Jeho hlavní funkcí je zobrazení výsledk· genera£ních metod modul· v p°íslu²ných nadenových
cílech.
Po vytvo°ení objektu (exekutora) v administra£ní £ásti se automaticky
dostaneme na stránku pro výb¥r referencí neboli odkaz· na dal²í objekty
(callery), díky kterým se ná² objekt - executor za£lení do struktury stránek.
Takto zvolené odkazy jsou uloºeny v databázi v£etn¥ zvoleného cíle pro
generování.

Obrázek 4.2: Princip referen£ního volání modul·.
Pr·b¥h vyhodnocování referencí a generování p°íslu²né struktury stránky
probíhá v následujících krocích:
1. Modul Reference obdrºí hodnotu parametru caller - název modulu a
caller id - identikátor objektu.
2. Z databáze jsou získany hodnoty executor· v závisloti na hodnot¥ dvojice caller-caller id.
3. Pro kaºdý executor je zavolána metoda generate s parametrem executor id, která zajistí zobrazení objektu p°íslu²ným modulem ve zvoleném cíli.

Generovaná £ást
4.5

26

Komponenty

Komponenta jako taková p°edstavuje programovaou £ást provád¥jící specickou £innost. Jak jiº bylo d°íve zmín¥no, pro správnou funk£nost generovaného projektu s vloºenými komponentami je nezbytné pouºítí základních komponent. Dal²í komponenty jsou navzájem nezávislé a mají k dispozici funk£nosti komponent základních.

4.5.1

Základní komponenty

Úkolem t¥chto komponent je poskytovat obecn¥ prosp¥²né sluºby (funkce)
ostatním komponentám. P°i generovaní jsou v p°ípad¥ výskytu jakékoliv dynamické komponenty vkládány do projektu i v²echny základní, mezi které
pat°í následující moduly:
 Connection

Komponenta zprost°edkovávající p°ipojení k databázi. Základními úkoly
tohoto modulu jsou podle nadenovaných p°ístupových dat vytvo°it
p°ipojení k databázi a vykonávat dotazy volané z jiných komponent.
V závislosti na typu dotazu vrací komponenta i jeho výsledek.
V p°ípad¥ dotazu typu SELECT se výsledek dotazu transformuje do
pole, v p°ípad¥ typu INSERT se uloºí poslední vloºený identikátor, v
ostatních p°ípadech se propaguje hodnota vrácená vykonáním dotazu.

 Page

Komponenta pro sestavení struktury jednotlivých £ástí stránky. V rámci
návrhové £ásti jsou pro tuto komponentu denovány volitelné cíle pro
generování. Jde o prostory ve stránce, které umoº¬ují vloºit výstupní
£ást jakékoliv dynamické komponenty. Tyto cíle jsou vyuºívány komponentou Reference, která obstarává napln¥ní cíl· generovanými výstupy.

 Reference

Samotné vazby mezi prvky vytvo°enými v dynamických komponentách jsou obsluhovány v tomto modulu. V konstruktoru jsou automaticky nastaveny hodnoty parametr· caller, následovn¥ je spu²t¥na
metoda catcher, která zajistí vyhodnocení volání na základ¥ výsledk·
získaných z databáze.
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 Authorize

Obsluhuje autorizaci jednotlivých uºivatel·. Po p°ihlá²ení uºivatele
udrºuje jeho informace v SESSION, v p°ípad¥ odhlá²ení informace
zru²í. Ostatním komponentám poskytuje moºnost identikace uºivatele
podle jeho identikátoru.
Modul poskytuje následující metody pro generování výstupu:

 generateLoginForm
Generuje standartní p°ihla²ovací formulá°. Po zadání údaj· provede
autorizaci na základ¥ porovnání výsledk· v databázi.
 generateUserInfo
Poskytuje základní informace o p°ihlá²eném uºivateli.
 generateUserMenu
Zobrazuje administrátorské menu pro p°ihlá²eného uºivatele. Ke
v²em modul·m, které obsahují metodu adminControl, vytvo°í
poloºku v tomto menu, a umoºní tak p°ístup ke správ¥ daného
modulu.
 generateUsersDetails
Zobrazí formulá° pro správu údaj· o uºivateli.
4.5.2

Dynamické komponenty

Úkolem t¥chto modul· je poskytovat uºivateli speciální funk£nost. V
rámci jejich za£len¥ní do generovaného projektu je d·leºitá jejich vzájemná
nezávislost. Ve svých metodách mohou vyuºívat funkce komponent základních, p°ípadn¥ poskytovat dal²í metody, které budou skrze komponenty základní sprost°edkovány dal²ím komponentám. Následuje popis dynamických
komponent a jejich vlastností:
 Menu

Obsluhuje navigaci stránky. Dovoluje uºivateli vytvá°et jednotlivé poloºky
úrov¬ového menu v£etn¥ jejich editace. Výsledné menu je následn¥
pomocí metody generate zobrazeno na uºivatelem denovaném míst¥
prost°ednictvím návrhové £ásti.

 Content

Vytvá°í obsahové prvky neboli £lánky pomocí Wysiwyg editoru TinyFCK.
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Slouºí p°edev²ím ke vkládání textových objekt· formátovatelných skrze
editor, dovoluje do nich také vkládat obrázky, £i hypertextové odkazy.
Pro objekt vytvo°ený touto komponentou existují dv¥ moºnosti zobrazení, podle toho, co si uºivatel zvolí p°i jeho vytvo°ení. Lze zobrazit
bu¤to celý £lánek rovnou p°i zavolání, nebo zkrácený £lánek s odkazem
na celé zobrazení. Zkráceného zobrazení se vyuºívá hlavn¥ p°i výpisu
více £lánk· najednou.
Tato komponenta poskytuje ostatním modul·m moºnost napojení odkaz· p°es reference díky metod¥ generateSelect, která vrací vytvo°ený
kombobox s odkazy na jednotlivé £lánky vytvo°ené tímto modulem.
 Enquiry

Hlavním úlohou této komponenty je zaji²´ovat a °ídit správu anket.
Kaºdý uºivatel má moºnost vytvo°it anketu, navolit si její odpov¥di,
a poté pomocí referencí uloºit vazbu na poºadovaný prvek.
Samotné hlasování do ankety je provedeno pomocí COOKIES, pro
které si uºivatel p°i vloºení komponenty p°es návrhové prost°edí zvolí
interval mezi moºností hlasování do ankety pro náv²t¥vníky. Kaºdá
nová ankety pak dává náv²t¥vníkovi stránek novou moºnost pro hlasování.

 News

Poskytuje správu pro krátké zprávy neboli novinky. P°i vloºení komponenty p°es návrhové prost°edí volí uºivatel po£et zobrazovaných
krátkých zpráv a ur£uje blok pro generování novinek. V seznamu novinek
je zobrazena pouze jejich zkrácená verze, celá novinka je poté zobrazena ve výchozím cíly.

 Forum

Umoº¬uje spravovat diskuzní fóra. Náv²t¥vník·m stránek dovoluje vkládat diskuzní p°ísp¥vky do vytvo°ených fór. Kaºdý uºivatel, který
fórum vytvo°il, má moºnost mazat p°ísp¥vky k jeho témat·m.
Tato komponenta poskytuje ostatním modul·m moºnost napojení odkaz· p°es reference díky metod¥ generateSelect, která vrací vytvo°ený
kombobox s odkazy na jednotlivé fóra vytvo°ené tímto modulem.
Stejn¥ jako komponenta Content poskytuje dv¥ moºnosti zobrazení
svých objekt·.
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 Counter

Tato komponenta sleduje p°ístupy náv²t¥vník· na stránky a udrºuje
jejich statistiky v databázi. Po£ítání p°ístupu je provád¥no p°es dv¥
kontroly. První ov¥°ení probíhá pomocí COOKIES, do kterého se ukládá hodnota sessionid pro danou relaci. Pokud nemá náv²t¥vník povoleny COOKIES, prob¥hne druhé ov¥°ení pomocí získáné IP adresy
náv²t¥vníka, která je porovnána s hodnotou IP adresy v databázi v
omezeném £asovém období navoleným uºivatelem p°i vkládání komponenty p°es návrhové rozhraní.
Takto zapo£ítané p°ístupy jsou zobrazeny pomocí metody generate,
jejíº umíst¥ní je zvoleno v návrhové £ásti.

 Gallery

Zaji²´uje správu galerií v generované £ásti. Uºivatel si vytvo°í galerii
bez obrázk·, která se uloºí do databáze, a následují dv¥ moºnosti, jak
p°idávat obrázky.
První je klasické uploadování obrázk· p°es webový formulá°, kde uºivatel postupn¥ nahrává obrázky do galerie ( maximáln¥ po 5 kusech
) v£etn¥ jejich popisk·, obrázky jsou uloºeny do databáze a umoº¬ují
uºivateli pozd¥j²í správu.
Druhým zp·sobem je zvolit adresá° na serveru, který se bude k vytvo°ené
galerii vázat a ze kterého se budou obrázky na£ítat do galerie.
Oba tyto zp·soby zaji²´ují automatické p°evzorkování obrázk· na rozm¥ry,
které si uºivatel navolil v návrhovém prost°edí. Je vytvo°en jak náhled
fotky, tak i jeho maximalita. Pro zobrazení galerie je vyuºita utilita
Light-Box, která zobrazuje maximalitu bez nutnosti refreshe stránky.
Tato komponenta poskytuje ostatním modul·m moºnost napojení odkaz· p°es reference díky metod¥ generateSelect, která vrací vytvo°ený
kombobox s odkazy na jednotlivé galerie vytvo°ené tímto modulem.
Stejn¥ jako komponenta Content poskytuje dv¥ moºnosti zobrazení
svých objekt·.
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Databázový model

Základní a dynamické komponenty vyuºívají ke své funk£nosti databázi
MySQL. Následující databázový model odpovídá struktu°e tabulek pouºívaných komponentami:

Obrázek 4.3: Databázový model komponent.
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Objekt form

P°i vývoji dynamických komponent v generované £ásti docházelo postupn¥ k psaní duplicitního kódu. Tento problém vedl ke vzniku objektu form,
který nahradil v¥t²inu edita£ních formulá°·, a umoºnil soust°edit ve²keré
uºivatelské vstupy do jednoho místa.
Pro vytvo°ení objektu form slouºí konstruktor Cform(array) s parametrem typu pole, které obsahuje následující indexy:
 name

Název vytvá°eného formulá°e. S tímto názvem jsou také spojeny názvy
vstupních polí formulá°e pro jedin¥£nou identikaci v rámci stránky.

 method

Typ metody pro práci s formulá°em. Implementovány jsou moºnosti
POST/GET.

 modulName

Název modulu, pro který je formulá° vytvá°en. Po odeslání je voláná
metoda action denována dále.

 action

Metoda volaná p°i dal²í akci s formulá°em.

 target

Url stránky, na kterou budou data formulá°e odeslána. Nej£ast¥ji je
pouºita konstanta URL.

 tableName

Název tabulky, kterou bude formulá° obsluhovat. Vytvá°í pro ni dotazy
typu SELECT, INSERT, UPDATE.

 reference

P°íznak pro dal²í chování formulá°e. Pokud je hodnota nastavena na 1,
je po odeslání formulá° p°esm¥rován na stránku s výb¥rem referencí.

Takto vytvo°ený formulá° je nutné naplnit poloºkami, které budou slouºit
jak pro zobrazení vstupního pole, tak pro získávání dat z databáze, nad
kterou je formulá° vytvo°en. Pro p°idání vstupního pole slouºí metoda addInput t°ídy Cform s následujícími parametry:
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 type

Typ vstupního pole hodnoty. Podle tohoto typu je vytvo°en p°ízna£ný
HTML prvek pro danou poloºku.

 text

Popisek poloºky. Je zobrazen p°ed generovaným vstupním polem.

 name

Název poloºky. Je pouºit pro název vstupního pole p°i konstrukci formulá°e a také jako identikátor sloupce, který je zastoupen v tabulce
v databázi pro tuto poloºku.

 order

Po°adí poloºky ve formulá°i. Poloºky jsou generovány postupn¥.

 value

Výchozí hodnota vstupního pole. Tato hodnota je vyuºita hlavn¥ p°i
editaci jiº existujícího záznamu.

 obliged

P°íznak, zda je hodnota povinná. Nabývá 3 hodnot, 0 nepovinná, 1
povinná p°i prvním vloºení ( vyuºívá se p°i vkládání hesel ), 2 povinná
vºdy.

 special

Poloºka pro speciální akce ur£itých poloºek. Vyuºívá se k zobrazení
TinyFCK editoru u textarea inputu, £i p°i práci s checkboxy.
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Pouºité utility

Pro efektivn¥j²í a uºivatelsky p°ív¥tiv¥j²í pouºítí generované £ásti jsou
zde zakomponovány následující komponenty:
 TinyFCK

Zdroj: http://p4a2.crealabsfoundation.org/tinyfck
Licence: GNU LGPL license
Jde o wysiwyg1 editor vytvo°ený spojením dvou jiº existujících editor· TinyMCE a FCKeditoru, kde z FCKEditoru je p°evzat souborový
manaºer a z TinyMCE zbytek fun£knosti.

 DatePicker

Zdroj: http://www.frequency-decoder.com/2006/10/02/unobtrusive-datepicker-widgit-update/
Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Pomocný nástroj pro výb¥r datum· do formulá°e. Zobrazuje paletu
dní s moºností výb¥ru kliknutím.

 LightBox

Zdroj: http://www.lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
Licence: Creative Commons Attribution 2.5 Generic
Slouºí pro zobrazení maximalit obrázk· v galeriích. Umoº¬uje listovat ve zv¥t²eninách a neprovádí nové na£tení stránky p°i zobrazení
obrázku.

1 WYSIWYG je anglická zkratka What you see is what you get, £eský p°eklad co
vidí² je to, co dostane².

Kapitola 5
Ukázková aplikace
Následující kapitola je v¥nována ukázkové aplikaci vytvo°ené programem
Wesna. P°edpokládáme jiº nainstalovaný program Wesna a za£neme tedy
popisem samotné tvorby projektu v návrhovém prost°edí.
Vytvo°ení projektu probíhalo v následujících krocích:
1. P°es nabídku programu zvolíme nový projekt. Automaticky se nám do
projektu p°idá nová stránka.
2. P°es nástrojový panel 3.4 vytvo°íme bloky v nové stránce a pomocí
panelu pro správu vlastností bloku 3.9 upravíme jejich vzhled.
3. Do projektu umístíme skrze nabídku pot°ebné komponenty a nastavíme jejich vlastnosti.
4. V komponentovém panelu 3.6 zvolíme metody pro vlo°ení do ur£ených
blok·.
5. Nastavíme vlastnosti stránky p°es nabídku.
6. Obdobn¥ vytvo°íme stránku pro správu.
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Ukázková aplikace
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Po t¥chto krocích je jiº ná² projekt 5.1 p°ipraven pro export.

Obrázek 5.1: Ukázková aplikace vytvo°ená v návrhovém prost°edí.
Provedeme tedy export projektu do vybraného adresá°e, ve kterém p°edpokládáme funk£nost PHP a MySQL.
Po prvním p°ístupu na stránky se spustí instala£ní skript 5.2 pro vytvo°ení
tabulek v databázi.
Po odstran¥ní adresá°e s instala£ními skripty jiº m·ºeme za£ít pracovat s vytvo°enými stránkami. Výchozím uºivatelem je admin s p°ístupovým
heslem password, které si samoz°ejm¥ uºivatel m·ºe kdykoliv zm¥nit. Po
p°ístupu do vytvo°ené administrátoské sekce 5.3 lze spravovat v²echny komponenty vloºené do projektu, nap°. komponentu Forum 5.4.
V administra£ní £ásti vytvo°íme obsah pro na²e stránky 5.5, p°idáme
novinky, obsah, galerie 5.6, ankety nebo diskuzní fóra.

Ukázková aplikace

Obrázek 5.2: Instalace databáze p°i prvním spu²t¥ní projektu.
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Ukázková aplikace

Obrázek 5.3: Administra£ní sekce v ukázkové aplikaci.

Obrázek 5.4: Administra£ní sekce pro komponentu Forum.
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Ukázková aplikace

Obrázek 5.5: Stránky s vytvo°eným obsahem.

Obrázek 5.6: Galerie na ukázkových stránkách.
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Kapitola 6
Shrnutí
Program Wesna poskytuje uºivateli základní nástroje pro vytvo°ení webových aplikací s PHP komponentami. Má tak nabídnout moºnost administrace obsahu stránek a jejich vytvá°ení online.
6.1

Dal²í moºná roz²í°ení

Programem Wesna jsou poloºeny základy pro vytvo°ení webové aplikace,
jsou tu v²ak je²t¥ dal²í moºnosti, jakým sm¥rem by mohl být program Wesna
roz²í°en.
V návrhové £ásti:
 roz²í°it tvorbu HTML elemnt·, jako jsou tabulky, odkazy, obrázky
 aplikovat jiné typy pozicování pro umíst¥né elementy
 upravit náhled projektu p°ímo na serveru

V generované £ásti:
 p°idat nové komponenty, nap°. interní zprávy, datové úloºi²t¥
 implementovat vyhledávání v modulech
 roz²í°it podporu pro jiné databáze

Je tu je²t¥ spousta dal²ích drobných roz²í°ení, které budou stát za vydání
nové aktualizace pro program Wesna.
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Záv¥r

Program Wesna jsem vyvinul jakou sou£ást bakalá°ské práce a cílem
této práce bylo jeho p°edvedení. V úvodu práce jsou stanoveny cíle a postup
vývoje, dále je p°edvedena návrhová a generovaná £ást. Jako poslední je
uvedena ukázková aplikace vytvo°ená programem Wesna.
Hlavním úkolem bylo vytvo°it program, který uºivateli umoºní vytvo°it
webovou aplikaci s vlastní administrací, a tento úkol byl spln¥n.
V práci jsem shrnul své dosavadní zku²enosti s technologiemi HTML,
PHP, MySQL a C# získané jak studiem na fakult¥, tak praxí z vlastních
projekt·.
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P°íloha A
Obsah CD
Sou£ástí bakalá°ské práce je p°iloºené CD, obsahuje následující adresá°e:
Obsah CD:
 Adresá° Bakalá°ská práce obsahuje tuto práci v elektroniceké podob¥.
 Adresá° WESNA-source obsahuje projekt Visual Studia 2005 v£etn¥

zdrojových kód· a uºivatelské dokumentace.

 Adresá° WESNA-install obsahuje instala£ní soubor pro program

WESNA.

 Adresá° WESNA-example obsahuje ukázkovou aplikaci vytvo°enou

programem WESNA.

 Adresá° WESNA-doc obsahuje programátorskou dokumentaci k pro-

gramu WESNA.
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