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Úvod / Předmluva 

Motivace 

Uživatelé na různých internetových obchodech nakupují výrobky podle určitých 

kritérií. Těmito kritérii mohou být například cena, sleva u výrobku nebo také to zda 

jsou s výrobkem spokojeni a mají s ním dobré zkušenosti (opakovaně výrobek 

nakupují). Pro uživatele je určitě nepříjemné, že i přesto, že pravidelně nakupují 

nějaký výrobek a jsou s ním spokojeni, musí takovýto výrobek vždy znovu 

vyhledávat v jednotlivých kategoriích. Určitě by bylo dobré, kdyby se každému 

uživateli dokázali odlišit jeho oblíbené výrobky (resp. ty které nějak sledoval nebo 

nakoupil) a tím mu usnadnit nakupování. Důležité je se rozhodnout komu vlastně 

chci pomoci, uživateli při nakupování nebo majiteli obchodu zvýšit prodej. Pomocí 

zjišťování uživatelských preferencí implicitní metodou můžeme pomoci jak 

uživateli, tak správci internetového obchodu. Uživateli usnadníme vyhledávání jeho 

oblíbených výrobků a správci internetového obchodu tak zároveň zvýšíme zisk a 

počet objednávek daného výrobku. Dalším vylepšením, které by dokázalo 

uživatelům zpříjemnit práci je zasílání upozornění na email, ve chvíli kdy uživatel 

s nějakou pravidelností nakupuje určitý výrobek. Na tyto a další problémy se 

zaměřuje tato Bakalářská práce.  

 

Cíl práce 

Cílem práce je vytvoření internetového obchodu pod přenositelnou zdravotnickou 

doménou, ve kterém je použita implicitní metoda hodnocení pro zjišťování 

uživatelských preferencí. Výsledkem je i rozšíření práce o nový přístup se zasíláním 

upozornění na email na pravidelné nákupy určitého zboží.  

 

Hlavní přínosy práce 

Hlavní očekávané přínosy bakalářské práce jsou: 

 Vytvoření funkčního internetového obchodu s implicitní metodou hodnocení 

uživatelských preferencí. 

 

 Využití uživatelských dat a dat získaných pomocí implicitní metody 

hodnocení pro další experimenty a testování. 

 

 Možnost dalšího rozšíření práce například o využití uživatelského hodnocení 

v čase 
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Analýza celého obchodu:  

Obchod je vytvořen tak, aby usnadnil nakupování zákazníkovi. Proto i při registraci 

nového zákazníka se v případě zadání špatného emailu či zapomenutí vyplnění 

povinného pole, data, která zákazník odeslal nesmažou, ale uloží se, aby je nemusel 

zákazník znovu vyplňovat. Velkou výhodou je, že v případě kliknutí na odkaz 

zákazník, má uživatel na výběr mezi založením nového zákaznického účtu, zasláním 

zapomenutých zákaznických údajů a přihlášením. Zákazník si může kliknout na logo 

firmy a tím se dostane na úvodní stránku. O této možnosti je samozřejmě informován 

v pravé části obrazovky, je to rozhodně pohodlnější než hledat text s názvem úvodní 

stránka. Další výhodou je, že velká část kontroly formuláře pro registraci se provádí 

pomocí php a nepotřebujeme na kontroly  JavaScript. Přijaté objednávky se odesílají 

jak na email zákazníkovi tak zdravotnické firmě a navíc se ukládají do databáze, 

takže je možné takovou objednávku kdykoliv zkontrolovat. Zákazník je informován 

o stavu vyřízení objednávky. 
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1. Implicitní metoda pro zjišťování uživatelských preferencí  

 

1.1. Úvod do určování uživatelských preferencí  

Úvod je uvedený pouze v bodech – popisujeme hlavní výhody a nevýhody  

explicitní / implicitní metody pro určení uživatelských preferencí. 

 

Pro zjišťování uživatelských preferencí se používají dvě odlišné metody:  

1.1.1 Explicitní metoda 

 Zákazník u výrobku sám určuje hodnocení (oblíbenost), pomocí hvězdiček  

či jiného vyjádření řekne na kolik se mu výrobek líbí. 

 Analýza:  

 Zákazník přímo poskytne data i s výsledným hodnocením 

(oblíbeností) u výrobku. 

 Zatěžujeme zákazníka s určováním (nastavením) hodnocení 

(oblíbenosti) 

 Nemůžeme zákazníka donutit k určení hodnocení 

 

1.1.2 Implicitní metoda 

 Zákazník přímo neurčuje (nenastavuje) jednotlivé hodnocení (oblíbenost)  

u výrobků. 

 Preference zákazníka odvozujeme z jeho chování na stránce, zobrazení 

detailu výrobku, objednání zboží atd. 

 Nezatěžujeme zákazníka s určováním, zda se mu daný výrobek líbí či nikoliv. 

 Analýza: 

 Ulehčuje zákazníkovi práci a nenutí ho do určení oblíbenosti. 

 Výsledné hodnocení (oblíbenost) musíme určit pomocí 

hodnotící funkce, Kolaborativního filtrování či jiného 

algoritmu. 

 Získání dat je nezbytné pro určení oblíbenosti výrobku.  
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1.2. Zjišťování uživatelských preferencí 

K zjištění zákaznických preferencí pomocí implicitní metody využijeme důležité 

tabulky databáze internetového obchodu.  

 

Tabulka „hodnoceni“ obsahuje pro zákazníka (rozlišeného loginem) a výrobek 

(rozlišeného identifikačním číslem výrobku) informace o tom, kolikrát zákazník 

zobrazil detail výrobku („poc_detail_vyr“), kolikrát přidal výrobek do košíku 

(„poc_dokosiku“), kolikrát výrobek objednal („poc_objed“), jak velká byla sleva na 

výrobku („vel_slevy“) a spočítané výsledné hodnocení (oblíbenost) pro výrobek 

(„vysl_hod“).        

 

                           

Počet zobrazených detailů výrobku               Kolikrát byl výrobek přidán do košíku 

 

Login zákazníka           Identifikační číslo výrobku 

 

 
 

                         Počet objednaných výrobků                 Velikost slevy u výrobku 

 

                                              Výsledné hodnocení (oblíbenost) výrobku pro zákazníka 

Pro zvýrazněné záznamy máme uvedené konkrétní příklady výpočtů hodnocení 

 

Obrázek 1: Příklad záznamů o hodnocení (oblíbenosti) výrobků  

                   (z tabulky „hodnoceni“) u zákazníků  

 

 

 Tabulka „hodnoceni“     Zvýrazněné atributy tabulky použité pro výpočet preference 

 
Obrázek 2: Atributy (z tabulky „hodnoceni“) využívané pro výpočet preference 
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Konkrétní příklady výpočtů hodnocení (v tabulce z obrázku 1): 

Konstanty určující váhy:    váhadetailu = 3       

                                           váhavelikost slevy = 1 

                                           váhapřidání do košíku = 5       

                                           váhapočtu objednávek  = 10   

 

Vypočet výsledného hodnocení se provádí pomocí váženého průměru  

(nad agregovanými daty), u kterého je použita heuristika zajišťující zohlednění 

časového úseku (tj. hodnocení není lineární, v případě, že je zobrazeno více detailů 

výrobku není nutné vypočítávat poměr s dalšími atributy pro snížení nárůstu 

celkového hodnocení tak, aby hodnocení výrazně nepřesáhlo 1).        

Vzoreček pro výpočet výsledného hodnocení s popisem heuristiky ukazuje  

obrázek 7. 

 

Výsledné hodnocení u zákazníka „zdenek“ pro výrobek „1“ vypočteme jako: 

                              Heuristika pro slevu, výsledek zaokrouhlíme na 2 desetinná místa 

 

 (13* váhadetailu+1* váhapřidání do košíku+0* váhapočtu objednávek + (0/10) * váhavelikost slevy)/ 

(13* váhadetailu+ 1* váhapřidání do košíku+ váhapočtu objednávek+  váhavelikost slevy) =    

               = (39+5)/ (39+5+10+1) = 44/55 = 0.80 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) 

                        

Počítáme vážený průměr na agregovaných datech s heuristikou zajišťující snížení 

velikosti hodnocení v čase (tj. snížení hodnocení oproti součtu výsledků vážených 

průměrů na neagregovaných datech, kde každá akce by byla v tabulce uvedena jako 

nový záznam), v případě, že je atribut z tabulky „hodnoceni“ větší než 0 použijeme 

při součtu vah, váhu tohoto atributu vynásobenou jeho velikostí 

 

Výsledné hodnocení u zákazníka „zdenek“ pro výrobek „21“ vypočteme jako: 

Heuristika pro slevu, výsledek zaokrouhlíme na 2 desetinná místa 

 

 (14* váhadetailu+1* váhapřidání do košíku+0* váhapočtu objednávek + (10/10) * váhavelikost slevy)/ 

(14* váhadetailu+1* váhapřidání do košíku+ váhapočtu objednávek + váhavelikost slevy)= 

  = (42+5+1)/ (42+5+10+1) = 48/58 = 0.83 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) 

 

 

                                Hodnota u slevy není agregovaná, proto nevyužíváme heuristiku 

 

Výsledné hodnocení u zákazníka „pokus“ pro výrobek „14“ vypočteme jako: 

Heuristika pro slevu, výsledek zaokrouhlíme na 2 desetinná místa 

 

 (0* váhadetailu+3* váhapřidání do košíku+3* váhapočtu objednávek + (15/10) * váhavelikost slevy)/ 

(váhadetailu+3* váhapřidání do košíku+ 3*váhapočtu objednávek + váhavelikost slevy)= 

  = (15+30+1.5)/ (3+15+30+1) = 46.5/49 = 0.95 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) 

 

 

                                Hodnota u slevy není agregovaná, proto nevyužíváme heuristiku 
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Vztah tabulky „histhodnoceni“ a „hodnoceni“: 

V tabulce „hodnoceni“ si necháváme pouze aktuální (poslední) hodnocení zákazníka  

vzhledem k danému výrobku. Abychom nepřišli o informaci, jak zákazník hodnotil 

daný výrobek v postupu času uložíme vždy jeho hodnocení vzhledem k danému 

výrobku a času do tabulky „histhodnoceni“. Tj. výsledná hodnocení pro zákazníka  

a výrobek uložená v tabulce „histhodnoceni“ dávají přehled, od kdy zákazník daný 

výrobek sledoval (odkdy jsme zjišťovali hodnocení).    

 

 

 

 

                                                       čas 

 

 

 

                                                                                    ukládá se hodnocení daného 

                                                                                    výrobku v čase 

 

                                                                         výrobek 

 

                                                                jednotlivé výrobky 

 

                                                                zákazník může mít uložené hodnocení  

                    HV1 HV2  HV3 HV4         pro  více výrobků        

 

           zákazník                     hodnocení  jednotlivých výrobků 

 

      zák.     

     Obrázek 3: Graf vyjadřující vztah zákazníka, výrobků a času při určení preferencí 

    

 

Tabulka „histhodnoceni“ ukládá pro zákazníka a výrobek historii hodnocení závislou 

na čase. Tabulka „histobjednavek“ zajišťuje pro zákazníka a výrobek uložení 

informací o tom kdy byly provedeny poslední 3 objednávky a v případě zjištění 

pravidelného nakupování, možnost odeslat email s upozorněním na zapomenutí 

objednání výrobku. Tabulka „vhodnoceni“ pro zákazníka, který hodnotil výrobky 

ukládá jeho nejvyšší hodnocení.  

 

    Zvýrazněné atributy tabulky důležité pro uložení  

                                               změny zákazníkova hodnocení v čase 
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Login zákazníka               Identifikační číslo výrobku     Datum hodnocení 

 

                                                                                                    Výsledné hodnocení 

                                                                                                       (oblíbenost) 

                           

 
 

    Jednotlivá zákazníkova výsledná hodnocení (oblíbenost) pro daný výrobek v čase 

    (heuristika použitá při výpočtu udává, že hodnocení v čase není lineární) 

 

Pro uvedený příklad byly použity konstanty, určující váhu atributů, jako v obrázku 1 

(viz konkrétní příklady výpočtů hodnocení). 

 

Obrázek 4: Příklad (pouze části ze všech uložených záznamů) ukazující historii  

                   oblíbenosti jednotlivých výrobků pro zákazníky v čase  

                   (z tabulky „histhodnoceni“) 
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Obrázek 5: Model tabulek důležitých pro hodnocení (oblíbenost) v programu 

                   MySQL  Workbench 

 

Protože se internetový obchod nachází pod zdravotnickou doménou, tak máme menší 

množství zákazníků, nejvýše 52 (tj. všechny větší nemocnice v ČR, menší nemocnice 

mají dohody s většími, proto sami nenakupují). Pro zkušební verzi obchodu je 

použito 31 výrobků, v ostré verzi se bude nacházet přibližně 200 výrobků (tj. 30 pro 

každou kategorii). V případě menšího množství zákazníků nemůžeme využít 

plánovaný algoritmus Kolaborativního filtrování. Algoritmus Kolaborativního 

filtrování se používá pro doporučování výrobků na základě zjištění podobnosti mezi 

zákazníky.  

 

           Z1     9  4  5  1 3 6  7  8 2 11 12 

            

           Z2     4  8  5  1 3  6  9 0 13 14 15 

                                                                           identifikační čísla výrobků  

Obrázek 6: Jaké výrobky si oblíbili zákazníci Z1 a Z2 

 

Z obrázku 6 vidíme, že na základě podobnosti mezi oblíbenými výrobky Z1, Z2  

a výpočtu vzdálenosti Z1, Z2, kterým zjistíme, jak jsou si zákazníci podobní, je 

vidět, že při menším počtu zákazníku máme malé množství dat pro určení 

podobnosti. 

Dostali bychom velké množství zákazníků, u kterých by nebylo možné určit 

podobnost s ostatními a tím by nebylo možné určit jejich oblíbené výrobky. 

Místo zjišťování oblíbených výrobků pro více zákazníků pomocí určení podobnosti 

mezi nimi se zaměříme na zjištění oblíbených výrobků pro přihlášeného zákazníka  

(tj. určujeme oblíbené výrobky pro jednotlivce). To provedeme pomocí hodnotící 

funkce, díky níž dostaneme výsledné hodnocení (oblíbenost) výrobku pro daného 

zákazníka.  

 

Funkce použité pro implicitní metodu určení preferencí (uložené ve skriptu 2.2.13): 

1.2.1 Funkce přihlášený zákazník 

   Funkce najde login přihlášeného zákazníka, pomocí SQL dotazu  do databáze  tak,      

   že vrátí zákazníka majícího v poli zak_prihlaseny uloženou aktuální session 

   (uložena v proměnné $PHPSESSID, kterou zpřístupníme na začátku).  
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1.2.2 Funkce najdi zákazníkovo hodnocení 

   Funkce určí, zda máme záznam v tabulce „hodnoceni“ pro přihlášeného zákazníka. 

   Využijeme funkci 1.2.1 pro nalezení loginu přihlášeného zákazníka a podíváme se,    

   zda v tabulce „hodnoceni“ existuje záznam s tímto loginem. Pokud existuje vrátíme   

   řetězcem „ano“, jinak vrátíme řetězec „ne“. 

 

 

1.2.3 Funkce maximálního hodnocení zákazníka 

   Funkce zajišťuje uložení maximálního hodnocení (tj. číslo určující nejvyšší 

   oblíbenost ze všech výrobků) u zákazníka, pro kterého máme záznam v tabulce     

   „hodnoceni“. Najdeme login přihlášeného zákazníka a pro něj si pomocí funkce  

   2.2.13.a najdeme maximální hodnocení, které máme v tabulce „hodnoceni“ 

   uložené pro tohoto zákazníka. Maximální hodnocení pro zákazníka se uloží  

   do tabulky „vhodnoceni“.  Ošetřujeme i případ, že by bylo hodnocení nulové,  

   pak uložíme jako nejvyšší nulu. Tato funkce není momentálně použita pro žádný  

   výpočet, předpokládáme její budoucí použití pro určení prvních k-zákazníků, kteří  

   si nejvíce oblíbily určitý výrobek (informaci o výrobku pro toto hodnocení  

   můžeme zjistit z tabulky „hodnoceni“. 

 

 

1.2.4 Funkce obliba (vážený průměr) 

   Funkce pro výpočet výsledného hodnocení (oblíbenosti) pro výrobek a zákazníka  

   pomocí váženého průměru. Počítáme „agregovaný“ vážený průměr, 

   tj. vážený průměr na agregovaných datech. Data pro zákazníka a výrobek máme  

   v tabulce „hodnoceni“ aktualizované a pouze v jednom řádku. Váhy pro číselné 

   atributy z tabulky „hodnoceni“ máme uložené ve čtyřech proměnných (tj. váha  

   slevy u výrobku, váha zobrazení detailu, váha objednání výrobku a váha přidání  

   do košíku). Váhy jednotlivých atributů jsou určené pomocí heuristiky a to tak,  

   že objednání výrobku je nejcennější, přidáni do košíku, je přibližně polovina ceny  

   objednání, zobrazení detailu je o něco víc než polovina ceny přidání do košíku a  

   velikost slevy je nejméně cenná, tj. je rovna 1. Atributy z tabulky „hodnoceni“  

   určující chování zákazníka předáváme funkci jako parametry. Protože počítáme  

   na agregovaných datech, chceme zahrnout částečně i změnu hodnocení v čase a  

   nechceme, aby výsledná hodnota výrazně přesáhla 1. Využijeme heuristiku,  

   tj. pokud je některý z předaných atributů určujících chování větší než nula  

   (mimo slevu, která není agregovaná), tak jeho váha za použití heuristiky 

   je hodnota toho atributu vynásobená konstantou určující váhu pro tento atribut.  

   Pro slevu není heuristika použita (bereme ji jako neagregovaný atribut).  

   Jsme si vědomi, že v budoucnu bude nutné počítat s možností změny slevy v čase     

   a tedy s následným vylepšením vzorečku pro zahrnutí této změny.  

   Spočítáme součet vah, hodnotu atributu u slevy podělíme deseti, jedná se  

   o heuristiku, protože musíme brát v úvahu i případ veliké slevy a ten  

   by mohl přebít případné zobrazení několika detailů výrobku.  

   Vážený průměr s heuristikou se spočte jako: 
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   Konstanty určují váhu pro jednotlivé atributy     
   váhadetailu = 3       

    váhavelikost slevy = 1 

    váhapřidání do košíku = 5       

    váhapočtu objednávek  = 10            Hodnota i-tého atributu předaného funkci                                                                                    
 

 

 

                                                                          

                                                                       

 

 

                                                                
                                             Součet vah 

                                                Počet atributů použitých z tabulky „hodnocení“ 

   Výpočet váhy za použití heuristiky pro i-tý atribut určující preference  

                        (z tabulky „hodnoceni“ ) 

   A(i)                       w(i) .....h(i)=0  

                               

                               w(i).h(i) .....h(i)>0 
   Obrázek 7: Výpočet váženého průměru s heuristikou    
    
   Provedeme uložení výsledného hodnocení do tabulky „histhodnoceni“ společně  

   s časem, kdy byl výpočet proveden pro zákazníka a výrobek. Vznikne možnost  

   sledovat, jak se měnilo zákazníkovo hodnocení (oblíbenost) v čase. Funkce vrátí 

   vypočítaný vážený průměr s heuristikou. 
 
1.2.5 Funkce pošli upozornění emailem 

   Funkce zajišťuje zaslání emailu s upozorněním při pravidelném nakupování  

   výrobku a nenadálém zapomenutí jeho objednání. Pomocí funkce „Date“  si  

   zjistíme dnešní datum a za použití „unixového timestampu“ (funkce strtotime),  

   toto časové razítko je datumový údaj v sekundách, který je počítán od 1.1.1970,  

   a podělením konstantou 86400 (zajišťuje přepočet výsledku uvedeného 

   v sekundách na dny, tj. 1 den = 24*1 hodina = 24*3600 sekund = 86400)  

   převedeme dnešní datum na dny. Z tabulky „histobjednavek“ vybereme ty  

   záznamy, kde atribut určující čas pro zaslání emailu je různý od „-1“.  

   Pro každý záznam vyhovující podmínce se datum poslední objednávky převede  

   na dny („unixový timestamp“), provede se rozdíl dnešního data ve dnech a data  

   poslední objednávky.  Pokud je rozdíl větší než počet dní za jak dlouho se má 

   zaslat email (tuto informaci vezmeme z tabulky „histobjednavek“ a její hodnota  
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)(

)().(

1

1 







 n

iA

ihiw

n

i

n

i



 12 

   je vypočítána ve funkci 1.2.6), najdeme mail zákazníka, název výrobku a odešleme  

   upozornění na zapomenutí objednání. Po odeslání je záznam smazán z tabulky  

   „histobjednavek“.       
 
1.2.6  Funkce historie objednávek  

   Funkce zajišťuje uložení údajů o historii objednávek a výpočet doby zaslání emailu  

   při pravidelných nákupech. V případě zjištění, že tabulka „histobjednavek“  

   neobsahuje ještě záznam pro zákazníka a výrobek, zjistíme si poslední identifikační  

   číslo záznamu to zvětšíme o 1, uložíme dnešní datum a do atributu pro zaslání  

   mailu hodnotu „-1“. Pokud už záznam obsahuje, ale nebyl výrobek objednán  

   alespoň třikrát, pak pouze aktualizujeme data, ale čas pro zaslání mailu je „-1“.  

   Jakmile je výrobek objednán alespoň třikrát, tak převedeme dnešní, minulé  

   a předminulé datum na dny („unixový timestamp“). Spočítáme si aritmetický   

   průměr jako součet všech časů objednávek poděleného počtem objednávek. 

   Spočítáme rozptyl pomocí vzorečku: 

      n………. „počet objednávek“ = 3  

      Hodnota jednotlivých proměnných pro aktuální, minulé či předminulé datum  

      objednávky ve dnech 

    

                                                                Aritmetický průměr 

      
   Obrázek 8: Výpočet rozptylu    

 

   Vypočteme směrodatnou odchylku jako odmocninu z rozptylu. Normalizujeme  

   směrodatnou odchylku tak, že uděláme poměr směrodatné odchylky  

   a aritmetického průměru. Tento poměr nám určí, zda má smysl zasílat email či zda  

   jsou objednávky nahodilé. Jako periodu si určíme jeden měsíc s přesností  

   plus/minus týden, tj. konstanta pro porovnání s poměrem je 0.25  

   (1 měsíc/4 týdny = 0.25). V případě, že je tedy poměr menší než konstanta,     

   uložíme jako čas pro zaslání směrodatnou odchylku, jinak uložíme „-1“.      
 
1.2.7 Funkce hodnocení pro objednávku 

   Funkce zajistí uložení údajů z potvrzené objednávky pro výpočet výsledného  

   hodnocení (oblíbenosti) výrobku. Pokud v tabulce „hodnoceni“ nemáme  

   pro zákazníka a výrobek žádný záznam, najdeme si číslo posledního záznamu 

   v tabulce, to zvýšíme o 1, zjistíme, zda je u výrobku sleva a data uložíme  

   do tabulky. Nesmíme zapomenout, že je nutné přepočítat výsledné hodnocení  

   (oblíbenost) pomocí funkce 1.2.4. Pokud již nějaký záznam tabulka obsahuje,  

   zvýšíme počet objednávek o 1, spočteme hodnocení pomocí funkce 1.2.4 a data  

   uložíme.  
 

 
1.2.8 Funkce hodnocení pro detail 

   Funkce zajistí uložení údajů o zobrazovaném detailu do tabulky „hodnoceni“ pro  

   výpočet výsledného hodnocení výrobku. Průběh funkce je podobný jako ve funkci  

   1.2.7 pouze se provádí pro detail výrobku.   
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Obrázek 9: Kus kódu zajišťující uložení informace o tom, že zákazník zobrazil  

                   detail výrobku 

 
1.2.9 Funkce hodnocení pro přidání do košíku 

   Funkce zajistí uložení údajů do tabulky „hodnoceni“ o vložení výrobku pro  

   výpočet výsledného hodnocení. Průběh je podobný jako v 1.2.7 a 1.2.8. 

 

Při prvním přihlášení nového zákazníka k internetovému obchodu se pro něj na 

úvodní stránce zobrazí přednastavené výrobky, ze kterých může vybírat. Pomocí 

funkce 2.2.13.f zjistíme zobrazení detailu výrobku. Tuto informaci nám pomůže 

uložit funkce 1.2.8. Pro operaci přidání výrobku do košíku použijeme funkce 

2.2.13.k a 1.2.9. Pro operaci objednání výrobku využijeme skript 2.2.22, ve kterém si 

zavoláme funkci 1.2.7 pro každý objednaný výrobek z košíku zákazníka. Zjištění 

slevy u výrobku a přepočet hodnocení (oblíbenosti) je zajištěno ve všech operacích. 

Výpočet hodnocení (oblíbenosti) ze získaných dat se provede pomocí váženého 

průměru, funkcí 1.2.4. Jakmile máme u zákazníka k dispozici záznamy o 

hodnocených (oblíbených) výrobcích jsme schopni po přihlášení zobrazit na úvodní 
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stránce jeho hodnocené (oblíbené) výrobky uspořádané od nejlépe po nejméně 

hodnocené.  

 

 
Obrázek 10: Screenshot z www.e-preference.cz-zobrazená úvodní stránka  

                     přihlášeného zákazníka s jeho oblíbenými výrobky  

 

Výrobky, o kterých máme u zákazníka záznam v tabulce „hodnoceni“, 

tj. zákazník je prohlížel či si je oblíbil, jsou po přihlášení zákazníka označené žlutě 

vyplněnou hvězdičkou. Ostatní výrobky jsou označeny nevyplněnou hvězdičkou. 

V případě, že zákazník navštíví některou kategorii zjistí, že jsou výrobky z kategorie 

uspořádané od nejlépe hodnocených po nejméně hodnocené (oblíbené). Oblíbené 

výrobky jsou znázorněny pomocí žlutě vyplněné hvězdičky. Pokud výrobek z dané 

kategorie nebyl hodnocen, je oblíbenost u tohoto výrobku znázorněna pomocí 

nevyplněné hvězdičky.     

 

 
Obrázek 11: Screenshot z www.e-preference.cz-zobrazená kategorie  

                     (pro přihlášeného zákazníka), ve které jsou výrobky uspořádány  

                     od nejoblíbenějších po nejméně oblíbené 
 
Pro každého zákazníka ukládáme historii jeho zaznamenaného hodnocení (obliby) 

výrobků v čase do tabulky „histhodnoceni“. Takto je možné zjistit změnu 

zákazníkovi obliby jednotlivých výrobků v čase. Uložení informací pro historii 
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zákazníkova hodnoceni v čase provádíme ve funkci 1.2.4 (pro výpočet váženého 

průměru). 

 

 

  

Při pravidelných nákupech většího množství výrobků se snadno stane, že zákazník na 

některý z výrobků zapomene. Abychom usnadnili zákazníkovi práci s vyhledáváním 

zapomenutého výrobku, případně zákazníka upozornili na zapomenutou objednávku 

tohoto výrobku, máme zde funkci 1.2.5 zajišťující zaslání emailu s upozorněním při 

pravidelném nakupování tohoto výrobku (tj. výrobek byl koupen alespoň třikrát 

v pravidelném rozmezí). Email je odeslán pouze v případě, že objednávka nebyla 

dosud provedena a není odeslán dříve než den poté, co mělo být zboží objednáno. 

Musíme počítat s tím, že zákazník může objednat zboží i jindy, než kdy pravidelně 

objednává. Uložení informací o historii objednávek pro zákazníka a výrobek  

je provedeno do tabulky „histobjednavek“ pomocí funkce 1.2.6 a skriptu 2.2.22,  

ve kterém voláme tuto funkci pro každý objednaný výrobek z košíku zákazníka. 

Po odeslání emailu zákazníkovi je záznam vymazán z tabulky „histobjednavek“, aby 

se email neodesílal vícekrát a taky protože nevíme, zda i další objednávky tohoto 

výrobku zákazníkem budou v objednávány v pravidelném rozmezí.    

 

Datum poslední objednávky    Datum  minulé objednávky      Datum předminulé        

                                                                                                   objednávky 

 

 
                                                           

  Čas, kdy se má zaslat email s upozorněním ve dnech („-1“ je defaultní hodnota,  

  tj. neposíláme email) 

 

             
 

Zvýrazněné atributy tabulky důležité pro uložení informací určujících, zda zasíláme 

email s upozorněním či nikoliv 

 

Obrázek 12: Příklad záznamů pro zaslání upozornění email  

                     (z tabulky „histobjednavek“) 
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2. Tvorba internetového obchodu 

 

2.1. Uživatelská dokumentace  

 
Internetový obchod umožňuje registraci nových uživatelů do databáze pomocí 

vyplnění dat do formuláře, důležitá data jsou kontrolována, zda jsou vyplněna 

správně (např.: vyplnění loginu, hesla (heslo je zobrazované pomocí hvězdiček, aby 

ho jiný uživatel nemohl vidět při vyplňování), správné vyplnění emailu, atd.). V 

případě, že zákazník zapomene své přihlašovací údaje tak si muže požádat o zaslání 

nových po zadání nějakého nezbytného údaje (např.: zadání emailu, který je shodný s 

tím který zadával při registraci). Dále zde je položka košík, do které je možné 

ukládat vybrané výrobky i přesto, že zákazník není dosud přihlášený, ale jakmile 

přejdeme k pokladně (neboli k potvrzení objednávky) tak je již nutné zadat login a 

heslo.  Po přihlášení je třeba ještě zkontrolovat údaje ve vyplněné objednávce, vybrat 

způsob platby a poté dát odeslat objednávku, takto vyplněná objednávka se odešle 

naší zdravotnické firmě a také zákazníkovy, který si dané zboží objednal. V položce 

„objednávka“ může zákazník kontrolovat svoje objednávky, zda již byly vyřízeny.  

Zákazník má možnost editovat svoje údaje a kontrolovat vyřízení svých objednávek. 

Také je upozorněn na případné slevy nebo speciální akce. Může zobrazovat detaily 

jednotlivých výrobků, aby si mohl zjistit specifické údaje o daném výrobku. 

Zákazník si také může prohlédnou doporučované výrobky a případně si je přidat do 

košíku. V případě, že si neví rady tak se může podívat do nápovědy po stisknutí 

odkazu „nápověda“ nebo si přečíst nákupní či reklamační řád. Případně může 

kontaktovat přímo uvedenou zdravotnickou firmu ve všedních dnech (nabídka se 

zobrazuje pouze v pracovní hodiny).  
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2.2. Programátorská dokumentace  
 

 

Internetový obchod je umístěn na adrese http://www.e-preference.cz/. Pro tvorbu 

internetového obchodu byly použité tyto programátorské jazyky: PHP (verze 4), 

MySQL, HTML,CSS a Javascript. 

 

 
Obrázek 13: Screenshot vytvořeného zdravotnického internetového obchodu  

                     na adrese www.e-preference.cz  

 

 

Základem internetového obchodu je databáze vytvořená v MySQL, jejíž model v 

programu MySQL Workbench je v příloze („databaze.nwb“). Databázi je možné 

spravovat buďto přes nástroj phpmyadmin (údaje k phpmyadminovi ve skriptu 

sql.php), který by měl nabízet náš poskytovatel hostingu nebo přes námi vytvořeného 

„jednoduchého“ správce zdravotnického internetového obchodu.  

Tento správce je vytvořený tak, aby bylo možné editovat jednotlivé výrobky, 

přidávat nové výrobky, editovat jednotlivé kategorie výrobků, přidávat nové 

kategorie výrobků, editovat existující zákazníky s možností přidat k zákazníkovi 

poznámku, že vždy platí včas nebo že je stálým zákazníkem. Můžeme editovat 

existující objednávky a samozřejmě můžeme tyto záznamy i smazat.  

Vstup do správce bude zabezpečen pomocí jména (loginu) a hesla.   

Celý obchod je rozdělen na jednotlivé skripty z důvodu lepší přehlednosti  

a snadnějšího opravování v případě aktualizačních změn. 

http://www.e-preference.cz/
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Obrázek 14: Model databáze internetového obchodu v programu MySQL Workbench 

 

Správce je tvořený těmito skripty:  

2.2.1 Přístup (v progr. sprava/pristup.php) 

Za prvé je zde skript, který zajišťuje přístup na administrátorské stránky pouze 

autorizovaným uživatelům. Tento skript musí načítat skript, který zajišťuje připojení 

k databázi a také skript ve kterém jsou uložené jednotlivé funkce. 

  

2.2.2 Trezor (v progr. sprava/afunkce.php) 

Skript obsahuje uložené funkce.  

Máme zde funkce vypisující kompletní informaci o položce, které definují parametry 

funkce.  Funkce je vždy volána se třemi parametry. První je název tabulky, druhá 

hodnota je pole, které nám jednoznačně určuje editovaný záznam a třetí hodnotou je 

název tohoto pole. 

Dále zde je funkce, díky níž vytvoříme rozbalovací menu pro rychlou navigaci mezi 

výrobky, objednávkami apod. Funkci předáváme dva parametry. První parametr je 

dotaz, kterým si určíme jakými daty se má rozbalovací menu naplnit. Druhým 

parametrem je název, kterým se pojmenuje rozbalovací menu.  
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Poslední funkce má jediný úkol a to zobrazit seznam všech založených kategorií 

(oddělení) a pro zobrazovaný výrobek, jehož číslo je předáváno ve funkci jako 

parametr, označit kategorie podle toho, zda do ní výrobek je právě zařazen či není. 

 

2.2.3 Vizualizace objednávky (v progr. sprava/tisk.php) 

Skript pro zobrazení objednávky, jejíž číslo předáme skriptu odkazem. Tento skript 

musí načítat skript, který zajišťuje připojení k databázi. Je zde vyhledávání 

příslušného záznamu v databázi a zobrazení objednávky. 

 

 

2.2.4 Organizace (v progr. sprava/index.php) 

Hlavní skript zajišťuje správnou funkci celé správy. Pro ochranu stránky používáme 

skript z 2.2.1. Dále používáme funkce ze skriptu 2.2.2. Vyhodnocují jednotlivé akce 

prováděné pomocí správce obchodu. Odesílaní dat z formuláře, zároveň nastavíme 

pomocnou proměnnou na hodnotu „aktualizuj“. S daty předávanými z polí formuláře 

je skriptu předána informace o tom, v jaké tabulce se má aktualizace provést. Název 

aktuální tabulky uložený v pomocné proměnné. Tuto proměnnou použijeme v SQL 

dotazu pro aktualizaci dat. Další akcí je smazání záznamů, se kterými právě 

pracujeme v případě, že je tato akce požadována. Předané proměnné pomohou určit, 

jakou akci chceme provést a nad jakou tabulkou a pro jaký záznam. Záznam je 

přesně určen pomocnou proměnnou, která je názvem takového pole tabulky, které 

jednoznačně identifikuje záznam a další proměnnou, v níž je jednoznačná hodnota 

uložena. S těmito proměnnými dokážeme správně udělat smazání. Nesmíme 

zapomenout, že mezi některými záznamy jsou v databázi vazby. To znamená, že 

musíme zajistit, aby po odstranění záznamu, který je evidován i v jiných tabulkách 

došlo k odstranění i těchto souvisejících záznamů. Tuto situaci musíme ošetřit ve 

dvou případech a to: pokud rušíme kategorii nebo vymažeme výrobek z databáze. 

Pokud máme pomocnou proměnnou s aktuálním názvem tabulky rovnou hodnotě 

„kategorie“ (tzn., že jsme právě smazaly některou z kategorií), smažeme ještě 

z tabulky „vkategorii“ všechny řádky, kde se tato kategorie vyskytovala. Pokud chci 

z mojí databáze odstranit výrobek, odstraním i všechny odpovídající záznamy 

z tabulky „vkategorii“. Dále zde je akce „kategorie“, která se spouští ve chvíli, kdy 

chceme výrobek zařadit nebo vyřadit z určité kategorie výrobků. O tom, kterou 

z těchto dvou operací provádíme, informuje skript pomocí pomocné proměnné, 

kterou předáme skriptu odkazem. Odstranění výrobku z kategorie bude spočívat 

v tom, že z pomocné tabulky, do které ukládáme informace o tom, v jaké kategorii se 

výrobek nachází, odstraníme záznam, v němž je uloženo spojení požadovaného 

výrobku s kategorií. Zařazení výrobku do příslušné kategorie provedeme tak, že 

vytvořím nový záznam v tabulce „vkategorii“ a uložíme do něho informaci o 

přiřazení výrobku. Ovládání správce obchodu je tvořeno formulářem s „roletovým“ 

menu, které slouží k navigaci mezi jednotlivými záznamy. Na vytvoření těchto 

roletových menu použiji funkci z našeho skriptu pro funkce správy obchodu. Výběr 

na roletovém menu se potvrzuje odesílacím tlačítkem. Pokud chceme vytvořit nový 

výrobek, tak nejdřív zjistíme nejvyšší číslo výrobku v databázi, přičteme k němu 1 a 

získám číslo pro nový výrobek. Založím-li nový záznam s tímto výrobkem (zatím s 

prázdnými hodnotami) a pokud se podaří zápis do databáze tak nastavíme pomocnou 

proměnnou na jeho hodnotu. Tím zajistíme výpis právě tohoto záznamu. V případě 

založení nové kategorie je postup stejný jako při vkládání nového výrobku.  Nakonec 

zobrazíme příslušný záznam z našeho správce vypisující kompletní informaci o 

položce.  
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Samotný obchod je tvořený skripty: 

Používáme rámovou technologii a tím dojde k ukrytí struktury adresáře webu.  

Samotný obchod obsahuje jeden jediný rám. Pomocí rámů také odstraníme odsazení 

prohlížeče. 

2.2.5 Koordinační skript (v progr. sindex.php) 

   První skript má dva důležité úkoly: 

       2.2.5.a Obsahuje jeden rám a načítá skript 2.2.6 

       2.2.5.b Dalším úkolem je inicializace důležité proměnné $PHPSESSID.  

       Tato proměnná jednoznačně určuje uživatelovy stránky.  

       Je to jedinečný identifikátor právě probíhající session, umožňuje  

       uchovat informaci o tom, jaký zákazník je právě na session a  

       jaká objednávka je připojena k této session atd. 

 

2.2.6 Inicializační skript (v progr. index.php) 

    Další skript je základním prvkem celé sady skriptů pro samotný obchod. 

Tato stránka se volá vždy a jejím zpracováním dojde k dynamickému 

vygenerování jejího obsahu. Protože nechceme, aby se stránka ukládala do paměti 

prohlížeče, tak jsme na její začátek umístili pomocí funkce Header() údaj, do kdy 

je stránka platná.  Uložili jsme tam aktuální čas a tak musí prohlížeč pokaždé 

načíst stránku ze serveru. Dál chceme spustit session režim a získat tak proměnnou 

$PHPSESSID, kterou tvoří náhodně generované číslo, které jednoznačně určuje 

právě probíhající session.  

Dále pomocí require rozšíříme náš skript o další důležité věci:  

Načítáme zde skript, ve kterém máme uloženy informace o barevném  

provedení mého obchodu a údaje o zdravotnické firmě Chise, s.r.o., které 

používáme v programu.  

Dále zde načítáme skript, ve kterém máme uloženy mnou definované funkce. 

Jakmile načteme tento skript, tak tyto funkce můžeme začít používat. Musíme, ale 

dát pozor na to, že funkce nesmí být deklarovaná dvakrát.  Dále zde načítáme 

skript, s jehož pomocí je zajištěno připojení k databázi a nastavují se údaje o 

připojení. 

 A poslední skript, který načítáme, je skript, ve kterém se provádí zpracování 

předávaných údajů.   

Abychom skryli předávaná data v navigačním řádku prohlížeče, máme stránku 

otevřenou v rámu. Protože nechceme, aby bylo možné otevřít stránku jinak než 

v rámu, tak na začátek této stránky vložíme zabezpečení pomocí JavaScriptu.  

Také je zde skript, který při pohybu myši zobrazuje název firmy (pouze v Internet 

Exploreru). A skript na zvýraznění při najetí myší na tabulku na pravé straně. 

Skript je tvořený kaskádovými styly, které určují například velikost a druh písma a 

další věci jako jsou styly pro menu. Také je zde převážně tvořený HTML 

značkami. Vytvořím si zde pomocí tabulek 6 jednotlivých oblastí (buněk). To, 

jakým způsobem by oblasti měly být rozloženy, můžeme vidět na obrázku 13  

(v příloze „rozlozeni.bmp“).   

V oblasti označené 1. je hlavní navigační řádek firemní stránky. Zde je logo firmy 

zdravotnické firmy Chise, s.r.o. Toto logo zároveň funguje jako odkaz na úvodní 

zobrazení obchodu. Na pravé straně jsou tři důležité odkazy (tlačítka) a to odkaz 

na zobrazení košíku, zákaznických údajů a objednávky. V tomto skriptu 

odkazujeme opět na tento skript, důležité pro firmu, ale je s jakými parametry tuto 
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stránku volám. Máme proměnnou, podle jejího obsahu skript vygeneruje příslušný 

obsah stránky nebo určitou akci. 

Další část stránky 2. tvoří tzv. košíková lišta. Zde je zobrazena informace o 

přihlášeném zákazníkovi a také aktuální stav košíku. Vytvoříme si jednotlivé 

skripty pro zbylé jednotlivé části. V levém navigačním sloupci (3.) je zobrazen 

výsledek skriptu „levého navigátoru“. Ve středním (4.) je zobrazen výsledek 

skriptu pro střední část a v pravém (5.) je zobrazen výsledek skriptu pro pravou 

navigační část.  

 

Hlavní navigační řádek                Střední část          Pravá navigační část 

 

 
 

Patička stránky             Levá navigační část               Košíková lišta                  

Obrázek 15: Rozložení stránky internetového obchodu 

 

2.2.7 Levý navigátor (v progr. leva.php) 

    Další skript je pro levou navigační část (3.). Zajišťuje podobu levého 

     ovládacího sloupce obchodu. Zajišťuje výpis všech kategorií  

     (oddělení) v obchodě, přičemž tato funkce je definovaná ve skriptu s funkcemi  

     a ve sloupci Služby. Jde o odkazy, kterými si zákazník může zobrazit jednotlivé   

     obchodní údaje, například nákupní řád, co dělat když  

     zapomene heslo, nápovědu atd. Navíc zde jsou odkazy, které se zobrazí 

     teprve až po přihlášení zákazníka (například odhlášení, zákazníkovy objednávky,  

     atd.). Poslední část levého navigačního sloupce je tvořena údaji o zdravotnické  

     firmě Chise, s.r.o. Tyto údaje načítáme ze skriptu, který uchovává údaje o firmě. 

 

2.2.8 Pravý navigátor (v progr. prava.php) 

    Dále máme skript pro pravou navigační část (5.). Protože chceme zachovat  

    jednotný vzhled všech vpravo zobrazených informací, tak si ve skriptu, 
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    kde definujeme všechny funkce, vytvoříme funkci, pomocí níž formátujeme 

    výstup. Například pokud má firma nějaké zákaznické centrum tak, pro dané okno  

    nastavíme, že je zobrazeno například pouze ve všední dny a navíc jen v určitém  

    časovém rozmezí. Například zde také může být odkaz na partnerské stránky, 

    pokud to firma vyžaduje.   

 

2.2.9  Centrální navigátor (v progr. stred.php)  

    Je skriptem pro střední část (4.). Tento skript je tvořený přepínačem,  

    který používáme na předávanou proměnnou a v závislosti na hodnotě  

    proměnné zobrazí danou podobu stránky. Tato proměnná je předávaná  

    v odkazech i ve formulářích. Pokud proměnná není definována, tak její  

    hodnota se nastaví na defaultní (základní) zobrazení, v takovém případě se zobrazí    

    úvodní stránka obchodu. Pro tento účel využíváme funkci (definovanou ve skriptu  

    s funkcemi) k zobrazení nadpisu. Nadpis je závislý na právě probíhající akci, která   

    je této funkci předána jako parametr. Přepínač pracuje tak, že v závislosti na tom  

    jakou požadujeme od obchodu akci, načteme stránku, případně spustíme funkci  

    nebo nastavíme hodnotu. Pokud je akcí zobrazení kategorie, tak se nastaví dotaz  

    tak, aby se vybraly výrobky dané kategorie a spustí se funkce, které slouží 

    k vypsání nalezených výrobků. 

 

2.2.10 Modulátor barev (v progr. nastav.php) 

    Tento skript používáme k nastavování barev jednotlivých tabulek  

    a k uložení informací o naší zdravotnické firmě Chise, s.r.o. V tomto skriptu se  

    nastavují proměnné, které použijeme v dalších částech programu. Skript slouží   

    k definování konstant pro následné použití. Například, pokud zdravotnická  

    firma odpouští poštovné v případě objednání většího počtu kusů výrobků. 

 

 

2.2.11 Připojení k databázi (v progr. sql.php/sqlnet.php) 

    V tomto skriptu se definuje připojení k databázi internetového obchodu   

    vytvořenou v MySQL. Důležité údaje samozřejmě musíme doplnit  

    od poskytovatele hostingu. Výpis chybového hlášení s kontaktem na   

    zdravotnickou firmu či na administrátora je v případě, že se nepodaří 

    připojit k databázi. V takovém případě se volá funkce, která ukončí  

    skript, nesmíme ale zapomenout, že předtím je nutné vypsat značky na 

    správné ukončení html. Pokud se podaří navázat spojení s databázovým strojem 

    pomocí funkce MySQL_Select(), tak si vybereme název databáze, se kterou  

    chceme pracovat pomocí MySQL_Select_DB() tak, že jí dáme tento název jako  

    parametr.   

 

2.2.12 Automatizace akcí (v progr. nejdriv.php)  

    Neobejdeme se bez skriptu, který vykonává určité akce ještě před zobrazením 

    stránky na základě určitých povelů předaných pomocí odkazů, případně pomocí  

    potvrzení nějakého formulářového tlačítka. Tyto povely předáváme jako hodnotu  

    proměnné. Pokud by náhodou tato proměnná nebyla definována tak ji nastavíme  

    na defaultní zobrazení. To znamená, že se nám zobrazí úvodní stránka.  

    Například zde jsou akce jako:  

    2.2.12.a Zapomenutí hesla 

         V případě zapomenutí hesla zadáme nějaké soukromé údaje  

         a stiskneme tlačítko pro odeslání. Tím se, podá žádost o nové zaslání  
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         registračních údajů v případě jejich zapomenutí a provede se akce  

         definovaná pro ztrátu údajů. 

 

         
    Obrázek 16: Screenshot z www.e-preference.cz-registrace, přihlášení  

                         a zaslání zapomenutého hesla  

 

    2.2.12.b Založení nového zákazníka  

         Patří sem založení nového zákazníka. Vytvořili jsme proměnnou,  

         která odpovídá názvu tlačítka na formuláři pro založení nového 

         zákazníka. Jakmile se tlačítko stiskne, spustí se daná akce.   

         Nejdříve  pomocí dotazu do tabulky „zakaznici“ zjistíme nejvyšší číslo 

         registrovaného zákazníka. Toto číslo zvýšíme o jedničku a tím dostaneme nové  

         zákaznické číslo pro zákazníka, který poskytl své údaje pro uložení.   

         V případě neúspěšného vytvoření nového zákazníka si ukládáme informaci,  

         proč se vytvoření nepodařilo. Musí projít ověřením zda login zadaný ve 

         formuláři již někdo nepoužívá, vzhledem k tomu, že každý zákazník musí mít  

         jedinečný login. Je nutné i ověření zda bylo zadáno stejné heslo v obou  

         zadávacích polích. Samostatné ověření formulářových dat, zda jsou zadané  

         všechny povinné údaje či zda je zadaný email ve správném formátu  

         vykonáváme ve skriptu pro nového zákazníka. V případě, že některá část  

         identifikace nového zákazníka neproběhne správně, proběhne akce, která  

         vytvoří chybové hlášení.  

 

                  
    Obrázek 17: Screenshot z www.e-preference.cz-založení (registrace)  

                         nového zákazníka 
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    2.2.12.c Detailní popis výrobku 

         Na úvodní stránce je vždy jen část popisu výrobku a tato akce zajišťuje  

         zobrazení detailního popisu výrobku. Údaj o této akci se zapíše, aby bylo  

         možné sledovat, o které výrobky mají zákazníci zájem. Tuto informaci si  

         ukládáme do tabulky „kosik“.  Do pole kos_session neuložíme hodnotu právě  

         probíhající session, ale jako identifikačního textu, protože nechceme, aby bylo  

         zboží dostupné jako zboží uložené v košíku pro tuhle session. Informace  

         o nejsledovanějších výrobcích zpracováváme i funkci, kterou definujeme  

         ve skriptu s funkcemi. 

 

     
    Obrázek 18: Screenshot z www.e-preference.cz-detailního popisu výrobku  

 

    2.2.12.d Přidání zboží do košíku  

         Pro přidání zboží do košíku. Používáme proměnou, do které uložíme informaci  

         o tom, že chceme přidávat zboží do košíku, číslo uložené v proměnné, určuje  

         identifikační číslo výrobku. Ve skriptu, kde jsou definované funkce musíme 

         vytvořit funkci, která zajistí, že do košíku nejsou přidané dvě stejné   

         položky samostatně. 

 

    2.2.12.e Přihlášení k obchodu  

         Po vyplnění loginu a hesla se provede pokus o přihlášení k obchodu.  

         V tabulce „zakaznici“ se vyhledá zákazník se zadaným loginem  

         a heslem. Pokud takový zákazník existuje, tak do pole pro přihlášené  

         zákazníky se uloží číslo právě probíhající session. Od této doby je daný  

         zákazník přihlášený pro danou session. Nová registrace z jiného počítače  

         nebo z nově spuštěného prohlížeče ukončí session pro již dříve přihlášeného  

         zákazníka. Pokud takový zákazník není v databázi vypíše se chybové hlášení  

         s nabídkou rad. Když zákazník zadá správné přihlašovací údaje tak do pole 

         zak_prihlaseny se zapíše hodnota $PHPSESSID (tj. číslo právě probíhající  

         session). Zákazník se může odhlásit. Jakmile klikne na možnost odhlášení,  

         tak se do proměnné zapíše, že má dojít k odhlášení a poté co zjistíme,  

         že má dojít k odhlášení, tak do pole zak_prihlaseny uložíme nějakou hodnotu,     

         která není číslem právě probíhající session a zákazník je od této chvíle 

         odhlášený.    
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    2.2.12.f Aktualizace košíku  

         Tato akce umožňuje přepočíst výslednou částku za jednotlivé položky.    

         Můžeme tak aktualizovat položky, které máme uloženy v košíku. Jednotlivá  

         pole formuláře máme očíslovaná například kusu_x, kde x je číslo a také zde                     

         jsou skryté formulářové pole s údajem o identifikačním čísle výrobku.  

         Dále pomocí for-cyklu postupně načítáme jednotlivá formulářová pole. 

         Zde využíváme toho, že mi PHP dovolí přistupovat k proměnným  

         pomocí další proměnné. Pokud je množství v košíku menší než jedna, tak  

         provedu vymazání tohoto výrobku z košíku. V případě, že je nový  

         požadovaný počet kusů v košíku nenulový, tak se provede aktualizace položky  

         košíku pro tento záznam. 

 

      
    Obrázek 19: Screenshot z www.e-preference.cz-nákupní košík 

 

    Všechny tyto akce se vykonávají před samotným výpisem skriptu.Vypsaná data    

    jsou proto již aktualizována o tyto provedené změny. 

 

2.2.13 Knihovna funkcí (v progr. funkce.php)    

    Další skript slouží pouze jako knihovna používaných funkcí, abychom 

    mohli tyto funkce snadno volat v dalších částech programu.  

    Jednotlivé funkce:    

    2.2.13.a Funkce korekce neúspěšnosti 

          Tato funkce ošetřuje možné neúspěšné volání funkce MySQL_Query, ta  

          vykoná SQL dotaz na daném připojení a nad právě aktivní databází. Funkce  

          dostane jako parametr regulérní SQL dotaz a provede jeho zpracování na právě  

          spuštěném spojení. Uvedenou funkci není možné použít dříve než se připojíme   

          k databázi. V případě, že se nepodaří provést dotaz MySQL_Query, tak se  

          vypíše nadefinované chybové hlášení a pomocí funkce mail se odešle 

          administrátorovi email s informací o tom, že při práci nastala chyba. 

  

    2.2.13.b Funkce nevyřízených objednávek        

          Funkce umožňuje, aby si mohl zákazník průběžně sledovat stav vyřízení  

          svých objednávek. Zákazníkovi se zobrazí nevyřízené objednávky  

          a obsah databázového pole obj_vyrizeni z tabulky „objednavka“,  

          kde jsou průběžně ukládány informace o postupu vyřizování objednávky. 

          Pomocí global $PHPSESSID zpřístupníme proměnnou $PHPSESSID, 

          která jednoznačně určuje zákazníkovu session. Zjistíme, zda je pro tuto session    
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          registrovaný a přihlášený nějaký zákazník. Z tabulky „zakaznici“ vybereme  

          zákazníka, který má informaci o této session uloženou v poli zak_prihlaseny. 

          V případě nalezení zákazníka pro tuto session, provedeme dotaz do tabulky  

          „objednavka“ a vypíšeme objednávky patřící danému zákazníkovi. Seřadíme  

          je postupně podle čísla objednávky a výsledek zobrazíme.  

          Z tabulky „objednavka“ vypíšeme pouze hodnotu pole na indexu, kde jsou 

          uloženy informace pro zákazníka o stavu objednávky.  

          Nakonec vypíšeme hodnotu tohoto pole na jiném indexu, ve kterém máme 

          uloženou celou objednávku již ve tvaru Html. 

  

    2.2.13.c Funkce výpisu kategorií  

          Zboží v obchodě rozdělujeme do jednotlivých kategorií (oddělení).  

          Informace o těchto kategoriích jsou uloženy v tabulce „kategorie“.    

          Funkce slouží k vypsání jednotlivých kategorií. Kategorie tvoří postraní menu.  

          Jsou vypisovány jako odkazy a kliknutím na příslušnou položku se   

          přesuneme do daného oddělení. Pomocná proměnná slouží k načítání  

          výsledku dotazu do tabulky „kategorie“. Vypsané položky tabulky seřadíme  

          podle identifikačního čísla kategorie. Odkaz se vždy doplní o dvě proměnné, 

          jedna určuje informaci o tom, jaká kategorie byla vybrána a druhá určuje typ 

          výpisu dotazu.      

 

    2.2.13.d Funkce datování 

          V databázi můžeme zapisovat data pouze ve formátu rok-měsíc-den, kde rok  

          je rok zapsaný čtyřmístně, měsíc a den jsou zapsány dvoumístně.  

          Funkce slouží k tomu, abychom mohli zobrazit datum v tradičním českém  

          formátu den. měsíc. rok. Datum, které získáme z databáze, předáme funkci   

          jako parametr a ona vrátí datum v požadovaném formátu.  

          Využíváme zde funkci Ereg_Replace, kterou voláme se 3 parametry.  

          První je regulární řetězec určující, které části řetězce se mají nahradit. Další  

          je  řetězec, kterým se tyto části nahradí a nakonec samotný vstupní řetězec.  

 

    2.2.13.e Funkce vypsání nalezených výrobků 

          Máme funkce zajišťující vypsání nalezených výrobků. Jaké výrobky  

          jsou vypsány záleží na tom s jakým parametrem (dotazem) tuto funkci  

          voláme. Zajišťuje vypisování hodnot podle vloženého dotazu a tento výpis  

          ošetřuje. Pomocí global zpřístupníme proměnné, které obsahují informaci  

          o kategorii, hledaném textu a právě prováděné akci. Nejprve musíme zjistit  

          počet záznamů, které vyhovují dotazu. Proměnná nám určuje po kolika 

          záznamech se výpis zobrazí. Stránkování je závislé na počtu záznamů.  

          Při malém počtu záznamů můžeme stránkovat po pěti nebo po šesti  

          a při větším počtu záznamů než 300 nebo 500 můžeme stránkovat po 30  

          nebo 50 položkách. Počet nalezených výrobků se nevypisuje na úvodní   

          obrazovku. Přepínačem switch ošetříme jednotlivé nalezené počty výrobků.  

          Z důvodu toho, abychom na základě výsledku mohli výpis částečně  

          modifikovat. Pokud najdeme pouze jeden výrobek, tak nepoužijeme klasický 

          výpis, ale detailní výpis výrobku, jenž dává zákazníkovi podrobnější informace  

          o výrobku. Vytváříme navigační odkazy pro listování vícestránkovým 

          výpisem. Omezením počtu nalezených záznamů, zabráníme neúměrně   

          dlouhému načítání stránky v případě, že dotazu vyhovuje velké množství  

          záznamů. Jestliže je sleva větší než nula, tak se provede přepočet slevy  
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          z procent na koruny. Sleva se zaokrouhlí a zobrazí. Dále se zobrazí rozdíl mezi  

          původní částkou a cenou po slevě. Slevy jsou zaokrouhlovány na celé koruny  

          pomocí IntVal, funkce vracející celočíselnou hodnotu proměnné. Použijeme   

          funkci Number_Format, sloužící k formátování číselných hodnot, pro  

          formátování výstupního tvaru čísla a voláme ji se 4 parametry,  

          Number_Format(cislo, mista, carka, oddelovac). „Cislo“ obsahuje hodnotu,  

          kterou chceme formátovat, „mista“ udává počet desetinných míst, řetězec  

          „carka“ určuje podobu desetinné čárky a řetězec „oddelovac“  určuje, jak  

          vypadá oddělovač tisíců. V případě, že není žádná sleva, zobrazí se pouze    

          cena. Na konec informace o výrobku umístíme dva odkazy. Odkaz pro detailní  

          výpis, který způsobí zobrazení podrobných informací o výrobku a odkaz, který  

          způsobí přidání výrobku do košíku. V odkazu pro vložení do košíku máme  

          i další proměnné, aby se opět zobrazila stránka, odkud se vkládalo. V případě,  

          že výrobek není na prodej, zobrazí se neaktivní odkaz pro vložení do košíku.  

          Pokud nejsme na úvodní stránce, tak na konec výpisu vložíme navigační  

          listovací odkazy.  

 

    2.2.13.f Funkce výpisu výrobku  

          Funkce zajišťující výpis informace o výrobku, jehož identifikační  

          číslo je stejné s parametrem předávaným této funkci. Zpřístupníme proměnné  

          pomocí global. Pomocí dotazu, kde identifikační číslo výrobku se  

          rovná parametru funkce, vybíráme příslušný výrobek. Html značky určují 

          vzhled výpisu. Stejně jako v 2.2.13.e provádíme výpočet prodejní ceny a její   

          formátování. Pokud můžeme výrobek prodávat (tj. ve vyr_prodavat je ano),  

          zobrazíme normální odkaz pro přidání výrobku do košíku. V jiném případě  

          zobrazíme neaktivní odkaz a můžeme vypsat proč daný výrobek není  

          v prodeji. Nakonec vypíšeme podrobnou informaci o výrobku, která  

          je uložena v poli vyr_popis.  

 

    2.2.13.g Funkce výběr nadpisu   

          O tom, co se právě provádí za akci, informuje nadpis v hlavním a středním  

          sloupci. Funkce má pouze jeden parametr právě prováděnou akci a její účel je  

          přiřadit k příslušné akci odpovídající nadpis. Výběr textu pro nadpis  

          zajišťujeme pomocí přepínače switch() a proměnné určující akci. 

          V případě, že prováděná akce je „kateg“ (kategorie), je nadpis tvořen nejen  

          nadefinovaným textem, ale i názvem kategorie. Definujeme proměnnou, kde  

          využíváme kat_nazev2, kterou využíváme pro nadpis v pravé části obrazovky  

          ve funkci 2.2.13.ch.  

           

     

    2.2.13.h Funkce tvorby tabulek 

          Funkce pomůže k tomu, abychom nemuseli pracně vytvářet stále ty  

          samé tabulky, které používáme na pravé straně obchodu. Voláme ji 

          minimálně se dvěma parametry: prvním je nadpis a druhým je obsah  

          tabulky. Pomocí global si zpřístupníme proměnné, které určují barevné 

          provedení tabulek. Celý skript je tvořen příkazem echo a značkami html  

          s vnořenými dvěma parametry, se kterými funkci voláme.  

          Funkci je možné používat s dalšími parametry, které určují barevné provedení  

          tabulek.    
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    2.2.13.ch Funkce top z prodaných 

          Funkce generuje dva druhy výpisů. To o jaký typ výpisu se jedná,  

          určuje proměnná předaná do funkce. Pokud jsme v oddělení, tak  

          je zobrazováno top tohoto oddělení. Do pomocné proměnné      

          uložíme počet „nej“ výrobku, které chceme zobrazovat. Zpřístupníme 

          informaci o právě prováděné akci. V předané proměnné máme definovaný 

          způsob výpisu funkce. Pokud je tato proměnná rovna 0, tak je požadován výpis    

          nejsledovanějších výrobků. Pokud je definováno v jaké kategorii se  

          nacházíme, nastavíme si do pomocné proměnné tento dotaz.  

          Pomocí HAVING si omezíme řádky výsledku na ty, které patří do této 

          kategorie. V případě neurčené kategorie neuvádíme příkaz HAVING v SQL  

          dotazu. Nepoužije se výpis pomocí příkazu echo, ale využije se návratová  

          hodnota funkce, která je lépe zařaditelná do 2.2.13.h. Tak dostaneme výpis  

          nejprodávanějších výrobků zobrazených v tabulce pravého sloupce.  

 

    2.2.13.i Funkce setřídění podle slev 

          Funkce vypisuje výrobky seřazené podle velikosti slevy.  

          Parametr funkce určuje, kolik výrobků s největšími slevami je vypsáno. 

          Zákazník je tak neustále obeznámen s výrobky, jejichž nákup je zvláště 

          výhodný. Standardně se vypisují nejlevnější výrobky celého obchodu. 

          Pokud je zákazník v konkrétním oddělení, pak se vypíší nejvýhodnější   

          výrobky právě z tohoto oddělení. V konkrétní kategorii se dotážeme na  

          výrobky, které mají nenulovou slevu. Do výsledku nezahrnujeme výrobek,  

          jehož detail si právě prohlížíme. Výrobek musí mít odpovídající záznam 

          v tabulce „kategorie“. Z této tabulky vybíráme pouze ty záznamy, které 

          odpovídají aktuální kategorii. Předaná proměnná omezuje počet vypsaných  

          záznamů. 

 

    2.2.13.j Funkce telefonická podpora 

          Funkce zobrazuje informaci o tom, kam je možné se obrátit o telefonickou  

          pomoc při nákupu. Funkce je volána v pravé části obchodu, ale jen ve všední  

          dny a navíc ještě během pracovní doby. 

 

    2.2.13.k Funkce vlož do košíku 

          Jedna z nejdůležitějších funkcí plní úkol přidání výrobku do košíku, kde 

          identifikační číslo výrobku je parametrem funkce. Z tabulky „vyrobky“  

          vybíráme pomocí čísla výrobku údaje o výrobku (cenu a slevu). Pomocí  

          těchto údajů spočítáme současnou prodejní cenu, kterou uchováme v pomocné  

          proměnné. Zjistíme, zda již není výrobek s tímto identifikačním číslem uložen  

          v košíku, aby jsme vložili další výrobek či zvýšili počet kusů u daného  

          výrobku. Je-li výrobek již v košíku, provedeme UPDATE, aktualizaci  

          množství u daného výrobku v košíku. Pokud není zboží v košíku, tak pro  

          vložení použijeme SQL příkaz INSERT INTO. Vztah mezi daty uloženými  

          v tabulce „kosik“ a právě probíhající session zajistíme pomocí pole  

          kos_session. Sem ukládáme informaci o právě probíhající session. Abychom  

          pracovali vždy  jen s položkami pro tuto session, přidáme do všech dotazů  

          v tabulce „kosik“ podmínku ze kos_session se musí rovnat ‚$PHPSESSID‘. 
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    2.2.13.l Funkce zhodnocení velikosti nákupu  

          Funkce košíková lišta vypisuje aktuální informace o stavu naplnění našeho   

          košíku. Zpřístupníme proměnnou $PHPSESSID, abychom mohli zjistit právě  

          probíhající session a zobrazit údaje o košíku právě tomu, kdo nakupuje.  

          SQL dotazem do tabulky „kosik“ zjistíme počet kusů v košíku, počet položek 

          v košíku a celkovou cenu zboží v košíku. V závislosti na tom, kolik zboží  

          je nalezeno v košíku, upravíme texty zobrazované pro košíkovou lištu.  

          Celý výsledek funkce je vypsán do košíkové lišty.  

 

    2.2.13.m Funkce vyhledávání zákazníků 

          Funkce ověřuje, zda je zákazník přihlášený k obchodu (tj. zjišťuje jestli  

          k právě probíhající session lze najít zákazníka u něhož je v poli zak_prihlaseny  

          uloženo číslo právě probíhající session). Pokud najdeme takového zákazníka,   

          pak funkce vypíše jeho login (toho využíváme v košíkové liště).  

          Pokud není žádný zákazník přihlášený, funkce vypíše text „nepřihlášen“.  

          Definujeme globální proměnnou, která obsahuje informaci o tom, zda 

          je nějaký zákazník přihlášen.  

 

    2.2.13.n Funkce rychlého přihlášení  

          Funkce rychlého přihlášení vytváří formulářové pole se dvěma vstupními  

          textovými poli a odesílacím tlačítkem. Slouží k vyplnění loginu, hesla  

          a k jejich odeslání na ověření pokusu o přihlášení zákazníka.  

 

    2.2.13.o Funkce zviditelnění výrobků 

          Funkce, která v pravé části obchodu zajišťuje zviditelnění  výrobků, jejíž   

          prodej chceme doporučit či podpořit. Je konstruována tak, že nemusíme  

          vložit přesný počet parametrů. Protože pro druhý až desátý parametr máme  

          nastavenu předdefinovanou hodnotu -1, která se použije v případě, že  

          parametr funkci nepředáme.  Jako parametry zadáváme čísla výrobků, na které  

          chceme upozornit. Do pomocné proměnné postupně načítáme vypisované  

          výrobky a na konci odešleme tuto proměnnou pomocí jako návratovou  

          hodnotu funkce. Protože v databázi nemáme výrobek s číslem -1, tak v případě  

          že nejsou zadány všechny parametry, nezpůsobí hodnoty -1 žádnou změnu  

          ve výsledku dotazu. 

    Veškeré funkce pro samotný obchod máme umístěny právě zde z důvodu  

    přehlednosti programu.  

 

2.2.14 Zobrazení stavu košíku (v progr. kosik.php)    

    Skript plní několik důležitých úkolů. Jednak slouží k zobrazování stavu 

    košíku a za druhé umožňuje měnit počet objednaných kusů od jednotlivých druhů 

    zboží. Součástí košíku jsou i informace o cenách, aby byl zákazník podrobně  

    informován o výši svého nákupu. Abychom mohli měnit jednotlivé množství   

    položek, je skript tvořen formulářem, který po aktualizaci opět zobrazí košík.  

    Dotazem nad dvěma tabulkami získám potřebné údaje. Z tabulky „kosik“ nás  

    zajímají údaje o množství kos_mnozstvi a o ceně po slevě kos_cenasl, z tabulky 

    „vyrobky“ si doplníme vyr_nazev, vyr_dph, vyr_id.  V košíku máme  

    zobrazeny jen ty výrobky, které jsou v košíku pro tuto session (tj. kosik_session 

    se musí rovnat ‚$PHPSESSID‘).  Pro pojmenování jednotlivých formulářových  

    polí, zavedeme počítadlo řádků. Pomocná proměnna $pocitadloradku v každém  

    formulářovém poli INPUT označuje NAME=‘kusu_$pocitadloradku‘. Takto   
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    získáme pole, kterým v případě aktualizace košíku modifikujeme stav košíku.  

    Z formuláře předáváme informaci o tom, jaký výrobek je právě modifikován.  

    Na to si vytvoříme skryté formulářové pole, ve kterém máme uloženo  

    identifikační číslo výrobku. Pokud je zákazník v okamžiku zobrazení košíku   

    přihlášený, zobrazíme mu odkaz, kterým může přejít rovnou k objednávce. Jinak  

    mu nabídneme možnost vyplnění loginu a hesla či odkaz na vytvoření nového   

    zákazníka.  

 

2.2.15 Zajištění objednávky (v progr. objednavka.php)    

    Skript zajišťující objednávku. Ošetříme proměnné a inicializujeme je. Vybereme 

    z tabulky „objednavka“ tu objednávku, která patří k právě probíhající session.   

    Pokud pro tuto session ještě není žádná objednávka vytvořena, získáme číslo  

    nejvyšší existující objednávky, přičteme k němu 1 a dostaneme číslo pro novou     

    objednávku. Pokud se podaří najít pro tuto session již existující objednávku,  

    je číslem zobrazované objednávky právě nalezená objednávka.  V případě, že  

    zákazník změní své nastavení způsobu platby u objednávky, tak se do jeho  

    zákaznických údajů uloží způsob jakým platil tuto objednávku pro příští nákup.  

    Zjišťování způsobu platby u zákazníka se provádí tak, že se vybere přihlášený  

    zákazník pomocí $PHPSESSID a do pomocné proměnné uložíme pole  

    zak_obvplatba  (obvyklý způsob zákazníkovi platby) z tabulky „zakaznici“.  

    Definujeme ceny za poštovné, balné a za dobírku. Na základě zboží, které máme  

    v košíku si spočítáme cenu objednávky a v případě, že celková cena je větší než  

    konstanta určující připočítání poštovné, tak poštovné nepřipočítáme. V jiném  

    případě k celkové ceně připočítáme poštovné a balné. Pro uložení objednávky  

    používáme dvě pole tabulky. Do jednoho ukládáme emailovou kopii objednávky 

    a do druhého ukládáme celou objednávku v podobě html kódu. Celou objednávku   

    definujeme jako html kód, do kterého vkládáme údaje z různých tabulek. Údaje o  

    zákazníkovi, údaje o zboží v košíku, údaje o prodejci i poznámku, kterou  

    zákazník chce připojit k objednávce.  Do objednávky si vkládáme informace  

    o zákazníkovi z tabulky „zakaznici“ a informace o zdravotnické firmě Chise, s.r.o.  

    Z tabulky „kosik“ načteme údaje o tom, jaké zboží je v košíku uloženo a z tabulky 

    „vyrobky“ přidáme údaje o ceně, názvu, slevě a dph. V případě, že je zákazník 

    v okamžiku požadavku na zobrazení objednávky přihlášen, tak se nastaví jeho typ  

    platby a zároveň také zobrazíme odkaz pro potvrzení objednávky. Dojde  

    k zobrazení objednávky a k předběžnému zapsání objednávky do tabulky      

    „objednavka“. Objednávka je nejprve zapsána bez čísla zákazníka a tak není  

    platnou objednávkou. Platnou se stane v okamžiku potvrzení objednávky  

    zákazníkem. Pokud zákazník není v okamžiku požadavku na sestavení 

    objednávky řádně přihlášen, vypíše se upozorňující zpráva s možností přihlášení  

    nebo s založí nového zákazníka.  

 

 

2.2.16 Uvítací strana (v progr. zakladni.php)      

    Skript zajišťující uvítací stránku obchodu. Můžeme zde umístit text, který   

    informuje o speciálních slevách, novinkách atd. Vybrané výrobky,  

    které chceme, aby se zobrazily na úvodní stránce můžeme vypsat přímo  

    z databáze.  Je vypsán úvodní text a potom je použita funkce 2.2.13.e na vypsání  

    vybraných výrobků. 
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2.2.17 Formulář nového zákazníka (v progr. novyzak.php)      

    Skript pro nového zákazníka. Formulář společně s php kódem zajišťuje správné  

    vyplnění důležitých formulářových dat. Kontroluje se správné vyplnění emailu,  

    pomocí funkce ověřující email za pomoci regulárního výrazu. Detekujeme, zda  

    jsou vyplněny všechny povinné pole, pomocí funkce empty testují, zda pole není  

    prázdné.  Zajistíme, aby v případě, že zákazník vyplní nějaké pole špatně nebo   

    zapomene něco vyplnit, nemusel znovu vyplňovat již vyplněná pole.  

    Formulář funguje tak, že nejdřív je nutné kliknout na tlačítko „ověřit údaje“,  

    provede se kontrola údajů a zobrazí tlačítko „zapsat údaje“. Po kliknutí na zapsání   

    se provede nutná kontrola, zda login není již používán.   

 

 

 

2.2.18 Zákaznický účet (v progr. zakaznik.php) 

    Skript na základě toho, zda je zákazník přihlášen, zobrazí zákaznické údaje,  

    nabídne možnost přihlášení či založení nového zákaznického účtu. Pomocná  

    proměnná, která je získána v průběhu tvorby košíkové lišty je použita  

    ke snadnému určení, zda je pro tuto session zákazník přihlášen. Pokud přihlášen  

    není, zobrazíme dva formuláře. Jeden pro přihlášení již registrovaného zákazníka  

    a druhý pro případ, kdy zákazník registrován je a pouze zapomněl heslo.  

    V případě, že zákazník přihlášen není nabídne se možnost vytvoření nového  

    zákaznického účtu. V případě, že je zákazník přihlášen, tak se mu zobrazí jeho  

    zákaznické údaje a on je může snadno editovat.  

 

2.2.19 Aktualizace zákaznických údajů (v progr. editaceuctu.php)      

    Skript je tvořený formulářem v html kódem a php kódem pro kontrolu, načítaní  

    a zápis dat. Pomocí tlačítka pro aktualizaci údajů odesíláme data vyplněná  

    v tomto formuláři k dalšímu zpracování. Zpracování probíhá v tomto skriptu  

    a ve skriptu 2.2.12.  Zpřístupníme proměnné a vyhledáme, zda je na této session  

    přítomen zákazník. Pokud je zákazník přihlášen, tak zobrazíme daný typ  

    formuláře podle toho zda se editovaly údaje či nikoliv.  

  

2.2.20 Nákupní řád (v progr. nakupnirad.php)      

    Skript pro nákupní řád obchodu je pouze textová informace.  

    Jedná se o prosté html.  

    Další skripty s textovými informacemi jsou:  

    napoveda.php, ofirme.php,reklamacnirad.php,banner.php 

 

 

2.2.21 Zapomenuté heslo čí login (v progr. zaslatheslo.php)      

   Skript slouží v případě, že některý ze zákazníku obchodu zapomene heslo či login.  

   Podmínkou pro zaslání těchto údajů je email, který byl vyplněn při registraci  

   zákazníka. Zákazníkovi stačí kliknout na odkaz pro registraci a tam vyplnit tento  

   email a skript odešle přihlašovací údaje na tento mail. Pracuje tak, že pokud 

   je stisknuto tlačítko pro zaslání údajů, tak se prověří zda daný email je emailem  

   evidovaným v databázi zákazníků. Pokud ano, tak se odešle pomocí funkce mail()  

   krátká zpráva o registraci. Pokud zákazník uvedl špatný email, tak se vypíše  

   hlášení, že mail není v seznamu platných zákaznických adres.  
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2.2.22 Potvrzení objednávky (v progr. konec.php) 

   Po potvrzení objednávky dojde k jejímu zápisu do databáze objednávek,  

   to znamená k přiřazení objednávky konkrétnímu zákazníkovi. Objednávka je  

   již sestavena v okamžiku, kdy zákazník otevírá stránku objednávky. Tyto  

   objednávky nejsou platné, dokud se po potvrzení objednávky neprovede tento  

   skript. Objednávka dostane datum, vloží se první informační text pro zákazníka  

   o průběhu jeho objednávky a především se vloží do objednávky číslo zákazníka,  

   kterému tato objednávka patří. Vyhledáme email zákazníka a vybereme aktuální  

   objednávku. Pro odeslání objednávky emailem použijeme pole obj_mail.  

   Nadefinujeme email zdravotnické firmy, na kterou je objednávka zaslána. Pomocí  

   funkce StrTr() odstraníme diakritiku a odešleme kopie objednávek zákazníkovi  

   a firmě.  Po odeslání objednávky vyprázdníme košík. Objednávky jsou odesílány     

   na emailovou adresu, ale jsou dostupné i v databázi.  

 

 
Obrázek 20: Screenshot z www.e-preference.cz-potvrzení objednávky  

 

 

Zjišťování uživatelských preferencí, stejně jako určení pravidelnosti nákupu pro 

případné upozornění emailem probíhá u každého přihlášeného zákazníka. Pro testy 

bylo použito 31 výrobků. V ostré verzi internetového obchodu nasazeného  

pro použití na skutečných datech bude nutné přidání věcí pro celkovou spokojenost 

zákazníka, tj. možnost volby, zda zákazník chce zasílat upozornění emailem  

(pomocí zaškrtávacího políčka při registraci) a další vylepšení. 
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Doslov / Závěr 

Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu zdravotnického internetového obchodu, 

který je tvořen skripty pro správce a pro samostatný obchod.  

Cílem práce bylo využít implicitní metodu pro zjišťování uživatelských preferencí.   

Tuto metodu jsme navíc využili k vylepšení výpisu výrobků pro přihlášeného 

zákazníka a to tak, že vypisuje nejnavštěvovanější výrobky na úvodní stránce a 

v každé kategorii uspořádá zákazníkovi výrobky od nejnavštěvovanějších po 

nejméně navštěvované. Také jsme ji použili pro uložení záznamů týkajících se 

změny hodnocení závislé na čase. Velice důležité je použití této metody v případě, 

kdy zákazník zapomene objednat pravidelně nakupovaný výrobek. Pak si pro tohoto 

zákazníka určíme, zda jsou jeho objednávky skutečně podávány v pravidelných 

intervalech nebo zda na objednávku zapomněl. Takto jsme schopni odvodit čas, kdy 

nemocnici dochází materiál a upozornit ji emailem, případně odvodit, že na nákup 

bylo zapomenuto. Práce tedy pomáhá pro zlepšení kvality poskytovaných služeb a 

zjednodušení nakupování na internetovém obchodě. 

Možné rozšíření práce:  

Další vývoj či rozšíření se může ubírat několika směry: 

 Využití dat z historie hodnocení v čase (z tabulky „histhodnoceni“) pro 

určení změny hodnocení (oblíbenosti) u zákazníka v závislosti na čase. 

Hodnocení (oblíbenost) výrobku v čase bychom mohli pro zákazníka spočítat 

jako rozdíl maximálního a minimálního hodnocení (oblíbenosti). Díky tomu 

bychom dokázali při delším časovém úseku zohlednit ve 

výsledném hodnocení (oblibě) stáří získaných informací.  

 U zasílání upozornění emailem na zapomenutí objednání výrobku by bylo  

zajímavé vytvořit shlukování výrobků do skupin. Tj. výrobky, které byly 

objednány v jedné objednávce by se zasílali společně jedním emailem. Také 

výrobky, kterým zbývá stejný čas pro zaslání u téhož zákazníka bychom 

zařadili do jedné skupiny. Skupiny by také mohli být rozděleny podle 

důležitosti. 

 Spojením metody hodnotící funkce a Kolaborativního filtrování bychom 

mohli zákazníkům nabízet uspořádání výrobků jednak podle jejich 

oblíbenosti a také podle oblíbených výrobků ostatních zákazníků. 

 Shlukování výrobků do skupin by mohlo pomoci při doporučování 

oblíbených výrobků na základě podobnosti mezi nimi.  

 Explicitní zpětná vazba od zákazníků umožňující lepší testování v případě 

současného použití více metod pro určování hodnocení (oblíbenosti). 
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progr. …… program 
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Přílohy 

 
Obsah CD: 
Na přiloženém disku se nachází: 

 Zdrojový kód internetového obchodu v adresáři BP/e-preference 

 Tato práce ve formátu PDF: BP/documents 

 Návod pro instalaci ve formátu PDF: BP/documents 

 Model databáze v programu MySQL Workbench („databaze.mwb“): BP/others 

 Soubor rozložení obrazovky („rozlozeni.bmp“): BP/others 

 


