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Kapitola 1 
 

Úvod 
 
1.1 Motivace 
Pro pravidelného účastníka kongresů, symposií, konferencí a workshopů (dále bude 
používán pouze název „konference“) je důležité mít přehled o jednotlivých 
důležitých termínech souvisejících s konáním konference. Potřebuje mít možnost 
naplánovat si účast a termíny odeslání příspěvků na jednotlivé konference, tak aby se 
mu vzájemně nekryly termíny konání a v krátkém časovém období nemusel 
zpracovávat množství příspěvků, které by nebyl schopen včas odeslat. Musí si tedy 
jednotlivá důležitá data zapisovat do kalendáře a hlídat případné konflikty. Zároveň 
je potřeba prohledávat větší množství různých kalendářů konferencí (viz příloha A –
seznam kalendářů konferencí), případně pročítat příspěvky diskusních skupin, aby 
měl přehled o konaných akcích. Sbírání informací a jejich třídění je časově náročné, 
tudíž by bylo dobré tuto činnost alespoň částečně zjednodušit a zautomatizovat. 
Klasické papírové případně elektronické kalendáře nejsou pro tento problém 
dostačující, protože jsou příliš obecné a neumožňují přizpůsobit své chování 
specifickým potřebám. Navíc je vhodné udržovat i jiné informace o konferenci a ne 
jen data termínů, takže by bylo potřeba ještě někde dohledávat další informace. 
Webová aplikace Hlídání termínů konferencí a workshopů umožňuje většímu počtu 
uživatelů sdílet posbírané informace o konferencích. Již nemusí každý uživatel sám 
hledat informace o konferenci, ale stačí když to najde jeden, přidá do seznamu 
konferencí v aplikaci, a tím důležitá data zpřístupní ostatním uživatelům. Navíc 
aplikace   umožňuje   automatické   přidávání   konferencí   částečným   zpracováním 
e-mailů z diskusních skupin. Každý uživatel si může zobrazit konference podle 
zadaného filtru, který umožňuje zadat podmínky pro jednotlivé vlastnosti 
konference. Konference, kterých se uživatel chce zúčastnit, případně je chce jen 
sledovat, může přidat do seznamu hlídaných konferencí. U hlídaných konferencí si 
uživatel může připsat poznámku a hlavně nastavit, které důležité datum se jej právě 
týká, což umožňuje zobrazit seznam hlídaných konferencí seřazených podle 
nejbližších důležitých termínů. 
 

1.2 DBWorld 
DBWorld je aplikace, která slouží jako e-mailová diskusní skupina. Je na adrese 
http://www.cs.wisc.edu/dbworld/ a spravuje ji profesor Raghu Ramakrishnan 
z Wisconsinské university. Na stránkách je možné se zaregistrovat k příjímání zpráv 
e-mailem. Pro registrované uživatele je možnost odeslat informaci o konferenci, 
knize, volném softwaru, práci, grantu a novinkách. Pro aplikaci hlídání konferencí je 
zajímavé pouze zasílání informací o konání konferencí. Je potřebné vyplnit údaje 
zkratka, začátek, místo konání, odkaz na webové stránky, jaké příspěvky se mají 
zasílat, první termín, předmět zprávy a zdrojový soubor textu zprávy. Tyto údaje se 
ukládají v hlavičce e-mailu standardně formátované, takže je snadné je potom 
extrahovat pomocí zpracování příchozích e-mailů (Více v částí o parsování emailů). 
Na stránkách DBWorld je i kalendář konferencí, který umožňuje si jednotlivé zprávy 
pročítat přes web. 
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Kapitola 2 
 

Řešení 
 
2.1 Webová aplikace 
Webová se nazývá taková aplikace, která je umístěna na webovém serveru a 
komunikuje s klientem přes Internet nebo intranet pomocí protokolu HTTP. 
Umožňuje svým uživatelům získávat cenné informace, případně své znalosti 
zpřístupnit ostatním uživatelům. Rozsah poskytovaných služeb může být od 
drobných jednoúčelových aplikací, jako například kniha hostů až po složité systémy 
Internetových portálů a bankovních aplikací. Výsledkem webové aplikace je 
dokument ve značkovacím jazyce HTML případně XHTML, který musí splňovat 
definované standardy, které určují jeho formát. K prohlížení dokumentů HTML 
slouží webový prohlížeč, kterých je dostatek za rozumnou cenu a na většině počítačů 
je bez problémů k dispozici. Vyznačuje se snadným přístupem pro uživatele, bez 
potřeby instalace speciálního softwaru a větších znalostí problematiky informačních 
systémů. Mezi nejrozšířenější prohlížeče patří Internet Explorer, Mozilla nebo 
Opera. Velkou výhodou je nezávislost na operačním systému uživatele a na fyzickém 
umístění uživatele, pokud se jedná o Internetovou aplikaci. Webová aplikace by 
neměla být použita v situacích, kdy nelze zaručit stálý přístup uživatele na Internet, 
je potřeba interaktivní přístup k aplikaci, vyžaduje se velký přenos dat nebo je 
potřeba spolupracovat s perifériemi klientského počítače. Při vývoji webové aplikace 
je třeba dát pozor na drobné odlišnosti v zobrazování různých prohlížečů, různé 
uživatelské nastavení prohlížeče, rozdílné způsoby zobrazení při grafickém zobrazení 
a při tisku nebo na různá omezení při používání aktivních prvků, jako je například 
JavaScript.  Velkou nevýhodou webové aplikace je náročné zajištění bezpečnosti. 
Více se webovými aplikacemi zabývá prezentace [1]. 
 
Proč tuto aplikaci naprogramovat jako webovou? S rozvojem Internetu si stále více 
lidí zvyká na komfort přístupu k informacím v jakékoli situaci na jakémkoli místě. 
Tato aplikace má sloužit lidem, kteří se účastní různých konferencí po celém světě. 
Tudíž je pro ně nezbytné, aby ke kalendáři konferencí měli přístup nejen ze své 
kanceláře, ale také z domova a míst po celém světě, kde jsou zrovna na nějaké 
konferenci. Webová aplikace je pro tyto potřeby přímo ideální nástroj, pokud 
pomineme papírový zápisník. S rozvojem mobilní komunikace začíná být 
standardem přístup k Internetu z mobilního telefonu, takže v nejbližších letech se dá 
počítat s přístupností k webovým aplikacím opravdu na každém kroku. Navíc se 
v aplikaci nemanipuluje s přísně tajnými informacemi, takže nevýhoda nižší 
bezpečnosti zde nevadí. Dále potřebujeme, aby malá skupina uživatelů (správců) 
měla možnost předávat informace o konferencích velkému počtu běžných uživatelů a 
k tomu je již Internet nutností. 
 

2.2 Použité nástroje 
Webový server je aplikace běžící na Internetovém serveru, která na základě 
požadavků klienta zprostředkovává přenos webových stránek na klientský počítač. 
Pro tuto aplikaci je použit webový server Apache, který je k dispozici na většině 
webhostingových serverů a umožňuje snadné použití další nástrojů, jako je PHP, 
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MySQL,… Více informací o serveru Apache je na stránkách [2]. Alternativou by byl 
webový server Internet Information Services od společnosti Microsoft, který by  bylo 
vhodné nasadit, pokud by bylo potřeba využívat operační systém Windows. 
Informace o IIS, lze nalézt na stránkách společnosti Microsoft [3]. 
 
Webové stránky se rozlišují na statické a dynamické. Pro tuto aplikaci je třeba použít 
dynamické stránky, protože aplikace bude sbírat a ukládat informace, které pak 
zobrazí uživateli podle zadaných parametrů. Pro vytváření dynamických aplikací je 
potřeba použít nějaký speciální nástroj. Nejsnadnější je použít některý z dostupných 
skriptovacích jazyků, které jsou prováděny na straně serveru. Aplikace je 
naprogramována v jazyce PHP, který je k dispozici na většině webhostingových 
serverů, je nezávislý na platformě, umožňuje snadné použití databázových serverů, 
jako je například MySQL. PHP je jazyk syntaxí blízký jazyku C a tudíž je pro řadu 
vývojářů velice blízký. Jelikož je velmi rozšířený a používaný velkým množstvím 
programátorů je snadné nalézt spoustu již hotového kódu, či celé aplikace. 
Domovská stránka projektu PHP je [4] a velmi užitečnou knihou při učení 
programování v jazyce PHP je kniha [5] a také server [6].  Na straně uživatele jsem 
pro drobné potřeby použil JavaScript, který ale může způsobit problémy u uživatelů, 
kteří mají v prohlížeči z bezpečnostních důvodů zakázáno provádění 
JavaScriptových příkazů. 
 
Jako databázový server byl použit relační databázový systém MySQL opět kvůli 
rozšířenosti a snadné dostupnosti. Další informace lze nalézt na stránkách databáze 
MySQL [7]. 
 
Kombinace Apache, PHP a MySQL byla použita, protože dohromady je to silný a 
velmi doporučovaný způsob, jak snadno a efektivně vytvářet dynamické internetové 
stránky. 
 
Celé stránky splňují standard XHTML 1.0 Strict, což bylo ověřeno validátorem na 
validator.w3.org. 
 

2.3 Zabezpečení 
Bezpečnost v Internetu je v dnešní době velmi rozšířené téma. Jelikož Internet je síť 
přístupná v podstatě každému, je nutné zvážit, jak důvěrná data aplikace uchovává 
nebo zpracovává a podle míry jejich bezpečnosti zvolit vhodná opatření.  
Útokem bychom v popisované aplikaci mohli nazvat zcizení dat (osobních dat 
uživatele, jako je e-mail nebo termíny jeho plánovaných konferencí), nebo změnu 
uložených dat. Po zvážení dojdeme k závěru, že nejvážnějším problémem by mohl 
být únik osobních dat, zejména e-mailové adresy. Aktivní útok na uložená data je 
vzhledem k jejich povaze nepravděpodobný. Aplikace nebyla navrhována s ohledem 
na zvýšenou bezpečnost. Pokud by v budoucnosti vyvstala potřeba vyššího stupně 
ochrany, doporučil bych přístup k aplikace zabezpečit technologií SSL, která 
zabezpečuje nejen přenášená data ale i hesla proti zcizení. Právě ochrana před 
zcizením hesla je hlavní opatření snižující jen potenciální možnost aktivního útoku. 
Dalším opatřením by bylo zvolení vhodného  mechanismu povinné změny hesel 
uživatelů. 
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2.4 Uživatelský účet 
Způsob jakým má vznikat uživatelský účet může nastavit uživatel s patřičným 
správcovským právem, více v části o možnostech nastavení správcem. Jaká data mají 
být o uživateli ukládána? Snažil jsem se o co nejmenší množství vyžadovaných 
informací od uživatele, protože sám jako uživatel mnoha webových aplikací nerad 
zveřejňuji jakékoliv osobní informace. Takže jsem aplikaci navrhl tak aby stačilo 
pouze uživatelské jméno a jednoduché heslo. Volitelnou součástí je e-mail, který je 
pouze pro zasílání informací. 
Při vytváření uživatelského účtu nastávají problémy s omezením vstupních dat. 
Nejdříve se kontroluje jestli uživatel má vůbec právo vytvářet uživatelské účty, více 
v části o správě aplikace. Vstupní data jsou přihlašovací jméno, heslo, heslo pro 
kontrolu a kontaktní e-mail. Pro přihlašovací jméno jsem udělal omezení na délku 20 
znaků, které mohou být pouze velká a malá písmena bez diakritiky a čísla. Heslo 
musí obsahovat minimálně jeden znak a maximálně 20 znaků. Není nijak omezen 
výběr znaků ani složitost hesla, více v části o bezpečnosti. Samozřejmě se musí 
shodovat heslo a heslo pro kontrolu. E-mail může mít maximálně 50 znaků a musí 
mít platný formát. Umožnil jsem e-mail vůbec nezadat, protože pro funkčnost 
aplikace není důležitý, záleží pouze na uživateli, jest-li chce využívat výhody 
zadaného e-mailu nebo nerad zveřejňuje e-mail z obavy před zneužitím pro zasílání 
spamu. Dále se kontroluje, zda již uživatelské jméno existuje. Při porušení 
libovolného omezení se účet nevytvoří a zobrazí se varování. Zůstanou vyplněná 
pole přihlašovací jméno a e-mail. Hesla se z bezpečnostních důvodů musí zadat 
znova. Pokud všechna data odpovídají vstupním podmínkám dojde k vytvoření účtu 
a uživatel je o úspěšném uložení informován. 
Každý uživatel si může nastavit své vlastní chování některých funkcí aplikace. Může 
si nastavit automatické přihlašování z ip adresy, případně doménového jména. Tuto 
funkci můžou využít pouze uživatelé, kteří mají svou unikátní a pevnou ip adresu. 
Uživatel si může nastavit automatické zasílání informací na e-mail zadaný při 
registraci. Dalším užitečným nastavením je možnost vybrat si počet zobrazených 
konferencí na jedné stránce, protože uživatelé mají různé nastavení monitoru a jiné 
zvyky. Někdo raději více „kliká“ myší, jiný zas rád použije posuvník stránky. 
 

2.5 Vlastnosti konference 
Jedním z klíčových problémů je výběr potřebných vlastností konference. Dají se 
rozdělit na vlastnosti informační povahy a na data, která jsou významná pro správnou 
funkci kalendáře. Informačními daty jsou název, zkratka, organizátor konference, 
odkaz na Internetové stránky konference, adresa, město, stát, kontinent, obor, témata 
a sborník. Data pro řazení konferencí podle stavů jsou abstrakt, vyrozumění o přijetí, 
rozšířený abstrakt, článek, potvrzení přijetí, camera-ready, registrace, začátek a 
konec. Dalšími vlastnostmi je propojení mezi konferencemi. Konference mohou mít 
dva různé vztahy. První typ vztahu je vztah rodič a syn, kde se u konference nastaví 
její rodičovská (nadřazená)  konference, a potom u výpisu detailů konference se 
zobrazí rodičovská konference a seznam podřízených synovských konferencí. 
Druhým typem vztahu jsou takzvané kolokované konference, kde se pouze určuje, že 
tyto konference spolu souvisí, ale již se blíže nespecifikuje z jakého důvodu. 
Důvodem může být stejné místo, téma, organizátor,… Pokud se toto spojení 
nadefinuje u jedné konference je automaticky zobrazováno i u konference druhé, 
stejně tak pokud je u jedné konference smazáno, je zrušeno u obou. Tedy postavení 
obou konferencí je v tomto vztahu rovnocenné. 
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Při zobrazování seznamu konferencí se zobrazuje zkratka konference, název, datum 
začátku a konce konference, adresa místa konání, obor a krátký seznam témat. Pokud 
se seznam zobrazuje přihlášenému uživateli jako seznam hlídaných konferencí, tak 
se zobrazuje ještě aktuální stav a nejbližší datum, které se uživatele týká. 
Vytvářet, upravovat a mazat konference můžou pouze uživatelé s požadovanými 
správcovskými právy (viz část o právech). Vytváření nové konference je možné po 
kliknutí na odkaz „Přidat konferenci“ v hlavním menu. Změnit informace u již 
existující konference je možné po kliknutí na obrázek symbolizující úpravu, buď 
v seznamu konferencí, nebo u výpisu detailů konference. Smazat konferenci je 
možné po kliknutí na symbol „X“. Při pokusu o smazání konference, je potřeba 
potvrdit smazání konference. Při editaci nebo vytváření nové konference se 
kontroluje, zda jsou vyplněna všechna povinná pole. Povinná pole jsou název, 
zkratka, datum začátku a datum konce konání konference. 
Stejně jako u uživatelských účtů bylo třeba i u konferencí určit typ a maximální 
délku jednotlivých vlastností. U vlastností, kde se zadává datum není potřeba nic 
řešit. Název má maximální povolenou délku 100 znaků a zkratka 20 znaků. Dále 
organizátor, Internetový odkaz, adresa, město, stát a obor mají znaků 100. Krátký 
seznam témat může mít až 200 znaků a úplný seznam témat může mít maximálně 
60 000 znaků, stejně jako vlastnost sborník. V případě porušení některého omezení 
nedojde k uložení konference, zobrazí se informativní text a odeslaná data, tak aby 
uživatel pouze snadno opravil chybu a konferenci se pokusil uložit znovu. 
 

2.6 Kalendář hlídaných konferencí 
Pokud se stránky zobrazují přihlášenému uživateli je u výpisu detailů konference 
možnost přidat konferenci mezi hlídané konference. Pokud je konference mezi 
hlídanými může uživatel nastavit stav, podle svého vztahu ke konferenci. K hlídané 
konferenci si může uživatel ještě dopsat svůj osobní komentář. 
Stavy hlídané konference jsou hlídána, poslán abstrakt, poslán rozšířený abstrakt, 
poslán článek, poslán camera-ready, zaregistrován, neposílám článek, článek 
zamítnut, přesto jedu a článek zamítnut, nejedu.Pokud uživatel již nechce konferenci 
dále hlídat, může jí odstranit ze seznamu hlídaných konferencí kliknutím na odkaz 
„nehlídat“. 
 

2.7 Filtrování konferencí a zajímavé konference 
Zobrazit konference lze i podle zadaných filtrů na jednotlivé vlastnosti konference. 
Uživatel si může nastavit podmínky tak, že spojí vlastnost a požadovanou hodnotu 
vybraným operátorem. Operátor „obsahuje“ požaduje, aby zadaná vlastnost 
obsahovala v libovolné části požadovaný řetězec. Operátor „přesně“ splní podmínku 
pouze, když se hodnota vlastnosti přesně rovná požadované hodnotě. Operátor 
„začíná“ respektive „končí“ požaduje, aby hodnota vlastnosti začínala respektive 
končila na zadaný řetězec. Dalšími operátory jsou „větší“, „větší nebo rovno“, 
„menší“, „menší nebo rovno“, které najdou využití hlavně u datových vlastností. 
Posledním operátorem je „neobsahuje“, který požaduje, aby v hodnotě vlastnosti 
nebyl nikde obsažen zadaný řetězec. V seznamu konferencí zobrazeném podle filtru 
se zobrazí ty konference, které splňují všechny zadané podmínky. 
Registrovaný uživatel si může vytvořit a pojmenovat několik filtr ů a podle nich si 
zobrazit pro něj zajímavé konference. Konference se zobrazí v seznamu zajímavých, 
pokud splňuje podmínky alespoň jednoho filtru. 
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2.8 Správcovské nastavení aplikace 
Nastavení aplikace, které je přístupné jen uživatelům se správcovskými právy se dělí 
do tří částí. 
V části „Správa uživatelů“ je možné vytvořit nového uživatele, zrušit uživatele a 
nastavit práva (více v části o právech a o uživatelském účtu).  
V další části „Vznik uživatelského účtu“ je možné nastavit úroveň zabezpečení 
vytváření uživatelského účtu. Vznik uživatelského účtu má tři úrovně. První 
nejvolnější úroveň je, že každý návštěvník stránek si sám může vytvořit účet, bez 
omezení. Druhá úroveň umožňuje vytvářet účty jen z povolených ip adres nebo 
domén, které je zde možné nastavit. Třetí a nejpřísnější úroveň umožňuje vytvářet 
nové účty jen uživatelům s patřičným právem. 
Poslední správcovské nastavení je „Zakázané IP, domény“, kde je umožněno zakázat 
přístup z ip adres nebo domén. Což umožňuje například zablokovat přístup 
uživatelům, kteří se snaží stránky jakýmkoliv způsobem poškodit. 
 

2.9 Práva uživatelů 
Práva, která lze uživatelům přidělit se rozdělují do dvou skupin. První jsou práva 
týkající se konferencí, těmi jsou přidávat konference, upravovat konference 
uživatelem přidané, upravovat všechny konference, mazat uživatelem přidané 
konference a mazat všechny konference. Druhou skupinou práv jsou práva 
správcovská, mezi které patří přidávat uživatele, mazat uživatele, přidělovat práva 
uživatelům, přidělovat správcovská práva uživatelům, nastavovat úroveň vytváření 
uživatelských účtů a zakazovat přístup z ip adres a domén. Pokud uživatel nemá 
požadované právo, tak mu není akci, kterou právo povoluje, dovoleno provést a 
navíc se mu nezobrazuje odkaz vedoucí k této akci. 
  

2.10 Parsování e-mailů 
Součástí aplikace je i velmi jednoduché parsování e-mailů, které obsahují informace 
o konferencích. Poté, co je e-mail doručen do schránky, je zpracován různými 
knihovnami a výsledky těchto zpracování jsou předány knihovně, která z několika 
řešení vybere to nejlepší. V knihovně lze libovolně naprogramovat podmínky pro 
porovnávání jednotlivých řešení. Knihovny, které se starají o zpracování e-mailu, lze 
snadno přidávat a mohou být naprogramovány v různých jazycích, záleží pouze na 
podpoře operačního systému. Po vybrání nejlepšího řešení zpracování e-mailu skript 
zjistí, jestli konference s touto zkratkou a začátkem již existuje. Pokud konference 
existuje, text e-mailu je pouze uložen jako související dokument ke konferenci. 
V případě, že konference neexistuje je přidána, ale je nastaveno, aby se zatím 
nezobrazovala. K jejímu zobrazení dojde až po kontrole správcem serveru, který 
může doplnit chybějící údaje. Text e-mailu je uložen jako související dokument. 
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Kapitola 3 
 

Uživatelská dokumentace 
 

3.1 O aplikaci 
Aplikace usnadňuje pravidelnému účastníkovi kongresů, symposií, konferencí a 
workshopů hlídání termínů jejich uzávěrek a konání. Dále v textu budou konferencí 
myšleny všechny tyto události. Máte možnost si vybrat z velkého množství 
konferencí ty, které vás zajímají a nastavit si, ve které fázi příprav účasti na 
konferenci se nacházíte. Podle těchto informací se zobrazí kalendář důležitých 
termínů. Výběr usnadňují filtry a řazení konferencí.  
 

3.2 Požadavky 
Pro bezproblémový běh aplikace je potřeba webový prohlížeč na libovolném 
operačním systému. Je vhodné mít povoleno vykonávání JavaScriptu, ale aplikace i 
bez něj funguje, jen jsou omezené některé funkce při editaci konference. 
 

 
Obr. 1 - Výchozí stránka nepřihlášeného uživatele 

 

3.3 Jak vytvořit účet 
Na hlavní stránce pod přihlašovacím formulářem je odkaz „Nový uživatel“. Po 
kliknutí na tento odkaz se zobrazí stránka vytváření nových uživatelských účtů. 
Záleží na zvolené úrovni zabezpečení stránek. Pokud je vytváření účtu omezeno, 
zobrazí se vám „Kontaktujte administrátora…“, tak nemáte oprávnění vytvořit nový 
účet a musíte zaslat e-mail administrátorovi, ve kterém uvedete jaké chcete 
uživatelské jméno a z jakého důvodu chcete účet vytvořit. Účet vám vytvoří 
administrátor a informuje vás e-mailem, jaké je vaše uživatelské jméno a heslo. 
V případě, že vytváření nových účtů není omezeno, tak musíte vyplnit uživatelské 
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jméno, heslo a heslo pro kontrolu. Můžete vyplnit i e-mail, ale není to povinné. 
Uživatelské jméno může obsahovat pouze malá a velká písmena bez diakritiky a 
čísla. Maximální délka je 20 znaků. Heslo musí být délky od 1 do 20 znaků. Pokud 
zadáte zatím neexistující uživatelské jméno a heslo souhlasí s heslem pro kontrolu je 
váš účet ihned plně funkční a můžete aplikaci začít používat. Přihlásit se můžete na 
výchozí stránce vyplněním uživatelského jména a hesla a stisknutím tlačítka 
„Přihlásit“. V případě, že se k účtu více jak rok nepřihlásíte může administrátor váš 
účet zrušit. 

 
Obr. 2 - Přihlašovací formulář 

 

 
Obr. 3 - Registrace nového uživatele  

 

3.4 Seznam konferencí 
Seznam konferencí zobrazuje konference, které splňují kritéria vybraného zobrazení. 
Uvedené vlastnosti jsou zkratka, název, začátek, konec, město, stát, obor a krátký 
seznam témat. V případě, že máte právo upravovat, respektive mazat konferenci, jsou 
zobrazeny i patřičné symboly. Konference můžete seřadit podle libovolného atributu 
kliknutím na odkaz, který je zároveň popisem sloupce. Při prvním kliknutí se 
konference seřadí vzestupně, po druhém kliknutí sestupně. Směr řazení určuje malá 
šipka vedle popisu sloupce. Pokud je počet konferencí větší než povolený počet 
konferencí na stránku je seznam rozdělen do jednotlivých stránek. Počet konferencí 
na stránku si uživatel může nastavit, výchozí hodnota je 20. Nad seznamem je 
informace o celkovém počtu konferencí, počtu zobrazených konferencí, čísle 
zobrazené stránky a počtu stránek. Dále jsou tam odkazy „předchozí“ a „další“, 
pokud tyto odkazy mají smysl. Kliknutím na odkaz se zobrazí předchozí respektive 
další stránka. 
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Obr. 4 - Seznam konferencí přihlášeného uživatele 

 

3.5 Menu 
Index – v případě, že je přihlášen uživatel, tak se mu jako výchozí zobrazení na 
stránce index zobrazí seznam hlídaných konferencí. Pokud uživatel není přihlášen, 
tak se zobrazí seznam všech konferencí. Zobrazené jsou vlastnosti standardně se 
zobrazující u seznamu konferencí a navíc jsou uvedeny informace o stavu konference 
a podle něj datum, které s tím souvisí. 
Nápověda – zobrazí tuto uživatelskou dokumentaci. 
Filtr konferencí – umožňuje nastavit podmínky pro vlastnosti konferencí a pak 
zobrazit seznam konferencí, které těmto podmínkám vyhovují. Seznam se zobrazí 
kliknutím na odkaz „Zobrazit konference“. Více v části o filtrech. 
Nastavení – na stránce nastavení je možné zrušit účet. Po kliknutí na odkaz se 
zobrazí ještě dotaz, zda opravdu chcete účet zrušit, pokud potvrdíte kliknutím na 
„Ano“, je váš účet nenávratně smazán. Dále je možné nastavit automatické 
přihlašování z nadefinované ip adresy případně domény. Toto nastavení je určené jen 
pro zkušenější uživatele, kteří se vyznají v problematice Internetových ip adres a 
doménových jmen. Pokud máte k dispozici veřejnou ip adresu výhradně pro své 
použití, tak toto nastavení usnadňuje přihlašování k uživatelskému účtu. 
Nedoporučujeme používat, pokud si nejste jisti, že se nemůže nikdo na stránky dostat 
se stejnou ip adresou. Dalším nastavením je, zda chcete zasílat informace na zadaný 
e-mail. Poslední nastavitelnou vlastností je nejvyšší počet zobrazených položek na 
stránku. 
Zajímavé konference – zde si můžete nadefinovat různé filtry, uložit si je a pak se 
vám budou zobrazovat konference, které vyhovují alespoň jednomu filtru. U filtru je 
možné nastavit i krátký popisek. Filtry můžete upravit, smazat, či vytvořit nový po 
kliknutí na odpovídající odkaz. O nastavování filtrů více v části o filtrech. 
Všechny konference – seznam úplně všech konferencí, které mají datum konce 
v budoucnosti. 
Osobní kalendář – zobrazení všech budoucích termínů u hlídaných a zajímavých 
konferencí. Termíny jsou seřazeny podle data. Je umožněno zobrazit hlídané nebo 
zajímavé konferencí, případně zobrazit obojí současně. 
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Přidat konferenci – pokud máte právo přidávat konference, tak je zde možno přidat 
novou konferenci. Více v části o přidávání konferencí. 
Správa stránek – po kliknutí se vstoupí do správy stránek, tento odkaz se zobrazí 
jen uživatelům s uživatelskými právy. 
Odkazy – seznam různých odkazů. 

 
Obr. 5 - Menu přihlášeného uživatele a odkaz pro odhlášení 

 

3.6 Filtr konferencí 
Filtry konferencí umožňují zadat podmínky pro zobrazování konferencí podle 
jednoho filtru, případně podle více filtrů u seznamu zajímavých konferencí. Filtry se 
nastavují jako podmínky na libovolný atribut. Podmínka je tvořena atributem, 
operátorem a hodnotou. Například „Název obsahuje Internet“. Operátory jsou >= , > , 
<= , <  , obsahuje (v libovolné části řetězce atributu musí být daná hodnota), přesně 
(hodnota atributu musí být přesně stejná jako zadaná hodnota), začíná (na začátku 
řetězce musí být hodnota),  končí (na konci řetězce musí být hodnota) a neobsahuje 
(řetězec atributu nesmí obsahovat danou hodnotu). Stisknutím tlačítka odeslat se filtr 
přidá. Kliknutím na definici podmínky je umožněna editace podmínky a kliknutím na 
smazat je podmínka smazána. 
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Obr. 6 – Nastavení filtru konferencí, definice podmínek, zobrazení seznamu konferencí 

 

3.7 Přidávání konferencí 
Pokud chcete přidat konferenci, musíte být k tomu oprávněn. Přidávání může 
probíhat třemi způsoby. Buď vytvoříte úplně novou konferenci, nebo upravíte již 
proběhlou konferenci, která ale měla nastaveno, že po proběhnutí se nemá smazat, 
právě z důvodů, že se pravidelně opakuje a některá data se jen opraví. Třetím 
způsobem, jak přidat novou konferenci, je možnost upravit nepotvrzenou konferenci. 
Nepotvrzenými konferencemi jsou ty, které byly přidány automaticky zpracováním 
e-mailu, takže je třeba ověřit a doplnit údaje.  U konference je potřeba vyplnit její 
název, zkratku, datum začátku a datum konce. Ostatní vlastnosti jsou volitelné. 
Pokud je konference součástí nějaké větší konference, nastavte nadřazenou 
konferenci kliknutím na odkaz „Vybrat nadřazenou konferenci“. Zobrazí se nové 
okno, kam napíšete zkratku konference nebo její část, poté stisknete „Odeslat“ a 
zobrazí se vám seznam konferencí. Kliknutím na odkaz „info“ se vám zobrazí 
detailní informace o konferenci. Kliknutím na zkratku konference se okno zavře a 
konference se zobrazí jako nadřazená konference. Stejným způsobem je možné 
přidat kolokované konference (konference se zadávanou konferencí nějak 
související), s tím rozdílem, že kolokovaných konferencí může být více. Vámi 
upravovaná nebo vytvářená konference se pak u těchto konferencí zobrazí také jako 
kolokovaná. Všechny vlastnosti označené jako datum je třeba zadávat ve formátu 
DD.MM.YYYY (např.: 18.05.2006). Zaškrtávací pole označené 
„Nemazat konferenci po skončení“ určuje, jestli se má konference i po svém 
proběhnutí udržovat v systému. Již se nebude zobrazovat v seznamech, ale pokud při 
přidávání nové konference vyberete možnost „Upravit pravidelnou konferenci“, tak 
se vám zobrazí seznam těchto proběhlých, ale nesmazaných konferencí a vy můžete 
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změnit data a další vlastnosti podle aktuálních informací. Dále prosím dodržujte 
pokyny uvedené dole pod tlačítkem „Přidat / Uložit změny“. 

 
Obr. 7 - Formulář pro přidávání a editaci konferencí (první část) 
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Obr. 8 - Formulář pro přidávání a editaci konferencí (druhá část) 

 

3.8 Správa stránek 
Správa stránek je přístupná pouze uživatelům, kteří mají alespoň jedno právo 
z kategorie správcovských. Správa je rozdělena na tři části. Všechna nastavení jsou 
přístupná pouze uživatelům, kteří mají patřičná práva. 
Správa uživatelů – Umožňuje přidat nového uživatele, za stejných podmínek jako 
při vytváření účtu pro veřejnost. Také umožňuje nastavit práva a zrušit uživatelský 
účet. Práva uživatelů jsou přidávat konference, upravovat uživatelem přidané 
konference, upravovat všechny konference, mazat uživatelem přidané konference a 
mazat všechny konference. Mezi správcovská práva patří přidávat uživatele, mazat 
uživatele, přidělovat práva uživatelům, přidělovat správcovská práva, nastavit úroveň 
vytváření uživatelských účtů, zakazovat přístup z ip adres a domén. Práva se 
nastavují tak, že se zaškrtnou vybraná políčka a stiskne se „Uložit“.  
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Obr.9 - Správa uživatelů 

 
Obr. 10 - Přidělování práv uživateli 

Vznik uživatelského účtu – Zde můžete nastavit úroveň vzniku účtu a nadefinovat 
ip adresy a domény, z kterých se může vytvářet nový účet v případě nastaveného 
vytváření z ip adres a domén. 
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Obr. 11 - Nastavení úrovně vzniku uživatelského účtu 

Zakázané ip adresy a domény – Zde je možné nastavit ip adresy a domény, z 
kterých nebude vůbec umožněn přístup na stránky. 

 
Obr. 12 - Zakázané ip adresy a domény 

 

3.9 Přístup bez přihlášení 
Jedním ze způsobů automatického přihlašování je nastavit si automatické 
přihlašování z definované ip adresy nebo domény. Pro uživatele, kteří nemají pevnou 
a veřejnou ip adresu je možnost zobrazení kalendáře aktuálních dat otevřením 
stránky index.php/?uziv=uzivatelskejmeno. Tímto způsobem je možné zobrazit 
seznam konferencí, který se přihlášenému uživateli zobrazí na stránce index. Ostatní 
funkce přístupné pouze přihlášenému uživateli nejsou povolené. Tato funkce 
umožňuje snadné a rychlé zobrazení seznamu důležitých dat, bez nutnosti 
přihlašování. 
 

3.10 Kontakt 
V případě nejasností a problémů kontaktujte autora aplikace na e-mailu 
michalpodzimek@volny.cz. 
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Kapitola 5 
 

Programátorská dokumentace 
 

4.1 Úvod 
Projekt je webová aplikace napsaná v jazyce PHP (testováno na verzi 4.4). Pro 
ukládání dat používá primárně databázi MySQL (testováno na verzi 4.1) a pro 
prezentaci používá značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict. Aplikace má řešení 
rozdělené na dva moduly. Jednou částí jsou data uložená v tabulkách databáze a 
druhým modulem je spojené zpracování dat jazykem PHP a generování prezentace 
v jazyce XHMTL. Pro udržení informací o přihlášeném uživateli a jeho nastavení je 
používána technologie session, někdy česky překládána jako sezení. Identifikátor 
session je předáván výhradně pomocí cookies, takže je potřeba podpora cookies jak 
na straně serveru, tak v prohlížeči uživatele. 
 

4.2 Instalace aplikace 
Instalování aplikace je velice jednoduché, nevyžaduje žádné speciální nástroje. Stačí 
rozbalit zkomprimovaný balíček. Poté zkopírovat soubory na server přímo do 
umístění, kde bude aplikace provozována. Ve webovém prohlížeči otevřete stránku: 
http://adresaserveru/cestakaplikaci/setup.php. Otevře se instalační a konfigurační 
program. Je potřeba zadat informace o databázi, jako je adresa databázového serveru, 
uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k databázovému serveru a jméno databáze. 
Poté stiskněte tlačítko „Nainstalovat“ a počkejte, než se vytvoří tabulky v databázi. 
Po úspěšném nainstalování může otevřít stránku index.php. Instalační aplikace 
vytvořila správcovský účet „root“ s heslem „root“, který má všechna práva, takže po 
přihlášení jako uživatel root můžete vytvořit další uživatele a nastavovat jim práva. 
 

4.3 Generování stránky 
Základem každé stránky je soubor index.php, který podle parametru $page rozhodne, 
která stránka je požadována. Index zajistí vložení knihovního souboru lib/lib.php, 
hlavičky stránky a hlavního menu. Knihovní soubor zajistí zaregistrování globálních 
proměnných v knihovně regglob.php, vloží soubor const.php s konstantami, jako je 
například název sloupců, vloží konfigurační soubor config.php, který obsahuje 
proměnné, které mohou být různé na serveru a na lokálním počítači a vloží knihovnu 
db.php, která zajistí přihlášení k databázovému serveru a otevření databáze. 
Knihovna databáze využívá informace z config.php a jejím nahrazením lze snadno 
změnit typ databázového serveru. Lib.php dále vkládá soubor auth.php, který se stará 
o přihlašování uživatelů, a soubor secur.php, který má na starosti zabezpečení 
aplikace. 

 
4.4 Důležité uživatelské funkce 
db_datum() – pokud je datum nenulové opatří jej apostrofy, jinak změní datum na 
hodnotu „NULL“. V případě uložení nulového řetězce jako datum by došlo 
k nastavení data na 0000-00-00. 
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dateisotocz(&$datum) – převede datum v proměnné datum z formát iso do českého 
formátu. Pokud datum není v iso formátu nedojde k žádnému převodu. 
datecztoiso(&$datum) – převede datum v proměnné datum z formát českého do iso 
formátu. Pokud datum není v českém formátu nedojde k žádnému převodu. 
checkdata() – provede kontrolu vstupních dat konference podle definice 
v konstantní proměnné $const_atrib definované v souboru const.php. $const_atrib 
definuje, jestli musí být pole vyplněné, jestli musí mít formát data a omezuje 
maximální délku. Datum se kontroluje funkcí mycheckdate(). 

 
4.5 Seznam konferencí 
Seznam konferencí je realizován soubory conf_list.php, conf_filtr.php, conf_sort.php 
a conf_table.php. Soubor conf_list.php pouze připraví hlavičku stránky. 
Conf_filtr.php vybere filtr projektů, zajistí stránkování a zavolá SQL dotaz, který 
vrátí seznam konferencí splňující kritéria seřazený podle požadovaného atributu. 
Pokud je vybrán seznam realizující kalendář nejbližších termínů je přidána i 
informace o nejbližším aktuálním termínu. Všechna data jsou umístěna do pole 
$confa. Soubor conf_sort.php zajišťuje seřazení konferencí podle aktuálních termínů, 
pokud je to požadováno. A konečně soubor conf_table.php zobrazí tabulku seznamu 
konferencí s popisky sloupců, které fungují jako tlačítka přepínání řazení. 
 

4.6 Editace konference 
Veškeré změny v informacích o konferencích a o jejich hlídání se ukládají v souboru 
conf_data.php. K rozhodnutí, která operace má provést, dochází pouze pokud je 
přihlášen uživatel. Na začátku procesu ukládání konference je provedena kontrola 
práv uživatele a kontrola dat voláním funkce checkdata() definované v lib.php. Poté 
dojde k získání aktuálních údajů, pokud se nejedná o přidání nové konference, a 
uložení změn do tabulky změn. Veškeré atributy zapisované jako datum jsou 
převedeny z českého formátu dd.mm.yyyy do iso formátu yyyy-mm-dd používaného 
v databázi. 
 

4.7 Parsování e-mailů 
Zpracování e-mailu probíhá nezávisle na webové aplikaci. Pro fungování je potřeba 
mít uživatelský účet na serveru, kde je možné nastavit zpracování příchozích e-mailů 
shell skriptem. Po doručení e-mailu do schránky je zdrojový kód e-mailu předán 
skriptu /parsemail/mail5.sh. Zpracování se nastavuje v souboru .forward 
v kořenovém adresáři uživatele. Skript mail5.sh postupně spouští jednotlivé soubory 
v adresáři /parsemail/lib/ a rourou jim předává pouze jeden textový řetězec, kterým je 
zdrojový kód e-mailu. Knihovny je možné přidávat, ale je potřeba dodržet správný 
formát výstupu dat. Výstup je pouze jeden textový řetězec. Hodnota atributu se 
definuje jako „název atributu:hodnota atributu“(například: „zkratka:FRGH“). Na 
každém řádku může být pouze jeden atribut. Na pořadí atributů nezáleží. V celém 
výstupu nesmí být prázdný řádek, jinak výstup nebude použit. Atributy jsou: nazev, 
zkratka, organizator, url, abstrakt, rozabstrakt, clanek, notifikace (vyrozumění o 
přijetí), cameraready, registrace, zacatek, konec, notifikace2 (potvrzení přijetí), 
adresa, mesto, stat, kontinent, temata (jednotlivá témata se oddělují čárkou, úplný 
seznam témat), temata2 (krátký seznam témat), obor, sbornik, rodic, kolokované 
konference (zkratky konferencí, jednotlivé kolokované konference se oddělují 
čárkou). Po zpracování všemi knihovnami jsou jednotlivé výstupy spojeny v jeden 
textový řetězec, jako oddělovač slouží prázdný řádek. Na konci skriptu je řetězec, 
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který je tvořen zdrojovým kódem e-mailu a výstupy zpracování e-mailu, což je 
odděleno řetězcem „<oddelovac>“, předán skriptu /parsemail/dbsave.php. Tento 
skript nejdříve oddělí zdrojový kód e-mailu a jednotlivé výstupy. Podle kritérií 
vybere nejlepší zpracování e-mailu. Poté z nejlepšího řešení vybere jednotlivé 
atributy. Podle zkratky a začátku konference zjistí, jestli tato konference již existuje. 
Pokud neexistuje, je přidána do databáze s atributem nepotvrzene nastaveným na 1. 
Poté je uložen zdrojový kód e-mailu do tabulky maily, jako název dokumentu je 
použit předmět e-mailu. 
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Kapitola 5 

 

Závěr 
 
5.1 Problémy při řešení 
 
Prvním problémem bylo nalézt optimální výběr vlastností konferencí. Jednalo se 
převážně o problém vybrat co nejlépe jednotlivé důležité termíny. Nakonec se 
vybralo  větší množství dat, s tím že pokud není některé vyplněno, tak se nezobrazuje 
stav, který by s tímto datem souvisel. Zamyšlení bylo třeba i u seznamu témat 
konference. Některé konference mají jen několik hlavních témat, které by stačily pro 
zobrazení i v seznamu konferencí. Ale u některých konferencí je velké množství 
různých témat, která je třeba uložit. Pak dochází k problému zobrazení témat 
v seznamu konferencí, pokud je seznam témat na více řádků. Řešením by bylo 
v seznamu zobrazovat jen prvních několik stovek znaků a další zobrazit až 
v zobrazení detailů konference. Tím by se ale zobrazilo jen prvních pár témat, které 
spolu třeba i souvisí. Nakonec byla zvolena realizace pomocí dvou polí. Jedno pro 
krátký seznam  hlavních témat a druhé pro úplný seznam témat. 
Jak vyřešit definování výběru zajímavých konferencí bylo také předmětem dlouhého 
řešení. Otázkou bylo najít kompromis mezi uživatelskou přívětivostí a rychlostí 
zadávání. Rychlým a účinným řešením by bylo nechat uživatele zadat filtr jako 
zjednodušený SQL dotaz do jednoho textového pole. Aplikace by pouze mírně 
modifikovala řetězec na správnou SQL podmínku (například převedením popisků 
atributů na názvy sloupců v databázi) a přidala jej k dotazu na výběr konferencí. To 
by sice usnadňovalo rychlé nadefinování podmínek, ale jen pro uživatele, kteří 
alespoň trošku znají syntaxi SQL, případně znali použití podmínkových operátorů a 
správné uzávorkování. Musel by se celý dotaz v aplikaci kontrolovat na správnost. 
V aplikaci je to vyřešeno tak, že se celková podmínka rozděluje na více 
podpodmínek. Konference je vybrána, pokud splňuje alespoň jednu z dílčích 
podmínek. Jednotlivé podmínky se skládají z podmínek na jednotlivé atributy. Tyto 
podmínky na atributy musí být splněny všechny, aby byla splněna celá podmínka. 
Podmínky na atributy se definují jako „atribut“, „operátor“ a „hodnota“.  
V průběhu vývoje aplikace se zjistilo, že přidávání konferencí je zdlouhavé, a že část 
konferencí se pravidelně opakuje s podobnými vlastnosti. U některých se mění pouze 
datum termínů, ale místo i témata zůstávají stejná. Bylo by tedy snazší pouze změnit 
data termínů. Proto byl k vlastnostem konference přidán atribut „Nemazat konferenci 
po skončení“, který zajistí, že konference po proběhnutí nebude smazána. U 
přidávání konferencí je navíc možnost „Upravit pravidelnou konferenci“, která 
umožňuje vyhledat již proběhlou konferenci a tu editovat. 
 

5.2 Nápady pro zlepšení aplikace 
 
Aplikace jistě má i nějaké možnosti rozšíření. Určitě by se hodila možnost osobní 
kalendář exportovat do vhodných dat pro import do jiných kalendářů, například 
v aplikaci typu Microsoft Outlook, nebo do mobilního telefonu. Data by bylo možné 
vybrat buď všechna a nebo jen změny od minulého exportu, což by bylo užitečné pro 
případnou synchronizaci s druhým kalendářem. 
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Pro skupiny více vědeckých pracovníků, kteří se účastní konferencí společně by bylo 
vhodné umožnit zařazování uživatelů do pracovních skupin a sdílení komentářů a 
stavů konference v rámci jedné skupiny. Další výhodou by bylo vyhledávání 
konfliktů v době konání, v přílišném množství článků v krátkém časovém úseku… 
Velké možnosti rozšiřování má parsování e-mailů, kde je potřeba vytvořit jednotlivé 
knihovny pro zpracování různých šablon struktury e-mailů. Dále je potřeba 
naprogramovat kvalitní rozhodovací mechanismus, pro určení nejlepšího řešení 
zpracování zdrojového kódu e-mailu. 
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Příloha A 
 

Seznam kalendářů konferencí 
 
http://doesen8.informatik.uni-leipzig.de/~david/tools/dbworld-deadlines.text 
http://dbms.uni-muenster.de/menu.php3?item=confs 
http://www.cs.wisc.edu/dbworld/browse.html 
http://www.netlib.org/confdb/Conferences.html 
http://www.cs.vu.nl/~gpierre/conf-cal/ 
http://wume.cse.lehigh.edu/conferences.html 
http://campus.acm.org/calendar/ 
http://www.ieee.org/conferencesearch/ 
http://serl.cs.colorado.edu/~serl/seworld/ 
http://www.computer.org/portal/site/ieeecs/ 
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http://www.ece.ucsb.edu/Faculty/Banerjee/conferences.htm 
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Příloha B 
 

Popis adresářů a souborů programu 
 
B.1 Popis adresářů 
 
/img – obrázky, které se na stránkách zobrazují. 
/lib – knihovní soubory a soubory nastavení aplikace. 
/parts – jednotlivé php soubory, ze kterých se sestavuje výsledná stránka. 
 

B.2 Popis souborů 
 
/conf_vyber.php – generuje samostatnou stránku, která slouží pro výběr 

nadřazených konferencí. Otevírá se v samostatném okně po kliknutí na vybrat 
konferenci u editace konference. 

/conf_vyber_kolok.php – stejná funkce jako předchozí soubor, akorát pro výběr 
kolokovaných konferencí. 

/index.php – hlavní soubor, který podle parametru „page“ získaného z GET používá 
další soubory z adresáře /parts. Definuje také hlavičku a patičku stránky. 

/style.css – soubor kaskádních css stylů. 
 
/lib/auth.php – zajišťuje přihlašování uživatelů, kontrolu správného hesla a 

vytváření nových účtů 
/lib/config.php – nastavení přístupu k databázi, případně další nastavení odlišná 

podle serveru, zjednodušuje přenos dat z lokálního počítače, kde probíhá vývoj 
aplikace, na server, kde je ostrý provoz. Všechny ostatní soubory kromě tohoto 
jsou stejné na lokálním počítači i na serveru. 

/lib/const.php – konstantní hodnoty, jako například názvy stavů, atributů 
konference,… 

/lib/db.php  – databázové funkce, připojení k databázi, vykonání sql příkazu, jeho 
zpracování, odladění chyb a odpojení od databáze. Při změně databázového 
serveru stačí většinou modifikovat tento soubor a vše bude fungovat. 

/lib/lib.php – veškeré funkce, které můžou být využívány na více místech aplikace 
/lib/regglob.php – převádí globální proměnné uložené v polích $_GET, $_POST, 

$_SESSION přímo na proměnné. Například $_GET[‘page’] převede na $page. 
Toto najde uplatnění na server, kde v nastavení PHP je vypnuta direktiva 
register_globals. 

/lib/secur.php – zajišťuje zabezpečení aplikace. Využívá data získaná v auth.php. 
 
/parts/conf_data.php – zpracování editace konference a nastavování stavů. 
/parts /conf_filtr.php – získání seznamu konferencí z databáze podle filtrů, 

stránkování a řazení. 
/parts /conf_list.php – zobrazení seznamu konferencí. 
/parts /conf_smaz.php – potvrzení smazání konference. 
/parts /conf_sort.php – řazení konference, pokud je vybráno řazení podle aktuálního 

data. 
/parts /conf_table.php – tabulka seznamu konferencí. 
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/parts /conf_uprav.php – formulář na přidávání a editaci konference. 
/parts /conf_view.php – zobrazení všech vlastností vybrané konference, možnost 

přidat konferenci mezi hlídané, změnit stav a upravit komentář. 
/parts /filtr.php – stránka filtru konferencí. 
/parts /filtr_nastav.php – nastavení podmínek pro filtr, využito u filtru konferencí a 

u zajímavých konferencí. 
/parts /header.php – hlavička každé stránky, vkládáno z index.php. 
/parts/kalendar.php – zobrazení osobního kalendáře. 
/parts/loginform.php – přihlašovací formulář. 
/parts/menu.php – menu nepřihlášeného uživatele. 
/parts/napoveda.php – zobrazení uživatelské dokumentace. 
/parts/nastaveni.php – uživatelské nastavení stránek. 
/parts/newuser.php – formulář pro vytvoření nového uživatele. 
/parts/odkazy.php – odkazy na související stránky. 
/parts/sprava.php – odkazy na jednotlivé části správcovského nastavení.  
/parts/sprava_noveucty.php – nastavení jakým způsobem mají vznikat nové účty. 
/parts/sprava_uziv.php – správa uživatelských účtů, mazání, přidávání, odkazy na 

nastavení práv. 
/parts/sprava_uziv_prava.php – nastavení uživatelských práv.  
/parts/sprava_uziv_prspravce.php – nastavení správcovských práv.  
/parts/sprava_zakip.php – seznam ip adres, ze kterých je zakázán přístup, a jejich 

přidávání a mazání. 
/parts/usermenu.php – menu přihlášeného uživatele, rozšiřuje základní menu.  
/parts/zajimave.php – seznam zajímavých konferencí, přidávání, editace a mazání 

uložených filtrů.  
/parts/zajimave_filtr.php – definování filtrů pro zajímavé konference. 
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Příloha C 
 

SQL popis tabulek databáze 
 
CREATE TABLE `filtry` (   -- jednotlivé podmínky filtrů 
  `Id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `sloupec` varchar(30) default NULL, 
  `operator` varchar(10) default NULL, 
  `hodnota` varchar(100) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`Id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `filtry_zajimave` ( -- propojeni tabulek filtry a  
  `filtr` int(11) NOT NULL default '0', -- konf_zajimave 
  `zajimave` int(11) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`filtr`,`zajimave`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `konference` (  -- vlastnosti konference 
  `Id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nazev` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `zkratka` varchar(20) default NULL, 
  `organizator` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `url` varchar(100) default NULL, 
  `abstrakt` date default NULL, 
  `rozabstrakt` date default NULL, 
  `clanek` date default NULL, 
  `cameraready` date default NULL, 
  `registrace` date default NULL, 
  `zacatek` date default NULL, 
  `konec` date default NULL, 
  `adresa` varchar(100) default NULL, 
  `mesto` varchar(100) default NULL, 
  `stat` varchar(100) default NULL, 
  `kontinent` varchar(20) default NULL, 
  `temata` text, 
  `obor` varchar(100) default NULL, 
  `sbornik` text, 
  `uzivatel` varchar(20) default NULL, 
  `notifikace` date default NULL, 
  `notifikace2` date default NULL, 
  `rodic` int(11) default NULL, 
  `temata2` varchar(200) default NULL, 
  `pravidelna` int(1) default NULL,  
  `nepotvrzene` int(1) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`), 
  UNIQUE KEY `id` (`id`), 
  KEY `id_2` (`id`) 
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) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `konfhlidane` (   -- propojeni konferenci a  
  `uzivatel` varchar(20) NOT NULL default '', -- uživatelů, informace o stavu a  
  `konference` int(11) NOT NULL default '0', -- komentáři 
  `stav` int(2) unsigned default NULL, 
  `komentar` text, 
  PRIMARY KEY  (`uzivatel`,`konference`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `konfkolok` (   -- propojení konferencí, které  
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  -- jsou vzájemně kolokované 
  `konf1` int(11) NOT NULL default '0', 
  `konf2` int(11) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) ENGINE= MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `konfzajimave` (   -- seznam uložených filtrů pro  
  `Id` int(11) NOT NULL auto_increment,  -- zobrazení zajímavých  
  `uzivatel` varchar(20) default NULL,  -- konferencí 
  `nazev` varchar(30) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`Id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `konfzmeny` (   -- změny ve vlastnostech  
  `Id` int(11) NOT NULL auto_increment,  -- konferencí 
  `uzivatel` varchar(20) default NULL, 
  `konference` int(10) default NULL, 
  `zmena` varchar(255) default NULL, 
  `datum` date default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`Id`), 
  KEY `konference` (`konference`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `maily` (    -- související dokumenty  
  `Id` int(11) NOT NULL auto_increment,  
  `konference` int(11) NOT NULL default '0', 
  `mail` text,  
  `datum` date,  
  `nazev` varchar(50) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`uzivatel`,`konference`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 
CREATE TABLE `nastaveni` (   -- hodnoty nastavení 
  `vlastnost` varchar(20) NOT NULL default '', 
  `hodnota` int(9) unsigned NOT NULL default '0', 
  `uzivatel` varchar(20) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`vlastnost`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
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CREATE TABLE `noveuctyip` (   -- seznam ip adres a domén, ze  
  `ip` char(50) NOT NULL default '',   -- kterých se může vytvářet nový  
  PRIMARY KEY  (`ip`)    -- uživatelský účet 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `uzivatel` (   -- uživatelé 
  `login` varchar(20) NOT NULL default '0', 
  `heslo` varchar(20) default NULL, 
  `poslednilogin` int(11) default NULL, 
  `email` varchar(50) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`login`), 
  UNIQUE KEY `login` (`login`), 
  KEY `login_2` (`login`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `uzivip` (    -- seznam ip adres a domén, ze  
  `ip` char(15) NOT NULL default '',   -- kterých se má uživatel  
  `uzivatel` char(20) default NULL,   -- automaticky přihlásit 
  PRIMARY KEY  (`ip`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `uzivprava` (   -- práva uživatelů 
  `uzivatel` char(20) NOT NULL default '', 
  `pravo` int(2) unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`uzivatel`,`pravo`), 
  KEY `NewIndex` (`pravo`,`uzivatel`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
CREATE TABLE `zakip` (    -- seznam ip adres a domén, ze  
  `ip` char(50) NOT NULL default '',   -- kterých je přístup zakázán 
  PRIMARY KEY  (`ip`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 
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Příloha D 
 

Popis některých důležitých 
proměnných 
 
$page ($_POST[‘page’]) – přenáší informace o požadované stránce 
$db_host – jméno databázového serveru, důležité pro připojení k databázi 
$db_user – uživatelské jméno pro přístup k databázovému serveru 
$db_pass – heslo pro přístup k databázovému serveru 
$db_name – jméno databáze 
$suser – jméno přihlášeného uživatele 
$_SESSION["suser"] – přenášení uživatelského jména přes session 
$_SESSION["spw"] – přenášení hesla uživatele přes session 
$secur – informuje, jestli souhlasí uživatelské jméno a heslo respektive, jestli je 
uživatel přihlášen. 
$confa – pole obsahující jednotlivé informace u zobrazování seznamu konferencí 
$confa[10] – hodnota aktuálního data 
 
 
 
 
 


