
1. Stručné zadání

Navrhnout,  vytvořit  a  otestovat  uživatelsky co možná nejpřívětivější  aplikaci  pro extrakci 
většího množství dat (zejména textu) z internetu. Extrakce se neprovádí budováním stromu 
dokumentu, ale pohybem po textu ve zdrojovém souboru pomocí speciální sady instrukcí. 
Vstupem každé operace je soubor a výstupem je také soubor. Data aplikace jsou uživateli 
přístupná pouze  skrze  dialogy,  aby  se  mu zabránilo  vnést  do  nich zbytečné chyby.  Data, 
která opustí  aplikaci,  se  nedají  vrátit  (odlišný formát a porušení  formátu uživatelem není 
kontrolováno).

2. Rozšířené zadání

Program je založen na myšlence pohybu po textu pomocí jednoduchých instrukcí. 
Program prochází textový zdroj a části  informací dle požadavků instrukcí ukládá, zbytek maže. 
Výsledkem  jsou  „objekty“,  které  mají  nějakou  předepsanou  strukturu.  Program  tak  z textu, 
který nemá  žádnou  vnější  strukturu,  vytváří  objekty,  které  jsou  dělitelné  do logických  sloupců 
a o kterých  je  znám  typ  nesené  informace  a  jméno  sloupce).  Sloupce  mohou  být  naplněny 
libovolnými informacemi, typ informace je rozlišován na číslo a řetězec.
Na konci práce máme dvě struktury, které spolu korespondují. Ta první struktura definuje 
datový model  a  ta  druhá obsahuje získaná data korespondující  svým profilem s datovým 
modelem. 

3. Možnosti řešení

Viz. text bakalářské práce (dále jen také „BC“).

4. Zvolený algoritmus

(Viz. také text BC) Program pracuje na textovém zdroji, který vznikl z webové stránky odstraněním 
značek html kódu,   buď pomocí  instrukcí  nebo pomocí autonomního zpracování  objektů,  které 
znikly rozčleněním obsahu stránky podle „význačných značek“ – obrázek,  tabulka,  text,  odkaz. 
Zdrojem programu má  být  libovolná  webová stránka,  pro  kterou  jsou  implementovány mnohé 
funkce   -  náhled,  stažení,  definování  cyklu  v URL  adrese.  Prostřednictvím  textového  módu 
fungování  (instrukce  pro  zpracování  textu)  může  být zdrojem  programu  v  podstatě  jakýkoliv 
textový zdroj (nejen v internetu ale také na lokálním disku).

5. Popis částí programu

5.1 Definice zdroje 

Jednoduchá smyčka starající se o stažení více zdrojových adres (cyklus s jednou proměnnou) nebo 
jednoduché stažení stránky pokud si uživatel nepřeje použít proměnnou v URL adrese (je možno 
použít i pro localhost). Lze zpracovávat jakékoli soubory, u kterých má smysl na ně pohlížet jako 
na text. Místo pro proměnnou v adrese zastupuje znak @, jehož přítomnost automaticky povoluje 
potřebná editační pole pro zadání rozsahu.

5.2 Převod na text 
Z textu se odstraňují HTML značky.
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5.3 Přepínač módu programu

Program funguje ve dvou módech – textovém a objektovém. 
V textovém  módu  extrahuje  z kódu  webové  stránky  pouze  text  (všechno  co  není  uzavřeno 
ve závorkách) a značky bez užitku maže. Uživatel pak definuje instrukce pro zpracování na tímto 
textem. 
V objektovém módu se program snaží alespoň část html kódu využít, aby ušetřil uživateli práci. 
Značnou část instrukcí pro zpracování tvoří instrukce pro pohyb – jak se má „čtecí hlava“ (pozice 
kam se dostal program při zpracoání souboru) dostat na místo, kde začínají požadované informace. 
Pomocí objektů lze tyto instrukce ušetřit,  a tím i  uživatelovu práci.  Požadované informace jsou 
nějak  formátovány   do  tabulky,  jako  logicky  oddělený  text  apod.  a  instrukce  pro  pohyb  mají 
vystihnout toto formátování. Pomocí objektů lze část formátování využít přímo – přejít přímo na 
požadovaný objekt. Tento pohled vychází z jednoduchého faktu, že data jsou ve stránce téměř vždy 
oddělena  nějakým  tagem  a  podle  tohoto  tagu  se  lze  tedy  orientovat  (například  tabulka). 
Při objektovém módu práce uživatel definuje objekty, se kterými chce pracovat, a ty se pak zpracují 
specificky podle svého typu (text pomocí instrukcí, tabulka pomocí heuristiky programu apod.).

5.4 Předzpracování na objekty

Při  požadavku  na  objektové  zpracování  stránky  je  získán  její  zdrojový  kód,  který  je  následně 
rozdělen do malých elementů takto: každá značka je samostatný prvek výsledného pole a každý text 
mimo značky také.
Výsledkem je zmíněné pole elementů. K němu přísluší druhé pole, stejné délky, které má buňku 
buď vyplněnu nebo ne.  Jestliže je jeho buňka vyplněna,  pak to znamená, že v ní  jsou uloženy 
informace  o  objektu,  které  se  prostřednictvím  informačního  bodu  dostanou  k  uživateli. 
Náhledový soubor pro uživatele se sestavuje na lokálním disku takto: do souboru se vkládá pole 
s informačním bodem a odpovídající pole s elementem.
Zároveň se vytváří interní pole objektů, pro každý typ objektu zvlášť. U každé značky je testováno, 
jestli představuje reálný objekt a pokud ano, je do pole tohoto typu vložen záznam o novém objektu 
s jeho vlastnostmi, pokud jsou nějaké shromažďovány.
Texty se zpracovávají se zřetelem na dělení vytvořené mezilehlými značkami v původním kódu 
stránky.  Prosté rozdělení všude tam, kde je v textu značka, je ale značně nevhodné. Kdyby text 
nebyl dělen nějakým pokročilejším způsobem, vzniklo by i z krátkého textu s velkým množstvím 
formátovacích značek (tučně, kurzíva apod.) velké množství textových polí obsahujících například 
jenom jedno slovo  , což je by bylo uživateli zcela k ničemu. Textové pole se tedy sestává z jednoho 
a více textů předchozího pole představujícího původní soubor, které nejsou odděleny „významný 
tagem“ (a nejsou uvnitř tabulky).
Významný tag je přibližně totéž jako objekt, ovšem jak je rozebráno v dalším textu jsou v současné 
verzi podporovány pouze dva objekty „textové pole“ a „tabulka“, zatímco za významný tag jsou 
považovány všechny potenciální objekty (tedy kromě tabulky ještě například odkaz a obrázek).

5.5 Definování objektů 

Protože  každá  stránka  obsahuje  větší  množství  objektů  a  jen  několik  z nich  má  skutečnou 
informační hodnotu, musí uživatel tyto objekty rozpoznat a ručně označit ke zpracování. Součást 
dialogu, který mu k tomu slouží je velice jednoduchá. Důležité pouze je, aby měl uživatel objekty 
kdykoli připraveny. Při všech akcích s objekty (kromě mazání) musí být k dispozici jejich aktuální 
seznam.
Definování objektů se provádí na základě upraveného náhledu zdrojové webové stránky, kde je 
každý z  volitelných objektů označen informačním bodem (manuálním vložením objektu obrázek 
v podobě červené tečky do kódu stránky na určené místo). Informace se ukládají do alternativního 
textu pro tento obrázek, který je přístupný přejetím myši.
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5.6 Hybridní funkce Preview

Funkce  má  různou  funkci  v různém  módu  práce  programu.  V textovém  módu  slouží  pouze 
k ověření  existence stránky a  také připomenutí  formátování  před započetím s definicí  instrukcí. 
V objektovém módu programu se zobrazuje stránka doplněná o indikátory objektů, se kterými může 
uživatel  pracovat.  Na  základě  tohoto  upraveného  náhledu  pak  vybírá  uživatel  objekty 
ke zpracování.

5.7 Objektová funkce Details 

Funkce  slouží  k odlišnému zpracování  různých typů objektů (v  této  verzi  programu pouze text 
a tabulka).  V případě  tabulky  spustí  heuristiku  programu  pro  automatické  parsování  tabulky 
(zjisti nejčastější počet sloupců a do výsledku zařadí pouze řádky, které mu odpovídají). Pro text 
funkce Details otevře dialog pro definici instrukcí (každé textové pole tak má svoje vlastní instrukce 
pro zpracování, do budoucna vhodné rozšířit také naopak tj. že textová pole budou sdílet jednu sadu 
instrukcí).

5.8 Zpracování pomocí instrukcí 

Každá  instrukce  má  přiřazenu  proceduru,  která  se  zavolá  na zpracovávaném textu.  Zpracování 
každé instrukce má za následek posun „čtecí hlavy“ po souboru nebo nějakou vnitřní  logickou 
operaci. Kompletní seznam instrukcí je k dispozici v uživatelské dokumentaci. Jejich programová 
realizace  je  triviální.  Výjimkou  jsou  instrukce  skoku,  u  kterých  je  třeba  zdůraznit  následující 
vlastnosti:

• Mechanismus opakování  : když je instrukce načítána ke zpracování a je to instrukce skoku 
s fixním počtem opakování, ověřuje se, jestli zbývající počet opakování není 0, pak by se 
taková  instrukce  již  neopakovala  a  je  vyřazena  ze  seznamu  instrukcí  (ne  fyzicky, 
ale argumentem  opakování  0).  Když  má  být  instrukce  skoku  zpracována,  dojde 
k samotnému návratu v instrukcích (skoku o požadovaný počet  instrukcí vzad) a snížení 
počtu zbývajících opakování o 1.

• Zastavení  opakování  slovem  :  Jestliže  program  má  zpracovat  tuto  zastavovací  instrukci, 
poznamená si globálně že zastavovací mód je aktivní a na jaké zastavovací slovo se čeká. 
Potom se testuje každý přečtený výstup (výstup čtecí  instrukce), jestli  zastavovací slovo 
obsahuje. Pokud obsahuje, běh se přeruší.

• Automatické zastavení na konci souboru  : Intuitivně.

5.9 Ukládání výsledku 

Za  výsledek  lze  považovat  dvě  logicky  nesouvisející  oblasti  dat:  definice  pro  zpracování  dat 
a samotná zpracovaná data.

• Výsledkem definování  všech  možných  detailů  vznikne  popis  serveru (TServer).  Soubor 
„servers“ (bez přípony, aby odradil uživatele:)) ukládá všechny známé definice TServers. 
Automaticky tyto definice načítá při spuštění a jejich novou podobu ukládá automaticky při 
ukončení práce programu. Lze  uložit dílčí část  TServeru do externího souboru -  seznam 
zpracovacích  a  formátovacích  instrukcí,  což   je  nejdůležitější  částí  definice  serveru 
a vyžaduje od uživatele nejvíce práce. Podobně lze uložit definice filtrů, které jsou podobné 
instrukcím pro zpracování textu.

• Soubory  stažených  dat   -  seznam  souborů  se  staženými  daty  je  uchováván  v  souboru 
„infolist“ (opět bez přípony). Co řádek to název souboru se staženými daty. Každý soubor se 
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staženými  daty  má  v  sobě  na  začátku  objekt  definovaný  dále  jako  Finfo  (file  info). 
Tento objekt identifikuje data, která soubor obsahuje a definuje jejich logickou strukturu. 
Pak následují data.

5.10 Historie, soubory historie 

Každý soubor  s uloženými  výsledky  se  uživateli  automaticky  zařazuje  do  seznamu  historie. 
Hlavním  posláním  historie  je  zobrazování  výsledků,  které  ovšem  není  pouhým  zobrazením 
zvolených dat,  ale je to především možnost jak zobrazit více souborů s kompatibilním obsahem 
najednou (uživatel může porovnávat data  jak se měnila v     čase „na místě“  , nikoli prostřednictvím 
mnoha otevřených souborů  a  nepohodlným přepínáním).  Zobrazení  více  souborů  samotné  není 
problém,  načte  se  jen  více  souborů  do  společného  seznamu.  Klíčové  je  neumožnit  zobrazení 
vzájemně  nesouvisejících  dat  (dat  s různou  strukturou).  Kontrola  se  provádí  na  instrukcích, 
které data popisují, a jsou uloženy v úvodních informacích o obsahu souboru (file info).
Kvůli dodržení tohoto postupu se stejně zpracovávají data získaná objektovou metodou (pro každý 
objekt vzniká zvláštní soubor). Může se to zdát jako zbytečné nebo dokonce matoucí, ale umožňuje 
to jednoduchým způsobem kontrolovat, která data spolu souvisejí. V případě, že by se najednou 
měly zobrazit dva soubory obsahující každý několik objektů, těžko by se rozhodovalo, zda mají 
všechna data do detailu stejný profil a má smysl je spolu zobrazit.

5.11 Export dat z programu

Kromě programových souborů pro ukládání stažených dat se používají ještě další soubory, ale to až 
při žádosti uživatele o export. Podporované jsou soubory .HTM, .TXT a .CSV. Export do .HTM 
automaticky  využije  formátování  do  tabulky,  jejíž  vlastnosti  jsou  prozatím  pevně  nastaveny 
v programu. Export do .HTM má sloužit především méně zkušeným uživatelům, kteří se programu 
bojí a chtějí na straně jedné pracovat ve známém prostředí a na straně druhé poskytuje tento formát 
prostor pro budoucí rozšíření. To by mohlo spočívat například v automatické prezentaci stažených 
výsledků na internetu - mohl by tak vzniknout dynamicky generovaný portál.
Export  do .TXT má za výsledek stejný soubor jako ten,  který se zobrazuje uživateli  při funkci 
„Preview“  jako  náhled  stažených  dat.  K  jeho  formátování  se  používají  řetězce,  které  definuje 
TInstr_formatovani,  jsou to „úvodní“ a  „uzavírací tag“.  Samotný text nemá velké využití  kvůli 
prezentačním  nedostatkům  a  absenci  struktury,  ale  mechanismus  je  velmi  snadno  rozšiřitelný, 
aby mohl v budoucnu produkovat export například do SQL, RSS nebo jiných formátů, které mají 
rozsáhlé  využití.  Pak  by  se  například  mohl  přidat  argument  k  instrukcím pro  začátek  a  konec 
záznamu nebo jinde a vyjadřovací schopnosti vy ještě výrazně vzrostly.

5.12 Ukazatel pokroku práce

Sledovat jak program postupuje v práci, kterou právě vykonává, je pro uživatele velice důležité. 
V programu je to realizováno pomocí samostatného dialogu, který pouze simuluje ukazatel pokroku 
pomocí pakovaného pohybu stavového řádku. Zásadnější však je, že dialog taky zobrazuje uživateli 
textové zprávy o pokroku a umožňuje akci zastavit. 
Ověření zastavení se provádí testováním v každém novém cyklu stahovací funkce – pokud indikátor 
zastavení není true, pokračuje stahování, jinak se rozpracovaná akce dokončí, nalezne se indikace 
zastavení a další práce se už neprovádí.
Zprávy se odesílají pomocí jednotné funkce z různých částí kódu. Jejich text se sestavuje v místě 
volání. Handle na dialog, kde se mají zprávy zobrazovat, se předává globálně.
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5.13 Správa objektů a instrukcí

Tím,  že program pracuje  ve dvou módech, nastává dilema, jestli  vytvořit  pro vstupní  data  dva 
návrhy na míru nebo jeden společný složitější. V této verzi programu je použit jednotný návrh.
V textovém režimu je definován jeden objekt – soubor a pro něj je definována jedna sada instrukcí. 
V objektovém režimu je délka seznamu objektů stejná jako délka seznamu instrukcí. Pro objekty, 
které instrukce nemají, je jejich seznam prázdný.

6. Uživatelské rozhraní

Programováno čistě ve Win32Api a C++ (MS VS 03). Jediné nestandardní věci, které program 
využívá, jsou tři knihovny (libraries) z nichž jedna se používá ke kontrole internetového připojení 
(Wininet.lib) při spuštění programu, druhá se používá ke stažení zdroje dat (Urlmon.lib) a třetí 
pro rozlišení přípony ukládaného souboru (Shlwapi.lib). 
Hlavní dialogy jsou ovládány pomocí tříd, které spolu s nimi vznikají a zanikají, tyto jsou uvedeny 
na konci dokumentace pro přehled funkčnosti.

7. Vstupně výstupní soubory

• Hlavní programové:   „servers“, „infolist“.
• Vedlejší programové:   soubory s instrukcemi a filtry.
• Datové:   vždy v páru, liší se jen předponou (jedna je t_ a druhá f_), f obsahuje formátovaná 

data pro program, t obsahuje textová data pro uživatele.
• Soubory exportovaných dat:   .htm, .txt a .csv.

8. Vstupy a výstupy

Popsáno podrobně v uživatelské dokumentaci.

Důležité poznámky:

• Není žádoucí manuální zasahování do žádných programových souborů („servers“, „infolist“, 
výsledkové soubory kromě exportovaných explicitně)

• „Servers“ se čte při spuštění a zapisuje při terminaci.
• „Infolist“  se  čte  a  zapisuje  stejně,  ale  kvůli  riziku  neregulérního  přerušení  programu 

se zapisuje také pokaždé když se stáhnou nová data.
• Export do tabulky htm je pevně nastaven v programu (v budoucnu možno nechat nastavit 

uživatelsky).
• Při  exportu  do  formátu  csv  se  kontroluje,  aby  jednotlivá  ukládaná  pole  neobsahovala 

odřádkování a středník (řídící znaky csv).
• Při exportu je nutno explicitně vložit příponu.
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9. Důležité části kódu

9.1 Typedefy

typedef  vector<string> xml_typy; (order_struct.h)

Explicitní pojmenování především pro přehlednost, s cílem zdůraznit, že se pracuje se seznamem 
určujícím typ datových polí jednoho záznamu, nikoli s anonymním vektorem.

typedef  vector<string> xml_data; (xml_zaznam.h)

Explicitní pojmenování především pro přehlednost, s cílem zdůraznit, že se pracuje se seznamem 
datových položek jednoho záznamu, nikoli s anonymním vektorem.

typedef  vector<string> xml_nazvy; (xml_zaznam.h)

Explicitní pojmenování především pro přehlednost, s cílem zdůraznit, že se pracuje se seznamem 
názvů datových polí záznamu a ne s anonymním vektorem.

typedef  vector<string> * v_s_ptr; (const.h)

Jen kvůli ušetření práce, ať se nemusí stále opisovat.

typedef  TServer * a_s_ptr; (zaznam_o_serveru.h)
typedef  TStranka * a_str_ptr; (zaznam_o_serveru.h)

Pomocí  těchto  ukazatelů  jsou definovány nejdůležitější  proměnné programu,  a  to  akt_server 
a akt_stranka.  Vektor  serverů  (vector<TServer>  server_list)  se  načítá  na  začátku  a  existuje  až 
do ukončení programu. Akt_server (a pomocná akt_stranka) udržuje objekt serveru se kterým právě 
pracuji,  nikde  se  nic  nekopíruje,  nejrychlejší  implementace  ukazovátka  na  objekty  TServer 
a TStranka.

9.2 Jednoduché objekty

struct Tinstr_zpracovani{ //(classes.h)
string name;
string typ;
string co_dela;
string kolik_dela;
string argument;

friend bool operator>> (istream & i,TInstr_zpracovani & cil);
friend std::ostream & operator<< (std::ostream & os, const TInstr_zpracovani & co);

};

co_dela = z rozsahu: START, END, DELETE, IGNORE, CHANGE
kolik_dela = z rozsahu: RECORD, CHAR, WORD, ROW, BEFORE, AFTER, UNTIL, ZPRAC, 

FORMAT, ZPRAC_FORMAT, ZP_WORD
argument = argument operace (Číslo nebo řetězec podle typu instrukce)
Operátor čtení i zápisu.
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struct Tinstr_formatovani{ //(classes.h)
string pred;
string po;

friend bool operator>> (istream & i,TInstr_formatovani & cil);
friend std::ostream & operator<< (std::ostream & os, const TInstr_formatovani & co);

};

Uchovává  dva  řetězce  formátování.  Při  formátování  se  postupuje  snadno:  slepí  se 
TInstr_formatovani.pred + DATA + TInstr_formatovani.po. Operátor čtení i zápisu.

struct Tpravidlo_filtru{ //(xml_filtr_struct.h)
unsigned ktery_radek;
string ktery_radek_name;
string operace;
string argument;

};

Intuitivně.

struct FInfo{
string serv_name;
struct TDate date;
string poznamka;

vector<TInstr_zpracovani> zp;
vector<TInstr_formatovani> fm;

};

Drží informace o obsahu souboru dále. 

9.3 Složitější objekty

struct Tserver{ //(zaznam_o_serveru.h)
public:

string nick;
string adresa;
string typ_zmeny;
vector<TStranka> stranky;

friend bool operator>> (istream & i,TServer & cil);
friend std::ostream & operator<< (std::ostream & os, const TServer & co);

};

Hlavní struktura programu je server list (vector<TServer> server_list).
Server, se kterým pracuji, je označen pomocí ukazatele akt_server.
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Pro zjednodušení: 
● typ_zmeny nadále pouze "int"
● místo  vektoru  stránek  vždy  jen  jedna  stránka,  komplikovanost  návrhu  nemá žádnou 

protiváhu jinde, pro uživatele byla možnost definovat více stránek pro jeden server spíše 
matoucí.  Nyní  předpokládejme,  že  funkčně  analogické  řešení  je,  že  místo  n  stránek 
pro jeden  server  definuje  uživatel  n  variant  jednoho  serveru.  Neodstraněno,  protože 
do budoucna může mít význam vrátit toto řešení.

Servery se ukládají a načítají do hlavního souboru "servers".

struct Tstranka{ //(zaznam_o_serveru.h)
string nazev;
string adresa_pred;
string adresa_po;
char odd_char;
char doo_char;
int odd_int;
int doo_int;
int krok;
bool strukturovana_adresa;
vector<TInstr_zpracovani> zpracovaci;
vector<TInstr_formatovani> formatovaci;

friend bool operator>> (istream & i,TStranka & cil);
friend std::ostream & operator<< (std::ostream & os, const TStranka & co);

};

Redundantně obsahuje char odd_char; char doo_char; kdyby se ukázalo, že je potřeba znovu 
implementovat přechod mezi stránkami i pomocí abecedy, ne jen pomocí čísel, jak je tomu teď.

Název také není využit, může být později využit pro poznámku. Strukturovaná adresa je příznak, 
jestli má být při stažení použit cyklus v adrese nebo je to jen adresa beze změn.

Zbytek intuitivně.
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9.4 Obsluha dialogů pomocí class

class Server_diag{
private:

HWND _hDlg;

public:
Server_diag(HWND hDlg);
~Server_diag();

void SetActive(); //nastavi aktivni server (a stranku 0 toho serveru)

int GetIndex(); //vraci overeny index nebo -1
void NewServer(); //vytvori novy server
void EditServer(); //umozni editaci vybraneho ze seznamu
void DelServer(); //smaze vybrany ze seznamu
void DownloadServer(); //stahne vybrany server
void Show(); //otevre prohlizeni rozhrani
void Exit(); //vsechnom zabije a ukonci
void Refresh(); //at se promitnou zmeny v seznamu
void Info(); //otevre rozhrani s infy

}; //end of class Server_diag

class Server_change_diag{
private:

HWND _hDlg;
TServer _old_srv;

public:
Server_change_diag(HWND hDlg);
~Server_change_diag();

void TestURL_last(); //otestuje jestli pozadovane adresy existuji
//test vsech url slozenych ze static + begin + cyklus + end

void TestURL_static(); //otestuje jestli pozadovane adresy existuji
//test url slozene z static

void TestURL_first(); //otestuje jestli pozadovane adresy existuji
//test url slozene z static + begin + od + end

void SaveDialog(); //kdyz potrebuju to co vyplnil uzivatel ulozit do pameti
void LoadDialog(); //kdyz potrebuju data z pameti ukazat uzivateli
void Exit_newserver_fail(); //co je potreba udelat kdyz zakladam novy server ale rozmyslim si to
void Exit_newserver_succ(); //pouze koncim praci s novym serverem, uspech
void Allow(); //ovlada povolovani slozitejsi verze adresy

}; //end of class Server_change_diag

9



class Zobraz_diag{

private:
HWND _hDlg;

public:
Zobraz_diag(HWND hDlg);
~Zobraz_diag();

void Refresh(); //aktualizuj informace v listu
bool Load(); //nacti do listu, vraci jestli ukoncit dialog
void Filtrace(); //filtrace
void Export(); //sdruzuje export do csv, htm a txt
void Trideni(); //trideni

}; //end of Zobraz_diag

class FInfo_diag{
private:

HWND _hDlg; //handle na dialog okno

public:
FInfo_diag(HWND _hDlg); //nacte vsechny zname soubory z registru souboru a jejich hlavicky
~FInfo_diag();

void Refresh(); //pri nejakem pridani, smazani, editaci refreshne
void Delete(); //smaze polozku na indexu

//smaze ze seznamu inf a zaroven smaze odpovidajici soubor
//je nutno se zeptat uzivatele jestli si to preje

void DeleteAll(); //smaze cely seznam
int GetIndex(); //vrati vybrany index nebo -1 z listboxu
bool Show(); //zobrazi vysledek v advanced rozhrani

//neboli pro prislusne info nacte jeho data
void SaveAktList(); //na konci vsech akci a zavirani zapise aktualni seznam souboru

//(typicky se pouze vyrazuje, takze...)

friend void nacti_info(FInfo_diag * _this);
}; //end of FInfo_diag
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