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Abstrakt: Cieľom tejto práce je vytvoriť webovú aplikáciu „herný server“ 

v programovacom jazyku PHP. Server pozostáva z Hlavného modulu a rozširujúcich 

modulov - modulu Šachy a Fun modulu. Ďalej umožňuje zdieľať obrázky, videa a texty, 

chatovať a hrať realtimové a nerealtimové šachy. Súčasťou systému je systém rolí 

umožňujúci spravovať a aplikovať práva na jednotlivé typy operácii a administrátorské 

rozhranie na správu užívateľov servera a jednotlivých modulov. Tento server umožňuje 

rozšírenie funkčnosti v podobe nových modulov. Na uloženie dát slúži SQL databáza. 
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Abstract: Main goal of this work is to create new web application “game server” in PHP 
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module and Fun module.  It also enables user to share pictures, videos and funny texts, 
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1. Úvod 

1.1. Ciele práce 

Cieľom práce je vytvoriť webovú aplikáciu herný server poskytujúcu prostredie na 

hranie hier a zábavu. Server by mal pozostávať z modulov : Hlavný modul Šachy a Fun 

modul. Taktiež by mal umožňovať rozšírenie o nové moduly. Správa serveru by mala 

prebiehať cez prehľadné webové administrátorské rozhranie. Dôležitým aspektom bude 

takisto prívetivé a prehľadné užívateľské rozhranie. 

Systém práv by mal byt zabezpečený pomocou skupín práv. Prístupové práva budú 

rozdelené do 3 skupín a to anonymný užívateľ ktorý nebude mať žiadne práva, 

Prihlásený užívateľ s riadnym prístupom, a administrátor. 

Základné ciele v bodoch: 

• Rozšíriteľnosť pomocou modulov. Možnosť pomocou ďalších modulov 

pridávať nové herné, alebo zábavné prostredia. Prístup k ním je cez hlavné 

menu, ktoré je stále k dispozícii. 

• Zabezpečený prístup do systému – k niektorým modulom nutnosť. Pre prístup 

k väčšine funkcií sa musí návštevník zaregistrovať a prihlásiť do systému 

pomocou unikátneho mena a hesla. 

• Všetci užívatelia pristupujú k systému vzdialene, cez webový prehliadač. 

Administrácia prebieha taktiež vzdialene pomocou webového prehliadača. 

• Správu účtov, a jednotlivých modulov ma na starosti administrátor. Môže účty 

rušiť, vytvárať, meniť, blokovať alebo nastaviť obmedzenia pre účet. 

V jednotlivých moduloch môže meniť položky, mazať ich alebo pridávať nové, 

vytvárať kategórie, meniť ich status. 

• Monitoring systému je dostupný administrátorovi. Tu ma k dispozícii rôzne 

štatistiky prístupov, logy prístupov a niektorých akcií v systéme (pridávanie 

položiek vo FZ, vytváranie účtu, rušenie účtu). 
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1.2. Ako čítať túto prácu 

Táto práca subjektívne popisuje priebeh prác a vysvetľuje jednotlivé rozhodnutia 

v priebehu návrhu a tvorby tejto aplikácie. Neobsahuje podrobný popis aplikácie, preto 

je vhodné pred čítaním tejto práce sa s aplikáciou oboznámiť v samostatných 

dokumentáciách. Práca je písaná v chronologickom poradí v akom vznikala.  

 

1.3. Prehľad ďalších kapitol 

Druhá kapitola popisuje vznik funkčnej špecifikácie, popis rozhodnutí a krokov ktoré 

predchádzali implementácii. Rovnako popisuje analýzu jednotlivých časti systému . 

 

Tretia kapitola popisuje postup implementácie. Popis jednotlivých fáz tvorby aplikácie 

a problémov s ktorými sa bolo potrebné vyrovnať a ich riešenia. V niektorých častiach 

nadväzuje na druhú kapitolu z pohľadu implementácie. 

 

Štvrtá kapitola popisuje jednotlivé dokumentácie k tejto aplikácii a usmerní čitateľa 

v ktorých prípadoch má siahnuť po konkrétnych dokumentáciách. 

 

Piata kapitola zhrňuje a subjektívne hodnotí stav práce, z hľadiska splnenia vytýčených 

cieľov . Ďalej navrhuje možné vylepšenia aplikácie do budúcnosti.  

 

Šiesta kapitola odkazuje na použité zdroje. 

 

Siedma kapitola popisuje prílohy k tejto práci.  
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2. Návrh 

2.1. Doplnenie cieľa 

Pred začiatkom špecifikácie došlo k doplneniu cieľa práce. Bolo rozhodnuté, aby 

jednotlivé časti aplikácie mali formu modulov rozširujúcich funkčnosť hlavného 

modulu, a týmto umožniť aj prípadne ďalšie rozšírenia aplikácie.  

2.2. Typy webových stránok 

„Webová stránka je dokument obsahujúci hypertext, obrázky a iné multimediálne prvky 

uložený obyčajne na webovom serveri prístupný prostredníctvom internet. Zobrazuje sa 

používateľovi pomocou webového prehliadača.“ [7] 

 

Z pohľadu spracovania a uchovania obsahu existujú dva typy webových stránok: 

statické a dynamická webové stránky. Statická webová stránka zobrazuje rovnaký obsah 

všetkým užívateľom za „všetkých“ okolností. Zdrojový kód tejto stránky je statický, 

a obsahuje výsledný HTML dokument. Zmena obsahu týchto stránok prebieha „ručne“ 

webdesignérom. Oproti tomu, dynamická stránka generuje svoj obsah dynamicky,  

pomocou skriptu podľa vstupných podmienok. Dynamické stránky môžu svoj obsah 

generovať na strane servera, k čomu slúžia programovacie jazyky ako PHP, ASP/.NET, 

PERL, JSP. V tomto prípade sa pri interakcii obsah znovu načítava zo o servera. Na 

druhej strane môže byť obsah generovaný na strane klienta, napríklad pomocou 

Javascriptu, Flashu. Pri interakcii užívateľa so stránkou v tomto prípade väčšinou už 

nedochádza ku komunikácii so serverom. Obe tieto metódy sa môžu kombinovať 

a dopĺňať, čo sa v súčasnosti aj bežne využíva. 

 

Vzhľadom k zadaniu práce, pri ktorom sa vyžaduje komunikácia s užívateľom, sú 

dynamické stránky jednoznačným riešením tejto webovej aplikácie. Vzhľadom 

k bezpečnosti aplikácie je väčšina obsahu generovaná na strane serveru. Vo vhodných 

prípadoch sú doplnené akcie aj na strane klienta. 
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2.3. Výber programovacieho jazyka 

2.3.1. ASP.NET 

ASP.NET je najnovšia inkarnácia ASP, alebo Active Server Pages. Jedná sa 

o technológiu firmy Microsoft poskytujúcu rozhranie na tvorbu webových aplikácii. 

Jednou z hlavných výhod tejto technológie je možnosť výberu programovacieho jazyka. 

ASP.NET podporuje skriptovacie jazyky ako JScript, Perl alebo Python. Priamo 

podporuje  objektovo orientované programovanie. Z programovacích jazykov sú to 

napríklad C, C#, alebo VisualBasic. ASP.NET nieje úplne kompatibilný 

s predchádzajúcimi verziami ASP. 

 

Pre beh ASP je potrebná technológia IIS ktorá je dostupná iba pod operačnými 

systémami Windows od firmy Microsoft. Existujú síce rozšírenia podporujúce iné 

operačné systémy, ale tieto sú poskytované na komerčnej báze. Teda aj keď je samotná 

platforma bezplatná, pre jej beh sú nevyhnutné komerčné produkty. Taktiež sa s ASP 

ako databáza  štandarde používa MsSQL ktorá nieje bezplatná. ASP najviac využívajú 

veľké spoločnosti. 

 

V oblasti rýchlosti a efektivity oproti iným riešeniam ako PHP zaostáva. Príčinou je 

práve podpora viacerých jazykov, ktorá si vyžaduje veľký objektovo orientovaný model 

a takisto nutnosť prevodu zdrojových kódov do univerzálneho kódu. To sa prejavuje 

v zníženej rýchlosti a väčšej pamäťovej náročnosti aplikácii, pretože sa musí 

spracovávať väčšie množstvo kódu. 

2.3.2. PHP 

„PHP, skratka z "PHP: Hypertext Preprocessor" je široko používaný open source 

univerzálny skriptovací jazyk, ktorý je špeciálne prispôsobený na vývoj Webov   môže 

byť vsadený do HTML. Syntax je založená na syntaxi C, Javy  a Perlu, a je jednoduchá 

na učenie. Hlavným cieľom jazyka je umožniť webovým vývojárom rýchlo písať 

dynamicky generované stránky, ale s HP je možné robiť aj oveľa viac.“ [3] Nejedná sa 

o čisto OOP jazyk (Aj keď od verzie 5 je už zabudovaná podpora OOP programovania). 

 

PHP platforma je dostupná pre rôzne operačné systémy ako Windows, Unix , Mac OS, 

Solaris, OS/2  atď. Pretože sa jedná o open source, sú jej zdrojové kódy voľné 
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k dispozícii, používanie je bezplatné. Taktiež existuje veľká komunita ktorá poskytuje 

podporu a množstvo bezplatných rozšírení. Najpopulárnejšia kombinácia webového 

servera, jazyka a databáze predstavuje kombinácia Apache, PHP a MySQL. Apache aj 

MySQL sú voľne dostupné a open source. 

 

Vďaka svojej stratégii vykonať prácu rýchlo, PHP vyniká v oblasti výkonu a pamäťovej 

náročnosti oprosti svojím konkurentom.  Takisto vďaka svojej širokej podpore 

platforiem, bezplatnosti a komunite za sebou, je PHP na vzostupe. 

 
Obr.1: Komunikácia užívateľ<->Apache<->PHP<->SQL 

 

2.3.3. Ostané 

JSP (Java Server Pages) je rozšírením technológie Java od spoločnosti Sun. Jedná sa 

o pokus spoločnosti SUN konkurovať ASp od Microsofu. Nieje veľmi rozšírená. 

 

Cold Fusion je aplikačný vývojový nástroj vytvorený Allaire Corporation.. ColdFusion 

Markup Language (CFML) používa tagy podobné HTML ktoré sa nachádzajú vo 

webovej stránke. Na spracovanie používa engine, ktorý komunikuje s webovým 

serverom pod systémom Windows. Avšak to zrejme spôsobilo že sa nestal populárnym 

ako napríklad PHP. 

Apache 
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2.3.4. Prečo PHP? 

Do úvahy prichádzali na výber dva platformy: PHP a ASP.NET. PHP som zvolil vďaka 

jeho dostupnosti, keďže spolu s webovým a serverom Apache a databázou MySQL je 

dostupný bezplatne. Takisto univerzálnosť tohto riešenia vzhľadom k platforme pod 

ktorou bude pracovať, keďže umožní funkčnosť nielen na Windows like, systémoch. 

Výhodou sú aj nižšie požiadavky na systémové prostriedky a väčšia rýchlosť 

spracovania požiadaviek. Použitá je verzia PHP5, ktorá má vylepšenú podporu objektov 

oproti starším verziám. 

2.4. Uloženie dát 

Pre ukladanie dát a informácii bola zvolená SQL databáza. Konkrétne open source 

databáza MySQL. Výhodou je centralizovaná správa informácii a vďaka jazyku SQL 

poskytuje vhodný prostriedok na prácu s týmito informáciami. Štruktúra dát ani 

databáze nebola určená zadaním, jej podstatná časť bola vytvorená na začiatku samotnej 

implementácie, podľa očakávaných požiadaviek plynúcich z návrhu aplikácie.  

 

Avšak v prípade multimediálnych súborov, ktoré sa budú nachádzať vo fun module som 

sa rozhodol neukladať tieto do databázy. Vzhľadom na ich pamäťovú náročnosť by 

predstavovali neprimeranú záťaž. Toto by sa nepriaznivo odzrkadlilo vo výkone celého 

systému. Preto bol zvolený variant, kde sa tieto súbory ukladajú na pevný disk 

v adresári aplikácie. Do databázy sa pridajú iba informácie o týchto súboroch a odkazy 

na ne.  

 

2.5. Modulárnosť 

Na začiatku vytvárania funkčnej špecifikácie bolo rozhodnuté že aplikácia bude vo 

forme modulov. To umožňuje oddelenie jednotlivých funkčných časti aplikácie, ich 

osobitnú správu a uľahčuje rozširovanie aplikácie o nové funkčné celky. Kvôli potrebe 

previazania týchto modulov a možnosti poskytovať funkcie nezávislé na module, bolo 

určené, že jeden modul (hlavný) bude nadradený ostatným modulom.  

 

Týmto vznikol jeden modul ktorý má na starosti autentifikáciu a autorizáciu užívateľov, 

správu práv a slúži ako spojovací článok jednotlivých modulov. Taktiež obsahuje 

nástroje na správu užívateľov. Ostatné moduly patria pod tento hlavný modul, pričom 
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môžu využívať niektoré jeho funkcie. Tieto moduly sú medzi sebou navzájom 

nezávislé.  

2.6. Autorizácia a autentifikácia 

Autentifikácia prihláseného užívateľa prebieha pred zostavením každej stránky. Overuje 

sa existencia prihláseného užívateľa v databáze pomocou jeho loginu, ip adresy a čísla 

session. Pri prihlasovaní sa užívateľa sa autentifikuje pomocou  loginu a hesla. 

Prihlásenie sa poznačí do databázy. Každé spojenie má svoj časový limit na neaktivitu. 

Po jeho vypršaní sa stáva spojenie neplatné.  

 
Autorizáciu možno aplikovať niekoľkými spôsobmi: 

 

Prvým zo spôsobov je ten, že pri návrhu sa vytvorí niekoľko rolí, do ktorých budú 

užívatelia rozdelený. Pri jednotlivých operáciách bude v kóde definované, ktoré role ich 

môžu vykonávať. Toto riešenie je výhodné pri malom počte skupín užívateľov 

v relatívne statickom prostredí, kde sa nepredpokladajú zmeny v povoleniach 

jednotlivých operácii, a zmeny skupín. Nevýhodou tohto riešenia je malá flexibilita 

a každá zmena práv si vyžaduje zmeny kódu.  

 

Ďalším zo spôsobov je, systém rolí a práv do nich priradených. Vytvorené role sú 

priradené užívateľom. Vybraným funkčnostiam (akcie, menu, moduly stránky) sú 

priradené práva. Tieto práva sú priradené jednotlivým rolám. Práva, role a priradzovanie 

práv do skupín je možné pridávať a upravovať v administrátorskom rozhraní priamo za 

behu aplikácie. To umožňuje väčšiu flexibilitu a uľahčuje spravovanie Toto riešenie je 

vhodné pokiaľ sa predpokladá že veľké skupiny užívateľov budú mať rovnaké práva. 

To umožní že zmena práv v skupine sa naraz premietne u všetkých užívateľov tejto 

skupiny. V prípade potreby je možné vytvárať nové skupiny práv aj pre menšie počty 

ľudí. Tento systém je nevhodný, ak sa vyžaduje veľké množstvo variant práv pre 

rôznych užívateľov.  

  

V zadaní práce sa vyskytuje požiadavka na systém rolí, ktorý bude umožňovať 

spravovať a aplikovať práva na jednotlivé typy operácii. Tejto požiadavke najviac 

vyhovoval druhý popísaný systém práv, keďže sa očakávalo že užívatelia budú 

rozdelený do troch rolí – anonymný užívateľ, prihlásený užívateľ administrátor. 
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Anonymný užívateľ nemusí mať vlastnú skupinu, pretože jeho práva sú najnižšie 

a nepredpokladá sa neho potreba takých práv, ktoré nebudú mať pridelené ostatné 

skupiny.  

2.7. Systém stránok, modulov a menu 

Pri návrhu systému stránok, menu a modulov bol zvolaný variant, ktorý predpokladá 

uloženie informácií o stránkach, menu a moduloch spolu s ich nastaveniami v databáze. 

Aplikovaním tohto variantu na stránky, menu a moduly umožnilo, že ich pridávanie, 

zmena ich parametrov a práv, nebude vyžadovať editáciu zdrojových kódov. 

 

Stránky sú identifikované pomocou číselného kódu a stručného slovného kódu. Pri 

volaní stránky sa požije jeden z nich, tento sa nájde v databáze spolu s informáciami 

o príslušnej stránke, ako sú napríklad umiestnenie skriptu generujúceho obsah, alebo 

 právo potrebné na jej zobrazenie. Číselný kód sa zvyčajne používa v automaticky 

generovaných odkazoch a v menu. Slovný kód slúži na použitie v odkazoch 

v zdrojovom kóde, pretože je ľahšie zapamätateľný, a navyše číselný kód sa prideľuje 

náhodne a nemôže byť teda zaručený. Pre vytvorenie slovného kódu stránky je vhodné 

použiť pomenovanie stránky s prefixom názvom modulu, aby sa vyhlo možným 

konfliktom v pomenovaní v budúcnosti. Takýto systém zároveň umožňuje odkazovať 

na jednu stránku viacerými názvami a kontrolovať a ošetriť neexistenciu stránok priamo 

v aplikácii.  

 

Menu uložené v databáze má výhodu jeho jednoduchej správy a umožňuje jeho 

zostavenie na mieru podľa aktuálneho modulu a práv užívateľa. Takisto správa modulov 

pomocou databázy má výhodu v možností pridelení práv a jednoduchej (de)aktivácie 

modulu podľa potreby.  

 

2.8. Moduly šachy a fun zóna 

Pri tvorbe špecifikácie bolo podstatné navrhnúť funkcie, ktoré budú tieto moduly 

obsahovať tak aby boli splnené požiadavky plynúce zo zadania práce. Tieto funkcie boli  

potom vhodne doplnené. Týmto sa dosiahla ucelenosť jednotlivých častí. 
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V module šachy som k zadaniu hrať šachy doplnil metódy na vytváranie hier pomocou 

ponúk na hru a výziev konkrétneho hráča, funkcie na prezeranie týchto ponúk za 

účelom pripojenia sa k hre a prehľad hráčom hraných hier. Pre ucelenosť modulu som 

pridal možnosť prezerať ukončené hry, za účelom štúdia štýlu hier jednotlivých hráčov. 

Pre komunikáciu medzi hráčmi má slúžiť chat, kde sa môžu v jednotlivých 

miestnostiach dohodnúť na partiách, prípadne rozoberať iné problémy. Na tréning 

a naučenie šachov majú slúžiť pravidlá a sekcia lekcie. 

 

Vo fun zóne sa spresnil prístup k jednotlivým položkám. Ku trom hlavným kategóriám 

pribudli podkategórie pre prehľadnejšie usporiadanie pridaných položiek. Užívateľom 

bola pridaná možnosť hodnotiť a komentovať položky. Užívateľom bol určený prístup 

k operáciám s položkami. 
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3. Implementácia 

3.1. Štruktúra stránok 

Pred začatím samotnej implementácie bolo potrebné navrhnúť štruktúru stránok. 

Požiadavky na webovú aplikáciu boli modulárnosť, jednoduchá administrácia, 

bezpečnosť systému a systém práv.  

 

Modulárnosť s jedným hlavným modul a systém práv vyžadovali, aby sa niektoré 

skripty z hlavného modulu používali pri každom generovaní obsahu stránky. Toto bolo 

možné dosiahnuť dvoma možnosťami.  

Prvou možnosťou je, že jednotlivé skripty stránok by skladali kompletný html kód 

a zároveň by si volali skripty z hlavného modulu. Odkazy medzi stránkami by sa 

odkazovali priamo na meno skriptu ktorý by danú stránku zostavoval. Túto možnosť 

som nezvolil, pretože by neumožňovala dostatočne jednoduchú administráciu 

jednotlivých stránok. Prípadne zmeny názvov stránok v odkazoch, alebo štruktúry 

stránky by vyžadovali editáciu zdrojových kódov.  

 

Druhou a zvolenou možnosťou bola jedna hlavná stránka ktorá obsahuje funkcie 

dostupné pre všetky moduly, a skladá výslednú stránku. Obsah stránky pozostáva 

z menu, ktoré je generované z informácii v databáze podľa toho, v ktorom module sa 

požadovaná stránka nachádza a podľa práv užívateľa a z menu modulov. Hlavná časť 

pozostáva  zo samotného obsahu. Obsah je vygenerovaný zavolaným skriptom. Tento je 

určený z databázy, kde ako kľuč poslúži predaný identifikátor stránky, ktorá sa ma 

zobraziť. Štruktúru stránky naznačuje  obrázok [Obr.2].  

 

Toto sústredenie všetkých hlavných funkcií do jednej stránky uľahčuje zmenu 

celkového rozloženia stránky, keďže toto sa nachádza v tomto jedinom súbore 

a umožňuje skriptom generujúcim obsah jednotlivých stránok generovať iba konkrétne 

požadovaný výstup, bez starosti o generovanie štruktúry celej stránky. Linkovanie 

stránok cez databázu umožňuje kontrolu existencie volaných stránok, kontrolu prístupu 

k nim podľa práv a vlastné ošetrenie chýb z toho vyplývajúcich .  
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Dynamické generovanie obsahu menu jednotlivých modulov pomocou databáze 

a linkovanie samotných modulov z databáze umožňuje na tieto položky takisto 

aplikovať práva umožňujúce ich zobrazenie/používanie.  

 

Nezanedbateľnou výhodou takéhoto dynamického skladania obsahu pomocou databázy 

je to, že prípadná editácia týchto položiek prebieha v databáze. Týmto odpadá nutnosť 

pre správu stránok, modulov a menu zasahovať do zdrojových kódov stránok.  

3.2. Návrh štruktúry tabuliek v DB 

Prvým krokom implementácie bolo vytvorenie štruktúry tabuliek v databáze. 

Vytvorenie tejto štruktúry uľahčilo následnú implementáciu jednotlivých funkcií, keďže 

nebolo potrebné postupne vytvárať potrebné tabuľky a hodnotiť ich vplyv, na už 

existujúcu časť kódu.  

 

Vďaka podrobnému návrhu jednotlivých častí pri tvorbe funkčnej špecifikácie bolo 

možné vytvoriť návrh a kompletnú štruktúru, ktorá už nevyžadovala podstatné zmeny. 

Zmeny prebiehali väčšinou iba formou pridávania nových atribútov do tabuliek.  

3.3. Implementácia hlavného modulu 

Implementácia hlavného modulu v sebe obsahovala vytvorenie súboru index.php 

v ktorom sú volané jednotlivé funkcie a prebieha generovanie obsahu stránky. 

Z bezpečnostných funkcií v tomto skripte prebieha vytvorenie systému práv, autorizácie 

a autentifikácie užívateľov, rozhrania pre komunikáciu modulov s databázou 

a administračné rozhranie. 

 

Pre komunikáciu s databázou bol zvolený variant vytvoriť triedu, ktorá bude obsahovať 

metódy na komunikáciu s databázou. Výhodou tohto riešenia je možnosť ošetrovať 

chyby spojenia s databázou centralizovane. A keďže spojenie bude nastavené v inštancii 

triedy, jednotlivé moduly môžu používať jej metódy bez nutnosti poznať podrobnosti 

o spojení. 

 

Pre autentifikáciu užívateľa bol zvolený variant kombinujúci využitie session, id 

užívateľa a jeho ip adresy. Tieto údaje majú limitovanú platnosť a kontrola prebieha na 

strane serveru, porovnaním údajov od užívateľa s údajmi uloženými v databáze. Pre 



 
 

27 
 
 

väčšiu bezpečnosť bola zvažovaná možnosť použiť bezpečné spojenie pomocou https 

protokolu. Avšak vzhľadom na fakt, že sa nejedná o aplikáciu vyžadujúcu takýto stupeň 

zabezpečenia, bola táto možnosť zamietnutá. 

 

Informácie o užívateľovi potrebné na autentifikáciu a určovanie jeho práv sú nastavené 

v triede user. Pri vytvorení jej inštancie sa trieda naplní údajmi a načíta jeho práva 

z databázy. Poskytuje metódy na určenie existencie práva pre užívateľa a jeho stavu 

v aplikácii dostupné všetkým skriptom v aplikácii, ktoré sa zavolajú pri tvorbe obsahu 

stránky. Inštancia s informáciami sa vytvorí pri vytvorení novej session pri príchode 

užívateľa. Je uložená na strane servera, a je uchovávaná počas celej platnosti session. 

Pri zmene stavu užívateľa ako napríklad jeho prihlásenie sa do systému, alebo 

odhlásenie, sa táto inštancia aktualizuje. 

 

Systém práv je aplikovaný postupne v priebehu generovania stránky. Týmto sa určuje 

ktoré stránky alebo ich časti sa vo výsledku zobrazia, alebo nie. Najprv sa kontroluje 

oprávnenie zobraziť požadovanú stránku, či modul užívateľom. Menu modulov a menu 

v module sa takisto generujú podľa existencie práv k jednotlivým položkám. Posledným 

miestom je implementácia práv na jednotlivé časti stránky, ktorú už majú na starosti 

skripty jednotlivých stránok. 

 

Napísanie základu a jeho odladenie je kľúčovou časťou implementácie. Všetky ďalšie 

stránky už iba generujú obsah do tohto základu a využívajú metódy tried 

inicializovaných v tomto základe. 

3.3.1. Vyčlenenie Administračného modulu 
Po vytvorení základu bolo vhodné napísať administrátorské stránky, ktoré umožňujú 

ľahšie pridávanie nových stránok a modulov do aplikácie, bez nutnosti ručnej editácie 

databázy.  

Pri tvorbe administrátorských stránok, sa ukázalo, že tieto by bolo vhodnejšie vyčleniť 

z Hlavného modulu, pretože predstavujú ucelenú časť vyžadujúcu osobitné práva. To 

bolo umožnené tým, že poskytovali len akúsi nadstavbu nad hlavným modulom. Tento 

na nich nebol závislí. Toto zároveň umožnilo vytvoriť osobitnú administrátorskú sekciu 

na serveri a prístup do nej ako celku ošetriť vhodnými právami. 
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3.3.2. Komunikácia medzi užívateľmi 
Na umožnenie komunikácie medzi užívateľmi, nezávislej od modulu (napr. chat v 

šachoch),  bola pridaná možnosť správ. Tieto patria pod hlavný modul a odkaz na ne je 

dostupný zo všetkých modulov. Ich prehliadanie a písanie sa uskutočňuje v schránke 

správ. Tu sú rozdelené podľa druhu. Užívateľovi bola takisto pridaná možnosť priamo 

odpovedať na došlé správy a ukladať si rozpísané správy. Správy sú adresované 

pomocou loginu užívateľa. Prístup k tejto funkcii môže byť odopretý odobratím 

príslušného práva.  

3.3.3. Pridanie noviniek 
Odkazy informujúce o novinkách v jednotlivých moduloch spravované centrálne, bol 

jeden z návrhov vylepšení počas práce, ktorý bol pridaný do aplikácie. Novinky sú 

spravované v administračnom module, kde si ich môže administrátor prezerať, editovať 

a pridávať nové. Tieto novinky podporujú niektoré html tagy, keďže sa predpokladá, že 

prístup k ich pridávaniu budú mať iba administrátori, ktorý sú si vedomý ich správneho 

použitia. 

3.4. Implementácia Fun zóny 

Implementácia Fun zóny prebiehala zhruba v nasledujúcich krokoch:  

• Implementácia pridávania položiek pre naplnenie aplikácie dátami.  

• Vytvorenie prostredia na prehliadanie položiek podľa kategórii a pod kategórii. 

• Stránka na zobrazenie položky a správu kategórii.  

 

Položky Fun zóny predstavujú multimediálne súbory a texty. Podľa návrhu sa súbory 

kvôli ich náročnosti na databázu budú ukladať do adresára v adresárovej štruktúre 

serveru. Pre prehľadnosť sa tieto nachádzajú v adresári fun modulu, rozdelené v ďalších 

adresároch podľa druhu súboru. Toto ich umiestnenie je uložené v databáze, kde sa 

nachádzajú povolené typy súborov, ktoré bude server akceptovať. Informácie o položke 

sa budú takisto nachádzať v databáze. V prípade ak pôjde o textovú položku fun zóny, 

táto sa uloží priamo do databáze  

 

K samotnému nahraniu súboru na server, bola vytvorená trieda ktorá ho ma na starosti. 

Pri inicializácii novej inštancie sa nastavia parametre prenosu súboru, jeho umiestnenie 

a obmedzenia. Pokiaľ sa podarí nastaviť tieto parametre a súbor bol odoslaný 
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formulárom na server, overí sa ešte, či je súbor povoleného typu a premiestni sa na 

svoje miesto z dočasného adresára. V opačnom prípade sa hlási chyba a súbor sa zmaže.  

 

O nastavenie informácii o položke (súbore alebo texte) sa stará obslužný skript, ktorý 

spracuje aj prípadné chyby z triedy obsluhujúcej nahrávanie.   

3.4.1. Problém rôznych druhov videosúborov 
V dnešnej dobe existuje veľké množstvo druhov a verzií kodekov, ktoré môžu byť 

potrebné k prehratiu video súboru. To značne znepríjemňuje prehliadanie týchto 

súborov. Blokovať je možné iba súbory s príponou nepodporovaného typu. Podľa tejto 

prípony sa potom určuje aký typ pluginu má byť požadovaný vloženým objektom so 

súborom videa. Avšak ani prípona súboru nezaručuje, že požadovaný plugin sa 

u užívateľa nachádza, a podporu použitého kódovania videosúboru u tohto pluginu.  

Problém nastáva takisto aj pri požiadavke prehrávať video v režime celej obrazovky. 

Správanie sa jednotlivých pluginov je značne odlišné, a to neumožnilo implementáciu 

toto typu zobrazenia vizuálneho obsahu.  

 

V súčasnosti sa začína na internete používať na riešenie tohto problému prevod 

nahratých videí do jednotného formátu, najčastejšie do flash animácie. Tento prevod 

umožňuje spolu s vlastným rozhraním na ovládanie prehrávaného obsahu jednotnosť 

obsahu a vyžaduje prítomnosť iba jediného pluginu. Toto riešenie pre jeho komplexnosť 

a náročnosť nebolo použité.  

 

3.5. Implementácia šachov 

Postup pri vytváraní tejto časti bol nasledovný:  

• Vytvorenie stránok na vytváranie nových hier, a prezeranie hier. To umožnilo 

jednoducho vytvárať testovacie hry v ďalšej fáze.  

• Druhá fáza pozostávala z vytvorenia prostredia hry, a triedy ktorá ošetruje 

jednotlivé ťahy, zisťuje možné ťahy a testuje možné stavy hry.  

• Záverečnou fázou tvorby tohto modulu bolo implementovanie doplňujúcich 

funkcií ako globálny chat a nápoveda k hre. Od tréningových lekcií bolo 

vzhľadom na časovú náročnosť na naplnenie dátami upustené.  
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3.5.1. Výber zobrazenia šachovnice  

Na interpretáciu šachovnice a spôsobu ako budú vykonávané jednotlivé ťahy boli 

zvažované tri spôsoby: 

• Vykresľovanie pomocou HTML. Detekcia a overovanie vykonaného ťahu 

pomocou Javascriptu na strane klienta, a odoslanie platného ťahu na server 

• Vykreslenie pomocou HTML+CSS. Vykonanie ťahu kliknutím na odkaz. 

Overenie ťahu v PHP skripte na strane servera a zobrazenie výsledku 

užívateľovi 

• Vykreslenie pomocou Flash aplikácie, ktorá by detekovala a overovala ťah. 

Platný ťah by odosielala na server. 

 

Po zvážení možností bol zvolený variant s kontrolou ťahov pomocou PHP na strane 

servera. V neprospech Javscriptu a Flashu hovorili moje minimálne skúsenosti 

v používaní týchto jazykov, ktoré by vyústili do neprimerane dlhého času potrebného na 

zvládnutie implementácie kontroly šachov.  

 

Vybrané riešenie je najviac univerzálne pretože sa pri ňom vyžadujú iba základné 

funkcie prehliadača a to zobrazovanie HTML a podporu štýlov CSS. Týmto odpadá 

nutnosť podpory JavaScriptu a Flash aplikácii. Ukážku šachovnice je možné vidieť na 

Obr.3 

3.6. Vytvorenie definitívneho vzhľadu 

Jedným z posledných krokov implementácie bolo zjednotenie a dotvorenie designu 

aplikácie. Počas tvorby aplikácie bola priorita kladená hlavne na funkčnosť vytváraného 

kódu. Design stránok mal iba orientačnú podobu. Niektoré stránky boli napísané a hneď 

aj štýlované hlavne kvôli ich zvýšeniu ich prehľadnosti pri ich tvorbe a niektoré stránky  

neboli štýlované vôbec. Po navrhnutí želaného výsledného vzhľadu aplikácie bolo 

potrebné tento aplikovať na jednotlivé stránky. Táto úprava znamenala nutnosť úprav 

a odladenia každej stránky napriek tomu že príprava na aplikáciu štýlov bola vykonaná 

už počas tvorby kódu. Aplikovaním nového grafického vzhľadu aplikácia získala nový 

jednotný vzhľad.  
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3.7. Nápovedy 

V priebehu písania užívateľských dokumentácii sa ukázalo, že tieto môžu poslúžiť ako 

nápovedy k jednotlivým modulom. Preto bola táto dokumentácia rozdelená podľa 

obsahu na jednotlivé moduly a pridaná vo forme HTML stránok ako nápovedy dostupné 

v jednotlivých moduloch 

3.8. Inštalačný skript 
Keďže beh stránok si vyžaduje, aby boli údaje o stránkach, moduloch, menu a právach 

v databáze, je potrebné tieto to nej pridať pred začiatkom používania aplikácie. 

Manuálne pridávanie týchto informácii je pomalé a užívateľsky nepohodlné. Z tohto 

dôvodu bol vytvorený inštalačný skript, ktorý databázu týmito údajmi naplní. Užívateľ 

si môže takisto určiť, či sa má vytvoriť databáza nová, v tom prípade potrebuje práva 

nové databázy vytvárať. Takisto si môže nechať vytvoriť účet pre túto aplikáciu 

s právami potrebnými pre databázu aplikácie. K vytvoreniu tohto účtu sú takisto 

potrebné vhodné práva. Prebehnutím inštalácie sa naplní databáza informáciami 

potrebnými k behu aplikácie. Po nastavení informácii v konfiguračnom súbore sa môže 

začať aplikácia používať. Pri inštalácii sa taktiež vytvorí  administrátorsky účet so 

štandardným heslom. Toto je z dôvodu bezpečnosti aplikácie potrebné ihneď v aplikácii 

zmeniť.   
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4. Dokumentácia 

4.1. Pre oboznámenie sa s návrhom aplikácie 

a aplikáciou samotnou slúžia jednotlivé dokumentácie 

a špecifikácia. Tieto dokumentácie sa nachádzajú na 

priloženom CD k tejto práci. Popis kde sa presne 

nachádzajú nájdete v kapitole 7.1 Obsah CD 
Dokumentacia 

Docum_Admin.doc 
  Docum_Install.doc 
  Docum_Program.doc 
  Docum_User.doc 

Funkcna_specifikacia.doc 
Navrh%DB.jpg 

Intstalacia 
Images 
 install.gif 

  install.html 
  install.md5 
  install.zip 
Zdrojove kody 
BCpraca.doc 
BCpraca.pdf 
BCpraca.rtf 
 
 
Adresár s dokumentáciami  
Administračná dokumentácia 
Inštalačná dokumentácia 
Programátorská dokumentácia 
Užívateľská dokumentácia 
Funkčná špecifikácia 
Návrh databázy 
 
 
 
Popis inštalácie 
 
Inštalačný balíček 
Adresár so zdrojovými kódmi 
Táto práca vo formáte DOC 
Táto práca vo formáte PDF 
Táto práca vo formáte RTF 
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Ob 

4.2. Funkčná špecifikácia 

Funkčná špecifikácia vznikla v prvej fáze projektu. Obsahuje návrh a popis jednotlivých 

funkcií aplikácie. Pomocou UML diagramov sú znázornené vzťahy medzi procesmi , 

ktoré sú podrobnejšie popísané. Takisto sú tam popísané prípady užití pre jednotlivé 

typy užívateľov. Vzhľadom k tomu, že vznikala pred samotným začiatkom 

implementácie a nebola upravená na stav po ukončení projektu, obsahuje iba pôvodný 

návrh aplikácie, ktorý sa v niektorých častiach líši od výslednej aplikácie. Tieto zmeny 

a dôvod ich aplikovania sú z väčšej časti popísané v tretej kapitole.  

4.3. Inštalačná dokumentácia 

Účelom inštalačnej dokumentácie je oboznámiť užívateľa s požiadavkami aplikácie, 

pred jej inštalovaním na cieľový server. Popisuje krok za krokom akcie potrebné 

k zavedeniu aplikácie na server a možnosti jej nastavenia pred uvedením do prevádzky. 

4.4. Užívateľská dokumentácia 

Slúži užívateľovi ako podrobný návod na použitie jednotlivých častí a funkcií aplikácie 

a ich popis. Je písaná z pohľadu obyčajného užívateľa. Dokumentácia je rozdelená 

podľa jednotlivých modulov a potom podľa konkrétnych stránok kde sa funkcie 

nachádzajú. Na úvod každého popisu stránky sa nachádza jej umiestnenie a prístup 

k nej. Nasleduje stručná charakteristika danej stránke a popis akcií ktoré umožňuje. 

Ďalej sa nachádza stručný popis v bodoch ako jednotlivé akcie vyvolať a vykonať. Toto 

je doplnené obrázkami z aplikácie pre väčšiu prehľadnosť. Nakoniec nasleduje 

podrobnejší popis častí na obrázku, prípadne jednotlivých akcií, ak je potrebný.  

4.5. Administrátorská dokumentácia 

Je rozšírením užívateľskej dokumentácie. Pridáva návod a popis k administračným 

funkciám z administračného modulu a funkciám z ostatných moduloch dostupných 

administrátorom. Štýl dokumentácie je totožný s užívateľskou dokumentáciou.  
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4.6. Programátorská dokumentácia 

Slúži k oboznámeniu sa zo štruktúrou zdrojového kódu. Popisuje správanie sa hlavných 

častí kódu. Popisujú sa tu použité triedy a ich metódy a princíp skladania stránok.  
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5. Záver 

5.1. Splnenie cieľa 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie webovej aplikácie „Zábavný server“. 

Tento cieľ bol splnený. Vytvorená aplikácia umožňuje pridávať do aplikácie 

multimediálny obsah od užívateľov a hranie šachov medzi užívateľmi. Umožňuje svoje 

ďalšie rozširovanie vďaka modularite a týmto zároveň umožňuje jednoznačne oddeliť 

jednotlivé funkčné celky.  Na užívateľov je aplikovaný systém rolí. Administrátorské 

rozhranie umožňuje spravovateľnosť počas behu aplikácie.  

 

Základom je hlavný modul ktorý slúži ako nadstavba ostatných modulov. Zabezpečuje 

autentifikáciu a autorizáciu užívateľov, skladanie výsledného obsahu, štatistiky servera 

a komunikácia medzi hráčmi pomocou správ. Nakoniec boli pridané správy ktoré 

informujú užívateľov o novinkách v jednotlivých sekciách. 

 

Systém rolí je tvorení skupinami práv a právami, ktoré sú do týchto skupín pridelené. 

Práva sú pridelené niektorým operáciám na stránkach. Takisto slúžia na určenie prístupu 

k niektorým stránkam a modulom, alebo určujú zobrazenie položiek menu.  

 

Pre administráciu systému vzniklo administrátorské rozhranie. To umožňuje spravovať 

užívateľov a ich práva. Takisto správu všetkých stránok, menu a modulov. Výhodou 

tejto správy je to že pri zmenách odpadá nutnosť zmien v zdrojových kódoch stránok.  

 

Na výmenu multimediálneho obsahu slúži fun modul. Ten umožňuje pridávanie 

položiek do troch hlavných kategórií: Videá, Obrázky a Vtipy. Pridávanie je umožnené 

iba prihláseným užívateľom. Týmto však môže byť toto právo odobraté v prípade 

zneužívania. Položky sú ďalej priradenej do podkategórie. Na správu podkategórii musí 

mať užívateľ príslušné právo. Položky v jednotlivých podkategóriách môže užívateľ 

usporiadať podľa niekoľkých kritérií. 

 

V module šachy má užívateľ možnosť hrať šachy s ostatnými užívateľmi. K vytvoreniu 

hry slúžia všeobecné ponuky na hru a výzvy konkrétnych hráčov. Tieto si môže 
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užívateľ prezerať filtrovať a usporiadať podľa viacerých kritérií. K určeniu schopnosti 

hráča bol aplikovaný systém hodnotenia ELO, používaný svetovou šachovou federáciou 

FIDE. Užívateľom je takisto dostupný aj zoznam hráčov s ich štatistikami hier. 

Ukončené hry je možné prezerať. Na komunikáciu hráčov slúži globálny chat a v rámci 

partie gamechat.  

 

Vytvorená  aplikácia sa v niektorých častiach odlišuje od vytvorenej funkčnej 

špecifikácie. Avšak jej základné ciele boli zachované, prípadne rozšírené o ciele nové. 

Zmeny ktoré boli vykonané sú popísané v tretej kapitole o implementácii. Ich účelom 

bolo vylepšenie aplikácie, prípadne prispôsobenie realizácii konkrétnej časti, v prípade 

ak sa navrhované riešenie ukázalo ako nie najvhodnejšie. 

 

 

5.2. Skúsenosti s aplikáciou 

Aplikácia bola podrobovaná testom funkčnosti už počas samotnej implementácie. 

Priebežne sa testovala novo pridaná funkčnosť a jej vplyv na existujúci kód. Kompletné 

vyskúšanie funkcií bolo vykonané po vytvorení a aplikovaní finálneho designu stránok, 

pri ktorom bola nutná úprava väčšiny stránok. Funkčnosť bola takisto priebežne 

testovaná a konzultovaná s vedúcim bakalárskej práce.  

5.3. Možnosti ďalšieho vývoja 

Univerzálnosť aplikácie umožňuje širokú paletu ďalších rozšírení. Už počas vývoja 

aplikácie sa objavilo mnoho návrhov, ako aplikáciu vylepšiť. Tieto boli priebežne 

zvažované z hľadiska náročnosti či už časovej, alebo zmien v už napísanom kóde. 

Avšak nie všetky sa dostali do aplikácie vzhľadom na svoju náročnosť oproti svojmu 

prínosu. Avšak tieto návrhy je možné využiť pri ďalšom vývoji aplikácie. 

 

Možnosti ďalšieho rozšírenia: 

• Rozširovanie o ďalšie funkčné celky ako napr. nové hry pomocou ďalších 

modulov.  

• Pridanie podpory pre viaceré jazyky.  
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• Vylepšenie triedy page, ktorá skladá stránku o nové metódy, ktoré budú 

podrobnejšie skladať kód stránky, hlavne hlavičku stránky. To by v prípade 

potreby umožňovalo napr. pridávať ďalšie štýly do dokumentu, prípadne 

nalinkovať Javaskript.  

• Vo fun zóne pridať prevody užívateľských videí na jednotný formát, napr. flash 

animácie a týmto vyriešiť potenciálne problémy s rôznorodosťou kodekov 

a problémami s kompatibilitou multimediálneho obsahu. 

• Skladať stránky formou napĺňania šablón. 

• Možnosť turnajov v šachu. 

• Možnosť nastaviť vlastný štýl pre užívateľa 
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7. Prílohy 
7.1. Obsah CD 

Dokumentacia 
Docum_Admin.doc 

  Docum_Install.doc 
  Docum_Program.doc 
  Docum_User.doc 

Funkcna_specifikacia.doc 
Navrh%DB.jpg 

Intstalacia 
Images 
 install.gif 

  install.html 
  install.md5 
  install.zip 
Zdrojove kody 
BCpraca.doc 
BCpraca.pdf 
BCpraca.rtf 
 
 

Adresár s dokumentáciami  
Administračná dokumentácia 
Inštalačná dokumentácia 
Programátorská dokumentácia 
Užívateľská dokumentácia 
Funkčná špecifikácia 
Návrh databázy 
 
 
 
Popis inštalácie 
 
Inštalačný balíček 
Adresár so zdrojovými kódmi 
Táto práca vo formáte DOC 
Táto práca vo formáte PDF 
Táto práca vo formáte RTF 
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7.2. Obrázky 

 
Obr. 2 Štruktúra stránky (príklad z úvodnej stránky Fun zony) 
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Obr.3 Príklad šachovej stránky 


