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I.  Uživatelský manuál 

1 Úvod 

V tomto manuálu budete mít možnost se seznámit s komponentou, kterou jsem vytvořil.  

Manuál Vás provede jednotlivými kroky instalace a následnou obsluhou celé komponenty. Ta 

byla vytvořena ve dvou verzích. První verze komponenty je kompletně v českém jazyce druhá 

pak v jazyce anglickém. Hlavní funkcí celé této komponenty je hodnocení pomocí hvězdiček.   

 

2 Instalace komponenty 

Před zahájením instalace je nutné se ujistit, že máte splněny veškeré podmínky pro správný 

běh komponenty. Dále je nutné si vybrat jazykovou lokalizaci komponenty, kterou budete chtít 

později nainstalovat. 

 

2.1 Minimální požadavky 
Minimální požadavek na běh této komponenty je mít nainstalovaný webový server  

s podporou aktuální verze PHP.  Je umožněno i použití verze 5.2.0 a vyšší. Ovšem nedoporučuji 

používat jinou než aktuální verzi s důvodu kompatibility a využiti všech funkcí. Celá 

komponenta byla testována na ApacheWeb Serveru s podporou PHP 5.3.1. Tato volba je tak 

standardně doporučená.  

Dále pro zobrazení a práci s komponentou je nutné mít nainstalovaný libovolný 

internetový prohlížeč. Při testování byl použít prohlížeč Mozilla Firefox 3.6.3. Tato volba je 

také standardně doporučená. Při práci s komponentou je vhodné mít aktivní připojení do sítě 

internetu. Stejně tak jako tomu bylo při vývoji a testování této komponenty. 

Shrnutí požadavků: 

• Webový server: ApacheWeb Server 

• PHP: PHP 5.3.2 

• Internetový prohlížeč: Libovolný      

• Přístup k internetu 



| 2 

 

Doporučené programy je možné nalézt na CD v adresáři /support. Odtud je možné v případě 

potřeby provést instalaci a zajistit tak požadavky pro běh komponenty. 

2.2 Instalace 
Nyní je možné přejít k samotné instalaci. Ta je velmi jednoduchá. Pro následnou práci 

budeme předpokládat, že jste využili doporučených možnosti volby. První a základním krokem 

je nutnost rozbalení samotné komponenty do adresáře, který je dostupný z adresy 

http://localhost. Nyní spustíme ApacheWeb Server. Na závěr vložíme do internetového 

prohlížeče následující příkaz, který proved spuštění komponenty. Tím je instalace a první 

spuštění úspěšně dokončeno.  

 

 

 

3 Uživatelská příručka 

V této kapitole si ukážeme jednotlivé možnosti komponenty a naučíme se jí ovládat. 

 

3.1 Úvodní obrazovka 
Jak vidíme, na úvodní obrazovce máme formulář pro přihlášení do databáze.  Přihlášení 

nám slouží k rozpoznání uživatele a zabraňuje tak neoprávněný přístupům. Vstup Vám bude 

umožněn po vyplnění vstupních kolonek Jméno:, Heslo: a následným kliknutím na tlačítko 

Přihlásit.  Jelikož jde o testovací provoz, přihlašovací údaje jsou uvedeny pod formulářem.  

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 1: Úvodní obrazovka 

http://localhost/rating/document_root       
                        
                                  
      
 
 
 

http://localhost/�
http://localhost/�
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Pokud však dojde k zadání nekorektních údajů, zobrazí se jedno ze čtyř druhu varování. 

První nastane, když zadáte špatné jméno uživatele. Následně budete upozornění, že daný 

uživatel neexistuje. 

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 2: Špatné uživatelské jméno 

 

Druhé varování nastane, když zadáte špatné heslo uživatele. Následně budete 

upozornění, že dané heslo uživatele je špatné. 

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 3: Špatné heslo 
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Třetí varování nastane, když nezadáte jméno uživatele. Následně budete vyzvání k jeho 

doplnění.  

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 4: Nevyplnění uživatelského jména 

 

Čtvrte a zároveň poslední varování nastane, když nezadáte heslo uživatele. Následně 

budete vyzvání k jeho doplnění.  

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 5: Nevyplnění hesla 
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3.2 Vstup do evidence 
Po přihlášení jsme vstoupili do evidence. Ta slouží především pro ukázku správnosti 

hlavní funkce této komponenty. A tou je hodnocení obsahu pomocí hvězdiček. Jak můžeme 

vidět, máme zde tabulku s daty. Jedná se o hudební alba.  Na této stránce se vyskytuje několik 

funkcí. Čtyři z nich může ovládat uživatel.  

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 6: Evidence 

 

3.2.1 Funkce 

První funkcí je vložení nového záznamu do tabulky.  Pokud se rozhodneme vložit nový 

záznam, klikneme na nápis Vložení nového alba. 

 

Nyní následuje otevření formuláře pro 

vložení. Ten obsahuje dva údaje. Autor neboli interpret či kapela a dále pak název alba. Pod 

formulářem se nacházejí dvě tlačítka. První z nich má za úkol vložit nový záznam a pomocí 

druhého se můžeme vrátit zpět k tabulce bez vložení záznamu. Pokud však budeme chtít vložit 

nový záznam, je nutné vyplnit obě políčka. Pokud k vyplnění nedojde a přesto se potvrdí 

vložení záznamu, dojde k vyvolání chybové hlášky.  
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Zdroj: Vlastní 

Obrázek 7: Vložení nového alba 

 

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 8: Nevyplněný autor 

 



| 7 

 

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 9: Nevyplněné album 

 

 

Druhou funkcí je editace záznamu v tabulce.  Pokud se rozhodneme editovat záznam, 

klikneme na ikonu tužky.  Nyní následuje otevření formuláře pro editaci. Ten obsahuje opět dva 

údaje.  Jde o autora a název alba. Pod formulářem se nacházejí dvě tlačítka. První z nich má za 

úkol provést uložení zeditovaného záznamu a pomocí druhého se můžeme vrátit zpět k tabulce 

bez jakékoliv změny. Pokud však budeme chtít editovat záznam, je nutné vyplnit obě políčka. 

Pokud k vyplnění nedojde a přesto se potvrdí editace, dojde k vyvolání chybové hlášky stejně 

jako v předchozím případě.  

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 10: Editace alba 

 



| 8 

 

Třetí funkcí je mazání záznamu v tabulce.  Chceme-li vymazat záznam z databáze, 

klikneme na ikonu koše.  Nyní následuje otevření stránky s ujištěním tohoto kroku. Pod  touto 

větou, se nacházejí dvě tlačítka. První z nich má za úkol vrátit se zpět do evidence. A druhé pak 

vymazat příslušný záznam. 

 

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 11: Vymazání alba 

 

 

Čtvrtou funkcí je hodnocení pomocí hvězdiček. To slouží k ohodnocení například 

kvality alba a to tak, že na stupnici od jedné do pěti vybereme jak moc je dané album kvalitní. 

Jedna hvězdička představuje nejnižší hodnocení naopak pět hvězdiček nejvyšší.  

 

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 12: Hvězdičkové hodnocení 
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Poslední pátou funkcí, kterou může uživatel ovládat, je odhlášení z evidence. Pokud se 

rozhodneme opustit evidenci, klikneme na slovo Odhlásit a tím se přesuneme zpět na úvodní 

obrazovku. Zde jsme informování o úspěšném odhlášení.  

 

Zdroj: Vlastní 

Obrázek 13: Odhlášení 
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II. Programátorská příručka 

1  Úvod 

V této dokumentaci je popsána struktura celé komponenty. Dále pak je zde možné nalézt popis 

důležitých souborů. Komponenta byla napsána pro Nette framework. Jejím úkolem je za 

pomocí dnes moderní technologie AJAX hodnotit pomocí hvězdiček kvalitu evidovaných dat. 

Pro demonstraci hodnocení byla komponenta doplněna o databázi alb. Tu je ovšem možné 

změnit či odstranit dle Vašich požadavků popřípadě požadavků Vaší aplikace.  

Na tuto komponentu se vztahuje BSD licence. Díky tomu je možné jí nasadit v libovolné 

aplikaci.  

 

2 Nástroje pro vývoj 

Pro úpravu komponenty můžete použít jednoduché prostředí jakým je například nástroj 

PSPad. Bude však vhodnější využít nějakého z IDE nástrojů, jakým je například NetBeans. 

Tyto nástroje nabízí širokou podporu technologií. Pro nás však je důležitá především podpora 

skriptovacího jazyka PHP, AJAXu a CSS stylů. Tyto IDE nástroje, umožňují automatické 

dokončování funkcí, jejich napovídání s provázaností na třídy, kontrolu syntaxe a zvýraznění 

klíčových slov. To vše nám zjednoduší vývoj ať už samotné komponenty či později celé 

webové aplikace.  

Při vývoji této komponenty byl použít nástroj NetBeans a pro práci s databázi byl využit 

SQLiteAdministrator.  

SQLiteAdministrator je nástroj pro práci s SQLite databází. Umožňuje pracovat 

s tabulkami, triggery a pohledy.   

 

3 Adresářová struktura 

Celá komponenta je tvořená jednoduchou a přehlednou strukturou. V hlavním adresáři 

rating je možné nalézt čtyři základní složky. První dva adresáře jsou nejdůležitější. Jejich 



| 11 

 

úkolem je oddělení aplikační logiky od prezentační vrstvy celé komponenty. Jde o vlastnost, 

která je tak důležitá pro PHP frameworky.  Dalším adresářem je libs. Zde jsou uloženy nutné 

softwarové struktury pro běh komponenty.  Bližší informace budou následovat v dalších částech 

této dokumentace. Posledním adresářem je nbproject. Ten je automaticky generován při práci 

s IDE nástrojem NetBeans.   

 

 

 

 

3.1 Jednotlivé adresáře 
Nyní se podrobněji zaměříme na obsah adresáře app. Jak již bylo zmíněno v úvodu 

dokumentace adresář app se soustředí na aplikační část komponenty.  První části adresáře  

je components. Ten obsahuje samotnou komponentu nesoucí název RatingControl. Další části  

je log. Do něj proudí výpisy chybových stavů. Následuje adresář models. Ten obsahuje 

vzorovou databázi a model této databáze.  Dalším z adresářů je presenter. Ten  obsahuje tři 

presentery,  které mají za úkol předávat požadavky a akce modelu a view. Následuje adresář 

temp. Do něj jsou ukládána dočasná data, která vznikájí za chodu komponenty. Posledním 

adresářem je templates. Zde jsou umístěny šablony sloužící pro správné vyobrazení stránek. 

V adresáři je možné také nalézt několik souborů. Důležitý je především soubor bootstrap.php. 

S těmito soubory se však blíže seznámíme v jedné z následujících kapitol. Důležité si  

je zapamatovat, že adresář app a celý jeho obsah nesmí být přístupný uživateli webové aplikace. 

Přístup k němu musí mít pouze a jenom programátor  

 

 

 

 

 

 

 

 

rating/app   -obsahuje aplikační logiku celé komponenty 
          /document_root                 -obsahuje prezentační vrstvu komponenty 
          /libs -obsahuje softwarovou struktur nutnou pro běh    

komponenty 
          /nbproject  -adresář generování nástrojem NetBeans                                  
  
                                                                    
      
 
 
 

rating/app/components  -obsahuje komponentu RatingControl 
       /log    -obsahuje výpisy chyb 

      /models   -obsahuje model databáze a databázi samotnou 
      /presenters -obsahuje jednotlivé vytvořené soubory 

presenteru 
                     /temp   -obsahuje dočasná data 
                     /templates -obsahuje šablony pro správné vyobrazení všech 

stránek komponenty 
                     /.htaccess                -konfigurační soubor webového serveru 
                     /bootstrap.php -zaváděcí soubor, který nastaví prostředí aplikace 

a spustí jí 
                     /config.ini   -obsahuje konfiguraci dané aplikace 
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Zde máme adresář document_root. Ten představuje prezenční vrstvu komponenty. 

Obsahuje tři podadresáře a dva soubory. První z podadresářů je pojmenovaný css. Je určen pro 

ukládání css souborů. Pomocí nich pak určujeme styl zobrazení daných prvků. Druhým 

podadresářem je images. Do toho adresáře ukládáme veškeré ikony, obrázky a podobně. Ty pak 

lze následně volat pomocí css stylů popřípadě z HTML či XHTML souboru. Třetím  

a posledním podadresářem je js. V tomto podadresáři je umístěn javascriptový framework 

JQuery.       

  

 

  

 

 

Poslední důležitou složkou je ta nesoucí název libs. Jsou zde umístěny dva důležité 

adresáře, bez kterých by daná komponent nefungovala. Prvním z nich je dibi. Jedná se  

o databázový layer dibi. Jde o aktuální verzi 1.3. Dalším adresářem je Nette. Zde se nachází 

samotný Nette framework. Ten je zde umístěn ve verzi 0.9.4. Tyto dva důležité prvky je vždy 

dobré udržovat v aktuální verzi díky vylepšení, které sebou každá nová verze přináší. A to 

zejména pokud budete vyvíjet nějakou aplikaci s touto komponentou. Aktualizace je pak 

jednoduchá. Postačí pouze stáhnout z příslušných stránek dibi či Nette a umístit jej do adresáře 

libs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rating/document_root/css  - obsahuje soubory kaskádových stylů 
                    /images               -obsahuje obrázky použité v komponentě 

                   /js               -obsahuje javascriptový framework JQuery                    
            /.htacces              -konfigurační soubor webového serveru 

                                        /index.php - směřují se zde požadavky komponenty.  
                       
      
 
 
 

rating/libs/dibi  - obsahuje databázový layer dibi 
      /Nette  -obsahuje Nette framework 
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3.2 Celková adresářová struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rating/app/components/lRatable.php 
                 /rating_control.sql  
                                            /RatingControl.php 
                                            /tempalte.phtml 
        /log 
       /models/Albums.php 
                                   /demo.db 
                                   /Users.php    

      /presenters/AuthPresenter.php 
              /BasePresenter.php 
              /DashboardPresenter.php    

                     /temp/c-Nette.RobotLoader 
                                /c-Nette.Template    
                     /templates/Auth/login.phtml 
              /Dashboard/add.phtml 
                                    /default.phtml 
                                                               /delete.phtml 
                                                               /edit.phtml 
                                        /@layout.phtml 
                     /.htaccess                 
                     /bootstrap.php   
                     /config.ini    
 

/document_root/css/site.css 
            /rating.css    

                       /images/1.gif 
      /2.gif 
      /3.gif 
      /spinner.gif 
      /delete.png 
      /edit.png    

                      /js/jquery.nette.js                             
               /.htacces              

                                           /index.php 
 

  /libs/dibi   
           /Nette 
 
 /nbproject/private/private.properties 
         /private.xml  
       /project.properties 
                                  /project.xml 
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3.3 Jednotlivé soubory 
 

• index.php 

- v tomto souboru jsou definovaný přístupy ke kořenovému adresáři, app , libs  

a souboru bootstrap.php. Je nutné mít vždy správně nadefinovanou cestu k umístění 

těchto adresářů a souboru. Vždy se vychází od souboru index.php v document_rootu. 

Celý tento soubor slouží k příjímání požadavku na danou webovou aplikaci. 

• .htacces 

- slouží k přizpůsobení chování serveru. Uživateli je skryt.  

• rating.css 

- tento kaskádový styl určuje, jak budou zobrazeny hvězdičky ve sloupci hodnocení.  

Je zde možné definovat obrázky hvězdiček, jejich velikost a podobně. Odkaz na tento 

soubor můžeme najít v souboru @layout.phmtl. 

• site.css 

- tento kaskádový styl definuje, jakým způsobem budou zobrazeny zbývající vizuální 

prvky tento komponenty. Jako například tabulka, nadpisy a podobně. Stejně jako 

rating.css i na tento css soubor je odkazováno v souboru @layout.phmtl. 

• config.ini   

- v tomto souboru se nachází konfigurace komponenty. Je zde nastaveno, jaký druh 

databáze je použit, kde je její umístění. Dále pak je zde nastavení časové zóny, 

proměnných log, temp a tak dále.  

• bootstrap.php 

- tento soubor má za úkol spustit danou aplikace v našem případě tedy komponentu.  

• login.phtml 

- šablona pro vizualizaci stránky s přihlášením do evidence. 
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• default.phtml 

- šablona pro vizualizaci stránky s tabulkou alb. Je zde nadefinovaná tabulka, umístění 

nadpisu na stránce a podobně. 

• add.phtml 

- šablona pro vizualizaci stránky na přidání nového záznamu. 

• delete.phtml 

- šablona pro vizualizaci stránky určenou k vymazání záznamu. 

• edit.phtml 

- šablona pro vizualizaci stránky určenou k editaci záznamu. 

• AuthPresenter.php 

- jde o jeden ze dvou presenteru, který dědí z BasePresenteru. Tento má za úkol řídí akci 

přihlášení. První metoda v tomto presenteru má za úkol komunikovat s modelem. Druhá 

metoda pak řídí View, aby došlo k vizualizaci.  

• DashboardPresenter.php 

- jde o druhý ze dvou presenteru, ktery dědí z BasePresenteru. Tento má za úkol řídit vše 

okolo práce s alby.  

• demo.db 

- vzorová SQLite 2.1 databáze. Obsahuje dvě tabulky. První je users se čtyřmi atributy. 

Druhá tabulka je albums a ta má šest atributů.   

• User.php 

- skript porovná totožnost údajů uživatele s údaji v databázi. Pokud údaje nejsou totožné 

dojde k vyvolání vyjímky 

• Album.php 

- tento skript vrací data při různých akcích nad alby. 
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• template.phtml 

-soubor vykreslující hvezdíčky s aktuální hodnotou hodnocení. 
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	- jde o jeden ze dvou presenteru, který dědí z BasePresenteru. Tento má za úkol řídí akci přihlášení. První metoda v tomto presenteru má za úkol komunikovat s modelem. Druhá metoda pak řídí View, aby došlo k vizualizaci.
	DashboardPresenter.php
	- jde o druhý ze dvou presenteru, ktery dědí z BasePresenteru. Tento má za úkol řídit vše okolo práce s alby.
	demo.db
	- vzorová SQLite 2.1 databáze. Obsahuje dvě tabulky. První je users se čtyřmi atributy. Druhá tabulka je albums a ta má šest atributů.
	User.php
	- skript porovná totožnost údajů uživatele s údaji v databázi. Pokud údaje nejsou totožné dojde k vyvolání vyjímky
	Album.php
	- tento skript vrací data při různých akcích nad alby.
	template.phtml
	-soubor vykreslující hvezdíčky s aktuální hodnotou hodnocení.


