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Abstrakt 

V této práci bude popsána má praxe ve firmě New Travel.cz. Tato firma patří na trhu mezi špičky 

v oboru cestovních agentur, za což byla vyznamenána i několika oceněními od cestovních kanceláří. 

Svou nabídku zájezdů poskytuje formou webových stránek s přístupem i několika tisíc lidí za den. 

Toto vyžaduje kvalitní technické i programové zázemí, kterým ovšem firma disponuje. Data 

z cestovních kanceláří jsou stahována a dále zpracovávána, až do podoby použitelné pro zobrazení 

na webových stránkách. Firma dále pracovala na vývoji webových stránek, které měly poskytovat 

nové funkce, které český trh prozatím postrádal.  

Klíčová slova: odborná praxe, zpracování dat, seo, vývoj webových aplikací v PHP 

 

Abstract 

My practical experience in the New Travel.cz company will be described in this work. This 

company is counted between the top in the field of travel agencies and it was also awarded by other 

agencies. Its travel offer is accessible on websites which are visited by thousands people a day. This 

service of course requires sufficient technical and program facilities of which the company 

desposes. The information from travel agencies are downloaded and processed afterwards until they 

can be displayed on the websites. The company also developed websites which provide new 

functions, lacked by the czech market until now. 
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Seznam zkratek 

CSV  Comma-separated values, soubor s hodnotami oddělenými čárkami 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol, dynamické přidělování IP adres 

GNU  GNU's Not Unix, projekt svobodného softwaru 

GPL  General Public License, všeobecná veřejná licence, souvisí s GNU 

HTML  HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext 

IP  Internet Protocol, datový protokol 

LAMP  Linux, Apache, MySQL, PHP 

SEO  Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače 

SSH  Secure Shell, zabezpečený komunikační protokol 

URL  Uniform Resource Locator, definuje doménovou adresu serveru 

VoIP  Voice over Internet Protocol, hlasová komunikace pomocí internetu 

XML  Extensible Markup Language, značkovací jazyk 
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1 Úvod 

Pro svou odbornou praxi jsem si vybral firmu New Travel.cz s. r. o. zabývající se internetovým 

prodejem zájezdů. Firma existuje od roku 2006, kdy byla založena panem Ing. Romanem Břenkem 

a panem Rostislavem Urbánkem. V té době byl započat vývoj administračního rozhraní a databáze 

pro import dat z cestovních kanceláří. První generace byla dokončena v březnu roku 2007. Následně 

byly spuštěny webové stránky a již v půlce tohoto roku byl dosažen obrat prodeje zájezdů ve výši 

jednoho milionu korun. V průběhu dalších let se pracovalo na dalších generacích tohoto systému 

a vývoj neustále pokračuje. Na začátku roku 2009 započaly práce na nové grafické podobě 

webových stránek a s tím spojených nových vyhledávacích funkcí. Stránky byly spuštěny letos 

v dubnu. Firma si v prvních třech letech zajistila provizní smlouvy se všemi velkými a středními 

cestovními kancelářemi. V současné době firma klientům aktivně nabízí výběr ze 110 cestovních 

kanceláří. Zaujala tak stabilní pozici na českém trhu v prodeji zájezdů. V prosinci 2009 firma 

uzavřela rok s dosaženým obratem prodeje zájezdů ve výši 77 643 544 Kč. O prosperitě firmy 

hovoří i četná ocenění od cestovních agentur. 

Management firmy zajišťují Ing. Roman Břenek, který má na starost marketing, finance 

a celkovou strategii, a Rostislav Urbánek starající se o vedení týmu prodeje zájezdů, produktové 

portfolio a obchodní strategii. 

Původní cíl mé praxe byla správa a administrace databáze a importů z cestovních kanceláří 

(dále již jen CK). Tuto činnost postupně doplnila správa a údržba serverů, správa firemní sítě 

a ve velké míře i vývoj nového webu firmy. 

Samotná správa databáze spočívala v kontrole importů a případné opravě chyb. Po hlubším 

seznámení se systémem, jsem dostával za úkol drobné úpravy v administraci databáze. 

Administrační rozhraní bylo vytvořeno jako webová aplikace, která běžela na platformě LAMP 

a byla naprogramována ve skriptu PHP. Už dřív jsem se zajímal o webové aplikace v tomto jazyce, 

a tak pro mne nebylo větším problémem zvládnout tato zadání. Další činnost spočívala ve správě 

sítě. Práce v této oblasti byla spíše formou řešení náhle vzniklého problému typu nastavení síťování 

po výměně routeru, změna nastavení VoIP telefonů, přidávání počítačů do firemní sítě a podobně. 

Firma začala pracovat na tvorbě nového webu na počátku roku 2009. Tvorba pokračovala 

i v době mého nástupu do praxe. Postupně se tento projekt stal mou hlavní činností, protože firma, 

která tuto činnost vykonávala, nedostála svému závazku. Z toho důvodu byl do firmy přijat další 

pracovník jako správce databáze a importů, a ve firmě byl uveden jako můj podřízený. Po spuštění 

webu se veškeré moje úsilí soustředilo na vylaďování chodu stránek. 

2 Správa databáze a import dat z CK 

2.1 Zpracování dat z CK 
CK poskytuje své data pro prodejce na základě provizní smlouvy. Tyto data jsou generována 

v určitých intervalech a uložena na webu pro stáhnutí. Tyto importy se dále rozlišují na katalogy 

a last minute. Zatímco katalogové údaje jsou poskytovány bez větších změn v cenách po celý rok, 

u last minute upravují ceny téměř každý den. Oba dva typy se ukládají do databáze pro import dat. 

Logika je taková, že při ukládání dat může dojít k chybám, ať už způsobených chybou serveru, 

změnou struktury dat nebo chybou parsovaní. Tyto chyby však nijak neovlivní chod ostatních 

databází (dále jako DB) a provoz firmy tím není nikterak ohrožen. Pokud jsou data v pořádku, měli 

bychom z nich vyčíst údaje o zájezdu (název, termín, cena, země, lokalita), dále jeho kód (pro 

případné změny v cenách, termínech, atd.) a popis v případě, že jej CK poskytují. 
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Uložení těchto dat do DB probíhá v několika fázích: 

 

1. Fáze 

Proběhne tzv. spojení zemí a lokalit. Každý zájezd v importu má označení země a lokality. 

Tento kód se přes spojové tabulky spojí s klíčem země a lokality. 

2. Fáze 

Vytvoří se položka hotelu v DB. Tato položka již obsahuje cizí klíče z tabulek zemí a lokalit 

spojených ve fázi 1. Kromě těchto obsahuje i popis hotelu a cizí klíč odkazující na fotky. 

3. Fáze 

Veškeré údaje jsou již propojeny přes spojové tabulky. V této fázi proběhne tzv. generování 

zájezdu, což je v podstatě uložení všech termínů s cenami, a jejich propojení s hotelem přes 

cizí klíč s tabulkou hotelu. 

 

Tyto data již jsou vidět na portále a veškeré chyby zde mohou ovlivnit chod firmy. Všechny 

fáze jsou prováděny z administračního rozhraní a data jsou průběžně kontrolována editory. Tím by 

měly být eliminovány případné chyby a v případě, že je zde zjištěna chyba v importu, je předána 

programátorovi, který pak zjišťuje, zda nedošlo ke změně struktury dat nebo výpadku serveru. 

V administračním rozhraní je služba plánovač aktualizací. Zde se naplánuje stahování 

katalogových dat z CK, jejich aktualizace, popřípadě stažení last minute. Stažení katalogových dat 

spočívá ve fyzickém stažení importů, jejich zpracování a uložení do DB importů. Zpracováním se 

rozumí rozbalení souborů a jejich zpracování skriptem, který upravuje data do optimálního formátu. 

Aktualizace je proces, kdy se upravují ceny zájezdů, popřípadě přidávají nové termíny. Pomocí 

spojových tabulek se přesně určí, který import patří ke kterému zájezdu. Stažení last minute je 

v podstatě kombinace předchozích dvou operací. Last minute soubory jsou oddělené 

od katalogových a obsahují pouze kód zájezdu, termín a cenu. Tím je možně provádět stažení 

a aktualizaci zároveň, protože pokud nastane chyba, tento soubor neprojde parserem. Výjimkou 

jsou chyby se špatnou cenou, ale to je chyba na straně CK. 

2.2 Data CK 
Data z CK jsou nejčastěji poskytována v těchto formátech: 

2.2.1 XML 

XML je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Jeho 

zpracování je podporováno řadou nástrojů a programovacích jazyků. Používá se především 

na výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Je to jazyk, který popisuje strukturu, 

ne vzhled. Důvod vzniku XML byla nesourodost formátů pro dokumenty. Pro každý formát bylo 

třeba mít náležitý software. XML je jednoduchý a lehce zpracovatelný v jakémkoli editoru 

na jakékoli platformě. Výhodou je také možnost výběru kódování, v ČR nejčastěji UTF-8. 

Jednotlivými značkami (tagy) lze zvýraznit obsahovou hodnotu částí textu. Ve výsledku je 

informační hodnota dokumentu vyšší než u prezentací zaměřených na vzhled. XML lze snadno 

převádět do jiných formátů, protože existuje mnoho stylů, které ukazují, jak se který tag má převést. 

Mezi nejznámější patří CSS. Pro úpravy nebo transformace slouží dotazovací jazyk XLST 

(eXtensible Stylesheet Language Transformations). [4] 

 

Celý proces ukládání těchto dat lze ukázat na tomto příkladu: 

 

ukázka XML souboru z CK Shenkos → viz příloha shenkos.xml 

ukázka PHP kódu zpracujícího XML → viz příloha shenkos.php 
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2.2.2 CSV 

CSV je jednoduchý souborový formát pro výměnu tabulkových dat. Jednotlivé řádky prezentují 

i řádky v tabulkách a hodnoty sloupců jsou odděleny čárkou. Souvislý text je možné dát 

do uvozovek, což umožňuje začlenění čárek do textu. Pro zapsání uvozovek jako hodnoty je třeba je 

zdvojit. V ČR se zapisuje číselná hodnota s čárkami, a proto se používá varianta se středníkem 

místo čárky. Právě pro svou jednoduchost a čitelnost bez speciálního softwaru se tento formát 

používá pro výměnu dat mezi databázovými systémy. [8] 

2.3 Databáze New Travel.cz 
Tuto databázi lze rozdělit do 4 oddílů: 

 

1. Databáze zákazníků, objednávek a všech dat pro funkci systému 

Tato databáze uchovává údaje o zákazníkovi, emailové adresy pro kampaň newsletterů, 

objednávky a jejich statistiky. Dále obsahuje data typu uživatelé a hesla a data pro funkci 

systému. 

2. Databáze hotelů, zájezdů, fotek 

Databáze obsahuje údaje o hotelech, zájezdech a fotkách, dále informace o zemích, 

lokalitách a CK. 

3. Databáze pro archivaci expirovaných zájezdů 

Zájezdy, které již nemají termíny, jsou uloženy do této DB. V případě, že CK poskytuje 

tento zájezd i další sezónu, je možné tyto texty a fotografie opět použít, čímž se usnadňuje 

práce editorovi, který nemusí znova upravovat tyto údaje z importu. 

4. Databáze pro import dat 

Do této DB se ukládají data z CK. Jsou zde uloženy i parametry pro stahování dat i údaje 

pro plánovač stahování.  

2.4 Systém serverů 
Firma má celkem tři servery, z toho dva v Ostravě a jeden v Brně. Všechny servery běží 

na operačním systému GNU/LINUX, konkrétně Debian Lenny 5. Jedná se o stabilní verzi systému 

vhodnou pro komerční použití díky své stabilitě. Pro vzdálenou komunikaci se servery je použit 

protokol SSH a na každém serveru běží SSH daemon.  

2.4.1 SSH 

SSH je název programu pro zabezpečenou komunikaci mezi počítači a zároveň název protokolu, na 

kterém tento program běží. Pro svou funkci používá protokol TCP/IP. SSH nahradil dřívější 

komunikační protokoly (např. Telnet), které posílaly hesla nezašifrovaně do sítě a umožnily snadné 

odposlechnutí. SSH umožňuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači, která se využívá pro 

zprostředkování přístupu k příkazovému řádku, kopírování souborů a též jakýkoliv obecný přenos 

dat (s využitím síťového tunelování). Zabezpečuje autentizaci obou účastníků komunikace, 

transparentní šifrování přenášených dat, zajištění jejich integrity a volitelnou bezeztrátovou 

kompresi. Server standardně naslouchá na portu TCP/22. [3] 

2.4.2 LAMP 

Pro použití webových serveru byla zvolena technologie LAMP, což je zkratka Linux, Apache, 

MySQL, PHP. 

/wiki/S%C3%AD%C5%A5ov%C3%A9_tunelov%C3%A1n%C3%AD
/wiki/Autentizace
/wiki/Kryptografie
/wiki/Data
/wiki/Integrita_dat
/wiki/Bezeztr%C3%A1tov%C3%A1_komprese
/wiki/Bezeztr%C3%A1tov%C3%A1_komprese
/wiki/Bezeztr%C3%A1tov%C3%A1_komprese
/wiki/Seznam_%C4%8D%C3%ADsel_port%C5%AF_TCP_a_UDP
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2.4.3 Linux 

Linux je operační systém založený na systému UNIX. Je představitelem svobodného a open source 

softwaru. Termín open source vznikl v roce 1998, kdy byl zveřejněn kód prohlížeče Navigátor od 

firmy Netscape. Díky tomu začali přispívat do projektu i ostatní programátoři. Tím vznikl nový 

směr vývoje software a mnohé firmy se jím nechaly inspirovat. První použitelný open source 

systém byl právě Linux. Brzy poté začaly některé firmy nabízet verze svých programů i pro Linux. 

Každý software, který chce být uveden jako open source, musí projít testem OSD (definice 

otevřeného software).  

Vlastní projekt operačního systému Linux začal výzkumem vlastností procesoru 386. 

Systém je navržen tak, aby maximálně využíval všech vlastností tohoto procesoru. 

Na operační systém Linux se vztahují licenční podmínky GPL (GNU General Public 

Licence). Licence se vztahuje na veškeré programové vybavení Free Software Foundation. Cílem je 

zabránit omezování distribučních práv. Každý program pod GNU musí zpřístupnit své kódy, což 

umožňuje, aby si každý mohl upravit program nebo celý OS podle sebe a mohl jej dále distribuovat, 

pokud bude splňovat podmínky GPL.  

Linux je kompatibilní s programovým vybavením Unix včetně X Window. X Window je 

grafická nadstavba, která umožňuje práci v oknech, podobně jako operační systém Windows. Dnes 

už prakticky každá distribuce Linuxu obsahuje verzi X Window. [2] 

 

Dnešní distribuce jsou v podstatě vydávány v několika verzích: 

 

1. Server 

Tato distribuce neobsahuje X Window. Je založena na stabilitě, obsahuje jen minimální 

softwarovou výbavu potřebnou pro správnou funkci serveru. 

2. Stabilní 

Verze pro komerční využití, je stabilní, většina chyb je již opravena. 

3. Testovací 

Vývojová verze, zpravidla obsahuje mnoho chyb. 

2.4.4 Apache 

Apache je dnes nejrozšířenější webový server, s více než 60% podílem na trhu. Na jeho úspěchu se 

podílí mnoho faktorů. Software je distribuován jako open source s komerčním i nekomerční 

využitím, takže je možné ho provozovat zcela zdarma. Server podporuje rozšíření funkcionality 

pomocí modulů, které lze jednoduše nahrát. Jeho použitelnost je prakticky na všech existujících 

platformách a mezi nespornou výhodu patří jeho bezpečnost. 

 Apache standardně naslouchá na portu TCP/80 a běží na protokolu HTTP. Běžná 

komunikace probíhá formou request-response. 

 

Klient se připojí na server a pošle žádost (request)  

 

GET / HTTP/1.1 

Host: www.vsb.cz 

User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20040803 Firefox/0.9.3 

Accept-Charset: UTF-8,* 

 

a odpověď serveru (response) 

 

HTTP/1.0 200 OK 

Date: Fri, 15 Oct 2004 08:20:25 GMT 

Server: Apache/1.3.29 (Unix) PHP/4.3.8 

X-Powered-By: PHP/4.3.8 
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Vary: Accept-Encoding,Cookie 

Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate 

Content-Language: cs 

Content-Type: text/html; charset=utf-8 

 

 Apache může poskytovat jak statický tak dynamický obsah. Statickým obsahem se rozumí 

stránky HTML, obrázky a jiné datové soubory. Na některých stránkách se může obsah měnit, tyto 

stránky označujeme jako dynamické. Dynamické stránky je třeba neustále aktualizovat nebo 

generovat. K tomu slouží skripty na straně serveru. [1,5] 

2.4.5 MySQL 

MySQL je databázový systém založený na strukturovaném dotazovacím jazyce SQL vytvořený 

švédskou firmou MySQL AB. Nyní jej vlastní Sun Microsystems. Je navržen pro zpracování 

velkého množství složitých dotazů a je již tradičně spojován s Apache a PHP jako tzv. LAMP. Jedná 

se o multiplatformní DB optimalizovanou především pro rychlost. Tato rychlost je vykoupena 

zjednodušením, které staví tuto DB do nevýhodné pozice oproti jiným databázovým systémům. 

MySQL má jen jednoduché zálohování, které nelze spustit za chodu. Při složitějších operacích nad 

více tabulkami jeho rychlost v porovnání s ostatními databázovými systémy klesá. [1,6] 

2.4.6 PHP 

PHP je skriptovací jazyk na straně serveru. To znamená, že veškeré výpočetní akce provede server 

a ke klientovi se dostane pouze výsledek ve formě HTML kódu. Syntaxe jazyku je inspirována 

různými programovacími jazyky, např. C, Perl, Java, Pascal. Projekt je opět open source. 

Oblíbenost PHP je zaručena v jeho snadnosti na naučení, možností rozšíření, obsáhlou dokumentací 

a velkým množstvím již vytvořených projektů. PHP rovněž poskytuje rozsáhlou podporu 

k databázím, jako je např. Oracle, ODBC, mySQL, mSQL, PostgreSQL, MS-SQL. [1] 

2.4.7 POSTFIX 

Pro potřeby firmy byl vyvinut systém zasílání emailů. Tento systém je implementován 

do administračního rozhraní a samotné rozesílání emailu je prováděno pomocí POSTFIX. 

Postfix je program k zasílání emailových zpráv. Je spolehlivý pří velkém zatížení. 

Bezpečnost je řešena způsobem nejmenšího oprávnění, což znamená, že každý samostatný proces 

má nejnižší možná oprávnění. Pracuje na protokolu SMTP, jež zajišťuje posílání zpráv mezi servery 

nebo je lokálně zasílá přímo do počítače. Nepoužívá protokoly POP ani IMAP. [1] 

2.5 Princip koordinace serverů 
Hlavní server, označován jako Admin, se nachází v Ostravě v sídle firmy. Zde běží administrační 

rozhraní, které spravuje DB. Rozhraní je naprogramováno jako webová aplikace v PHP. Webový 

server se nachází v Brně. Jedná se o virtuální server poskytovaný firmou Master s.r.o. Na tomto 

serveru běží pouze webové stránky. Poslední server se také nachází v sídle firmy. Jde o zkušební 

server, na kterém probíhá vývoj aplikací před spuštěním v ostrém provozu.  

Servery mají shodné nastavení, liší se pouze v obsahu DB. Propojení databázi je formou 

replikací. Hlavní server replikuje své data do ostatních serverů s výjimkou dat z archivu a importu. 

Tímto vznikla situace, kdy se webový server musí připojit na hlavní, aby mohl uložit data 

z objednávky. Objednávky se neustále ukládají do logů pro případ nedostupnosti hlavního serveru. 

Ten se po opětovném zprovoznění spojení připojí a nenačtené data nahraje do své DB. Naskytuje se 

možnost fungování DB v clusteru, čímž by odpadl problém s objednávkami, ovšem firma 

momentálně věnuje své prostředky na zvýšení příchozích objednávek a úpravy DB se odsunují 

na pozdější období. 
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2.6 Úkoly spojené se správou DB 
Ve většině případů se jednalo o chyby se špatnou cenou zájezdu. Tyto chyby oznamovali prodejci, 

kteří zjistili nesrovnalost při rezervaci zájezdu v dané CK. Chyba mohla být zapříčiněna vnitřní 

chybou nebo špatnými údaji z CK. Postup při hledání příčiny byl následující. Zjištění ceny 

na stránkách CK zda se shoduje s naší. Pokud byly shodné, jedná se o chybu CK, kterou bylo třeba 

neprodleně informovat o nastalé situaci. V opačném případě je chyba na straně skriptu. Zde bylo 

třeba zjistit, o jaký termín se přesně jedná, kódové označení hotelu a cenu udávanou v DB. Poté se 

procházel celý proces stahování dat. Tyto chyby byly nejčastěji způsobeny změnou datové 

struktury. Protože systém je stále ve vývoji, objevovaly se chyby způsobené špatným provedením 

algoritmu nebo opomenutím výjimečné situace.  

Na začátku praxe jsem pouze upravoval ceny nebo špatné názvy položek v DB. Spíše než 

o úkol se jednalo o seznámení s DB a celým chodem administračního systému. Pro zjišťování dat 

z DB jsem používal jazyk SQL. Dotazy byly typu SELECT a které byly prováděny i nad více 

tabulkami, aby bylo možné zjistit požadované data. Úpravy v DB jsem prováděl příkazem UPDATE 

a pro odstranění špatných nebo redundantních záznamů jsem používal příkaz DELETE. U dále 

uvedených příkladů byly změněny názvy tabulek a sloupců z důvodů ochrany dat firmy. 

 

Příklady dotazů SQL: 

 

INSERT INTO trip (name, text) 

VALUES  ("Blue Sea", "hotel na pobřeží") 

 

SELECT a.id, b.id, c.id,a.name,c.name,b.term, b.price,a.text,c.text 

FROM trip as a 

JOIN term as b ON a.id = b.trip_id 

LEFT JOIN hotel as c ON a.hotel_id = c.pk_id   

WHERE b.price = "990"AND ck_id = "23" 

 

UPDATE term SET price = "1190"  

WHERE id = "2345" 

  

DELETE  

FROM term  

WHERE id = "1234" 

 

Zhruba po dvou týdnech jsem dostal na starost vytváření nových importů z CK. Jednalo se 

o vytvoření PHP skriptu, který vložil data z importu do DB, a začlenění jej do systému. To 

samozřejmě muselo být doplněno vytvořením tabulek v DB a jejich správném rozvržení, aby 

nedocházelo k redundancím a aby vyhledávání v tabulkách nebylo zbytečně zdlouhavé. Importy 

byly zpracovány formou XML a pro jejich čtení jsem použil funkci xml_simple_load. Tato funkce 

rozdělila pomocí cyklu foreach celý soubor na pole a ty ukládala do DB. Skript byl v podstatě 

rozšíření, který dědil z hlavní třídy, starající se o zpracování dat z importů do DB. Tento skript se 

spouštěl službou CRON podle plánovače. Plánovač je v podstatě tabulka obsahující název skriptu 

a čas spuštění. 

 Činnost vytváření skriptů pro zpracování importů posléze doplnila i úprava již existujících 

skriptů. V případě, že se vyskytla plošná chyba v cenách (ceny se neshodovaly s cenami uvedenými 

na stránkách CK nebo zájezdy v DB vůbec neexistoval), bylo třeba tuto chybu nalézt a vyřešit. Při 

hledání chyby jsem postupoval takto: 

 

1. Porovnání souboru poskytovaného CK a DB, přičemž jsem si zaznamenával, která data se 

liší. 

2. Zkoumání části skriptu zodpovědné za uložení těchto dat krok po kroku. 
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3. Úprava skriptu na zkušebním serveru a hodnocení výsledku 

4. Pokud byl výsledek uspokojivý, byl skript nahrán na hlavní server. V opačném případě jsem 

se vracel k bodu 2. 

 

Tyto úkoly jsem splnil bez větších problémů a firma skripty využívá i nadále. Ovšem mou 

činnost krom zpracování importů doplnila i správa rozhraní, které importy zahrnovalo. Správu DB 

a importů jsem vykonával průběžně po celou dobu mé praxe a časová náročnost byla podle chyby 

řádově v hodinách. 

3 Administračního rozhraní 

3.1 Popis administračního rozhraní 
Administrační rozhraní je vytvořeno jako webová aplikace v PHP, která běží na hlavním serveru. 

Systém poskytuje veškeré funkce pro zprávu zájezdů, objednávek a importů dat z CK. Přístup 

do systému je kontrolován autentizací uživatelů. Každý uživatel má svou roli, která mu určuje práva 

v systému. Tyto role jsou: 

 

1. Administrátor 

Jsou mu zpřístupněny veškeré funkce systému, může přidávat a odebírat všechny položky 

v systému. Mezi tyto patří i správa uživatelů. 

2. Prodejce 

Má přístup k objednávkám a k databázi hotelů a zájezdů. 

3. Prodejce – Administrátor 

Může upravovat údaje v objednávce, jinak má stejná práva jako prodejce. 

4. Editor 

Upravuje informace o hotelech a zájezdech. 

5. Editor – Administrátor 

Je mu zpřístupněna nabídka spojování zemí, lokalit, hotelů a generování zájezdů. 

 

Dále systém obsahuje tzv. číselníky, ve kterých jsou uloženy informace o zemích, lokalitách, 

typech zájezdů, úrovní ubytování, stravování, typu dopravy a cestovních kancelářích. Klíče těchto 

dat jsou ukládány v záznamech o zájezdech jako cizí klíče. Do systému je zařazen i editor textu. Ten 

upravuje texty na webových stránkách bez zásahu programátora. 

3.2 Úkoly v administračním rozhraní 
Na začátku praxe mi byly svěřeny pouze malé úpravy systému, které v případě mé chyby nemohly 

významně ovlivnit chod systému a tím celé firmy. Jednalo se například o úpravu menu nebo 

o menší grafické a stylistické úpravy. Po uplynutí zkušební doby jsem začal pracovat na složitějších 

úkolech, hlavně na tvorbě nových modulů do systému.  

Modul byl skript rozšiřující třídu, která se starala o zobrazení. Z toho důvodu jsem se 

nemusel starat o grafickou stránku modulu, ale pouze na technické zpracování. 

Nový úkol spočíval v úpravě modulu pro přidávání příplatku k cenám zájezdů. Tabulky 

obsahující tyto data musely obsahovat cizí klíče země a lokality hotelu, CK a místa odletu. Tyto se 

pak v konečné fázi přičetli k ceně zájezdu. Přičítání cen probíhalo na webu, který musel být o tuto 

funkci doplněn. Modul neobsahoval možnost přidání nebo smazání země a tak mi bylo přiděleno 

tyto funkce naprogramovat. Třída umožňovala jednoduché vložení ovládacích tlačítek pomocí 

hodnot true a false. K tomu stačilo napsat funkci, která se spustí po stisknutí tlačítka. Napsal jsem 

dvě funkce, jednu pro odstranění, která dostávala jako parametr klíč záznamu k smazání, a druhou 

pro editaci a vytváření. Pokud tato funkce nedostala parametr, vložila data do DB. V opačném 

případě si našla data podle klíče a po úpravě je opět uložila. 

Další modul měl editovat texty pro nové obsahové stránky na webu firmy. Jako editor byl 



10 

použit volně dostupný CKEditor, který je pod licencí open source a je naprogramován v PHP. 

Modul měl vypisovat všechny země a jejich lokality. Po vybrání jedné položky se otevřel editor. 

Skript byl naprogramován podobným stylem jako předchozí modul. Třída vytvořila grafickou 

stránku a ovládací tlačítka a já jsem vytvořil funkci pro editování. Při jejím volání funkce vyslala 

dotaz na DB a vypsala výsledek ve formě textu. Po ukončení editace textu uložila pomocí příkazu 

UPDATE.  

Poslední modul upravoval tzv. akce. Akce jsou slevy přiřazené k zájezdům. Tyto slevy jsou 

uloženy v jiné tabulce a se zájezdem jsou spojeny přes cizí klíč zájezdu. Modul měl do tabulky akce 

ukládat text, název a klíčové slovo, podle kterého se akce vyhledávají. Princip byl opět stejný. 

Byl mi přidělen ještě modul pro úpravu roli uživatelů v systému, ale ten jsem z důvodu 

nedostatku času nestihl dokončit. 

Po prostudování kódu hlavní třídy a předchozích skriptů jsem vytváření nových modulů 

zvládl a moduly fungují bezchybně, což se projevilo i v důvěře firmy a v zadávání důležitějších 

úkolů. 

4 Správa sítě 

Firemní síť obsahuje dva servery, osm VoIP telefonů a šestnáct PC. Telefony mají vlastní sít 

nacházející se za routerem, který jim dynamicky přiděluje IP adresy pomocí DHCP. Servery a PC 

mají vlastní síť. IP adresy jsou také přidělovány DHCP a router navíc přesměruje dotazy z veřejné 

IP na hlavní server. Firma vlastní dvě veřejné IP. První je přidělena hlavnímu serveru a druhá pro 

VoIP telefony. 

Firma využívala původně pět VoIP telefonů, pro které měla přiděleno pět veřejných IP adres. 

Poté se rozhodla pro použití více telefonů. Protože byl nedostatek veřejných IP adres, navrhnul jsem 

řešení, kdy budou telefony připojeny přes router, který jim přidělí IP pomocí DHCP. Tímto odpadne 

potřeba vlastnit více veřejných IP a počet telefonů bude možné kdykoli zvětšit. 

V podstatě se jedná o jediný úkol týkající se správy sítě.  

5 Vývoj webových stránek  

Grafický návrh stránek začal být projektován na počátku roku 2009. Zakázku dostala firma Pecka 

Design. Další zpracování bylo přiděleno firmě Seo-expert, která grafický návrh převedla do HTML 

šablon. Zbývající práce měly být provedeny firmou MedeaSoft. Tato již práci nedokončila a vývoj 

stránek byl postupně převeden na mě.  

Nové stránky měly být optimalizované v rámci SEO, měly obsahovat hodně textu o CK, 

zemích, lokalitách a celkově o cestování. Veškerá práce byla soustředěna na lepší indexaci nových 

stránek vyhledávacími roboty, jednoduchost a intuitivnost vyhledávání zájezdů na stránkách. 

Výsledek těchto prací měl zajistit lepší konkurenceschopnost firmy a zvýšení objednávek. 

Můj úkol bylo převedení existujících HTML šablon na dynamický web a propojit je 

s databází. Poté přišly na řadu úkoly typu upravit použití URL adres podle pravidel SEO, vytváření 

feedů pro satelitní weby a přidávání různých drobných funkcí pro zkvalitnění služeb stránek. 

Jednalo se např. o zapamatování oblíbených zájezdů pomocí javascriptu a cookies, zasílání 

aktuálních Last minute na email podle zvolených kriterií a implementování aplikace Google Maps. 

Novinkou oproti předešlé verzi webu, je vyhledávání Last minute, kde se zobrazují pouze 

aktuální volné zájezdy, které se ověřují každých 15 minut. Toto je možné jen u CK, které poskytují 

informace o dostupnosti zájezdu. V současné době je tato funkce nabízena jen CK Exim tours. 

5.1 Popis jednotlivých prací na webu 
Jako základ byl použit vyhledávací modul z původních stránek. Ten byl upraven pro použití nových 

funkcí. Pro vyhledávání jsou použity tyto parametry: 
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1. Typ 

a. Normální 

b. First minute 

c. Last minute 

2. Typ zájezdu 

a. Poznávací 

b. Pobytový 

c. Eurovíkend 

d. Lyžováni 

e. Lázně 

f. Golf 

3. Země 

4. Lokalita 

5. Cena 

6. Datum odjezdu 

7. Název hotelu 

8. Délka pobytu 

9. Úroveň ubytování 

10. Strava 

11. Doprava 

12. Místo odletu 

13. Kód zájezdu 

5.1.1 Dynamický web 

HTML šablona je v podstatě výsledek PHP skriptu provedeného na straně serveru. Skript by tedy 

měl obsahovat napojení na databázi a poslání SQL dotazu, který vrací kýžený výsledek, jeho 

zpracování PHP skriptem a zobrazení do podoby HTML šablony. Tato činnost zabrala nejvíce času, 

ne tak pro svou náročnos,t ale spíše pro svou pracnost. 

5.1.2 Úprava URL 

Na starém webu byly použity URL adresy ve formátu požadované stránky a parametru. 

http://www.newtravel.cz/dovolena-zajezd/1302145013/ 

Pro lepší indexaci je třeba zvolit URL, která je neměnná, krátká a obsahuje klíčová slova. 

http://www.newtravel.cz/sirenis-club-aura/ 

 

Oba dva odkazy směřují na hotel Sirenis-club-aura. Pro odstranění duplicitních odkazů je 

u prvního odkazu nastaveno přesměrování na druhý. Nastavení je upraveno v souboru .htaccess. 

Pomocí toho se provádí tzv. podstrkávání stránek, které je použito pro vytvoření pěkných URL 

adres. Pro vytvoření jsem použil příkaz RewriteRule, který jsem mohl ještě podmínit příkazem 

RewriteCond. Nastavení není obtížné, protože na internetu je mnoho velmi obsáhlých návodů, jak 

toto provést. 

5.1.3 Feedy pro satelitní weby 

Satelitní web slouží k podpoře hlavního webu pomocí odkazů na něj. Obsahuje texty ze stejného 

oboru, takže odkaz z něj má vysokou váhu. Odkazy a obsah se plní automaticky pomocí tzv. feedu. 

Feed je XML soubor, obsahující adresy stránek, na které chceme odkazovat, a obsah, do kterého 

můžeme odkazy vložit. Generování feedu probíhá buď v určitém časovém období nebo 

po navštívení adresy PHP skriptu, který daný feed vytváří.  

PHP skript pošle dotaz na databázi a získaný výsledek převede do XML. Pro vytvoření 

XML struktury jsem nepoužil žádnou třídu ani funkci, jednoduše jsem zapisoval do souboru.  

http://www.newtravel.cz/dovolena-zajezd/1302145013/
http://www.newtravel.cz/sirenis-club-aura/
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Ukázka zapsání feedu do souboru XML 

 

$string = ""; 

$sql = "SELECT, který vrací název, cenu a termíny zájezdů"; 

$query = mysql_query($sql,$connect) // $connect je proměná, obsahující již připojenou DB 

for(;list($name, $price, $term);) 

{ 

   $string .= "<trip>\n"; 

      $string .= "<name>$name<name>\n"; 

      $string .= "<price>$price</price>\n"; 

      $string .= "<term>$term</term>\n"; 

      $string .= "<url>http://www.newtravel.cz/".convertSeo($name)."/</url>\n"; 

   $string .= "</trip>\n"; 

} 

$string = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n<trips>$string</trips>"; 

$file ="cesta k souboru"; 

if($handle = fopen($file, w+); 

   { 

   echo "nelze otevrit"; 

   exit; 

   } 

if(fwrite($handle, $string) === false) 

{ 

   echo "nelze zapsat"; 

   exit; 

} 

fclose($handle); 

5.1.4 Oblíbené zájezdy 

V detailu zájezdu je tlačítko „Přidat do schránky“. Po stisknutí tlačítka se kód zájezdu uloží 

do cookie. Při každém načtení stránky se tyto kódy načtou a v menu se zobrazí obálka odkazující 

na výpis všech vybraných zájezdů. Odstranění zájezdů ze schránky se provádí pomocí odkazu 

ve výpisu a provede se smazáním kódu z cookie. Vše jsem vytvořil v javascriptu za použití 

knihoven jQuery. Po uložení kódu do cookie se v pravém rohu objeví tabulka informující o uložení 

zájezdu do schránky. Pro to byl použit jGrowl, který je vydáván jako plugin pro knihovnu jQuery. 

Protože cookie nepodporuje pole, oddělil jsem kódy znakem „-“. Zobrazení zájezdů jsem již 

provedl v PHP, kde jsem hodnotu cookie rozdělil pomocí funkce explode a jednotlivé pole použil 

při zobrazení vybraných zájezdů. 

5.1.5 Google Maps 

Google Maps je aplikace implementována pomoci javascriptu. U hotelů jsou uvedeny souřadnice 

pro zobrazení na mapě, kde se kromě aktuálně vybraného hotelu zobrazí i všechny ostatní hotely 

v dané lokalitě. Veškeré kódy a dokumentace byly použity z oficiálních stránek Google Maps. 

Pro použití Google maps je potřeba se zaregistrovat na stránkách google, kde mi potom byl přidělen 

kód, který jsem vložil do hlavičky HTML stránky obsahující tuto funkci. Aplikace se spouští 

pomocí javascriptu, kde jsem si upravil i použití značek na mapě.  

5.1.6 Aktuální Last minute 

CK poskytuje všechny zájezdy označené jako last minute odděleně od katalogu. Pomocí toho se 

označí dané zájezdy jako Last minute i v DB New Travel.cz. Všechny importy v sobě neobsahují 

informace o vyprodanosti zájezdu, pouze u některých CK se vyřadí z importu. Tyto zájezdy se poté 

neodstraňují z DB, protože prodejci mohou nabídnout jiný ekvivalent tohoto zájezdu. Výjimkou je 
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nabídka aktuálních Last minute zájezdu, kde chce firma zobrazovat jen volné termíny. Toho bylo 

dosaženo ve spolupráci s CK Exim tours, která do nového souboru vypisuje kódy a termíny již 

vyprodaných zájezdů. Takto vybrané termíny se označí v DB jako vyprodané. Výsledkem toho je, 

že se v aktuálních Last minute nezobrazují, zatímco ve všech ostatních nabídkách ano. 

 Pro tuto funkci jsem rozšířil skript pro import dat z CK Exim tours o ukládání klíčů Last 

minute zájezdů do další tabulky. Dále jsem vytvořil skript, který stahuje data ze souboru 

obsahujícím už vyprodané zájezdy od CK Exim tours. U těchto zájezdů byla v DB upravena 

hodnota „prodáno“, která měla vliv pouze na zobrazování volných Last minute zájezdů. Poté stačilo 

doplnit vyhledávací modul o možnost vyhledávání volných Last minute. Ve skriptu se toto upravilo 

pomoci if. Pokud je podmínka splněna (jedná se o stránku Last minute), je tabulka při vyhledávání 

zájezdů spojena s tabulkou Last minute pomocí JOIN a vypíší se pouze Last minute. 

5.1.7 SEO optimalizace  

SEO optimalizace je způsob tvorby a úpravy webových stránek způsobem, který zajišťuje lepší 

indexaci obsahu v internetových vyhledavačích. Důvod optimalizace je lepší pozice ve výsledku 

vyhledávání, a tím i větší návštěvnost stránek. Roboti procházejí stránky v určitých intervalech 

a obsah stránek podrobují analýze, podle které ji přidělí pozici ve vyhledávači. Pozice je dána tím, 

do jaké míry splňuje stránka dané kritéria vyhledávacího algoritmu. Tyto algoritmy má každý 

vyhledávač jiné a každý je považuje za své tajemství.  

Optimalizace má za úkol přizpůsobit stránky vyhledávačům, ale zároveň je udržet přívětivé 

pro uživatele. Stránky na prvních pozicích ve vyhledávačích, které uživatel hned po navštívení 

opustí, nemají pro majitele velký přínos. Stejně tak uživatelsky příjemné a zajímavé stránky, které 

nelze ve vyhledávačích nalézt. Většina uživatelů se o stránkách dozví právě z vyhledávačů, proto je 

SEO optimalizace velmi důležitá. [7] 

 

 Při tvorbě stránek je třeba dodržovat tyto body: 

 

1. Obsah 

Stránky by měly mít kvalitní a jedinečný obsah, který je strukturován do odstavců. 

2. Správnost (X)HTML kódu 

Kód by měl být validní, tagy se nesmí křížit a musí být ukončeny. V podstatě se jedná 

o správné sémantické a syntaktické použití tagů. Vyhledávače přikládají tomuto bodu velký 

význam. 

3. Používání titulků, nadpisů a popisů 

Každý z těchto prvků nese určitou informační hodnotu, která zvedne hodnocení dané 

stránky, pokud jsou místo obecných názvů uvedena klíčová slova. 

4. Rozvržení stránky 

Styly by měly být ve zvláštním souboru. Celá stránka by měla být rozvržena pomocí tagu 

<div> místo dříve používaných tabulek. 

5. URL 

Krátké a výstižné URL adresy mají pozitivní dopad na odkazování na stránku a to 

i z pohledu ostatních uživatelů. Dlouhé adresy jsou většinou nesrozumitelné. Také by 

neměla být v adrese žádná hodnota id jako parametr. 

 

Příklady URL z původního webu www.newtravel.cz: 

http://www.newtravel.cz/dovolena-zajezd/1302145013/ 

 

Nová url: 

http://www.newtravel.cz/sirenis-club-aura/ 

http://www.newtravel.cz/
http://www.newtravel.cz/dovolena-zajezd/1302145013/
http://www.newtravel.cz/sirenis-club-aura/
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6. Duplicitní obsah 

Stránky jsou za duplicitní obsah penalizovány. Tento problém vzniká z pravidla různými 

cestami ke stejné stránce. 

7. Zpětné odkazy 

Pokud na stránku směřují odkazy z jiných webů, zvyšuje se její hodnocení. Kvalita odkazu 

se přitom určuje podle obsahu stránek, ze kterých je odkazováno. Např. váha odkazu 

ze stránek o cestování na web New Travel.cz má větší hodnotu než odkaz z webu 

o zahradnictví. 

8. Robots.txt 

Vyskytuje se v kořenovém adresáři webu. Tento textový soubor obsahuje nastavení stránek 

nebo adresářů přístupných pro roboty. Jedná se o způsob vymezení obsahu, který chceme 

indexovat. 

9. Descriptions, keywords 

Vyplnění těchto hodnot v hlavičce HTML souboru specifikuje, jaké informace bude stránka 

obsahovat. Descriptions je krátký popis, zatímco metaznak keywords určuje klíčová slova. 

 

Při tvorbě stránek jsem dbal na všechny tyto body, kromě obsahu stránek a zpětných odkazů, 

které jsem neměl na starost. Pravidelně jsem používal služby stránek seo-servis.cz, díky které jsem 

mohl kontrolovat případné chyby, kterých jsem se dopustil. Seo bylo pro mě novinkou, ale firma mi 

poskytla školení, které mi při plnění této práce velice pomohlo. Tyto práce stále pokračují, ale 

většinu dílčích úkolů jsem splnil. 

6 Uplatnění znalostí a zkušeností 

Praxe vyžadovala primárně znalosti PHP a MySQL. PHP jsem si osvojil při tvorbě menších stránek 

a vlastních projektů. Rozsáhlejší znalosti MySQL a celkové správy databázových systému jsem 

získal v předmětech Teorie zpracování dat a Databázové a informační systémy. Díky těmto 

znalostem jsem mohl bez větších problémů řešit různé situace vzniklé za chodu systému 

a navrhovat nejoptimálnější řešení. Při správě serveru se uplatnila i znalost linuxových systému 

a počítačových sítí.  

Na praxi mi chyběla znalost javascriptu, ale jazyk má prakticky stejnou syntaxi jako JAVA, 

takže doučení zabralo řádově pár hodin. 



15 

7 Použitá literatura 

[1]NARAMORE, Elizabeth, et al. Vytváříme webové aplikace v PHP5, MySQL a Apache. Brno : 

Computer Press, a.s., 2006. 801 s. 

 

[2]Linux : Dokumentační projekt. Druhé, aktualizované vydání. Praha : Computer Press, 2001. 979 

s. Dostupné z WWW: <www.cpress.cz/knihy/ldp2>. ISBN 80-7226-503-2. 

 

[3]Secure Shell [online]. 2.5.2010 [cit. 2010-04-30]. Wikipedie. Dostupné z WWW: 

<cs.wikipedia.org/wiki/Ssh>. 

 

[4]Extensible Markup Language [online]. 11.4.2010 [cit. 2010-04-30]. Wikipedie. Dostupné z 

WWW: <cs.wikipedia.org/wiki/Xml>. 

 

[5]Hypertext Transfer Protocol [online]. 19.4.2010 [cit. 2010-04-30]. Wikipedie. Dostupné z 

WWW: <cs.wikipedia.org/wiki/Ssh>. 

 

[6]MySQL [online]. 7.4.2010 [cit. 2010-04-30]. Wikipedie. Dostupné z WWW: 

<cs.wikipedia.org/wiki/Ssh>. 

 

[7]Search Engine Optimization [online]. 4.4.2010 [cit. 2010-04-30]. Wikipedie. Dostupné z WWW: 

<cs.wikipedia.org/wiki/Ssh>. 

 

[8]CSV [online]. 17.3.2009 [cit. 2010-04-30]. Wikipedie. Dostupné z WWW: 

<cs.wikipedia.org/wiki/CSV>. 

 



16 

Přílohy 

A. Shenkos.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<zajezdy> 

<zajezd id="1837707"> 

<zeme>Itálie</zeme> 

<letovisko>Kalábrie</letovisko> 

<hotel id="14114">Parco Emiri</hotel> 

<typ_ubytovani>Apartmán/studio</typ_ubytovani> 

<druh_zajezdu>pobytovy</druh_zajezdu> 

<odjezd>2010-08-14</odjezd> 

<prijezd>2010-08-21</prijezd> 

<doprava>vlastni</doprava> 

<odkud></odkud> 

<cena>18930</cena> 

<jedno_dite_do>0</jedno_dite_do> 

<jedno_dite_cena>0</jedno_dite_cena> 

<druhe_dite_do>0</druhe_dite_do> 

<druhe_dite_cena>0</druhe_dite_cena> 

<infant>0</infant> 

<bez_stravy>on</bez_stravy> 

<bb></bb> 

<hb></hb> 

<hb_plus></hb_plus> 

<fb></fb> 

<fb_plus></fb_plus> 

<ai></ai> 

<jedno_luzkovy_pokoj>0</jedno_luzkovy_pokoj> 

<letistni_taxa>0</letistni_taxa> 

<bezpecnostni_taxa>0</bezpecnostni_taxa> 

<palivovy_priplatek>0</palivovy_priplatek> 

<skipas>0</skipas> 

<doplnujici_informace>Možnost dokoupení autobusové dopravy.<doplnujici_informace> 

<pocet_dnu>8</pocet_dnu> 

<firstminute>on</firstminute> 

<katalog>on</katalog> 

<eurovikend></eurovikend> 

<lastminute></lastminute> 

<superlasttip></superlasttip> 

</zajezd> 

</zajezdy> 

 

Soubor je pouze ukázkový, originál obsahuje zhruba čtyři tisíce řádků. 
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B. Shenkos.php 
 

$xml = simplexml_load_file($filename);    

foreach ($xml->children() as $hotel) 

{ 

// info o hotelu 

     

$hotel_code = $hotel->attributes(); 

$hotel_name = $hotel->nazev_hotelu; 

$stars = $hotel->kategorie; 

$country = $hotel->zeme; 

$locality = $hotel->letovisko; 

$head = nl2br($hotel->hodnoceni); 

$desc_situation = $hotel->poloha; 

$desc_resort = $hotel->zarizeni; 

$desc_accommodation = $hotel->ubytovani; 

$desc_boarding = $hotel->stravovani; 

$catalog_code = "?"; 

 

unset($photos); 

 

foreach ($hotel->fotografie as $foto) 

{ 

$photos[]=$foto; 

} 

         

$sql = " 

INSERT INTO import-shenkos  

( 

hotel_code, hotel_name, stars, country, locality, head, desc_situation, desc_resort, 

desc_accommodation, desc_boarding, catalog_code 

) 

VALUES 

 ( 

'".$hotel_code."','" . 

addslashes( iconv("UTF-8", "CP1250", $hotel_name) ). "','" . 

$stars. "','" . 

addslashes( iconv("UTF-8", "CP1250", $country) ). "','" . 

addslashes( iconv("UTF-8", "CP1250", $locality) ). "','" . 

addslashes( iconv("UTF-8", "CP1250", $head) ). "','" . 

addslashes( iconv("UTF-8", "CP1250", $desc_situation) ). "','" . 

addslashes( iconv("UTF-8", "CP1250", $desc_resort) ). "','" . 

addslashes( iconv("UTF-8", "CP1250", $desc_accommodation) ). "','" . 

addslashes( iconv("UTF-8", "CP1250", $desc_boarding) ). "','" . 

$catalog_code. "' 

)"; 

 

if(mysql_query($sql,$connect) 

{ 

$numHotels++; 
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$sql = "SELECT COUNT(*) FROM hotel-import WHERE shenkos-id='$hotel_code'"; 

 

$query = mysql_query ($sql, $connect); 

list($b_con)=SqlFetchRow($query); 

 

if($b_con == 0) 

$numNewHotels++; 

} 

         

foreach ($photos as $photo) 

{ 

 $sqlstring = " 

INSERT INTO  

import-shenkos-photo 

 (hotel_code, url) 

VALUES 

 ( 

'" .$hotel_code. "','" . 

$photo. "' 

)"; 

mysql_query ($sql, $connect); 

} 

} 


