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1. Úvod

V roku 1991 sa začala etapa vývoja počítačových a komunikačných

technológií, ktorá výrazne zmenila nasledovný vývoj internetu. Aj napriek

tomu, že rozmach tohoto fenoménu začal o veľa rokov neskôr, spôsobil ako

vlastne v súčastnosti táto celosvetová sieť vyzerá. Samozrejme vravím o pojme

World Wide Web, alebo ako sa bežne používa, www, či web.

Treba však uviesť na správnu mieru, čo vlastne www je. Nie je to internet

ako si veľa ľudí myslí. Internet značí prepojenie menších sietí do jedného celku

zahŕňajúce množstvo protokolov, a World Wide Web je vlastne len jedna z

množstva služieb, ktoré internet ponúka. Za týmto pojmom stojí vznik

takzvaných previazaných dokumentov, medzi ktorými sa dá jednoducho

prechádzať. Formát týchto dokumentov bol odvodený z jazyka SGML

(Standard Generalized Markup Language), ktorý bol pôvodne vyvinutý pre

armádne účely. Vhodne však poslúžil ako základ pre dnes už bežne známe

jazyky HTML (Hyper Text Markup Language) a XML (Extensible Markup

Language).

Ako sa začala popularita a využiteľnosť www a html rozširovať, začali sa

zlepšovať aj prostriedky na oboch stranách spojenia. Na jednej strane bol

užívateľ, ktorý len klikal a čítal, a na druhej bolo niečo, čo mu obsah

poskytovalo (server - to serve = poskytnúť). Ako sa časom nároky užívateľov

zvyšovali, tak sa zvyšovali aj nároky na dizajn, obsah a aktualitu

poskytovaných údajov. Čo sa týka dizajnu tak skutočne spravili www stránky

neuveriteľný pokrok. Vznikli nové technológie a postupy pri grafickom návrhu

stránok. Dalo by sa povedať, že vznikla dokonca móda, pretože sa celý internet
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mení rovnako. Napríklad v minulosti boli populárne stránky, kde bolo bielym

písané na čiernom. V súčastnosti je to presne naopak. Samozrejme vývoj

pokračoval aj na druhej strane a z jednoduchého poskytovania pripravených

(statických) textov sa dospelo až na zložité systémy a programovacie jazyky,

ktoré svoj obsah vytvárajú (generujú) podľa zadanej požiadavky. Určitá časť

takýchto systémov dostala špecifický názov, ktorý znie portály.

Keďže sa v prostredí internetu a www portálov veľa pohybujem, bolo

mojou ideou vytvoriť jeden, ktorý by sa venoval programovaniu. Prevážne

však programovaniu na internete a v jazykoch, ktoré sú na to majoritne určené.

Bohužiaľ nebol k dispozícii žiaden takýto systém, ktorý by vyhovoval mojim

požiadavkám, tak som sa rozhodol ho vytvoriť. Jeho obsahom bude ako sa

takýto portál programuje, a ktorým častiam sa treba detailnejšie venovať.
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2. Základné pojmy

2.1. Čo je to portál

Ako už bolo spomínané, portál je jedna kategória z dynamicky

generovaných stránok. Je to teda aplikácia, ktorá na základe požiadavky vráti

obsah, a jeho úlohou je poskytovanie prístupu k informáciám z najrôznejších

oblastí. Dalo by sa povedať, že sa delia na štyri hlavné  kategórie. 

2.1.1 Všeobecné portály

príklad všeobecného portálu – www.atlas.sk

Prvou z nich sú všeobecné portály, ktoré slúžia ako štartovací bod do

internetu, na ktorom sa nájde všetko, a keď nie, tak aspoň cesta ako to nájsť.

Obsahujú väčšinou bežné spravodajstvo z celého sveta, katalóg stránok a
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fulltextový vyhľadávač (prehľadáva priamo texty iných stránok). Tento druh

portálov dosahuje v súčastnosti najvyššiu návštevnosť, a teda dokáže byť

prevádzkovaný len z predaja reklamných pozícií. Často je súčasťou portálu

tohto typu aj iná kategória, napríklad vertikálny, či komunitný.

2.1.2 Vortály

príklad vertikálneho portálu – www.itnews.sk

Druhá kategória sú portály, ktoré sa venujú jednej špecifickej téme,

prípadne odvetviu. Preto aj dostali pomenovanie vortál – vertikálny portál.

Prinášajú správy, výskumy a štatistiky, ale aj rôzne online nástroje. Medzi túto

kategóriu patria portály venované informačným technológiám, hrám, či

prírodným vedám, ale výborne sem zapadajú aj portály venované školstvu.

Vzdelávanie pomocou internetu sa stáva čoraz populárnejším. Vznikajú rôzne

kurzy, či stránky venované skúšaniu vedomostí.

V súčasnosti sa ukazuje, že stále viac a viac užívateľov internetu dáva

prednosť vortálom. Každý sa zaujíma o jednu špecifickú tému a tak mu

všeobecné portály väčšinou nestíhajú dodávať dostatok požadovaných

informácií. Ako príklad sa dá použiť porovnanie bežnej televíznej stanice s
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dokumentárnou.

Poslednou dobou sa dokonca objavujú aj tzv. Blogy, či Weblogy (niečo ako

zápisky jednej osoby na internete). Bývajú zamerané väčšinou jedným smerom

a obsahujú informácie čerpané prevážne zo zahraničných vortálov, nie je to

však pravidlo. Môžu napríklad obsahovať aj zbierku poviedok, či inú vlastnú

tvorbu.

2.1.3 Komunitné portály

príklad komunitného portálu – www.azet.sk

Do tretej kategórie patria tzv. komunitné (skupinové) portály. Ako je z

názvu jasné, tento druh portálu sa venuje určitej skupine (komunite)

užívateľov a poskytuje im špecifické služby. V drvivej väčšine portál obsahuje

aj kontá pre každého užívateľa, či už ich využíva alebo nie. Medzi ponúkané
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služby patrí napríklad chat (interaktívna komunikácia), e-mail, krátke správy

(personal messages – niečo na spôsob emailu, ale len lokálne na portáli),

diskusie, galérie, či zoznamky.

Tieto stránky majú vďaka stále viac sa rozširujúcemu internetu v

domácnostiach pomerne vysokú návštevnosť. Mnoho návštevníkov, hlavne

mladších vekových kategórií, tu totiž trávi svoj voľný čas. Samozrejme okrem

verejných a masovo navštevovaných portálov tejto kategórie existujú aj ich

uzavretejšie verzie, do ktorých sa „cudzinec“ nedostane.

2.1.4 Podnikové portály

Štvrtá a posledná kategória zahŕňa špecifické a komplexné produkty

zvané enterprise portal (podnikový portál). Ide o informačný systém, ktorý

zahŕňa intranetovú – vnútropodnikovú a internetovú časť. Umožňuje firmám a

organizáciám realizovať ich e-businessové stratégie. Zamestnanci majú prístup

k rôznym databázam a zoznamom, s ktorými pracujú pomocou integrovaných

aplikácií v portále. Na druhej strane je zase zákazník, dodávateľ, alebo

akcionár, ktorý má rýchly prístup k požadovaným informáciám priamo v

centre. Tento druh portálov má vďaka tejto previazanosti najvyššiu úroveň

bezpečnosti zo spomínaných kategórií.

Za najbežnejšie používaný podnikový portál sa dá považovať elektronický

obchod, kde sa objednávky uchovávajú priamo v systéme, kam má

prevádzkovateľ prístup z druhej strany a objednávky vybavuje. Do tejto

kategórie samozrejme patrí už aj v súčastnosti veľmi využívaný internet

banking, i keď z intranetovej časti nie je riešený formou portálu, ale formou

špecifických aplikácií pristupujúcich priamo k databázam. Komplexné

podnikové portály vyvíjajú prevážne veľké firmy zaoberajúce sa tvorbou
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softwaru – softwarehousy, ktoré sú spravidla nakonfigurované a upravené

(implementované) pre zákazníkove špecifiká na objednávku.

2.2. Čo obsahuje portál?

Ak to zoberieme z nadhľadu, tak by mal portál, aby bol za neho

považovaný, obsahovať aspoň niektoré z týchto častí:

• Search Engine/Directory - vyhľadávacia služba, katalóg stránok

• Groupware and Collaboration – komunitné nástroje (tento výraz sa už

prebral aj do slovenčiny a je bežne používaný)

• Knowledge Management – databáza vhodných výrazov, ktoré sa používaju v

obsahu a článkoch.

• Content Management - spravovanie obsahu a dokumentov

• Work Flow - pracovné postupy pri schvaľovaní obsahu dokumentov, resp.

nástroje na podporu automatizácie takýchto procesov

• Single Sign On – znamená to, že ak sa užívateľ prihlási, tak je automaticky

prihlásený aj vo všetkých častiach portálu.

• Business Intelligence and Integration of Applications - aplikácie na podporu

rozhodovania, rôzne štatistiky, vyhodnocovania, projekcie, a pod.

• Identity Management Integration – zdieľanie informácii o užívateľoch

pomocou špeciálneho rozhrania a ich poskytnutie tretej strane. 

• Infrastructure Functionality – vhodná infraštruktúra portálu, aby sa po ňom

ľahko a zrozumiteľne pohybovalo.

Ako som písal, portál by mal obsahovať niektoré z týchto bodov. Takže

podľa vyššie uvedenej definície by sa vlastne za portál dala považovať takmer

každá stránka. Nie je to ale pravda. Dôležité body sú dynamické generovanie a
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spravovanie obsahu (CM – Content Managment).

2.2.1 Search Engine/Directory

jeden z indexovacích vyhľadávačov, ktorý predáva svoju technológiu – jyxo.cz

Vyhľadávač je už v súčastnosti takmer povinnou súčasťou každého

všeobecného portálu. Bez neho by podstatne strácal návštevnosť na úkor iného.

Čo je to teda vyhľadávač? Skladá sa z dvoch častí, a to z robota a samotného

vyhľadávacieho prostredia. Prostredie len podľa zadaných regulárnych

parametrov prehľadá často obrovské databázy, v ktorých sú uchované dáta o

stránkach. Tieto dáta získava robot. Z pomenovania je zrejmé, že ide o

automatizovaný program, ktorý nepotrebuje žiaden zásah. Sú dva druhy týchto

robotov. Prvý z nich, nazývaný Metasearch engine prehľadáva internetové

stránky, a uchováva si v databáze len kľúčové slová, ktoré má táto stránka

nastavené. Tento typ robotov sa už v súčastnosti príliš nepoužíva, pretože

umožňoval hľadať len stránky podľa ich zamerania, a navyše začalo byť

vkladanie kľúčových slov nepoužívané. Novší typ robota s názvom Indexing

engine prehľadáva kompletne celé texty stránok a z nich si vytvára vlastnú

databázu kľúčových slov. Vďaka tomu stačí dnes zadať len zopár slov

týkajúcich sa priamo témy, ktorú hľadáme a prostredie nám z databázy vráti

konkrétny článok na stránke, či na portáli. Treba spomenúť aj iný názov pre

tento druh vyhľadávania – Full Text Search, čo v preklade znamená celotextové
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vyhľadávanie. Vytvoriť takýto systém je natoľko zložitá záležitosť, že je bežná

prax pre všeobecné portály túto technológiu od niekoho odkúpiť a využívať.

Samotný vyhľadávač však už v súčastnosti rovnako nedostačuje. Dopĺňa

sa teda takzvaným katalógom (directory). Katalóg obsahuje zoznam stránok

zadelených do kategórií, aby užívateľ jednoducho našiel stránku s takým

zameraním, akú hľadá. Prečo je tento katalóg potrebný? Totiž už prakticky

neexistujú žiadne Metasearch vyhľadávače, a indexovacie sa dajú pomerne

jednoducho oklamať. Stačí na stránku umiestniť dostatočný počet často

vyhľadávaných slov, a potom aj keď hľadám napríklad stránku predajca áut tak

sa dostanem na stránku plnú „mládeži neprístupných obrázkov“. V katalógu sa

totiž stránky nevyhľadávajú, ale zaraďujú ich tam autori stránok. Každá

čerstvo pridaná stránka je potom skontrolovaná prevádzkovateľom portálu, a

ak nespĺňa kritéria danej kategórie, tak je jednoducho zmazaná.

2.2.2 Groupware and Collaboration

Je to komplexné riešenie pre komunikáciu v reálnom čase. Jediná schránka

(konto) by mala spájať email, hlasovú poštu, správu súborov, webové

konferencie, zdieľanie prostriedkov, kalendár a ďalšie organizačné funkcie.

Súčasťou správneho podnikového portálu je to nevyhnutnosť. 

Tieto nástroje v jednoduchšej podobe prakticky tvoria aj celý komunitný

portál. Je bežná prax, že nič iné ani neobsahuje. Zjednodušene povedané „spája

ľudí“.
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2.2.3 Knowlege Managment

Veľmi podstatná časť profesionálneho portálu, i keď nejde zrovna o

programátorské riešenie.  Nejasná terminológia môže vždy spôsobiť chaos a

nepopularitu, kritiku či stratu záujemcov. Napríklad na portáli, ktorý sa

vedecky a do detailov venuje bezpečnosti internetových serverov by sa nehodil

článok, ktorý by bol písaný pre úplných začiatočníkov v neodbornej

terminológii, keďže ani nepoznajú základné pojmy.

2.2.4 Content Managment

Content Management, čiže spravovanie obsahu je magické súslovie, ktoré

každý, kto sa pohybuje v prostredí portálov pozná. Takmer každý portál

obsahuje články, je už nepodstatné v akej podobe. Musí ich aj efektívne

upravovať, pridávať, mazať – jedným slovom spravovať. Je to viac než

podstatná časť, ktorá je často zanedbávaná, prípadne slabo zabezpečená.

Content Management patrí do časti portálu, ktorú bežný užívateľ nevidí, a to je

administrácia, alebo inak povedané backend (stále sa pohybujeme v oblasti

Content Managmentu). Všeobecne je v týchto pojmoch trošku chaos, pretože

pre portálové systémy sa zaužíval výraz Content Managment Systems, čo je

však len zlomok celej administrácie.

Jednotlivé články sa spravidla upravujú a uchovávajú ako čistý text,

poprípade text so značkami často podobnými jazyku html, ktoré hovoria o tom,

aký obrázok tu má byť, prípadne, že tu bude linka na iný text a podobne.

Nemusí to však byť špeciálny jazyk, môže to byť aj štandardné html či xhtml.

Každý článok má ešte okrem samotného textu aj doplňujúce údaje o tom, v

ktorej sekcii bude zobrazený, odkedy sa má zobrazovať, aký má nadpis,
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obrázky v článkoch, galérie a iné pridružené dokumenty a súbory. Záleží od

každého portálu, čo presne potrebuje a obsahuje, a preto je každý špecifický.

2.2.5 Work flow

Pri spracovávaní dokumentu, ktorý sa zaraďuje do databázy ale aj pri

akejkoľvek inej editačnej činnosti sa spravidla riadime nejakým rutinným

postupom. Takouto činnosťou môže byť napríklad pridanie obrazových príloh,

editovanie textu, či nastavenie ďalších údajov. Samozrejme aj pri iných častiach

portálu sa dodržujú určité postupy. Napríklad pri schvaľovaní nejakého

obrázku po pridaní do verejnej galérie, alebo po pridaní článku

neautorizovanou osobou (pri verejne upravovateľných portáloch).

Ak portál podporuje, alebo vyžaduje prácu v rámci vymedzených

postupov a tieto postupy je možné definovať a konfigurovať, hovoríme o

workflow management systéme. Ich zložitosť môže byť rôzna – od

jednoduchého prideľovania práv editorom, až po sofistikované systémy s

grafickou vizualizáciou zadefinovaných postupov. 

Aby to všetko bolo zjednodušené, pridávajú sa nástroje pri ktorých

prakticky stačí len klikať „áno“ či „nie“, takzvané wizzard-y. Čím je ich viac pre

bežne používané procedúry, tým ľahšie sa naučí tento portál ovládať neskúsený

administrátor.

2.2.6 Single Sign On

V súčasnosti si už všeobecný portál bez e-mailu asi nedokáže nikto

predstaviť. Okrem e-mailu sú však na portáloch aj diskusie k článkom,

poprípade aj všeobecné diskusie, často je tu aj možnosť umiestniť si svoju
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vlastnú jednoduchú www stránku. Takže je pre užívateľa prirodzené, že si po

pozretí pošty chce napríklad prečítať článok a zapojiť sa do diskusie so svojou

identitou. Preto je jednotné prihlásenie na portáloch už bežné, aby sa mohol v

hociktorej časti portálu prihlásiť a voľne po ňom prechádzať.

V podnikových portáloch je to však nutnosť, minimálne z dôvodu

zabezpečenia (neprihlásený má prístup len k prihlasovaciemu formuláru).

Taktiež je potrebné, keďže je viac vrstiev užívateľov, pre každého sprístupniť

rôzne funkcie, a preto je aj potrebné aby, sa identita prenášala medzi všetkými

sekciami.

2.2.7 Business Intelligence and Integration of Applications

Takmer každý portál potrebuje byť z niečoho financovaný. Niektoré sú

živené spoločnosťou, pre ktorú je to prestíž prevádzkovať portál, niektoré však

žijú len z predaja reklamných pozícií na svojich stránkach. A práve pre tieto

portály sú životne dôležité špecifické podporné aplikácie, ktoré vyhodnocujú

koľko návštevníkov na ne zavíta, a kde sa zastavia. Vďaka tomu môžu presne

určiť návštevnosť, správanie návštevníkov a podľa toho určiť a vypracovať svoj

obchodný model a stratégiu predaja reklamy.

Pomocou týchto štatistík sa však dá aj určiť, ktorá sekcia má budúcnosť,

ktorá upadá a do ktorej sa oplatí investovať a rozšíriť ju, či ju úplne uzavrieť

pre nezáujem návštevníkov.

Tieto podporné aplikácie však nemusia byť zamerané iba na sledovanie a

vyhodnocovanie prístupov návštevníkov. Sú dôležité aj pre administráciu a

vývoj – napríklad pri dimenzovaní nákupu hardwaru, návrhu aplikácií, či

hľadaní slabých miest.
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2.2.8 Identity Managment Integration

Previazané portály už nie sú dnes ničím výnimočným. Niekto prevádzkuje

portál. Príde spoločnosť, ktorá chce využiť návštevnosť tohto portálu k svojmu

prospechu napríklad pre vlastný vortál. Ak sa dohodnú, tak je

najekonomickejšie riešenie zdieľať kontá na takmer databázovej úrovni.

Vznikne teda určitý prepoj, pomocou ktorého tieto dva portály komunikujú.

Napríklad by existoval komunitný portál a vytvoril by sa nový všeobecný

portál. Užívateľské kontá by sa kopírovali medzi nimi, t.j. ak si spravím konto

na jednom, mám aj na druhom. Veľmi efektívne je to pri spojení s Single Sign

On.

Môže to byť však aj poskytnutie údajov za účelom reklamy. Takmer všade

sa pri registrácii potvrdzujú určité pravidlá, a v nich je aj zahrnuté, že môžu

byť zadané údaje, ako napríklad e-mail použité pre rozosielanie rôznych

informácií. A tak môže portál predať tieto údaje reklamnej spoločnosti, ktorá

potom legálne (súhlas s pravidlami portálu) „zásobuje“ tieto kontá reklamou. 

2.2.9 Infrastructure Functionality

Prvotné nadšenie z internetu a jeho masívne rozšírenie spôsobilo prudký

nárast stránok a portálov, ktoré aby udržali toto tempo pridávali funkcionalitu

a sekcie. Tak sa často stalo, že stránka bola strašne neprehľadná a strácala tak

návštevnosť. Preto sa návrhu hierarchie portálu venuje podstatne viac času ako

v minulosti. V súčastnosti letí jednoduchosť, v dôsledku čoho je komplexných

portálov stále menej.
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2.3. Súčasti portálu

Portály sa dajú rozdeliť do ďalších dvoch kategórií. A to editovateľné

verejnosťou a editovateľné len správcami. Medzi tie prvé spomínané patrí

napríklad aj pomerne málo známy systém zvaný wiki. Jeho popularita rastie

pozvoľna, aj keď prapôvodné prvé wiki vzniklo už v roku 1995 a beží dodnes

(c2.com). Originálny popis znie: „Najjednoduchšia databáza, ktorá môže

fungovať“. Asi najznámejším použitím takéhoto druhu portálu je

wikipedia.org. Je to otvorená knižnica do ktorej môže každý pripisovať,

prípadne upravovať záznamy. Druhá kategória má teda oddelených bežných

návštevníkov od správcov. A to je najlepšie úplným oddelením administrácie

od publikačnej časti. Existujú samozrejme aj portály, ktoré to oddelené nemajú,

často je to však na úkor bezpečnosti.

2.3.1 Backend

Backend je, ako už názov napovedá, pozadie celého systému. Ide o

administráciu a spravovanie všetkých častí portálu od správy povolených

administrátorov až po správu obsahu (content managment). Backend býva

často terčom útokov internetových pirátov, veď zachytávať komunikáciu už

dnes nie je nič zložité a dokáže to stále viac ľudí. Takže je celkom logické, že by

sa mal vhodne zabezpečiť. Najčastejšie je to kombinácia povinného šifrovaného

spojenia, prihlasovacieho konta do systému a prihlasovacieho konta pre prístup

na server. To však len v prípade, že je potrebný prístup „z vonka“, čiže z

verejného internetu. Ak je možnosť blokácie prístupu priamo na určité IP

adresy (z lokálnej siete firmy, ktorá prevádzkuje portál), tak je to najistejšie

zabezpečenie. Napriek tomu je pomerne prekvapivé, že sa k prihlasovaniu do
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administrácie niektorých populárnych portálov sa dá bez problémov a

nešifrovane dostať. Ďalším krokom ako zabezpečiť administráciu je nedávať ju

na typické a odhadnuteľné miesta. Prvým krokom na vniknutie do

administračného systému je totiž znalosť jeho umiestnenia. Rovnako ako v

prípade nešifrovaného prístupu bez dodatočnej autentifikácie (konto pre

prístup na server), aj tu sa nájde niekoľko portálov, ktoré priam napomáhajú ku

útoku na svoje stránky.

Prihlasovací formulár administrácie portálu www.zive.sk

Je otázne, či v týchto prípadoch ide o podcenenie nebezpečenstva, alebo o

nedbanlivosť správcov serverov. Veď každý kto sa ku prihlasovacieho

formuláru dostane sa minimálne pokúsi odhadnúť meno a heslo. A v prípade,

že ide o použitie voľne dostupného portálového systému hrozí riziko, že sa

niekde zabudlo na „zadné vrátka“, či nejaké prednastavené konto a môže sa

dnu dostať niekto cudzí. Na druhej strane je málo pravdepodobné, že sa niekto

pokúsi prelomiť ochranu na malých a slabo navštevovaných portáloch, ale toto

riziko tu stále je.
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2.3.2 Frontend

Frontend je publikačná časť portálu, čiže to čo užívateľ vidí po tom, ako sa

mu stránka natiahne. Teda zahŕňa vlastne dizajn stránky, čo je podstatná časť,

ktorá vplýva na užívateľov a môže tak priamo ovplyvniť aj návštevnosť a

potom je to samotný engine. Engine je program, ktorý už konkrétne zobrazuje,

alebo inak povedané generuje obsah toho, čo užívateľ chcel. 

Samotný základ enginu sa dá rozdeliť do dvoch častí:

• získanie dát

• zobrazenie dát

Ide samozrejme len o najzákladnejšie a najjednoduchšie rozdelenie. Ako

postupujú technológie, tak sa začína všetko diferencovať. Napríklad dáta sa

dajú získať zo súborov, z databázy, ale aj z externého systému. Poprípade aj

kombináciou spomenutých. Taktiež už nie vždy sa používa surové zobrazenie

získaných dát, ale najprv prejdú určitou úpravou, napríklad zámenou určitých

značiek za štandardné html. 

Ďalším vývojovým krokom bolo oddelenie dizajnu od samotného

programu. Ak bolo treba zmeniť niečo v dizajne, tak sa stávalo veľkým rizikom,

že sa omylom vytvoria okrem požadovaných zmien aj nepožadované chyby.

Tak vzniklo šablónovanie. Vďaka nemu sa na niektorých portáloch objavuje aj

možnosť zmeny dizajnu pre každého užívateľa. Jednoducho sa po prihlásení

použije ním zvolená šablóna.
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3. Existujúce riešenia

Ako už bolo povedané, voľne použitých portálových systémov je pomerne

veľa. Ale ani jeden, ktorý som vyskúšal, nebol bez úprav použiteľný v

požadovanom nasadení. Potreboval som totiž jednoduchý portál, ktorý nemá

takmer žiadne komunitné funkcie, hlavne nie žiadnu správu užívateľov a

jednoduchú, prehľadnú a hlavne od publikačnej časti oddelenú administráciu.

Takže niektoré mnou otestované v krátkosti predstavím.

3.1. PHP-Nuke

Toto je asi najpopulárnejší voľne dostupný portálový systém. Avšak, voľne

dostupný je zlé slovo, pretože podľa posledných zistení je najnovšia verzia

platená (staršia sa však dá stiahnuť zdarma). Obsahuje, na prvý pohľad, všetky

možné časti portálu od článkov až po komunitné nástroje, vrátane ankiet,

diskusií a napríklad aj  reklamného systému. Celý systém pracuje modulovo, čo

je výhoda, pretože sa môže pridať ďalšia funkcionalita, ktorá môže byť
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požadovaná. Tým sa však stáva neuveriteľne komplikovaný, povedal by som,

že pre menšie nasadenie priam nepoužiteľný. Bežne sa dajú na internete nájsť

menšie portály, ktoré majú štandardnú konfiguráciu, dokonca som videl aj

jeden, na ktorom zrejme zabudli vypnúť modul s kalendárom (organizérom), a

tak sa tam stále zobrazoval. Treba ešte dodať, že tento portálový systém má v

sebe natívne zahrnuté užívateľské kontá, čiže by potreboval príliš veľa úprav,

aby sa dal použiť na bežný článkový portál. Poslednou nevýhodou je, z

hľadiska bezpečnosti, integrovaný administračný systém priamo do

zobrazovacej časti. (www.phpnuke.org) 

3.2. e107

Ďalší rovnako prekomplikovaný portálový systém ako predošlý

spomínaný. Jeho výhodou je však, že nemá administráciu integrovanú do

publikačnej časti. Je však stále príliš zložitý na jednoduchšie aplikácie a taktiež

má v sebe priamo zabudovaná správu užívateľov, takže na portál bez

prihlasovania by bolo potrebné rapídne zásahy do kódu. Je taktiež zaujímavé,

nakoľko sa tieto dva systémy podobajú. Dalo by sa povedať, že oba začali
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vyvíjať v období, kedy boli portály takéhoto druhu v móde. Dnes už sú však

populárnejšie jednoduchšie vyzerajúce a aj ovládajúce sa portály.

(www.e107.org)

3.3. PHPwebthings

Tento systém je opäť komplexný, obsahujúci veľa funkcií, ale zároveň už

trocha jednoduchší a užívateľsky prívetivejší v administrácii. Je takisto riešený

modulovo, takže sa dá podobne ako predošlé presne nastaviť do požadovanej

podoby a funkčnosti. Napríklad aktivovať modul pre články a vložiť prvý

článok sa mi podarilo v podstatne kratšom čase ako v predošlých prípadoch.

Avšak administrácia je podobne ako užívateľské kontá jeho súčasťou, čo nie je

ani vhodné a ani bezpečné. Takže na konkrétne požadované nasadenie by

potreboval tento systém taktiež programátorské zásahy do kódu.

(www.phpdbform.com)
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3.4. pMachine

Systém s názvom pMachine je jeden zo spomínaných weblog portálov, a

prekvapivo jednoducho riešený a použiteľný. Preto to aj bol kandidát na mnou

požadované nasadenie. Jeho výhodou je možnosť zapnutia generovania portálu

vopred, takže nieje potom treba pristupovať na databázu. Lenže pre toto

zapnutie bolo treba vykonávať pomerne veľa krokov, vrátane upravovania

niektorých súborov s programom. Treba aj spomenúť, že tento portál má

taktiež kompletne riešenú administráciu mimo pubikačnej časti, a to na

pomerne profesionálnej úrovni. Bohužiaľ aj tento portál potrebuje registráciu

užívateľov a prerábanie na verziu bez registrácie by zabralo pomerne veľa

času. So sklamaním však musím povedať, že autori tohto portálu už tento

projekt definitívne zastavili a začali s predajom komplexného komerčného

portálu. Zrejme to bol len medzistupeň pri vývoji a využili tak túto voľne

dostupnú verziu, ako pomoc pri testovaní a vylepšovaní komerčného

nasledovníka. (www.pmachine.com)
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3.5. phpNewsManager

Vcelku podarený administračný systém pre „news“, čiže správy. Avšak je

to skutočne len administrácia, samotný portál treba dokončiť. Čo je tak trochu

na škodu, pretože vyzeral vcelku použiteľne. Ale treba uznať, že postavenie

zobrazovacieho portálu nad cudzou administráciou s použitím dátových

štruktúr ktoré nepoznám, by trvalo možno aj dlhšie ako si spraviť kompletný

portálový systém úplne od začiatku. Samozrejme vrátane administrácie a aj

publikačnej časti. Je však možné, že táto administrácia tvorí základ pre nejaký

iný portálový systém, ku ktorému som sa nedostal. (www.skintech.org) 

3.6. Innovate Portal

Ďalší z komplexných portálov, o ktorom sa netreba ani príliš veľa

dozvedieť. Opätovne je riešený modulovo a aj dizajn portálu je odsúdený na v

minulosti populárny „box“ štýl, čiže všetky časti v dizajne (menu, článok,

prihlásenie) je uzavreté v „boxe“. Alebo inak povedané v okienku. Tento dizajn

je však už v súčasnosti veľmi zastaralý a nemoderný. Je tu možnosť ho síce
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prepracovať, ale na prvý pohľad je vďaka nemu tento systém nezaujímavý.

Výhoda portálu je oddelená administrácia, do ktorej sa však dá dostať len s

nepochopiteľnými komplikáciami. Najprv sa treba na stránke prihlásiť s

kontom administrátora, a následne po kliknutí na prístup do administrácie sa

treba opätovne prihlasovať tým istým kontom. Z nevýhod tohto systému treba

spomenúť zakomponované prihlasovanie, ktoré je v každom podobnom

komplexnom systéme, a hlavne jeho kompletnú lokalizáciu v nemeckom

jazyku. Je zrejmé, že autori z tejto krajiny pochádzajú, ale to ani v najmenšom

neuľahčuje jeho použitie v našich krajoch. (www.innovate-board.de) 

3.7. Obliquid

Obliquid už na prvý pohľad vyzerá ako profesionálne zvládnutý

komunitný portál, čo ho však ihneď odsudzuje, je to že nie je použiteľný v

súlade s mojimi predstavami. Má tri úrovne užívateľov: vnútroportálovú poštu,

funkcie na správu času, a samozrejme aj jednoduchú administráciu článkov.

Užívatelia sa delia na vývojárov, administrátorov a bežných užívateľov. Podľa

toho majú aj k dispozícii povolenú funkcionalitu. Na druhý pohľad sa tento
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systém javí ako zbytočne prekomplikovaný a pre jeho použitie je rozhodne

potrebný obsiahly manuál. Pekná vlastnosť je zmena dizajnu pre každého

užívateľa. Avšak realita je taká, že ak by som nechcel použiť štandardné

šablóny, tak by som spravil len jednu a možnosť zmeny šablón zakázal.

Administrácia portálu je samozrejme integrovanou súčasťou portálu, čo sa aj

pri takomto druhu portálu očakáva. (dev.obliquid.com)

3.8. GuppY

Portál nazvaný GuppY bol pre mňa prekvapením. Je to jediný z

testovaných portálov, ktorý vôbec nepoužíva databázu, ale je kompletne

vystavaný nad vlastným súborovým systémom. To mu dáva určitú slobodu, že

nepotrebuje databázový server, ale zase potrebuje mať práva zapisovať do

súborov a vytvárať súbory, čo však nejde vždy a všade. Navyše môže mať

problémy, keby chceli viacerí naraz nejako manipulovať so súbormi. Je možné,

že to je vyriešené, do takej hĺbky som však tento systém neštudoval, pretože je

to ďalší komplexný portál riešený modulovo. Je ale pekné, že tých modulov je

pomerne dosť, a ďalšie sa dajú aj na domovskej stránke stiahnuť. Obrovská

nevýhoda je však, že administrácia je jeho súčasťou, a to dokonca chránená len
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jediným heslom. Presne tak, len heslom, žiadne kontá, ale len heslo. To je podľa

môjho názoru veľmi nebezpečné, a chcelo by to minimálne niekoľko úprav na

odstránenie tohto nedostatku. (www.freeguppy.org)

3.9. phpBB, phpX, zorum

Poslednú časť venujem portálom, ktoré som síce pokusne rozbehol, ale

nemali pre mňa a moje požiadavky žiadne využitie. Sú to diskusné systémy, či

inak povedané fóra. Zaraďujú sa medzi komunitné portály, ale nemajú žiadnu

administráciu, či zobrazovanie článkov, takže ich úprava by bola vlastne
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kompletne nové naprogramovanie portálu. Ale  je potrebné ich spomenúť,

pretože aj takéto portály sa dajú voľne stiahnuť a nasadiť. Dokonca sú aj veľmi

populárne a využívané. (www.phpbb.com, www.phpx.org,

zorum.phpoutsourcing.com)

Takýchto portálov existuje na internete veľmi veľké množstvo, a ja sám

som ich pomerne veľa testoval. Bolo ich viac než je tu spomínaných, ale táto

vzorka presne ukazuje aj stav, úroveň a funkcionalitu ostatných. Ani jeden z

nich však nebol taký, ako som si predstavoval. Je pravdepodobné, že taký

existuje. Kým by som ho však našiel, tak za ten čas strávený hľadaním po

internete, inštaláciou a skúšaním, by som stihol spraviť aj vlastný, presne šitý

na mieru. Jeho výhodou by nebola len dokonalá znalosť kódu, čiže ďalšie

úpravy by boli pomerne jednoduché, ale aj slovenská lokalizácia, ktorá vlastne

v žiadnom zo spomínaných portálov nebola. Preto som sa rozhodol, že takýto

portál vytvorím, a bude dokonca v niečom pokrokovejší, ako všetky bežne

dostupné.
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4. Moje riešenie - Zox

V tejto kapitole postupne predstavím moje portálové riešenie a ozrejmím,

prečo je lepšie na dané účely ako spomínané existujúce. 

4.1. Cieľ práce

Aká je teda vlastne idea môjho riešenia? Ide o jednoduchý portálový

systém, ktorý má nenáročné ovládanie a jednoduchú inštaláciu. Dostupných je

pomerne veľa riešení, ale sú často nevyhovujúce. Ak nie sú prehnane

komplikované a preplnené nepotrebnou funkčnosťou, tak sú zastaralé alebo zle

riešené. Používanie a inštaláciu by mal zvládnuť aj menej skúsený užívateľ, pre

nich je aj môj portál určený. Napríklad učiteľ pre svoje prednášky, či články.

Alebo aj študenti pre svoju triednu (krúžkovú) stránku, či blog. Používať bude

moderné technológie, ktoré zatiaľ nie sú vo voľne dostupných portáloch

implementované, a bude sa dať spustiť na väčšine serveroch, umožňujúcich

umiestnenie dynamicky generovaných stránok. 

Skôr než sa budem venovať samotnému návrhu portálových častí,

spomeniem výber programovacieho jazyka a použité technológie

implementované v mojom portálovom systéme. Rozhodnutie použiť ich bolo

podstatnou časťou prípravy na projekt.

4.2. Programovacie prostredie

Za programovací jazyk pre realizáciu svojho projektu som si zvolil PHP.

Tento, v súčasnosti veľmi rozšírený jazyk, sa začal vyvíjať v roku 1994 vďaka
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pánovi Rasmusovi Lerdorfovi. Bolo to v prvopočiatkoch len niekoľko skriptov

v jazyku Perl, ktoré slúžili na výpis niekoľkých štatistík. Neskôr ich prepísal v

jazyku C, aby urýchlil funkčnosť. Autor ho v roku 1995 skombinoval s jeho

vlastným interpreterom formulárov a jeho produkt dostal názov Personal

Home Page Tools, a teda bolo PHP určené pôvodne len na posunutie osobných

www stránok do sféry dynamicky generovaných. Keďže bol celý projekt k

dispozícii s voľne dostupným zdrojovým kódom (opensource), tak ho neskôr

prebrali dvaja izraelskí vývojári, kompletne preprogramovali jadro a nazvali ho

Zend Engine 0.5. Dali tak základ PHP s označením verzie 3, ktoré začalo

masívne rozšírenie a popularitu tohto jazyka – dodnes je niekde viditeľné

použitie php verzie 3. Vďaka zachovaniu otvorenosti, sa ku projektu php

začalo pridávať množstvo programátorov, ktorí implementovali nové funkcie.

Tieto funkcie často využívali iné voľne dostupné knižnice, takže sa užitočnosť

jazyka php neustále zvyšovala, a projekt bol premenovaný na PHP: Hypertext

Preprocesor. V roku 2000 dokončili nové jadro označované Zend Engine 1.0 a

do sveta sa dostala dnes masovo rozšírená a používaná verzia 4.

V začiatkoch práce na mojom projekte bola už k dispozícii aj beta verzia

ďalšej verzie PHP (Zend Engine 2.0), avšak z dôvodu rozšírenosti som sa

rozhodol pre verziu 4. Bol to správny krok, pretože napriek oficiálnemu

vydaniu verzie 5 takmer pred rokom (13. 7. 2004) je stále php4 podstatne

rozšírenejšie a tak v sú v súčasnosti vo vývoji obe verzie. Ďalší dôvod, prečo

bolo zvolenie php4 správnym krokom je aj fakt, že na serveroch, kde je

možnosť zdarma umiestniť stránky v jazyku PHP, je a ešte zrejme aj dlho bude

k dispozícii práve php4.

Keďže je jazyk php skutočne veľmi dobre konfigurovateľný, tak bolo

potrebné použiť pri vývoji tie najobmedzujúcejšie nastavenia. Preto si dovolím

tvrdiť, že bude portálový systém Zox spustiteľný takmer všade. 
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Ďalším krokom bola voľba databázového serveru. Idea je taká, že sa bude

dať zvoliť takmer každý databázový server, preto je aj komunikácia riešená cez

samostatný objekt. Jednoduchou zmenou tohto objektu bude možné používať

ktorýkoľvek z dostupných databáz podporovaných jazykom PHP. V dnešnom

štádiu je však k dispozícii objekt len pre komunikáciu s databázou MySQL,

pretože je aj najrozšírenejšia na serveroch podporujúcich stránky generované

pomocou jazyka PHP. V budúcnosti je v pláne dať k dispozícii ďalšie knižnice.

Bude to možné aj vďaka tomu, že využívam len základné príkazy jazyka SQL

(Structured Query Language). SQL je jazyk pre prácu s relačnými databázami,

ktorý začal vznikať v roku 1970 a prvá štandardizovaná verzia bola

publikovaná v roku 1986. Teoreticky by bolo možné napísať aj špeciálnu

knižnicu, ktorá by interpretovala tieto základné príkazy a emulovala databázu

pomocou vlastného súborového systému. Ale táto možnosť je v súčastnosti

nepotrebná, keďže asi každý server má k dispozícii jednu z databáz. Ostáva to

ako ďalšia možnosť pre budúcnosť.

4.3. Cachovanie

Moderné portálové systémy využívajú pre urýchľovanie svojej prevádzky

mnoho metód. Najjednoduchšia je prikúpenie ďalšieho strojového vybavenia.

Prečo je to potrebné? Veľmi navštevované a populárne stránky majú totiž toľko

paralelných prístupov naraz, že server jednoducho nestíha uspokojiť počet

požiadavok. Počas spracovania požiadavky o stránku prebieha niekoľko

procesov, ktoré sú časovo pomerne náročné. Kupovanie dodatočného výkonu

však nie je vždy to pravé riešenie, má svoje obmedzenia a môže sa stať hlavnou

nákladovou položkou, a tak sa začali stránky optimalizovať. Samozrejme, nejde

vždy o veľký a navštevovaný portál. Často sa jedná aj o pomerne malú stránku,
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ktorá je umiestnená na nejakom serveri, kde je umiestnených aj množstvo iných

stránok. Preto sa aj na menších portáloch uplatňuje vhodná optimalizácia.

Hlavne preto, že v takomto prípade sa jednoducho nedá dokúpiť dodatočný

výkon. Jednou z optimalizácii je odstránenie pripájania sa na databázu.

Metóda, ktorou sa to dá dosiahnuť sa nazýva po anglicky caching, čo sa

významovo dá preložiť ako ukladanie do medzipamäte. Tento výraz sa

poslovenčil a používa sa odbornej terminológií ako „cachovanie“. Okrem

cachovania sa ešte používa aj generovanie, čo je v princípe veľmi podobná

technológia, ale pristupuje sa k nej z celkom iného uhlu.

schematicky znázornený princíp cachovania

Cachovanie sa spája s frázou „on demand“, teda na požiadanie.

Jednoducho povedané ide o to, že pri prístupe na nejaký konkrétny článok, či

príspevok, sa zobrazovací engine pozrie do tzv. kontajneru. Ak sa v ňom

nachádza predpripravený článok v nejakej forme, čerpá dáta odtiaľ. Ak sa tam

ale nenachádza, nastáva klasický postup pripojenia na databázu, odkiaľ si

kontajner tieto dáta vypýta a následne uloží do seba. Samozrejme ich vráti

zobrazovaciemu enginu a ten ich využije a spracuje do požadovanej formy. Je

to jedna z najzákladnejších optimalizácií, a je pre mňa pomerne prekvapením,

že okrem jedného z mnou testovaných portálových systémov to žiaden
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neumožňoval. Neprítomnosť cachovania však môže v extrémnych prípadoch

spôsobiť až občasnú nedostupnosť stránky, ktorá je na takomto portáli

založená. Najčastejšie sa to stáva v prípade prudkého náporu návštevníkov.

Generovanie je, ako som už písal, veľmi podobná záležitosť ako

cachovanie. V princípe ide o to isté – odstrániť opakovanú komunikáciu s

databázou, aby sa urýchlilo zobrazovanie a uľahčilo tak serveru. Ale ako už

názov napovedá, nejde o vypĺňanie kontajneru na požiadavku, ale vopred. Čiže

obvykle sa to deje niekedy nadránom, keď na stránku prakticky nik

nepristupuje. Spustia sa automatické generátory, ktoré kompletný obsah

stránky pripravia do kontajneru. Tento druh optimalizácie sa však nedokáže

nasadiť v podmienkach stránky umiestnenej na serveri, ktorý väčšinou nepatrí

autorom stránky. Je totiž potrebné spustiť nejaký automat (na serveroch so

systémom linux je to cron), ktorý tieto generátory bude automaticky spúšťať.

Dokonca by som sa odvážil povedať, že nie vždy to bude menej skúsený

administrátor vedieť použiť, aj keď túto možnosť bude mať.

Keďže mojou snahou je, aby môj portálový systém mohol byť spustený

takmer všade, rozhodol som sa uprednostniť cachovanie s možnosťou jeho

vypnutia. Nie každý totiž cachovanie nutne potrebuje a nasadenie portálu bez

cachovania je jednoduchšie a nevyžaduje zapisovací prístup na lokálny

súborový systém. Ostávalo teda zvoliť vhodnú štruktúru uchovávania dát v

kontajneri. Najlepšie by bolo použiť nejaký formát, ktorý by bol viac menej

nejaká dátová forma. Preto som sa rozhodol využiť formát XML.

XML je skratka pre Extensible Markup Language, a je to ďalší z jazykov

vychádzajúcich, podobne ako HTML, z jazyka SGML (Standard Generalized

Markup Language). Prvý náznak o XML sa datuje do roku 1996, kedy sa na

konferencii o SGML položili prvé základy idey tohto jazyka. A následne už v
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roku 1997 bol zavedený štandard XML 1.0. Je prekvapivé, že sa o XML príliš

nevravelo a ani sa príliš nevyužíval. Postupom času však bol jazyk XML

vyvíjaný, a začalo sa o ňom viac rozprávať. Dnes je populárne o tomto jazyku

často rozprávať, a dalo by sa povedať, že jeho používanie je „in“. Základnou

štruktúrou XML je pomerne jednoduchý jazyk, veľmi si však potrpí na

dodržiavanie striktných pravidiel a taktiež je citlivý na dodržiavanie veľkosti

písmen (case sensitive). Je hierarchicky usporiadaný, čo teda umožňuje ľuďom

aj pomerne dobrú čitateľnosť. 

Nasleduje príklad ako taký XML súbor vyzerá:

<?xml version="1.0"?>

<ROOT ATRIBUT="1" INYATRIBUT="2">

<KATEGORIA NAZOV="kategoria 1">

<PRVOK NAZOV="prvok 1">obsah prvku 1</PRVOK>

<PRVOK NAZOV="prvok 2">obsah prvku 2</PRVOK>

</KATEGORIA>

<KATEGORIA NAZOV="kategoria 2">

<PRVOK NAZOV="prvok 3">obsah prvku 3</PRVOK>

</KATEGORIA>

</ROOT>

Každý prvok tejto štruktúry sa označuje ako uzol, pretože môže

obsahovať ďalšie deti (poduzly), alebo obsah. Každý uzol môže mať aj atribúty,

v ktorých môžu byť ďalšie textové dáta. Toto je pomerne jednoduché XML. V

súčasnosti má už aj ďalšie rozšírenia zvané namespaces, ktoré umožňujú v

jednom XML dokumente miešať uzly z rôznych XML gramatík a zabezpečujú

pritom separáciu identických názvov vo viacerých gramatikách. Takže je každý

uzol unikátne pomenovaný, a teda odlíšený. Namespace som však vo svojich
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XML nevyužíval, keďže nebolo pre moje potreby nutné a prináša to

nadbytočnú zložitosť pre začiatočníkov, ktorí sa iba oboznamujú s XML.

Z uvedeného príkladu XML je zrejmá podobnosť s jazykom web stránok

(HTML). Preto je aj nemožné použiť v obsahu bežného uzla žiadne html značky

– porušilo by sa tak striktné formátovanie, medzi ktoré patrí aj uzavretosť

značiek (tagov). Uzavretosť znamená presnejšie túto formu:

<PRVOK></PRVOK>. Je to však nevýhoda, pretože tak treba používať vlastné

uchovávanie formátovaného textu, čo zas spôsobuje zvýšenie zložitosti

zobrazovacej engine.  V takom prípade je treba v jednom kroku navyše meniť v

texte vlastné formátovanie za štandardné HTML. Spomenul som však, že to

platí pre bežné uzly. XML sa vyvíjalo, a prišla potreba uchovávať aj binárne

dáta (obrázky, grafy, čokoľvek netextové). Preto existuje špeciálny typ uzla

označovaný CDATA, v ktorom môžu byť akékoľvek dáta. Tento uzol je jediným

poduzlom svojho rodiča, a jeho obsahom sú neupravované binárne dáta:

<PRVOK><![CDATA[akékoľvek binárne dáta]]></PRVOK>

CDATA môže byť obsahom akéhokoľvek prvku samozrejme, a binárne

dáta môžu byť samozrejme aj textové dáta. Takže stačí jednoducho CDATA

uzol vyplniť formátovaným HTML obsahom, a nemusím tak používať vlastné

špeciálne formátovanie:

<PRVOK><![CDATA[Toto je pokusný článok<br>riadok 2]]></PRVOK>

Pre prácu s XML som použil zabudované rozšírenie PHP jazyka DOM

XML. Táto knižnica bola ešte donedávna označovaná ako experimentálna, čiže

bola stále vo vývoji, ale v súčasnosti je už vo finálnej verzii. Prekvapením pre

mňa bolo zistenie, že táto knižnica sa v PHP verzie 5 nenachádza a nie je ani v
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pláne ju tam implementovať. Pre nové PHP vznikla úplne nová knižnica s

názvom DOM, ktorá má takmer identickú funkčnosť, nie je však kompatibilná.

Preto je pre zaistenie funkčnosti v PHP5 v budúcnosti potrebné  portál pre túto

knižnicu prepracovať. Vzhľadom na vyššie spomínaný stav PHP5 je to zatiaľ

neplanovaná činnosť, evidujem ju ako jednu z možností ďalšieho vývoja.

Pomocou DOM XML sa pracuje s XML dokumentom ako s objektom. Aj z

názvu je to zrejmé, keďže DOM je skratka z Document Object Model. Takže

všetky jeho uzly sú objekty, ktoré majú svoje premenné, a to atribúty, alebo

ďalšie nadväzujúce uzly – deti. Napriek tomu, že som potreboval len funkcie

na vytváranie XML dokumentu, samozrejme má aj funkcie pre jeho

prechádzanie, dedenie a podobne. Niektoré jeho funkcie ma však nemilo

prekvapili a spôsobili mi niekoľko nepríjemných chvíľ, dokiaľ som detailne

nepreskúmal slabo dokumentované správanie. Napríklad nastavenie atribútu

pre uzol zmení obsah atribútu, ak existuje. Zatiaľ čo nastavenie obsahu uzlu,

pridá nový obsah k už existujúcemu obsahu. Treba priznať, že všetko je v

dokumentácii popísané, ale je to mierne nelogické. A taktiež vzniká dojem, že

každú z týchto funkcií implementoval do tejto knižnice iný programátor,

pričom vôbec nekomunikovali. Napriek podobným problémom som však

využitie cachovania pomocou XML úspešne zvládol a teda táto optimalizácia je

súčasťou portálového systému Zox.

4.4. Šablónovanie

Pri takom projekte, ako portálový systém je, je potrebné nejako

jednoducho meniť dizajn. Zmena designu, či už čiastková, alebo kompletná,

býva často pomerne veľkou časťou modernizačných prác na portáli. Ako sme

spomínali v úvode, atraktívny a aktuálny design a štruktúra stránok je jedna z
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najdoležitejších súčastí úspešného portálu. A preto je samozrejmé, že som

využitie flexibilných šablón implementoval aj do môjho riešenia. Pri návrhu

bolo niekoľko možností na výber, ktoré som mohol využiť.

Prvou z nich bolo jednoduché použitie html súboru, v ktorom by boli na

určitých miestach špeciálne značky, ktoré by som v poslednom kroku

nahradzoval samotným obsahom portálu. Toto riešenie je však pomerne

neprofesionálne, až priam začiatočnícke a navyše spĺňa pojem šablónovanie len

čiastočne. Čiastočne je myslené tým, že aj tak sú určité prvky, ako napríklad

zoznamy článkov, generované priamo v zdrojovom kóde. Takže ak by niekto

neskúsený chcel spraviť väčší zásah do dizajnu, tak prakticky nemôže. V

podstate je tento spôsob základná idea fungovania PHP a uvádza sa v každom

tutoriále pre začiatočníkov. Je to však spôsob nevhodný na zložitejšie a zároveň

flexibilné systémy.

Druhou možnosťou bolo použiť nejaký existujúci šablónovací systém. Ale

po uvážení, že koľko ťažkostí by spôsobilo implementovanie nejakého cudzieho

systému do môjho, lepšie rozhodnutie bolo spraviť vlastné šablónovanie.

Spraviť vlastné komplexné šablónovanie je však pomerne zložitá záležitosť,

ktorá zaberie veľa času a ten je cenný a lepšie využiteľný pre iné problémy. 

Z dôvodu už v minulej kapitole spomínaných problémov pri využívaní

knižnice DOM XML, som sa venoval aj študovaniu jej manuálu. V ňom som

narazil aj na odsek požadovaných komponentov pre funkčnosť. Okrem

očakávanej potrebnosti systémovej knižnice libxml (základná práca s XML

štruktúrami), bolo napísané, že pre využívanie XSLT vlastností je potrebná aj

systémová knižnica libxslt. Tak som sa začal zaujímať, čo vlastne to XSLT je?

Môžem ho nejako využiť?
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XSLT je Extesible Stylesheet Language Transformations, čo viac-menej

znamená využívanie jazyka XSL na transformácie XML dát. Jazyk XSL je

pomerne obsiahly a štandardizovala ho, podobne ako XML, skupina w3c

(World Wide Web Consortium) v roku 1998. XSL neslúži len na textové

transformácie, ale má viac uplatnení. Napríklad pomocou XSL Formatting

Objects (XSL–FO) sa vytvárajú exporty do PDF dokumentov a iných

podobných formátov. Najznámejšími a najviac využívanými sú však textové

transformácie. Implementácií XSLT technológie je niekoľko. Knižnica DOM

XML využíva spomínanú libxslt, ktorá bola vyvinutá pre potreby užívateľského

grafického prostredia GNOME na systéme linux. Existuje ale aj napríklad

Sablotron, co je dokonca prvý open source XSLT procesor, a tento procesor

dokonca aj využíva v PHP knižnica XSLT. Keďže som už ale využíval DOM

XML, tak bolo pre mňa toto zistenie irelevantné.

Transformačná šablóna XSL je vlastne XML súbor, ktorý využíva XSL

namespace definíciu. V predchádzajúcej kapitole som namespaces spomenul, a

napísal som, že som ich nevyužíval. To je aj pravda, na uchovávanie dát som

ich nevyužil. Celý jazyk XSL je vlastne len jediná definícia, a keďže je

štandardizovaná, stačilo sa ju len naučiť používať. Namespaces v xml vyzerá

nasledovne: 

<prefix:uzol></prefix:uzol>

V prípade použitia XSL jazyka vyzerá výsledné xml napríklad takto

(výsek zo zdrojového kódu):
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<xsl:template match="TITLE">

<div id="content">

Najnovšie články:<br/><br/>

<xsl:apply-templates select="ART"/>

</div>

</xsl:template>

Tento príklad je už reálny, vystrihnutý priamo z použitej šablóny v Zox

portáli. Je na ňom podľa značiek DIV a BR vidno, že XSL je z veľkej časti

štandardný xHTML kód, len je ten kód umiestnený do XML súboru. Prečo

hovorím o xHTML? Keďže je to XML štruktúra, tak je potrebné dodržiavať

striktné pravidlá, a tie bežné HTML nedodržuje. 

schematicky znázornený princíp šablónovania pomocou XSLT

XSL je samozrejme viazané na XML dokument, takže transformátoru

posunieme XML a XSL ktoré nemajú nič spoločné, tak vráti prázdnu stránku,

prípadne chybu (záleží na verzii PHP). Základom XSL je template. Template je

priamo naviazaný na konkrétny uzol v XML dokumente. Prvotný template,

ktorý tvorí základ XSL je určený pre hlavný (root) uzol v XML. Zjednodušene

by sa dalo povedať, že jednotlivé template sú niečo ako procedúry, ktoré sa
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volajú pre každý uzol. Samotné XSL obsahuje aj metódy, ktoré ho ešte viac

približujú programovaciemu jazyku. Napríklad podmienky (xsl:if),

viacnásobnú podmienku (xsl:choose), cyklus, ktorý niečo vykoná pre všetky

uzly daného mena (xsl:for-each) a podobne. 

 XSL je deklaratívny jazyk s prvkami funkcionálneho programovania,

takže napríklad premennej je možné priradiť hodnotu iba raz a cyklus v

podstate nie je cyklus, ale definícia množiny na ktorej sa „vykoná“ telo cyklu.

Slovo vykoná je v uvodzovkách, pretože v skutočnosti sa pri deklaratívnom

programovaní neriadi beh programu, iba zapíše vzťah medzi vstupnými a

výstupnými dátami – v tomto prípade zdrojový XML fragment a výstupný

XML fragment, ktorý ho nahradí.

XSL je jazyk veľmi silný a jeho možnosti široké, dokonca sa podarilo

skonštruovať XSL šablónu, ktorá vykonáva turingov stroj, kde pravidlá a páska

sú zadefinované pomocou XML. XSL špecifikácia je dosť komplikovaná a

kompletné zvládnutie XSL nie je úloha pre začiatočníka. Pre potreby bežného

šablonovania však spravidla stačí ovládať malú podmnožinu, ktorá sa dá veľmi

rýchlo naučiť. Aj pre operácie ako sú jednoduché zmeny designu postačujú

takéto základné vedomosti, zložitejšie konštrukcie existujúcej šablóny môže

začiatočník jednoducho okopírovať a zmeniť iba design. Preto je táto

technológia napriek svojej zložitosti vhodná aj pre začiatočníkov.

Nebudem tu viac popisovať ako sa v XSL programuje. Kto by sa ho chcel

naučiť využívať, nájde na internete dostatok lekcií pre začiatočníkov,

pokročilejších a aj pre expertov. V neskorších kapitolách však popíšem ako si

spraviť vlastnú šablónu, respektíve ako upraviť existujúcu do vyhovujúcej

podoby so zachovaním jej funkcionality.
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4.5. Návrh databázy

Pri návrhu databázového modelu som musel dbať na to, že je aj plánovaná

možnosť výberu databázy. Keďže žiadne dve databázy nie sú plne

kompatibilné, bolo treba navrhnúť čo najjednoduchšiu štruktúru. A preto sú v

súčasnosti použité len 4 pomerne jednoduché tabuľky, ale pravdepodobne

budú časom rozšírené.

Popis tabuliek:

tabuľka polia

(stĺpce)

popis

admins

(administrátori)

IdAdmin primárny kľúč (identifikátor administrátora)

Uname prihlasovacie meno administrátora (user name),

unikátne

Name meno administrátora

Email e-mail administrátora

Pword heslo administrátora (kryptované)

Root kategória administrátora

Last posledné prihlásenie administrátora

articles

(články)

IdArticle primárny kľúč (identifikátor článku)

IdAdmin identifikátor administrátora (autora)

IdCategory identifikátor kategórie

Title nadpis článku

Text text článku

AddTime čas vytvorenia článku

EditTime čas poslednej úpravy článku

Visible viditeľnosť (zobrazovanie) článku
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tabuľka polia

(stĺpce)

popis

categories

(kategórie)

IdCategory primárny kľúč (identifikátor) kategórie

Name názov kategórie

Visible viditeľnosť (zobrazovanie) kategórie

discussion

(diskusia)

IdComment

ary

primárny kľúč (identifikátor) príspevku

IdArticle identifikátor článku

Name meno diskutujúceho

Email e-mail diskutujúceho

Www www stránka diskutujúceho

Text text komentára

AddTime čas pridania komentára

Ip ip adresa z ktorej bol komentár pridaný

Schematické znázornenie prepojení kľúčov:

Databázový návrh je pomerne jednoduchý ale striktne funkčný. Oproti

profesionálnym, či poloprofesionálnym systémom mu chýbajú niektoré

špeciality, ktoré však nie sú pre bežné používanie vôbec potrebné. Medzi také
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špeciality patrí napríklad aj uchovávanie počtu prečítaní článku. Treba však

uznať, že pre jednoduchý portál bez komerčných reklám je to len zaujímavosť.

Táto funkcionalita sa dá ale jednoducho doplniť do databázy, problémovejšia

bude implementácia do zobrazovacieho engine. Ak chceme dodržať

optimalizáciu pomocou nepripájania sa na databázu - cachovania. Jedno z

možných riešení je uchovávať prístupy na stránku do textových súborov, a

pridať v administrácii funkciu, ktorá tieto textové súbory spracuje a zaradí do

databázy. Ale to nechávam pre budúcnosť projektu podobne ako ďalšie

doplnkové služby.

4.6. Návrh administrácie

finálny dizajn administrácie

Hlavné podmienky pre administráciu boli bezpečnosť a jednoduchosť.

Preto bolo hneď rozhodnuté ju zostavovať z malých komponentov, kde sa
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ľahšie ustriehnu chyby prípadne zmeny ako v jednom komplexnom skripte.

Bolo tiež treba vymyslieť systém, ktorý by vedel udržať spojenie počas

prihlásenia administrátora. Najjednoduchšie riešenie sa ukázalo v použití

rozdelenia stránky na tzv. rámce, kde je v jednom rámci neustálym

obnovovaním udržované spojenie. Akonáhle obnovovanie prestane (napríklad

po zavretí prehliadača), tak sa spojenie automaticky ukončí. Spojenie je

najvýhodnejšie udržovať pomocou zabudovanej funkcionality PHP nazvanej

sessions. Session pracuje na princípe uchovania jednej premennej v pamäti

prehliadača (cookies), ktorú potom vždy pošle serveru. Ten si k tejto premennej

priradí špeciálne premenné, ktoré pre danú session uchováva. Tak sa

jednoducho medzi časťami administrácie môžu napríklad aj prenášať dáta. Ak

sa nastaví maximálna dĺžka uchovania týchto premenných napríklad na 5

minút, tak sa spojenie po piatich minútach zruší. Zamedziť tomu vieme, ak

bude spojenie obnovované, a to je docielené vďaka spomínaným rámcom.

Administrácia je jednoducho štruktúrovaná, tzv. user-friendly, čiže

užívateľsky priateľská. Snažil som sa zachovať úplnú jednoduchosť, aby nebol

pre používanie potrebný takmer žiaden manuál. Po prihlásení je administrácia

rozdelená do dvoch častí, v hornej je ovládacie menu, v dolnej sú funkčné

dialógy a rôzne výpisy.

štruktúra administrácie
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Ďalším krokom v administrácii bolo zaistiť, aby sa nemohlo stať, že

náhodné stlačenie funkcie späť (back) v prehliadači znova vykoná poslednú

operáciu. Na to sa používa technika, zvaná post-redirect-get. O čo tu ide?

Jednoducho sa oddelí časť, ktorá priamo zasahuje do dát, od zobrazovania

pridávania, editácie, či od ukázania výslednej správy. Pomocou metódy post, čo

značí že dáta odoslané z formuláru sa prenášajú v hlavičkách http

komunikácie, sa pošlú údaje skriptu, ktorý dáta spracuje. Čiže ich uloží do

databázy, alebo niekam do súborového systému, poprípade ak nie sú korektné

tak ich len pošle naspäť. Ak sú správne, tak pomocou metódy get, čo značí

poslanie údajov v adrese stránky, dá inému, alebo pôvodnému skriptu vedieť

výsledok akcie. Keďže sa preposielanie odohráva na úrovni http komunikácie,

tak prehliadač nevie, že sa niečo udialo, a po stlačení pre vykonanie kroku späť

sa vráti k formuláru bez toho, aby dáta opätovne spracovával.

schematicky znázornená metóda post-redirect-get

Súčasťou každého moderného portálového systému, venujúcemu sa

správe textu, je editor. Aby moje riešenie posunulo hranice ďalej bolo

samozrejmosťou, že musí obsahovať aj html editor. Drvivá väčšina bežne

dostupných systémov takýto editor neobsahuje, ale využíva len čistý text. Html

editor je samozrejme typu WYSIWYG (What You See Is What You Get), takže to
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čo užívateľ v administrácii napíše, to aj bude presne zobrazené a nemusí

ovládať html značky (tagy). Existujú dve technológie pre implementáciu

takéhoto editora. Staršia bola pomocou využitia OLE objektu (vloženie

aplikácie ako objekt) a fungovala len v špecifických podmienkach. Bolo treba

mať nainštalovaný Microsoft Word a používať Microsoft Internet Explorer.

Napriek tomu že už existuje novšia technológia, tak je pomerne často túto starú

vidieť. Nová technológia je samozrejme zakomponovaná priamo v prehliadači

a nepotrebuje teda pre jej používanie žiaden ďalší program. Editor je DHTML

komponent (Dynamické HTML) a ovláda sa kompletne pomocou jazyku

JavaScript. Takže sa tak vytvoril viac-menej štandard, ktorý už je v súčasnosti

zakomponovaný aj v ďalších prehliadačoch a pre rôzne platformy. Ja som v

administrácii využil novší typ.

html editor v praxi

4.7. Návrh a zobrazovacej engine

Samotný frontend portálu bolo treba naprojektovať tak, aby som

jednoducho využil už spomínané šablónovanie. Preto bola šablóna kompletne

spravená v jednom XSL súbore. V prípade úpravy dizajnu stránky je to
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najefektívnejšie riešenie. V budúcnosti sa môže aj vďaka tomu jednoducho

pridať podpora pre užívateľskú zmenu dizajnu. Nie to však potrebné podľa

môjho názoru, stránky sa totiž prezentujú pod jedným dizajnom.

finálny výzor zobrazovacej engine

Ako najvhodnejšie riešenie bolo spraviť aj celý zobrazovací engine ako

jeden objekt, ktorý všetko obsluhuje. Jednoducho povedané, vypýtam si od

objektu článok, a vráti mi článok. Všetky ostatné operácie, ako celý proces

cachovania, vykoná sám. Potom už sa len na získané dáta aplikuje šablóna a

zobrazí sa výsledný dokument.

V objekte sú pre každý element na stránke určené dve funkcie. Jedna

vracia priamo dáta (GetElement) a druhá ich generuje (GenerateElement). Prvá

spomínaná sa najprv pozrie do cache (kontajneru), ak sa tam požadované xml

nachádza, načíta ho a vráti. Ak sa nenachádza, zavolá funkciu na generovanie.

Tá jej vráti obsah v xml priamo z databázy a potom ho môže zapísať a zároveň

ho vrátiť.

Tieto funkcie sa volajú z modulov a tie sú, podľa požiadavky na
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zobrazenie, volané z inicializačného skriptu (indexu). Vďaka tomuto

vrstvovému riešeniu sa v budúcnosti bude jednoducho pridávať ďalšia

funkcionalita, či dokonca zakomponovávať aj riešenia od iného autora. Stačí len

výstup vhodne zapúzdriť (ako CDATA) do xml, prípadne ho modifikovať a

reprezentovať priamo ako xml dáta. Samozrejme potom doplniť do šablóny

zobrazovanie, pri zapúzdrení to bude len vypísanie, pri dátach aj spracovanie

do nejakého dizajnu. Takto sa dá napríklad pridať jednoduchý výpis obsahu ftp

adresára.

štruktúra zobrazovacej engine

Ďalej bolo treba zabezpečiť, aby sa pri odosielaní vo formuláru v diskusii

nemohlo stať, že pri obnovení stránky by sa odkaz pridal opätovne. Toto je

častá chyba viditeľná na internete. Docieli sa to identicky ako v administrácii,

pomocou metódy post-redirect-get. 

Osobitná kapitola je vyhľadávanie. Z pôvodného návrhu som ju po

študovaní rôznych materiálov na internete, diskusií a testovaniu na skúšaných

portáloch vypustil. Dôvodom je nemožnosť zabezpečiť kvalitné vyhľadávanie v
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článkoch. Jediné čo sa dá pomocou štandartných SQL príkazov získať, je

vyhľadávanie jedného jediného slova, prípadne frázy. Keďže je

naprogramovanie kvalitného vyhľadávania diplomová práca sama o sebe

(napríklad aj google je pôvodne diplomová práca), rozhodol som sa nechať

vyhľadávanie na profesionáloch. Presnejšie povedané, každá stránka sa dá

zaregistrovať do profesionálnych vyhľadávačov ako napríklad spomínaný

google, prípadne jyxo. Takže potom stačí umiestniť na stránku formulár, ktorý

bude vyhľadávať pomocou takéhoto vyhľadávača. Toto riešenie som si všimol

na veľa stránkach, a niektoré z nich boli aj komerčného charakteru.

4.8. Realizácia

Priebeh realizácie bol uskutočňovaný v etapách. Po naštudovaní

technológií, návrhu databázy a predbežného návrhu administrácie a

zobrazovania bolo potrebné niečím naplniť databázu. Na niečom bolo potrebné

aj testovať v priebehu programovania. Takže prvotný bol jednoduchý základ

administrácie. Presnejšie administrácia administrátorov a kategórií.

Už pri tejto etape sa objavil prvý problém spôsobený pravdepodobne

odlišnou konfiguráciou jazyku php, ale je možné že aj rozdielnou verziou php.

Systém som vyvíjal na verzii 4.3.4, ale na webovom serveri bola verzia 4.3.9

(neskôr 4.3.10). Problém bol spôsobený rozdielnou interpretáciou modifikácie

posielaných http hlavičiek. Išlo o využitie metódy post-redirect-get. Pri

automatickom presmerovaní po skončení vykonávajúcej časti sa ukázalo, že v

jednej verzii sa spustený skript automaticky ukončí, a v druhej pokračuje v

behu. Po neuveriteľne dlhom hľadaní chyby, som si pomohol internetom a

priamo na stránke www.php.com som našiel uvedený tento rozdiel. Riešenie

problému bolo úplne jednoduché. Stačilo pridať za príkaz, ktorý odosielal
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hlavičky, násilné ukončenie behu skriptu. 

header("Location: cats.php");

die; 

Druhá etapa vývoja pozostávala z prvotného programovania objektu

CPortal a zobrazovacej šablóny. Objekt v tejto etape získal len funkcie na

vrátenie a generovanie menu (t.j. vlastne zoznam kategórií). Do šablóny som

použil dizajn, ktorý som mal pripravený ešte v čase prípravnej fázy. Presnejšie

v čase zbierania vedomostí a skúšania rôznych portálových systémov (plánoval

som ten dizajn aplikovať na niektorý zo systémov).

Tretia a štvrtá etapa, administrácia a zobrazovanie článkov, boli

najnáročnejšie na celom projekte. Musel som kompletne naštudovať

dokumentáciu HTML editoru, ktorého implementáciu sprevádzali problémy v

čiastočnej nekompatibilite prehliadačov. Keďže v Internet Exploreri chýba

seriózny výpis chýb JavaScriptu, bolo dolaďovanie pomerne komplikované.

Všetko som však úspešne zvládol, administrácia obsahuje praktický a efektný

editor. Počas štvrtej etapy sa ale objavila ďalšia chyba spôsobená rozdielnou

verziou jazyku php. V šablóne bola pomocou logického výrazu zobrazená,

respektíve nezobrazená časť textu. Logický výraz v pôvodnej forme vyzeral

následovne:

<xsl:if test="@show<>1">....</xsl:if>

Táto konštrukcia, ktorá na staršej verzii pracovala korektne, nefungovala

vo verzii 4.3.10 na produkčnom serveri. Hlavný problém bol ten, že to nebol

chybný kód. Len bol tento zápis rozdielne spracovávaný pri transformácii xml
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dát do html podoby. Takže som nemal referenciu, kde sa môže chyba

nachádzať. Musel som teda hľadať chybu systémom pokus – omyl a popritom

stále nahrávať na server upravenú verziu. Na to aká je to chyba mi to zabralo

neuveriteľne veľa času, a potrápilo nervy. Opravený zápis vyzerá takto:

<xsl:if test="not(@show=1)">....</xsl:if>

Ďalší krok bolo vymyslieť rozumný systém na uchovávanie obrázkov

používaných v článkoch. Umiestňovať ich ručne cez ftp spojenie nepripadalo

do úvahy, a povoliť nejaký adresár len tak na zápis sa nielenže často nedá, ale

ak aj dá, tak sa tým väčšinou povolí aj zápis priamo z internetu. Čiže by

hocikto šikovnejší mohol obrázky prepisovať. Jediný systém, ktorý sa dal

aplikovať, bolo ukladať obrázky do neverejného adresára. Potom vytvoriť

skript, ktorý dostane ako parameter názov obrázku. Ten otvorí, a po určitých

blokoch (1kB) bude načítavať a následne zobrazovať. Po blokoch je to z dôvodu

ochrany servera pred preťažením. Ak by niekto použil veľký obrázok, tak by sa

pri zobrazovaní kompletne načítal do pamäte a až potom zobrazil. Nie je ťažké

si predstaviť, ako by vyzeral server, ak by mal niekto obrázok s dĺžkou 2MB a

pozrelo by si ho naraz 100 ľudí. V okamžiku by to zabralo 200MB pamäte.

Dokončením administrácie obrázkov bola vyriešená piata etapa.

Nasledovala šiesta a siedma etapa, ktoré boli naopak ako predošlé. Čiže

najprv sa spravila zobrazovacia časť a až potom administratívna časť. Šlo o

diskusiu pri článkoch. Z predošlých etáp som už mal vyriešené vlastne všetky

problémy ktoré mohli vzniknúť, takže realizácia týchto etáp prebehla bez

problémov.
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Ostávala potom už len posledná fáza – testovanie, dolaďovanie a drobné

grafické úpravy, ktoré som bez problémov zvládol.
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5. Používanie Zox-u

5.1. Administrátori

5.2. Kategórie

5.3. Články

5.4. Obrázky
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6. Záver

...

zdroje: wikipedia.org, w3c.org, w3schools.com, php.net, zend.com,

mysql.org, www.gingerall.cz, msdn.microsoft.com

http://www.unidex.com/turing/ 
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