
PHP rozhraní pro vyhledávání a správu mapy sítě 
Zadání 

1. Prostudujte si realizované metody prohledávání a vytváření map sítí. 
2. Navrhněte vhodný postup pro správu a generování mapy na základě 

již vytvořené databáze odkazů. 
3. Vybranou metodu realizujte. 

Strana 1/92 



Seznam použitých zkratek 
CSS Cascading Style Sheet 
CGI Common Gateway Interface 
DHTML Dynamic HTML 
DNS Domain Name Server 
FTP File Transfer Protocol  
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
HTML Hypertext Transport Protocol 
PHP Personal Home Pages 
PLPGSQL Procedural Language PostgreSQL 
PR Page Rank – způsob hodnocení stránek použitý v Googlu 
RTF Rich Text format 
URL  Universal Resource Locator 
URI Universal Resource Identifier 
XML eXtensible Markup Language 
XSL Extensible Style sheet Language 
XSLT Extensible Style sheet Language Transformations 
 
Thick (Fat) Client  tlustý klient - aplikace napsaná pod operační systém 
Thin Client tenký klient - internetová aplikace, často se nazývá webová aplikace 
 
Site map Webmapa 
 
V textu používám pro označení HTML tagu vyjádření používané v XML, XHTML, tj. ele-
ment. Dále předpokládám základní znalosti (X)HTML a vytváření dynamických stránek po-
mocí PHP. 
 
O programování na webu se někdy mluví jako o skriptování. Soubory, ve kterých je zapsán 
kód, se nazývají skripty.  
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1. 

                                                

Úvod 
Tato diplomová práce předpokládá, že výchozí data jsou již stažena z webových serverů. Tuto 
problematiku řešila diplomová práce [56], která se zabývala právě procházením a stahováním 
internetových stránek pro tyto účely. Úkol, který si klade za cíl tato práce, je transformace 
stažených dat na webmapu.1  
Kapitola 2 se zabývá otázkou, co je to webmapa, jakým způsobem se sestavuje a co je nutné 
brát přitom v úvahu - například způsoby vytváření webových stránek a časté chyby v nich. 
Uvádí se i některá doporučení jak psát stránky, aby byly strojově zpracovatelné, nejen kvůli 
zmíněné webmapě, ale rovněž i kvůli dobrému indexování. Problematika webmapy totiž čás-
tečně souvisí s činností vyhledavačů. Mezi nejznámější z nich patří Google, jehož architektuře 
se proto věnuje zvýšená pozornost v kapitole 3, kde se popisují základní struktury a modely 
fulltextových strojů. 
Poslední část, tj. kapitola 4, se zabývá analýzou návrhu rozhraní pro generátor webmapy, kte-
ré dovoluje zadávat požadavky na vytvoření webmap a zobrazuje výsledky. Rozhraní bylo 
napsáno v programovacím jazyku PHP, a proto se rozebírají i důvody jeho volby a stručný 
přehled ostatních programovacích jazyků pro weby. 
V kapitole 5 se pak popisuje vlastní implementace generátoru webmapy. 
V přílohách jsou shrnuté programátorské poznámky k realizaci (strana 62) obsahující užitečné 
zkušenosti a také jsou ukázané výsledky činnosti generátoru webmap získané jeho aplikací na 
stránky katedry řídicí techniky (strana 66) a další vybrané weby. 

 
1 Na anglických stránkách se setkáme s pojmem Site Map. 
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Webmapa 2. 
Webmapu naleznete na některých webových stránkách, na nichž slouží pro lepší orientaci 
uživatele. Jiná možnost je zobrazení webmapy při požadavku na neexistující stránku.2 Nejjed-
nodušším příkladem webmapy může být seznam stránek, které lze na dané adrese nalézt. Pří-
klad takové webmapy je uveden na Obr 1.  
 

 
Obr 1 Webmapa jako seznam stránek (http://kwikimj.kn.vutbr.cz/index.cgi?action=SiteMap) 

U rozsáhlejších webů většinou nedostačuje pouhý seznam stránek a je lepší vytvářet struktu-
rované seznamy. Příklady ručně vytvořených webmap jsou patrné z Obr 2-4. Podobné web-
mapy přináší informaci nejen o tom jaké stránky jsou obsažené na daném webu, ale i jakým 
způsobem je web strukturován. V příloze 8.2 lze pak nalézt další ukázky webmap převzatých 
z různých webů. 
Webmapa se ve většině případů vytváří z výchozí stránky.3 Jednotlivé položky webmapy jsou 
reprezentovány odkazy, aby byl uživatel přesměrován po kliknutí na danou položku na pří-
slušnou stránku.4 
Pro úplnost uvedu předpoklady uživatele pro případ webmapy z Obr 2: 

• Na výchozí stránce se vyskytují v nabídce položky Business solutions a Corporate in-
formation. Po zvolení jedné z nich bude možno vybrat z následujících podnabídek.  

• Pokud nejsou v nabídce, pak to mohou být nadpisy. Pak se předpokládá, že se 
v odstavci uvedeném pod tímto nadpisem nachází příslušné odkazy. 

 

                                                 
2 Na serveru lze nastavit, aby při nenalezení stránky (HTTP 404 Not found) byl uživatel přesměrován na určitou 
stránku.  
3 Všechny webové stránky obsahují výchozí stránku, tzv. homepage (index.html, default.html, …). 
4 V případě, že je mapa vyjádřena obrázkem, pak se vytváří tzv. „klikací mapa“. To způsobí, že obrázek je roz-
dělen na jednotlivé úseky reprezentující odkazy na dané stránky. 
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Obr 2 Ukázka webmapy (http://www.airliquide.com/en/al_pages/sitemap/index.asp) 

 

 
Obr 3 Stromová struktura webmapy (http://www.tomas-rosicky.cz/archives/sitemap.htm) 

 

 
Obr 4 Stromová struktura webmapy (http://www.xone.cz/sitemap.php) 
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Pro statické weby, tj. weby jejichž stránky se negenerují programem, jsou většinou tyto mapy 
vytvořeny ručně. Tento způsob přináší některé nevýhody: 

• Nutnost aktualizace mapy po přidání nové stránky. 
• Možnost vzniku nekonzistence mezi webmapou a stránkami daného webu. 

 
Při použití dynamicky generovaných stránek, které jsou automaticky vytvořeny z různých 
zdrojů (databáze nebo XML), lze tyto mapy sestavit např. z položek nabídky.  
Výhody: 

• Změna v nabídce se automaticky promítne ve webmapě. 
Nevýhody: 

• Problematické ovlivnit vzhled záznamu(ů) v celku5. Toto lze řešit vygenerováním sta-
tické stránky a následné úpravy, což vede k nevýhodám viz. statické weby. 

 
V předchozích odstavcích jsem se zabýval, jak vytvářejí mapu webu jeho tvůrci znalí struktu-
ry. Vytváření probíhá buď ručně nebo napsáním skriptu, který danou mapu sestaví. Tento 
postup je ale pro každý web jiný. Z toho důvodu jsem se zabýval způsobem vytvoření web-
mapy na obecné úrovni. 

2.1. Vytvoření webmapy ze znalosti odkazů 
Základní předpoklad vychází ze strukturovanosti webu. Každý tvůrce uspořádává stránky do 
určitých celků, které reprezentuje položkami v nabídce tvořenými odkazy. Na základě těchto 
předpokladů získáme informaci o struktuře ze znalosti odkazů.6 Tato informace je tvořena 
dvojicí: stránkou, na které je uveden odkaz na jinou stránku a stránkou, na kterou ukazuje. 
Příkladem jsou dvojice AB, AC, AD z Obr 5. 

  Stránka B 

 Stránka C  Stránka A 

 Stránka D 
 

Obr 5 Struktura odkazů 

Tuto strukturu můžeme dělit na úrovně. Zavedu-li si, že stránka, ze které vytvářím webmapu, 
je na úrovni nabídky nula, pak odkazy z ní jsou na úrovni jedna. 
Ve skutečnosti je struktura odkazů složitější než na Obr 5. Některé weby jsou vytvořeny tak, 
že se nabídka opakuje na každé stránce. Z toho vyplývá, že se z každé stránky dostanu na 
každou, mimo odkazů, které nejsou v nabídce viz Obr 6. 

                                                 
5 Příkladem může být zvýraznění některé položky, nebo přidání informace, které z hlediska celého webu nemá 
jiný význam. 
6 Informace o odkazech jsou velmi důležitou informací pro vyhledávače. Více viz kapitola Vyhledavače 
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odkaz nevyskytující 
se v nabídce 

 
Obr 6 Struktura odkazů u stránek s opakujícím menu 

Jiná možnost je, že na jedné stránce jsou všechny odkazy a mezi jednotlivými stránkami se 
uživatel pohybuje odkazy na předchozí a následující stránku. Tento princip se většinou využí-
vá u vytváření manuálů nebo obrázkových galerií viz Obr 7. 

 

Homepage 

A B C N 
 

Obr 7 Struktura odkazů v manuálech nebo galeriích 

Některé weby jsou vytvořeny kombinací obou nebo na podobném principu.  
Z předchozích obrázků je patrné, že pokud by se při generování webmapy braly v úvahu 
všechny odkazy, tak by výsledek byl nepřehledný a nevyjadřoval by webmapu. Z tohoto dů-
vodu je nutné nadefinovat, podle kterých pravidel se webmapa sestavuje. Tato pravidla lze 
rozdělit na dva případy. První případ nastane při rozvíjení další úrovně a druhý při vytváření 
aktuální úrovně: 

• Rozvíjení další úrovně: 
Výchozí stránka je na úrovni nula. Vytváření pak probíhá podle těchto kroků: 

1. Nastav úroveň na nula. 
2. Pro každou stránku dané úrovně vyber odkazy vedoucí z ní tak, aby se žádná 

odkazovaná stránka nevyskytovala v předchozích úrovních. 
3. Pokud v této úrovni nejsou žádné stránky, ukonči cyklus. 
4. Všem stránkám nastav úroveň na úroveň + 1. 
5. Zvyš úroveň o jedna a přejdi na bod 2. 

Výsledek na Obr 8 získáme z Obr 6, kde výchozí stránka je stránka A. 
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 úroveň 0 

 úroveň 1 

 úroveň 2  
Obr 8 Webmapa po aplikování pravidel při rozvíjení další úrovně 

Obr 8Z obrázku  je patrné, že při vytváření úrovně dva se stránka F vyskytne dvakrát, 
což není správné řešení pro vytváření webmapy. Tomu lze zamezit dvěma možnostmi: 

1. Zobrazení pouze prvního odkazu 
Představme si možnou strukturu webu jako na Obr 9. Tvůrce se ve stránce 
úvod zmiňuje, že se zabývá různými druhy výrobků, a uvede z některého dů-
vodu odkaz na stránku regulátory. Pokud bychom použili pravidlo zobraz pou-
ze první odkaz a odkaz na stránku úvod by předcházel odkazu na stránku vý-
robky, pak by se zobrazila stránka regulátory pod úvodem, a ne pod výrobky, 
kde by měla být. Řešením je vytvořit pravidla, podle kterých se webmapa ge-
neruje viz možnost dva. 

 

Homepage (index.html) 

úvod kontakty výrobky 

regulátory pohony čidla 

produkty.html 

produkty-regul.html 
produkty-pohony.html 

produkty-cidla.html 
 

Obr 9 Jednoduchá struktura webu 

2. Vytvoření pravidel 
Vytvoření pravidel určujících pod kterou stránkou dané odkazy zobrazit. Tento 
přístup je však náročnější, protože pro vytvoření těchto pravidel je nutné po-
chopit, jak web byl vytvořen.  
Příklad pravidla z Obr 9 je: pokud název stránky obsahuje řetězec „produkty-“, 
pak při zobrazování struktury patří pod stránku produkty.html.  
V případech, že autor nechce zveřejnit některé odkazy do webmapy, je nutné 
vytvořit pravidlo, které způsobí nezařazení stránky do výstupu.  

 
Ve webmapě se nezobrazují odkazy ukazující mimo daný web, jelikož webmapa zobrazuje 
strukturu daného webu.  
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Informace pro vytváření webmapy lze dále využít pro analýzu webu: 
• Jelikož odkazy netvoří jen soubory typu (X)HTML, ale i soubory jiných typů (zip, 

doc, pdf a jiné), je možné generovat statistiky souborů. Ty lze dále použít pro hodno-
cení webu. Charakteristiky můžeme uvažovat dvojího typu – z hlediska velikosti sou-
borů nebo počtu souborů.  

• Pro správce webu jsou důležité informace jako: kolik odkazů je typu mailto, kolik jich 
neexistuje a které stránky jsou nevalidní. 

Dalším krokem je zobrazení textu pro danou stránku.  

2.2. 

                                                

Text charakterizující stránku ve webmapě 
Tento text by měl uživateli vypovědět o obsahu stránky. Uvažujeme-li Obr 9, pak u stránky 
produkty-pohony.html bychom očekávali text Pohony nebo Produkty – Pohony. Takový text 
je nutné získat z informací, které máme k dispozici, tj. z obsahu stránek. Možnosti jsou násle-
dující: 

• Jméno souboru – u dynamicky generovaných webů nenese potřebnou informaci. Sou-
bor může být stejný pro více stránek a mění se jen parametry. 

• Obsah (X)HTML elementu title.7 
• Obsah (X)HTML elementu a.7 
• Obsah (X)HTML elementu description.7 
• Analýzy slov – zobrazit seznam slov definující danou stránku. 

Z hlediska struktury a definice (X)HTML je nejlepší použít obsah elementu title. Tento ele-
ment má význam nadpisu stránky a podle norem (X)HTML musí být vyplněn. Text by měl 
charakterizovat obsah stránky a pro každou stránku musí být jiný. Pokud tento element není 
vyplněn, stránka je nevalidní. Pokud je vyplněn, ale všude stejným textem, nebo špatně z hle-
diska obsahu stránky, pak webmapa je nepřehledná a zkreslující. 
Alternativou titulků stránek je použití textu elementu a8. Tento text by měl charakterizovat, na 
jaký cíl ukazuje daný odkaz. Ani tento způsob neobstojí při špatně vytvořeném webu: 

• Odkazy typu výrobky naleznete „zde“ (kde text „zde“ se nachází v elementu a) a jiné 
podobné nepřináší informaci o obsahu stránky. 

• Ze stránky A se odkazuji na stránku B s textem odkazu „Naše produkty“ a z jiné 
stránky C odkazem „Katalog“. Nyní je nutné provést analýzu, který text vybrat. Řek-
něme, že pokud se v obsahu dané stránky objevují slova textu odkazu, pak zvolím ten 
nejpravděpodobnější. Otázkou je, které zobrazit pokud se nevyskytují. 

 
Většina analýzy webmapy pochází z teorie o vyhledavačích a protože v zadání mám popsat 
vyhledávání na webu, následující kapitola se zabývá vyhledavači. 

 
7 Tato informace je velice důležitá pro vyhledavače, viz kapitola Vyhledavače; Jak psát www stránky. 
8 Element a (anchor) je hypertextový odkaz. 
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3. 

3.1. 

Vyhledavače 
V kapitole 3.1 popíši jaké vyhledavače se používají. Blíže se budu zabývat fulltextovými vy-
hledavači, jejich strukturou a způsobem jakým vyhodnocují dotazy. Fulltextové vyhledavače 
používají stejnou analýzu odkazů, setkávají se stejnými problémy uchování a zpracování dat 
jako při vytváření webmap. Způsob zpracování dat popíši v  kapitole 3.2. Velmi důležitá kapi-
tola je „ “ (kapitola 3.5), která se zabývá SEO 
(Search Engine Optimalization). Ze stránek takto optimalizovaných se vytváří nejkvalitnější 
webmapy. S tím souvisí kapitoly o normách (X)HTML (3.3) a kódování (3.4). 

Jak optimalizovat www stránky pro vyhledavače

Katalogové vyhledavače versus fulltextové vyhledavače 

3.1.1. Katalogové vyhledavače 
Základním rozdílem je, že katalogové vyhledavače jsou založeny na hierarchicky uspořáda-
ném souboru dat do kategorií (sekcí). Tyto vyhledavače jsou plněny buď uživateli samotnými, 
tj. přidáním odkazu na vlastní stránky, nebo redaktory daného katalogu. Jelikož je tento způ-
sob plnění náročný na počet zaměstnaných lidí (Yahoo spravuje cca 120 redaktorů a to nedo-
stačuje požadavkům), lze využít i možnost automatické katalogizace.  
Pro automatickou katalogizaci musí být dán soubor informací (např. klíčových slov), které 
daný dokument (www stránku) zařadí do určité kategorie. Další možností je určovat podob-
nost dvou dokumentů. Základní myšlenkou je analýza podobnosti odkazů [21] na stránce (od-
kazy uvedené blízko sebe ukazují na tematicky podobné stránky). Příkladem může být firma 
na spravování hardwaru s odkazem www.hwspravuj.cz. Pokud budu hledat podobné stránky, 
tak vyberu odkazy z té stránky, které na tuto stránku ukazují. Na internetu existuje projekt 
Hubat (www.hubat.com), který je založen na automatické katalogizaci. Celý systém spravuje 
jeden člověk, který vytvořil základní stromovou strukturu a pro každou stránku zvolil jednu 
stránku jako příklad. Růstem obsahu jednotlivých sekcí katalogu se pak neporovnává pouze 
s jedním původním zástupcem dané sekce, ale s celou množinou stránek. 
Výstupem takového systému, je procentuální vyjádření, do které sekce (kterých sekcí) doku-
ment  patří, aby nedocházelo ke špatnému zařazení. Významem je to expertní systém, který 
má apriorní informace a snaží se aplikováním pravidel na data zjistit, do jaké sekce dokument 
umístit. Pokud si je jistý svým výsledkem, pak dokument zařadí, jinak zobrazí operátorovi 
výsledek a nechá rozhodnutí na něm.  
Každý katalogový systém implementuje vyhledávání různým způsobem, respektive dává větší 
váhu jiným informacím. Pokud přidáváte odkaz do katalogu www.centrum.cz, přidáváte 
k informacím o adrese webové prezentace, informace o zařazení do sekce(í), titulku, klíčová 
slova a popis. Pokud pak vyhledáváte v katalogu, vyhledavač prochází titulky stránek, URL 
adresy, klíčová slova a popis [5].  
Portál www.seznam.cz, www.atlas.cz, www.quick.cz neobsahuje informaci o klíčových slo-
vech. Některé katalogy navíc stahují titulní stranu webových stránek, protože předpokládají, 
že nese největší informaci o obsahu stránek (více v sekci Jak optimalizovat www stránky). 
Relevanci výsledků lze v dnešní době ovlivnit tzv. placenými odkazy (viz. SEM). Jen pro 
úplnost uvádím nejznámější zahraniční katalogy DMOZ a Yahoo [5]. 
 
Většina výše zmíněných katalogů implementuje také svůj fulltext, nebo využívá služeb ji-
ných. 
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3.1.2. Fulltextové vyhledavače 
Fulltextové stroje se liší proti katalogovým tím, že si stahují informace ze sítě (internetu)  
a transformují je do tvaru, ve kterém lze jednodušeji vyhledávat. Z hlediska množství dat vět-
šinou vyhledavač vrátí velké množství dat. Uživatelé však prochází jednu až dvě první strán-
ky výsledků, a proto je velmi podstatný problém jakým způsobem řešit řazení výsledků. Na-
příklad  WebFast pro určování relevance výsledku používá Q (Quality factor). Oproti tomu 
Google používá metodu výpočtu PageRank9. V první implementaci zobrazil odkazy na strán-
ky mající hledané slovo v titulku a seřadil je podle PageRanku. Obě tyto metody popíši níže.   
Jiný možný algoritmus, který v r. 2000 posuzovala IBM (prototyp, který ho implementoval, se  
jmenoval Clever Search), byl založen na „autoritách a rozcestnících“ [20]. Pojem autorita má 
význam uživatelské stránky a rozcestník je množina odkazů ze stránky neboli to, co tvůrci 
webových stránek uvádějí jako „Odkazy s podobnou tematikou“.  Clever Search byl metavy-
hledávač, který se nejdříve zeptal klasického fulltextového stroje a potom stáhl všechny vrá-
cené odkazy plus linky z těchto stránek. Tuto množinu stránek nazýval základní. V této mno-
žině se mohou vyskytovat stránky, které dané slovo vůbec neobsahují. Na této množině ohod-
notil všechny autority a rozcestníky. Tento proces je podobný výpočtu PageRanku. 
Z ohodnocení na základní množině získáme množinu rovnic, která se po několika iteracích 
ustálí. Návrh byl zajímavý a vyhledavač vracel relativně správné odpovědi, ale byl časově 
náročnější. 
Aktuálnost dat je u různých systémů různá, většinou se pohybuje mezi 1 – 3 měsíci. Některé 
odkazy se aktualizují častěji než jiné. Je to způsobeno tím, že vyhledavače aktualizují dříve 
odkazy na stránky, které jsou hodnotnější. U Googla je to ovlivněno velikostí PageRank dané 
stránky. 
Jak asi může vypadat jednoduchý fulltextový stroj, jak autor uvádí podobný Kompasu (full-
textový vyhledavač používaný na www.seznam.cz), lze nalézt na [24]. Tento fulltextový stroj 
je napsán pro zpracování HTML souborů na lokálním disku. 

3.1.2.1.Architektura fulltextových systémů obecně 
Rozlišujeme dvě architektury. První je architektura centralizovaná a druhá distribuovaná. 
Centralizovaná architektura zpracovává data do jednoho centrálního indexu. Nevýhodou je 
množství dat, které se musí zpracovávat na jednom úložišti. Nejjednodušší centralizovaná 
architektura využívá 2-stupňovou architekturu, tj. zpracování stahovaných dokumentů pro-
chází dvěma stupni. V prvním stupni stahuje dokumenty a převádí je do tvaru vhodného pro 
další zpracování, např. XML. Programu, který provádí tuto činnost, se říká crawler. Druhý 
stupeň zpracovává výsledky od crawleru a vytváří z nich centrální index (seznam slov a jejich 
výskyty), nazývá se indexer. Tento přístup využívají všechny české vyhledavače a velké pro-
cento zahraničních. 
 
Základ distribuované architektury spočívá ve zpracování dat v jedné části (jednom serveru 
z n), a pak následné distribuci do zbytku systému. Jeden z prvních systémů, který tuto archi-
tekturu implementoval se jmenoval Harvest. Harvest nebo jeho strukturu dnes používá  Nets-
cape Katalog Server, NASA. Je veden jako GPL (General Public Licence). Tento software je 
v dnešní době stažitelný ve verzi 1.8.1 (pro nekomerční účely zdarma na adrese [1]).  

                                                 
9 Page Rank (PR) – způsob hodnocení stránek použitý v Googlu. Více v kapitole Google. 
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Harvest se skládá z gathererů, summarizerů a brokerů. Gatherer se stará o shromažďování dat 
z různých zdrojů (http, ftp, mntp, soubory na disku) a předzpracování. Gatherer lze nazvat 
jako crawler. Summarizer převádí dokumenty do tvaru potřebného pro vyhledávání, tj. od-
straňuje HTML elementy a vytváří seznamy slov. Broker vyhodnocuje uživatelské dotazy.10 

3.1.2.2.Základní modely 
Model je princip, jak vyhledavač odpovídá na dotazy. Dnešní vyhledavače nepracují pouze na 
jednom modelu, ale jsou jejich kombinací.  

3.1.2.2.1. Booleovský model 
Patří mezi nejstarší. V základní variantě neumožňuje stanovit relevanci. Rozhoduje pouze 
mezi dvěma stavy nalezeno/nenalezeno. Vyhledávání realizované tímto modelem lze nalézt 
v knihovních systémech. Tento model bývá někdy označován jako model pro získávání dat  
a ne informací, protože na některé dotazy odpoví málo dokumenty a na některé mnoha. Při 
vytváření dotazu máme k dispozici logické operátory AND, OR a NOT.  
Booleovský model lze zpřesnit přidáním (ubíráním) rozpoznávání sufixů a prefixů, stemová-
ním, tj. převedením slova na kmen. 
 

3.1.2.2.2. Rozšířený booleovský model (RBM) 
Typickými reprezentanty jsou vyhledavače s databázovým základem. Příklad použití rozšíře-
ného booleovského modelu s výpočtem relevance je fulltextový vyhledavač Morfeo (bývalý 
Webfast), který provozuje český portál www.centrum.cz. Morfeo využívá pro výpočet rele-
vance quality factor Q [22]. 
RBM [3] (Rozšířený booleovský model) byl poprvé představen v roce 1983 a jeho základem 
bylo přidat do booleovského modelu možnost uvažovat o podobnosti dokumentu nebo dotazu. 
Pro obraznost zobrazím dotaz pro 2 termy (slova). Nechť X a Y jsou termy a uvažuji dva typy 
dotazů X AND Y a X OR Y. Při dotazu X AND Y je lepší dokument ten, který je blíže AND-
bodu [1,1], tj. vybírám ty dokumenty, kde se vyskytují oba termy. Pokud uvažujeme dotaz 
typu OR, pak lepší dokument je ten, který je dále od OR-bodu [0,0] viz Obr 10.  

 
Obr 10 RBM pro 2 termy a 2 dokumenty A a B, převzato z [3] 

                                                 
10 Na internetovém portálu www.lupa.cz jsem nalezl článek [2], kde se funkce gathereru nemění, ale broker 
získává a předzpracovává data z jednotlivých gathererů a jiných brokerů. Na základě těchto informací pak spra-
vuje index. O Summarizeru se vůbec nezmiňují. 
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Podobnost mezi dokumenty počítáme Pythagorovou větou a výsledek pak normujeme, aby 
nabýval hodnot mezi 0 a 1. Pro výpočet podobnosti termů dotazu OR s dokumentem d:  
 

2
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   d) Y, OR sim(X
22 y+
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Vzorec 1 

Pro výpočet podobnosti dotazu AND  
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Vzorec 2 

kde d je dokument, respektive vektor dokumentu x, y. 
 
Pro ještě jemnější relevanci dokumentů použijeme p-normu. V českých vyhledavačích není 
tato možnost implementována. Ekvivalentní vzorečky pro p-normu: 
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Pro p = 1 získáme vektorový model, kde oba dotazy vrací stejné hodnoty. Pro  
p->∞ získáme fuzzy model. 
 
Pro obecný počet termů, kde dokument d = (x1,x2,…,xt) a t je počet termů platí: 
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Pokud se v dotazu vyskytují kombinace logických spojek OR a AND, pak vyhodnocuji po-
stupně podle závorek v logickém výrazu. Pokud nejsou pak vyhodnotím nejdříve AND a pak 
OR. 
 

3.1.2.2.3. Vektorový model 
Vektorový model nám umožňuje lépe stanovit relevanci výsledků, stanovit váhu w (např. ko-
likrát se slovo v textu vyskytuje). Každý dokument nebo dotaz je reprezentován bodem v n-
rozměrném souřadnicovém systému [2]. Bod představuje vektor začínající v počátku souřad-
nic. N-rozměrnost prostoru udává počet různých slov v dokumentu. Každý vektor na souřad-
nici daného slova obsahuje jeho četnost.  
Podobnost (similarity)  dokumentu dj a dotazu q, kde qt jsou jednotlivá slova dotazu, získáme 
skalárním součinem. 
 

∑
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Vzorec 7 

 
 )w,..,(w  (d)v jn,j1,=

r  kde wi,j udává počet slova ti v j-tém dokumentu 

 )w,..,(w  (q)v qn,q1,=
r  kde wi,q udává počet slova ti v j-tém dotazu 

Čím větší je skalární součet, tím relevantnější je dokument, neboli vychází hodnota skalárního 
součinu větší. Pro opačné vektory je hodnota skalárního součinu záporná, pro stejné je maxi-
mální. Zde se váha podobnosti stanovuje přes počet slov w. Jiným měřítkem je pozice slova 
v textu. Slova vyskytující se v titulcích stránky, odkazech, nebo v nadpisech mají větší vý-
znam než slova použitá v textu. V případě použití vzorce 1, by byly zvýhodněny dotazy s více 
slovy (delší vektory), proto výsledek vydělíme velikostí vektorů. 
Pro pochopení uvedu jednoduchý příklad jen pro tři slova. 
 
Dotaz q: pc hra doom 
 
Pro tyto slova získám dokumenty, kde j-tý dokument je ve tvaru (1,0,0), což znamená, že 
v aktuálním dokumentu se nachází slovo pc jen jednou a slova hra a doom se nenachází vů-
bec. Pro výslednou hodnotu podobnosti získám 1. Naopak pokud najdu dokument, jehož vek-
tor bude mít tvar (2,4,6), pak podobnost 12 a tento dokument má větší hodnotu podobnosti 
pro zadaný dotaz. Pokud budu upřednostňovat v dotazu slovo pc, pak lze dotaz modifikovat 
na (2,1,1) místo (1,1,1) a tím zvětším relevanci dokumentů obsahující slovo pc. 
 
Zefektivnění výpočtu wi,j získáme wi,j = tfi,j*idfi, kde tfi,j je normalizovaný výskyt slova 
v dokumentu a idfi je frekvence dokumentu pro i-té slovo.  

)log(
i

i n
Nidf =  

Vzorec 8 

kde N je počet všech dokumentů a ni je počet všech dokumentů obsahující slovo i. 
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Pro dotazy s malým počtem slov se používá Salton Buckleyeova formule:  

iqi,ji, idf*)tf*0.5(0.5 w +=  

Vzorec 9 

3.1.2.3.Fulltextový vyhledavač - Google 
Následující informace jsem čerpal z původního návrhu [65]. 
Google je jeden z nejlepších fulltextových vyhledavačů na světě. Jeho robot se jmenuje Goo-
glebot. Robot v této terminologii znamená systém procházející internet přes odkazy. Pokud 
najde dokument nebo soubor dokumentů (www stránky), které ještě neindexoval, nebo byly 
změněné, tak provede jejich aktualizaci. Pro hodnocení stránek používá metodu PageRank [6] 
(podle autora Larryho Pagee, dále jen PR). Způsob výpočtu PR Google nezveřejnil, ale při-
bližně se počítá z PR stránek, které ukazují na danou stránku (viz níže). Přesnou hodnotu ne-
lze zjistit, ale lze zjistit přibližnou pomocí Google toolbar. Pro tohle hodnocení nabývá hodnot 
0 – 10. Jak jsem již napsal dříve, každý vyhledavač aktualizuje data po určité době. Google 
tuto aktualizaci provádí každý měsíc a nazývá ji „Google dance“. Podrobnosti o aktualizaci 
lze zjistit na [7].  
Google ignoruje odkazy z diskusních fór, protože tam uživatelé vkládají odkazy na své webo-
vé stránky, aby zvýšili hodnotu PR. 
 
Jedna z nejdůležitějších informací, které Google dává obrovskou váhu, je text v elementu a, 
protože tento text určuje obsah stránky, na kterou se odkazuje. Proto odkazy typu „zde“, „dá-
le“, „výrobek“ nepřinášejí žádnou informaci o stránce, na kterou odkazují. Google akceptuje 
max. 100 odkazů na jednu stránku. 
 
PageRank (PR) 
Pro určování kvality obsahu stránek se neanalyzuje pouze obsah, ale větší informaci nese po-
čet stránek odkazující na určitou stránku. Metodu analýzy odkazů použil v roce 1998 (v té 
době neznámý) Google.  
 
Předpokládejme, že na stránku A ukazují stránky T1..Tn. Parametr d je tlumící faktor, který 
nabývá hodnoty 0..1 (Obvykle 0.85). Dále C(A) je definováno jako počet odkazů ze stránky 
A. Pak se PR stránky A vypočítá: 
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Vzorec 10 Výpočet hodnoty PageRanku 

Myšlenka PR je založena na chování náhodného surfera (člověk pohybující se po webu). 
Pravděpodobnost, že surfer navštíví danou stránku, je hodnota PR (součet PR všech stránek 
musí být jedna). Damping factor, tj. tlumící faktor d, určuje, že surfer nebude procházet strán-
ky po odkazech, ale zvolí náhodně úplně jinou stránku. PR nabývá největší hodnoty u té 
stránky, která je nejvíce citovaná, tzn. je na ni nejvíce odkazů. 
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Časová náročnost výpočtu PR [20] 
Pro 500 miliónů stránek, kde na každé stránce se vyskytuje (průměrně) 10 odkazů, tj. 5 mili-
ard odkazů stránek jeden průchod trvá cca 30 minut. Uvažuje se, že všechny PR jsou v paměti 
(2 GB) a všechny odkazy jsou uloženy na disku cca 40 GB. Přístupová rychlost disku SCSI 
minimálně 20 MB/s. 

3.1.2.3.1. Architektura 
Stahování dokumentů je řešeno přes distribuovaný crawler. Crawleru jsou odesílané URL 
z URLServeru. Po stažení stánky je její obsah odeslán do Storeserveru. Storeserver data kom-
primuje a ukládá do repository (centrální úložiště). Každá stránka je opatřena jedinečným 
identifikátorem. Indexování zajišťuje indexer a sorter.  
Indexer zajišťuje mnoho funkcí: čte z repository, dekomprimuje jednotlivé stránky, a pak je 
zpracovává. Z dokumentu vytvoří množinu slov. Ke každému slovu se uchovává počet výsky-
tů, pozice v textu a jeho důležitost (v jakém elementu se vyskytuje), což tvoří tzv. HIT. Poté 
se HITy uloží do množiny barelů (barrels). Indexer také ukládá informace o odkazech v dané 
stránce. URLResolver vytváří z relativních odkazů odkazy absolutní a přiřazuje jim jedinečné 
identifikátory. Dále pak ukládá informace o textu odkazu a o identifikátoru stránky do databá-
ze links. Výpočet hodnot PR jednotlivých stránek se vytváří v links pomocí iterativního algo-
ritmu. Sorter vybírá z barelů data setříděná dle identifikátoru dokumentů a třídí je podle slov 
pro generování invertovaného seznamu. Nakonec se slova uloží do lexikonu. 
 
Repository 
Obsahuje kompletní HTML kód každé stránky. Obsah je komprimován pomocí Zlib. Doku-
menty jsou uloženy za sebou a jsou předcházeny identifikátorem. Pokud dojde k nějaké ne-
konzistenci, pak lze všechny data z tohoto úložiště obnovit.  
Document index 
Uchovává informace o každé stránce jako stav, ukazatel do repository, kontrolní součet a jiné. 
Pokud je dokument stažen, obsahuje další rozšiřující informace (např. titulek stránky). 
Lexicon 
Lexikon je obsažený v paměti. V první verzi se předpokládalo uložení 14 miliónů slov na 256 
MB RAM. Je implementovaný ve dvou částech – seznam slov oddělený nulami a hash tabul-
ka pointerů. 
Crawler 
Distribuovaný, implementovaný v jazyce Python. Každý crawler si udržuje DNS záznamy, 
aby se nemuselo před každým stahováním dotazovat DNS serveru. Proces prochází různými 
moduly: zjištění DNS, připojení ke zdroji, vyslání požadavku a obdržení odpovědi. 
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Obr 11 Architektura Googlu, převzato z originální dokumentace 

 
Průběh vyhledávání v Googlu: 

1. Rozlož dotaz. 
2. Zjisti ID všech slov v dotazu. 
3. Pro každé slovo zjisti začátek seznamu dokumentů v malém barelu. 
4. Procházej ten seznam, dokud nenajdeš dokument, který odpovídá celému dotazu. 
5. Spočítej relevanci dokumentu vůči dotazu. 
6. Pokud dojdeš na konec malého barelu, pak skočíš na začátek tohoto seznamu do 

velkého barelu a pro každé slovo skoč na krok 4. 
7. Když nejsi na konci žádného seznamu, jdi na krok 4. 
8. Seřaď ohodnocené dokumenty a vrať prvních x. 

Pokud se najde prvních 40 000 dokumentů odpovídající danému dotazu a uběhne stanovený 
čas dotazu, pak se přejde na krok 8 s tím, že výsledek by měl být optimální k dotazu. 
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3.1.2.4.Jiné dostupné fulltexty 

3.1.2.4.1. ASPSeek 
(pro verzi 1.2.7) [25] 
Nejlepší bezplatný fulltextový stroj s implementací P-rank (modifikace PR) a vah nad termy. 
Pro ukládání dat používá SQL databázi, kde si můžeme vybrat mezi MySQL a Oracle. Slova  
a jejich výskyty jsou uloženy v 16-ti tabulkách (aby se předešlo velkému množství dat v jedné 
tabulce, které zpomaluje výběr dat). Tento stroj se skládá z robota, vyhledávače a z webového 
rozhraní (vytvořeno v CGI). Autorem je SWsoft a vytváří ho pod GNU GPL. Produkt je na-
psán v programovacím jazyce C. Tento je implementován pro indexování několika miliónů 
stránek. Při vyhledávání umožňuje použití booleovského zápisu, vyhledávání frází a pra-
vostrannou expanzi (wildcards * , slova začínající na tr* - trabant, truhla…). 
Podporuje kódování Unicode a stemming pro český jazyk na bázi ispell. V češtině má stejné 
problémy jako MnogoSearch v interpretaci diakritiky, kde některá podstatná jména chápe 
jako slovesa. 
Výhoda: 

• Umožňuje cache dotazů pro další použití. V praxi to znamená, že při zadání existující-
ho dotazu vrátí klientovy již vygenerovaná data a nemusí prohledávat databázi. Na 
první pohled by se dalo říci, že po určitém čase se připraví dostatečně velké množství 
předpřipravených dat z dotazů.  

Nevýhoda: 
• Při malé změně vyhledávacího řetězce nepozná, že podobný dotaz má v cache a vy-

hledává v databázi. 
 

3.1.2.4.2. MnogoSearch 
(pro verzi 3.1.19) [26] 
Umožňuje indexování pomocí HTTP, HTTPS. Podporuje vícejazyčné rozhraní. Mezi důleži-
tou vlastnost považuji používání Stemmeru. Stemmer lze implementovat pomocí démonu, 
který používá ispell, použitím konfiguračních souborů nebo SQL databáze, kde data jsou ve 
formátu ispell [27]. Stejně jako ASPSeek tak i MnogoSearch využívá databázi jako úložiště 
dat. Hlavní implementace je vytvořena pro MySQL. Dále podporuje databáze Oracle, IBM 
DB2 a možné je použít i speciální režim ukládání dat na disk (cache-mode). 
Řešení pomocí databáze přináší zpomalení systému. Většina profesionálních fulltextových 
strojů implementuje algoritmy, které jsou nejhůře lineární O(n). SQL databáze však pracují 
s algoritmy O(n*log(n)). Při použití kvalitní optimalizace nebo paralelního zpracování lze 
tento čas zkrátit. V dokumentaci se lze dočíst, že pokud data vyexportujeme a setřídíme ex-
terně tak MnogoSearch urychlíme. To platí do další obnovy dat. Pak se musí cyklus opakovat. 
Další zrychlení nám umožní nepoužívání SQL operátorů IN a LIKE. 
Při získávání dat rozlišuje oblasti dokumentu jako text odkazu, tělo dokumentu, titulek, klíčo-
vá slova a popisek.  
Vyhledávání je realizováno na základě booleovského modelu nalezeno/nenalezeno. Samotné 
vyhledávání se provádí tak, že si pro každé slovo dotazu nechám z SQL databáze vrátit identi-
fikátor dokumentu, kde se nachází. Tyto výsledky jsou v paměti quick-sortem zpracovány 
a dále upraveny. Pro častá slova a s použitím několika prohlížečů lze stroj tak přetížit, že ne-
bude schopen reagovat na dotazy. Tento typ útoku se nazývá DoS. 
 

Strana 21/92 



Některá další fulltextová řešení: 
• Dtsearch (http://www.dtsearch.com/) - umožňující indexování HTML, XML, PDF, 

Office, CSV, RTF, email, ANSI souborů. 
• Inserch (http://www.etymon.com/Isearch/) - open source produkt (Fulltext pro 

HTML). 
 

3.2. Zpracování dat 
První částí celého procesu je určení cíle prohledávání. Nová adresa na stahování se získá buď 
nalezením v již prohledávaných stránkách nebo při procházení DNS záznamů.  
 
Samotné zpracování dat prochází různými stupni (moduly). Jednotlivé moduly jsou dnes dis-
tribuované. 

 

Stahovací modul 

Lexikální modul 

Eliminace stop slov 

Lemmatizace  

Thesaurus modul 

Index modul 

SERVERY, 
obsahující 
(X)HTML 
soubory 

SOUBORY 

Zpracování souborů

 
Obr 12 Moduly zpracování dat 
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Stahovací modul 
Stáhne požadované dokumenty pro další zpracování. Příkladem takového programu na staho-
vání může být linuxovská utilita wget, která umožňuje rekurzivní vnořování do určité hloubky 
stahovaných dokumentů.  
 
Lexikální analýza 
Rozdělení textu na jednotlivá slova, čísla nebo speciální znaky. Problémy nastávají jak inter-
pretovat speciální znaky nebo určitá spojení např. udání letopočtu. Nejjednodušší způsob je 
nahradit mezerou, což ovšem není vždy vhodné. Pokud třeba ve slově „sci-fi“ odstraníme 
znak „-“ pak slovo se rozdělí na dvě s jiným významem. Podobný problém nalezneme 
v reprezentaci telefonních čísel. Zvláštní přístup vyžadují i speciální entity (X)HTML jako 
„&nbsp;, &amp;, &copy;” a jiné. 
 
Výsledek lexikální analýzy je vstupem do sekce zvané eliminace stop slov, kde ze seznamu 
slov eliminujeme ta slova, která se vyskytují ve většině dokumentů. Tato slova nenesou žád-
nou informaci, respektive nezařazují dokument do určité kategorie. Slova jsou většinou spoj-
ky nebo předložky. Tímto postupem lze zmenšit velikost ukládaných dat, ale v praxi se moc 
nevyužívá, protože by se nedalo vyhledávat nad daty pomocí frází.11 
 
Lemmatizace 
Lemmatizátor je modul, který převádí slova na slovníkové tvary. Podstatnou část Lemmatize-
ru tvoří stemmer. Opačný postup, tj. získaní všech tvarů daného slova provádí derivátor, který 
se používá při analýze dotazu při vyhledávání. 
 
Stemmer 
Další důležitou částí, kterou by měl každý profesionální vyhledavač obsahovat, je převod na 
základní tvar stemming (stem – kořen slova). Pro převod na základní tvar lze použít tabulkový 
model nebo metody založené na odstraňování přípon nebo ispell.  
Tabulkový model je paměťově náročný, protože se každý záznam skládá z dvojice – slovo  
a jeho základní tvar. 
Nejznámější metoda založená na odstraňování přípon je Porterův algoritmus.12 
Další možností je použití Ispell. Ispell je v podstatě slovník obsahující všechny slova, kde  
u každého slova jsou použité příznaky (oddělené znakem „/“), podle kterých se zjistí všechny 
další možné tvary. To se většinou udává v jednou souboru, který pro češtinu má tvar: 

                                                 
11 Fráze je přesná kombinace slov (termů), kde jejich vzájemná vzdálenost je jedna. Ve vyhledavačích se větši-
nou dotaz zadává pomocí uvozovek. 
12 Více o této metodě se dozvíte na sourceforge.org pod projektem Snowball. 
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Adam/P 
Afghánec/S 
Afghánistán/H 
Afrika/Z 
Afričan/P 
Albánie/Z 
Alexandr/P 
Alexandrie/Z 
Alfréd/P 
Aljaška/Z 
Alžír/H

 
 
Druhý soubor, který definuje podle příznaků tvary slov, má tvar: 

 
I
 
T
T
a
s
v
n
 
I
P
s

#   P - pán 

# suffixes -- tabulka přípon 

suffixes 

flag P: # seznam možných koncovek pro vzor pán 

    [^K] > A         # pro 2. a 4. pád jedn. č. 

    [^K] > U         # pro 3. pád jedn. č. 

    [^KG] >E        # pro 5. pád j.č., zde výjimka zkrácení samohlásky 

    [^K] > OVI       # pro 6. pád j.č. 

    [^K] > EM        # pro 7. pád j.č. 

    [^K] > Ů 

    [^K] > ŮM 

    [^KG] > ECH 

    [^K] > Y 

    [^KR] > I 
spell pro většinu jazyků lze stáhnout z www [41].  

hesaurus [30, 32] 
ento modul je určen pro hledání synonym daných slov, tj. přidání dalších slov do dotazu tak, 
by se zvětšila pravděpodobnost nalezení správného výsledku. Tato slova se do dotazu přidají 
 logickou spojnou OR, což může zvětšit výslednou množinu záznamů vyhovující podmínce 
elmi rapidně, a proto není vhodné toto rozšíření používat vždy. Matematický popis lze nalézt 
a [32]. Jako jeden z vyhledavačů, který thesaurus implementoval, je Yahoo. 

ndex 
o těchto krocích zbývá vytvořit index, soubor slov a jejich výskytů. Většina vyhledávacích 
trojů využívá techniku invertovaných seznamů. Invertovaný seznam lze popsat jako slovo  
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a seznam identifikátorů dokumentů, ve kterých se dané slovo vyskytuje. Invertované seznamy 
mohou být rozšířeny např. o četnost výskytů slova v dokumentu. Tento seznam je seřazen 
vzestupně podle čísel dokumentů tak, že každý nový dokument má větší identifikátor a je při-
řazen na konec seznamu. 
Rozdílový invertovaný seznam je méně náročný na prostor. Místo identifikátorů na dokumen-
ty se udávají rozdíly identifikátorů.  
 

3.3. Specifikace HTML, XHTML 
První značkovací jazyk asi byl GML (Generalized Markup Language), který byl vyvinut pro 
uchování a manipulaci s právními texty pro IBM. V 80. letech na základě tohoto principu za-
čala organizace ANSI s GCA (Graphics Communication Association) vyvíjet značkovací ja-
zyk pro široké použití. Výsledkem byl SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 
8879, rok 1986). HTML je podmnožinou SGML určenou pro tvorbu webových stránek. 
První specifikace pro vytváření internetových stránek byla v roce 1995 HTML 2.0 [43]. Tuto 
normu vydala IETF (Internet Engineering Task Force). Vlivem firem Netscape a Microsoft 
vznikla norma HTML 3.2 [44], která obsahovala elementy nejen pro určení struktury, ale i pro 
ovlivnění vzhledu. HTML 3.2 bylo vydáno konsorciem W3C. Další verze je HTML 4.0 [45] 
vydaná v prosinci 1997, kde se objevuje možnost používat CSS (Cascading Style Sheet). Od 
této verze začíná dělení na Strict, Transitional a Frameset. Transitional norma zachovává 
všechny vzhledové elementy jako HTML 3.2 a zároveň vše nové z HTML 4.0. HTML 4.0 
Frameset obsahuje vše co norma Transitional a navíc ještě obsahuje elementy pro tvorbu 
rámů. Strict neobsahuje prvky, které jsou označeny jako deprecated (neschválené). Další verzí 
byla oprava verze 4.0 tj. 4.01.  
Konsorcium W3C se snaží směrovat HTML k XML. 26. ledna 2000 byl navržen nový ná-
stupce HTML XHTML 1.0 [46]. XHTML 1.0 je stejný jako HTML 4.01 s integrovanými 
pravidly XML. 

V
e
a
n

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-
strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> 
   <head> 
   <title> XHTML stránka</title> 

   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

   </head> 
   <body> 
       <p>Hello Word.</p> 
   </body> 
</html> 
Obr 13 Příklad XHTML1.0 dokumentu 

 XHMTL se nesmí křížit elementy, každý element musí mít ukončovací element, pokud je 
lement prázdný, pak píšeme <br />,<hr />, <img />. Další velkou změnou je, že hodnoty 
tributů musí být vloženy do uvozovek XHTML, v HTML nemusí být. V XHTML se všech-
y elementy píší malými písmeny. 
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W3C prosazuje XHTML pro tvorbu stránek pro jakékoli koncové zařízení. Ovšem ne všechny 
zařízení  mohou podporovat všechny vlastnosti, ale podporují jen část, a proto vznikla speci-
fikace, která rozděluje všechny prvky XHTML do modulů [48]. Na Obr 14 uvádím pro pře-
hled ty nejzákladnější. Z jednotlivých modulů lze skládat různé značkovací jazyky.  

Obr 14 Základní moduly XHTML 

• strukturální modul elementy pro základní strukturu XHTML(html, body, head, 
title) 

• textový modul  kontejnery pro text (div, p, em, div, h1.. h6, samp, span) 
• prezentační modul  elementy zaměřené na vzhled (b, i, big, small) 
• hypertextový modul  pouze element a 
• seznamový modul elementy pro vytváření seznamů (ul, ol, li, dd, dl, dt) 
• formulářový modul elementy pro tvorbu formulářů (form, input, option,..) 

Jedním z příkladů je XHTML 1.1 [49] a XHTML Basic [51]. XHTML 1.1 se od XHTML 1.0 
Strict liší odstraněním atributu name u elementu a a map. Místo atributu lang se použije 
xml:lang. Přidání Ruby Annotation [50]. XHTML Basic je určeno pro použití v mobilních 
telefonech, PDA zařízeních a navigačních systémech pro auta atd. 
 

3.4. 

 znaky. To nedostačovalo požadavkům, tak vznikly různé 8 bitové znakové sady, kde 

                                                

Znakové sady, kódování 
Znaková sada přiřazuje znakům čísla (všechny znaky jsou v počítači reprezentovány jako 
čísla). Kódování znakové sady určuje, jak jsou jednotlivé kódy znaků převedeny na sekvenci 
bajtů reprezentující znaky v paměti. 
Mezi nejstarší znakové sady patří ASCII (American Standard Code for Information Inter-
change). ASCII definuje hodnoty pouze pro 128 znaků (7 bitů), ačkoli je znak uložen v bajtu. 
Poslední bit se používal jako kontrolní. ASCII obsahuje písmena anglické abecedy, číslice 
 a řídící
prvních 128 znaků bylo stejných jako u ASCII a zbylé obsahovaly národní znaky. Seznam 
kódování naleznete na [42]. Pro češtinu využijeme středoevropské znakové sady buď ISO 
8859-2 nebo windows-1250. Problém nastane, pokud bychom chtěli do jednoho dokumentu 
zahrnout znaky z jiné abecedy. Pak musíme použít 16 bitové kódování Unicode, které obsáh-
ne 65536 znaků nebo 32 bitové ISO 10646, které reprezentuje přes 2 miliardy znaků. 
Kódování znakové sady UCS (Universal Multiple-Octet Coded Characted Set) existuje ve 
dvou variantách UCS-2 a UCS-4.  
V první variantě se ukládá jeden znak jako dva bajty a ve druhé jako čtyři. Výhoda je, že zna-
ky z ASCII mají stejný kód, tj. prvních 128 znaků je stejných. V UCS-4 je každý znak identi-
fikován číslem skupiny (1B), roviny (1B), řádku (1B) a buňky (1B). UCS-2 pak reprezentuje 
všechny znaky z roviny 0. Tato rovina se také někdy nazývá BMP (Basic Multilingual Pla-
ne).13 
Nevýhodou UCS je, že prvních 128 znaků ASCII je kódováno zbytečně dvěma bajty. 
Z tohoto důvodu vzniklo UTF-8 (UCS Transfer Format) kódování, které ASCII znaky kóduje 
do jednoho bajtu a jiné od dvou do šesti bajtů. České znaky se kódují do dvou bajtů. Další 
možné kódování je UTF-16, které je podobné UCS-2, až na některé kódy, jinak dostupné 
v UCS-4. 

 
13 Všechny jména XML elementů se musí skládat ze znaků z BMP (UCS-2). 
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Každý dokument je napsán v určitém kódování. Kódování je způsob reprezentace jednotli-
vých znaků. Různé národní kódování lze zjistit z [42]. Každá stránka by měla mít v meta ele-
mentu zapsanou informaci o použitém kódování: 
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
Hlavní důvody jsou, že při stahování dokumentů je nutné všechna data z různých kódování 
převést na kódování, v kterém data reprezentuji a pro správnou interpretaci znaků v prohlíže-
či. Pokud se zapomene tato informace uvést, pak jedinou možností je detekovat kódování 
z použitých znaků.14 
 

3.5. 

                                                

Jak optimalizovat www stránky pro vyhledavače 
V oblasti optimalizace www stránek, tj. (X)HTML souborů se vykytuje pojem SEO (Search 
Engine Optimalization). SEO se zabývá způsobem psaní (X)HTML kódu tak, aby se stal pří-
stupnější pro vyhledavače. Dále je možné se setkat s pojmem SEM (Search Engine Marke-
ting), který jsem popsal v kapitole 3.6. 
 
Základní pravidla pro psaní www stránek [4][5]: 

• Z hlediska průchodnosti stránek a schopností vyhledavačů procházet jejich obsah se 
nedoporučuje používat rámce (frames).  

• Nevytvářet skryté texty (bílé písmo na bílém pozadí). Tyto texty se vkládají do stránek 
ne pro uživatele, nýbrž pro vyhledavače. Podobný způsob lze aplikovat pomocí ele-
mentu noframes, který uživatelé při návštěvě www stránek nevidí (pokud mají prohlí-
žeč podporující frames), ale vyhledavače ano. Tímto způsobem lze zmást jednoduché 
vyhledavače, které nepoužívají pro stanovení relevance stránky „externí informaci“, tj. 
nepoužívají analýzu odkazů (např. Google PageRank) 

• Při vytváření designu www stránek nepoužívat tabulky pro ovlivnění vzhledu. Některé 
vyhledavače přisuzují větší váhu slovům vyskytujícím se na začátku stránky (použití 
tabulek způsobí posun informací níže a nelineárnost toku dat). Další nevýhodou pou-
žívání tabulek pro ovlivnění vzhledu je použití pro čtecí zařízení [17, 18]. 

• Některé vyhledavače penalizují stránky, pokud se v (X)HTML elementech meta (key-
words, description) vyskytují slova, která se dále v textu nevyskytují.  

• Velmi důležitou informací pro vyhledavače je titulek ((X)HTML element title). Titu-
lek by měl být na každé stránce jiný a text by měl charakterizovat, co se na dané strán-
ce nachází a být vyjádřen pěti až sedmi slovy. 

• Meta elementy 
Tyto elementy je nutné mít vždy vyplněné. Meta element language specifikuje jazyk, 
ve kterém je dokument napsán. Description obsahuje krátký text specifikující obsah 
stránky. O elementu Keywords se diskutuje, jestli se má uvádět, protože např. Google 
ho ignoruje. Element robots určuje, jak má robot se stránkou zacházet (implicitně vše 
povoleno). Některé vyhledavače penalizují, pokud se uvedená klíčová slova skutečně 
nevyskytují v textu stránky. 
 

 
14 V PHP jsem našel pro detekci kódování knihovnu Multi-Byte String functions. Tato knihovna byla původně 
vytvořena pro jazyky, kde jejich znaky nelze vyjádřit jedním bajtem (např. Japonština). Podporuje rozpoznávání  
kódování ISO-8859-*, EUC-JP, UTF-8. 
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• Nadpisy 
Pro hlavní nadpis stránky se používá nadpis h1, pro další nadpisy se použije h2 a h3 
(pro nižší úrovně h4, h5, h6). Pokud by se nadpis uvedl do jiného elementu, pak robot 
nepřiřadí textu takovou významnost, jakou by nadpis měl v tomto elementu.  

• Obrázky 
Každý obrázek musí mít vyplněný atribut alt tak, aby charakterizoval jeho obsah. 
Zpřístupníme tím obsah obrázku vyhledavačům nebo zrakově postiženým návštěvní-
kům stránek. 

• Zvýraznění textu 
Pro zvýraznění textu se používají (X)HTML elementy em a strong, které jsou význa-
mem stejné jako italic a bold. 

• Klíčová slova 
Před vytvářením www stránek je nutno analyzovat obsah textu. Z analýzy většinou 
vyplyne cca 20 až 30 klíčových slov. Z toho by se na jedné stránce mělo vyskytovat 7-
8 slov. Podrobná analýza zahrnuje [15]: 
1. Komplexní analýzu vertikálních a laterálních klíčových slov, kde výstupem jsou 

segmenty klíčových slov pro dané stránky. Vertikální analýza je zaměřena na 
všechny tvary slov (jednotné / množné číslo, pády). Laterální analýza zkoumá 
ostatní stránky na internetu s podobnými klíčovými slovy. Tato analýza se vytváří 
pomocí specializovaného SW. 

2. Volbu klíčových slov pro cílové skupiny. Tuto analýzu vytváří lidé. 
3. Popularita dotazů a konkurence je založena na analýze dotazů zadávaných uživate-

li do vyhledavačů a jejich výsledků.  
• Změna adresy 

Pokud změníte adresu www prezentace je nutné to robotům nějakým způsobem sdělit. 
Např. v PHP: 
<?php  
header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');  
header('Location: http://www.mojenovastranka.cz/');  
header('Connection: close');  
?> 

• Robots.txt 
Každý robot při procházení obsahu www stránek hledá v kořenu www stránek soubor 
robots.txt. V tomto souboru jsou uvedeny pravidla, kam a jaký robot smí a nesmí, 
a jaké soubory jsou povolené k indexaci. Popis možných pravidel nalezneme na [12]  
a pro vyzkoušení správnosti nastavení lze použít validátor [13]. 
Příklad nastavení: 
User-agent: * 
Disallow: /pdf/  
Disallow: /foo.html 
První pravidlo User-agent specifikuje, pro jaké jméno robota následující pravidla platí. 
Disallow způsobí nepřístupnost adresáře nebo souboru. Pokud nechceme, aby robot 
prohledával naše stránky, nastavíme robots.txt na: 
User-agent: * 
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Disallow: / 
• Javascript 

Při používání JavaScriptu musí tvůrce brát v úvahu, že ho naprostá většina vyhledava-
čů ignoruje, a proto se používá např. pro validaci formulářů nebo otevírání do nového 
okna. Dále lze použít v atributu onmouseover a onmouseout pro změnu pozadí po na-
jetí myší, ale to lze s dnešní podporou CSS v prohlížečích definovat v CSS stylech. 
V neposlední řadě se používá pro preload (přednačtení) obrázků, tj. prodlouží první 
načtení stránky, ale urychlí další pohyb po stránkách. 

• Link popularity 
Kvalitu stránek neposuzujeme pouze podle způsobu vytvoření, ale i počtem odkazů na 
danou stránku. Protože čím víc je obsah dané stránky kvalitnější, tím víc se na něj od-
kazují z jiných stránek. Více o odkazech níže. 

• Odkazy 
Špatně vytvořený odkaz ztrácí svou informační váhu, proto je nutné psát do (X)HTML 
elementu a výstižný text charakterizující informace obsažené v odkazovaném souboru. 
Samozřejmostí je vyplnění atributu title.  

Příklad 1 Správnost vytváření odkazů 

správně: 

<a href=”./smlouvy/smlouva.pdf ” title=”otevři soubor Smlouva o pro-
nájmu”>Smlouva o pronájmu bytu (pdf)</a>  

 

špatně: 

Smlouva o pronájmu bytu <a href=”./smlouvy/smlouva.pdf”>zde</a>  

Další velkou chybou, se kterou se setkáváme dnes a denně, jsou obrázky umístěné do 
elementu a. Vyhledavače nerozpoznávají text v těchto obrázcích, a proto se obrázek 
respektive pozadí elementu a přiřazuje pomocí CSS. V souvislosti s odkazy se vysky-
tuje ještě jeden druh chyb a to při používání javascriptu. Jako příklad uvádím otevření 
souboru do nového okna. 

Příklad 2 Špatně vytvořený odkaz pomocí javascriptu 

<a href=”javascript:window.open(‘odkaz_do_noveho_okna.pdf’,’titulek’, 
’’);”>můj odkaz</a> 

Vyhledavače ignorují JavaScript, a proto tento odkaz přeskočí. Pokud si bude stránky 
prohlížet uživatel s vypnutým JavaScriptem, pak si tento odkaz neprohlídne také. Mu-
síme proto napsat odkaz tak, aby byl použitelný jak při zapnutém javascriptu tak i bez 
něj.  

Příklad 3 Správně vytvořený odkaz pomocí javascriptu 

<a href=”odkaz_do_noveho_okna.pdf” onclick=”window.open( ‘od-
kaz_do_noveho_okna.pdf’, ’titulek’, ’’); return false;”>můj odkaz</a> 

Při zapnutém javascriptu se otevře nové okno. Return false způsobí, že se do aktuální-
ho okna, tj. okna, ve kterém se odkaz nachází, neotevře soubor v odkazu. Vyhledávače 
a prohlížeče s vypnutým javascriptem otevřou odkaz do aktuálního okna.  
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• Při vytváření odkazů nepoužívat znak oddělovače „_“, protože Google ho neinterpre-
tuje jako oddělovač slov [8, 9]. V případě názvu souboru „výrobek_samsung_lednice“ 
Google zjistí, že se jedná o jedno slovo. Pokud chceme oddělovat slova v názvu mu-
síme použít „-“.  

• Při vytváření dynamického webu nepoužívat v URL parametr id [11], protože Google 
tento parametr interpretuje jako session_id (identifikátor uživatele, kde každý uživatel 
má jiný). Google akceptuje maximálně 2 parametry předané přes URL, proto je nutné 
se vyvarovat používání jednoho souboru a mnoha parametrů v URL. Pokud jiná mož-
nost není, pak existuje řešení přes mod_rewrite [10].  
Př:  http://www.mujweb.cz/parametr1/parametr2/index.html 
 mod_rewrite převede adresu na  
 http://www.mujweb.cz/index.php?dat=parametr1&kat=parametr2&page=stran

ka 
• Off-page faktory hodnocení stránek 

Základní předpoklad je, že pokud odkazuji na nějakou stránku, pak ji doporučuji. Dru-
hým předpokladem je, že stránka obsahuje podobné téma. Toto hodnocení nelze přímo 
ovlivnit. Hodnocení se počítá ze zpětných odkazů, tj. kolik stránek ukazuje na určitou 
stránku. Kolik stránek ukazuje na vaši, lze zjistit např. z www.alltheweb.cz dotazem 
link.all:www.myweb.cz -site:myweb.cz. Důvod, proč jsem pro zjištění nepoužil Goo-
gle, je v tom, že ve výsledku jsou stránky, které mají PR 4 a vyšší.  
Jediný způsob, jak zvýšit hodnotu off-page faktoru, je vytvořit takový obsah, aby na 
něj lidé odkazovali. Link exchange vznikne, pokud jedna stránka ukazuje na druhou  
a druhá na první. Některé firmy nabízejí, že za poplatek budou odkazovat na vaši 
www stránku (Link trading), Google toto trestá, penalizuje web.  

• On-page faktory hodnocení stránek 
Je vše, co mohu na stránce ovlivnit. Nejvíce je nutné optimalizovat www stránky na 
to, aby přístupnost informací byla stejná i bez grafiky. Stránky prochází a stahuje ro-
bot, který neumí interpretovat CSS, DHTML, JavaScript, text z obrázků atd. Velmi 
dobrým pomocníkem je Poodle Predictor [8], který nám zobrazí stránku tak, jak ji vidí 
robot.  

3.6. SEM – Search engine marketing 
Pokud uživatel chtěl zpřístupnit lépe www stránky vyhledavačům, snažil se optimalizovat 
jejich obsah. Optimalizaci pro vyhledavače se říká SEO (Search Engine Optimalization). 
Dnes je tento pojem vytlačován pojmem SEM (Search Engine Marketing) = marketing zalo-
žený na vyhledavačích. Odhadem je na světě asi miliarda webových míst [4], z toho je pouze 
16 procent podchyceno v katalozích a vyhledavačích, od nichž získává informace 80 % uživa-
telů. Vyhledavače na dotaz většinou vracejí velké množství dat, ze kterých běžný uživatel 
prohlédne jen prvních pár stránek výsledku.  
SEM formuluje strategii jaká data upřednostňovat a lze jej použít nejen v katalogu, ale i ve 
fulltextech a ve vyhledavačích pay-per-click (PPC). Význam SEM je v anglicky mluvících 
zemích značně větší než v Čechách. 
SEM využívá 3 typy internetových služeb: 

• Katalogy 
• Fulltexty 
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• Pay-per-click (PPC) vyhledavače 
Katalogy jsem popsal výše, ale nový pojem je PPC. Zástupce PPC je Overture (dříve Go-
To.com). V PPC nezáleží na optimalizaci www stránek, ale na volbě použitých slov na strán-
ce. Za dobré umístění se platí. Dobré umístění se získává v dražbě a platí se, pokud uživatel 
klikne na odkaz.  
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4. 

4.1. 

                                                

Webový Interface 
Pro realizaci mé diplomové práce jsem si vybral PHP. Můj výběr byl podpořen syntaxí jazy-
ka, tj. podobností s C. Protože pokud bych kladl větší nároky na rychlost, pak by přepsání do 
C kódu nebylo tak náročné. PHP jsem si vybral i proto, že je rychlé i ne na moc výkonných 
serverech.  
Při výběru programovacího jazyka je nutné zjistit, zda podporuje to, co pro realizaci projektu 
potřebujeme. V mém případě potřebuji, aby programovací jazyk umožňoval práci s XML, 
protože komunikace se systémem pro stahování a moduly pro dotazy komunikují v XML. 
Tento typ komunikace je sice náročný na přenos většího množství dat, ale umožňuje lepší 
konfigurovatelnost a čitelnost, respektive úpravu dotazu (pomocí XSLT transformace do jiné-
ho XML), aniž bych musel zasahovat do kódu. Dále potřebuji knihovnu pro generování ob-
rázků, popřípadě souborů pro Acrobat Reader (PDF). V neposlední řadě je nutné zjistit, které 
databáze prostředí nativně podporuje (komunikace se přes ODBC zpomaluje). 
 

Výběr programovací technologie 
V minulosti bylo možné generovat výstup pouze pomocí CGI (Common Gateway Interface). 
CGI podporuje většina webových serverů. Program CGI lze napsat v různých jazycích, kde 
nejznámějším je Perl. Webové servery interpretují CGI jako bránu mezi požadavky uživatelů 
a daty. Při požadavku se vytvoří nový proces, načte potřebné proměnné a spustí se. Po skon-
čení vykonávání programu načte webový server odezvu ze standardního výstupu stdout. Ne-
výhodou bylo, že pro každý požadavek se vytváří celý proces znovu. Tento problém byl od-
straněn technologií FastCGI a mod_perl pod webový server Apache. Další nevýhodou je či-
telnost kódu, protože některé konstrukce příkazů jsou na první pohled nesrozumitelné a trvá 
nějaký čas zjistit, co bylo autorovou myšlenkou.  
Další možností je využít technologie Microsoftu, tj. ASP (Active Server Pages). Pokud chcete 
používat ASP, potřebujete mít nainstalovaný PSW (Personal Web Server pro Win95, 98, ME) 
nebo IIS (Internet Information Server pro Win 2000 Professional, Server nebo Win XP Pro-
fessional, Server). ASP fungují na podobném principu jako PHP skripty, o kterých se zmíním 
níže.  
Kód v souboru *.asp15 je tvořen HTML a kódem ASP ohraničeným „<% … %>“. ASP nabízí 
obrovské množství tříd a nástrojů pro vytváření aplikací. Příklad zpracování požadavku: 

 
15 Je jasné, že nemusí být dáno, že soubory ASP mají koncovku *.asp, protože v nastavení serveru si můžete 
nastavit, aby interpretoval soubory s koncovkou html jako ASP. Samozřejmě je dodržování koncovky asp kon-
vencí. 
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 IIS - SERVER 
vitej.asp  
<html> 
<head> 
 <title>Vítej</title> 
</head> 
<body> 
<% 
Response.Write “Vítejte je právě 
“&Time()& “hodin” 
%> 
</body> 
</html> 

vitej.asp  
<html> 
<head> 
 <title>Vítej</title> 
</head> 
<body> 
Vítejte je právě 12:25:30 hodin 
</body> 
</html> 

Klient 
Internetový 
prohlížeč 

Požadavek 
vitej.asp 

 

Odpověď 
vitej.asp 

 

 
Obr 15 Zpracování požadavku klienta serverem. 

Na stejném principu pracuje PHP i JSP. Syntaxe ASP je podobná Visual Basicu. Nevýhodou 
je, že se v jednom kódu mísí kód, kterým se ovlivňuje vzhled a kód, kterým se obsluhují udá-
losti, respektive aplikační logika. Tím vznikají konflikty mezi designéry, kteří navrhují pomo-
cí (X)HTML a CSS vzhled aplikace, a programátory, kteří vytvářejí aplikační logiku. Posled-
ní verzí je ASP3.0.  
Před pár lety přišel Microsoft s novým řešením - ASP.NET (*.aspx), který má málo společné-
ho s předchozími verzemi ASP. Celé prostředí je založeno na běhovém prostředí .NET Fra-
mework 1.0 nebo 1.1. V ASP.NET lze použít ke psaní kódu všechny programovací jazyky, 
pro které existuje kompilátor do MSIL (Microsoft Intermediate Language). Druhou obrov-
skou výhodou je oddělení aplikační logiky od designu viz Obr 16.  
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Obr 16 Ukázka ASP.NET 

Soubor AktualniCas.aspx - design 
<%@ Page language="c#" Codebehind="AktualniCas.aspx.cs" AutoEventWireup="false"  Inhe-
rits="Demo.AktualniCas" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > 
<HTML> 
  <HEAD> 
   <title>AktualniCas</title> 
  </HEAD> 
<body> 
  <form id="AktualniCas" method="post" runat="server"> 
  <H1>Dnes je: 
  <asp:Label id="lblCas" runat="server" ForeColor="Red">Label</asp:Label></H1> 
  </form> 
</body> 
</HTML> 
 
Soubor AktualniCas.aspx.cs – aplikační logika 
using … 
namespace Demo 
{ 
  public class AktualniCas : System.Web.UI.Page 
  { 
    … 
    private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
   { 
     lblCas.Text = System.DateTime.Now.ToLongTimeString(); 
   } 
} 

Od firmy Microsoft se přesuneme k firmě Sun, která nabízí technologie JSP (Java Server 
Pages) a Java Serverlet.  Java Serverlet je program na straně serveru, který obsluhuje poža-
davky HTTP a vrací odpovědi jako HTTP. Implementace můžete najít na stránkách Sun nebo 
pod projektem Jakarta – tomcat na apache.org. JSP lze provozovat jak na webovém serveru 
IIS tak i pod Apache. Soubory mají koncovku *.jsp. Stejně jako .NET má své běhové prostře-
dí pro nezávislost na platformě, tak i JSP potřebuje JVM (Java Virtual Machine). Skripty ob-
sahují kód Javy, HTML a komponenty JavaBean. Při požadavku klienta server generuje od-
povídající serverlet, pokud neexistuje, spustí a odešle odpověď klientovi.  
Výhodou ASP.NET a JSP je použitelnost některých pomocných tříd (negenerujících 
(X)HTML) i v tlustých klientech, tj. aplikacích pro operační systémy.  
 
Při návrhu systému jsem zvažoval i možnost použít Cocoon. Cocoon [35] je "open source" 
framework pro vytváření internetových aplikací založených na XML. 
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4.2. 

4.3. 

                                                

Cocoon 
Cocoon lze použít jak pro generování dynamických stránek, tak pro vygenerování statického 
webu. Zdrojem jsou data ve formátu XML, která jsou postupně transformována do určitého 
výstupního formátu (PDF, HTML, XHTML, WML,..). Proces transformace je založen na 
rouře. Zpracování začíná HTTP požadavkem, tj. požadavkem na určitou stránku. Dalším 
článkem řetězce je modul na vygenerování dat, které mohou být buď formátu XML nebo na-
příklad z HSQL databáze distribuované s Cocoonem.  
Výběr správné šablony a dat má na starosti tzv. sitemap. Sitemap je soubor ve formátu XML 

, který určuje, že se pro požadavek souboru kontakt.html vytvoří příslušná data a vyge-
neruje výstup. Soubor kontakt.html fyzicky neexistuje. 
Obr 17

Obr 17 Příklad souboru sitemap.xmap 

<?xml version="1.0"?> 
<map:sitemap xmlns:map="http://apache.org/cocoon/sitemap/1.0"> 
  <map:pipelines> 
    <map:pipeline> 
 
      <map:match pattern="kontakt.html"> 
        <map:generate src="kontakt.xml"/> 
        <map:transform src="xml2html.xsl"/> 
        <map:serialize/> 
      </map:match> 
 
    </map:pipeline> 
  </map:pipelines> 
</map:sitemap> 

 

Cocoon nám umožní pro generování dat použít obdobu JSP, která se jmenuje XSP (XML 
Server Pages). Pro realizaci mé diplomové práce jsem se rozhodl tento modul nepoužít. 16 

PHP (Personal Home Page) 
PHP bylo vyvinuto v roce 1994 Rasmusem Lerdorfem pro sledování návštěvníků  
a v následujícím roce vydáno jako Personal Home Page Tools. V následujícím roce bylo pře-
psáno a vydáno jako PHP/FI 2.0 (Form Interpreter). V roce 1997 se stalo důležitou technolo-
gií pro vývoj webových aplikací. Parser přepsali Zeev Suraski a Andi Gutmans a v červenci 
1998 bylo vydáno PHP3. Od roku 2000 je k dispozici PHP4. 
PHP funguje na stejném principu jako ASP a JSP, kde v souboru *.php17 je kód (X)HTML 
s kódem PHP vymezeným znaky  „<?php //kód PHP.. ?>18. PHP je nezávislé na platformě 
a lze ho provozovat na různých webových serverech. Syntaxe je skoro stejná jako u C.  
Další možností je použití C, C++, které se většinou používá tam, kde klademe velké nároky 
na rychlost.  
 

 
16 Podle mého názoru je tento systém vhodný spíše pro prezentace větších internetových sídel nebo vytváření 
výstupů z jiných aplikací přes XML, kde neklademe velké nároky na rychlost. 
17 Pro verze PHP3 *.php3, jinak se používá označení *.phtml, *.php. 
18 Lze uvozovat v zkráceném tvaru tj. „<?”, nebo lze nastavit v konfiguračním souboru i „<%” jako má JSP a 
ASP. 
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4.4. 

                                                

Webové rozhraní pomocí PHP 
V této kapitole se nebudu zabývat popisem základních vlastností a možností PHP, ale zamě-
řím se na pokročilejší techniky návrhu. 
Při vytváření větších aplikací je nutné předem posoudit použití některých nástrojů nebo již 
vytvořených knihoven. Nejprve se budu zabývat použitím šablon. Jelikož některé weby jsou 
vytvářeny jako vícejazyčné, rozhodl jsem se přiblížit, jakým způsobem se vytváří. Velmi dů-
ležitou částí je ošetření chyb a výjimečných situací. Další kapitoly se týkají psaní PHP kódu, 
vytváření víceuživatelských prostředí a používání XML a XSLT v PHP.19 

4.4.1. Použití šablon20 
Šablony slouží k oddělení (X)HTML kódu od PHP kódu a k definování často opakujícího 
kódu. Vím o dvou nástrojích pro realizaci šablon: první je FastTemplate a druhý P.E.T. (Pro-
cessor Engine for Templates).  
 
FastTemplate 
Je velmi často používaný balík PHP. Vstupem pro zpracování může být jedna i více šablon 
uložených v jiných souborech. Tyto šablony obsahují proměnné, které jsou nahrazovány tex-
tem nebo výstupem jiných šablon.  
Nejdříve si musíte vytvořit jednotlivé šablony, kde místa, které chcete nahradit, uzavřete do 
složených závorek viz . Následně vytvoříme soubor, který z šablon(y) vytvoří vý-
stup. 

Příklad 4

Příklad 4 Jednoduchý příklad šablony FastTemplate  (soubor main.tpl) 

<html> 

<head> 

 <title>{TITLE}</title> 

</head> 

<body> 

{CONTENT} 

</body> 

</html> 

Na začátku skriptu musíme vložit příslušnou knihovnu pro generování výstupu z šablon, pak 
naplníme hodnoty proměnných  a vypíšeme vygenerovanou stránku. 

 
19 XML a XSLT se zabývám, protože webmapu vytvářím ve formátu XML. Z tohoto formátu lze pak pomocí 
XSLT transformací převést na různé tvary. 
20 V praxi jsem se setkal ještě s jiným způsobem a to, že se do (X)HTML kódu na místo, kde má být PHP kód, 
zapisovaly XML elementy. Ke každému souboru existoval soubor, ve kterém byl v odpovídajících XML ele-
mentech zapsán PHP kód. Pro oddělení vývoje mezi grafiky a programátory to bylo docela dobré řešení, ale při 
ladění musel programátor udělat mezikrok tím, že nejdříve soubory mergoval, tj.vyměnil XML elementy 
z jednoho souboru kódem PHP z druhého. Další nevýhodou byla nepřehlednost kódu. 
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Příklad 5 Vygenerování výstupu ze šablony 

<?php 

 include (“class.FastTemplate.php”); 

 $template = new FastTemplate(“./templates”); 

 $template->define(“main”=>”main.tpl”); 

 $template->assign(“TITLE”, ”Moje prvni sablona”); 

 $template->assign(“CONTENT”, “Tak to je body”); 

 $template->parse(“GLOBAL”, ”main”); 

 $template->FastPrint(); 

?> 

FastTemplate podporuje i opakující se prvky tzv. dynamický bloky, tj. např. šablona pro výpis 
řádků tabulky. Hloubka dynamických bloků je omezena na jednu úroveň, čímž dynamický 
blok nemůže obsahovat jiný. Informace jsem čerpal z [50]. 
 
P.E.T. ( Processor Engine for Templates) 
P.E.T. je v podstatě jedna třída, stejně jako FastTemlapte, kterou vkládáte pomocí příkazu 
include do svých skriptů. Ve zdrojovém souboru (X)HTML jsou označeny části pro vkládání 
pomocí komentáře a složených závorek <!—{name} -->. Tento příklad slouží pro vložení 
jednoduché hodnoty. Pokud potřebujeme vložit opakující se sekvenci musíme použít <!—
begin loop {name} -->, pro označení začátku opakující se části  a <!—end loop --> pro ukon-
čení. Opakovací části v systému P.E.T. lze libovolně vnořovat. Poslední možností je vložení 
souboru pomocí <!--#include virtual=”menu.html” -->. Po vytvoření šablony je třeba vytvo-
řit obslužný skript, který připraví proměnné, načte šablonu, zpracuje a zobrazí na výstup. Vý-
sledek zpracování se pošle klientovi až po zpracování šablony. 
 
Závěrem bych chtěl poznamenat, že bych šablony použil pro stejné aplikace jako Cocoon. Pro 
standardní typy webových stránek je to dle mého názoru nejlepší způsob. Z hlediska hodno-
cení, který systém bych preferoval, to už nechávám na čtenáři. Z mého hlediska se mi líbí více 
programový balík P.E.T., protože grafikovi se lépe ladí a programátor má větší přehled o 
struktuře stránky. 

4.4.2. Podpora vícejazyčných interface v PHP 
Většina webových aplikací podporují zobrazování v různých jazykových verzích.  
Vícejazyčné weby lze vytvářet několika způsoby. Při vytváření statických webů, kterými se 
nebudu zabývat, se musí každá jazyková verze vyskytovat odděleně. Zajímavější je to u dy-
namických webů.  
Základní myšlenka spočívá ve vytvoření slovníku, kde se na příslušná místa stránky vkládají 
texty ve vybrané jazykové verzi. Tento „překlad“ lze realizovat různě. 
Jednou z možností je vytvoření souborů s danou jazykovou verzí a v daném kódování, kde 
text je přiřazen do proměnné. Tento postup využívá např. PhpMyAdmin_2.5.3. Podobným 
způsobem je realizované PhpPgAdmin, kde překládané texty jsou v asociativním poli, 
v oddělených souborech. Poté, co si uživatel vybere jazyk, se nastaví příslušné kódování  
a vloží se soubor pro jazykovou verzi.  ukazuje použití asociativního pole. Pokud 
chcete ve funkci používat globální proměnné, musíte napsat klíčové slovo global následované 
jejich seznamem. Při použití asociativního pole tedy stačí napsat global $arrLang;. V prvním 
případě by se museli vyjmenovat všechny proměnné, které budete potřebovat.  

Příklad 6
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english.php 
<? 

 $arrLang[‘strWelcome’] = ‘WELCOME!’;

?> 

czech.php 
<? 

 $arrLang[‘strWelcome’] = ‘Vítejte’; 

?> 

index.php 

<? 

 if ( StrCmp($lang,‘cz’) == 0 ) 

  include (‘czech.php’); 
 else 

  include (‘english.php’); 
 print($arrLang[‘strWelcome’]); 

?> 
Příklad 6 Vícejazyčný web pomocí asociativního pole 

imo tento způsob lze vytvořit konfigurační soubor INI nebo soubor ve formátu XML. Vy-
vořením vlastních funkcí pak z daných souborů načítat příslušné hodnoty.  
okud server, na kterém vytváříte vaši webovou aplikaci, nepodporuje GetText, potom prav-
ěpodobně použijete jednu z předchozích možností. 

4.4.2.1. GetText 
etTextové funkce implementují NLS (Native Language Support) API, které lze využít pro 
ytváření vícejazyčných aplikací. GetText lze použít pro velkou řadu programovacích jazyků 
ako C, C++, Lisp, Java, Perl, PHP, Python, atd..  uvádí použití GetTextu v PHP.  Příklad 7

Příklad 7 Použití funkce gettext 
  

<?php 

putenv("LANG=en"); 

putenv("LANGUAGE=en"); 

setlocale (LC_ALL, "en"); 

$domain = 'messages'; 

bindtextdomain($domain, "./locale"); 

textdomain($domain); 

echo gettext("Welcome dear friends"); 

?> 

 prvním kroku nastavím jazykové prostředí a poté nastavím, v jaké adresářové struktuře má 
ettext hledat příslušný soubor. V tomto případě má tvar: 

./locale/en/LC_MESSAGES/messages.mo.  

oubor messages.po se generuje pomocí xgettext -L PHP --sort-by-file -f files.txt, kde 
 souboru files.txt jsou jednotlivé soubory, ve kterých se mají vyhledávat gettext řetězce, které 
e mají zpracovávat.  
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Vygenerovaný soubor messages.po má následují tvar: 

ome dear friends" 

to je nutné použít msgmerge. V části 
říloha – použití GetText přikládám dávkové soubory. 

 

ROR. Každá z těchto chyb má různou váhu důležitosti. Tato 

g([int level]). Toho lze 

kterých adresářích nešly načíst. Pro ostrý režim 
zobrazuji obecný popis chyby. 

 kde je vidět přenositel-

#: admin/index.php:73 

msgid "Welc

msgstr "" 

Po doplnění msgstr položek se musíte vytvořit binární soubor messages.mo pomocí příkazu 
msgfmt -o messages.mo messages.po. Tento soubor se umístí do příslušné cesty. Při vykoná-
vání skriptu se postupně nahrazují texty podle tohoto souboru. Pokud je msgstr nevyplněný, 
pak funkce vrátí msgid. Když změníte PHP soubory (použití gettext) a opakovali by jste tento 
postup, pak se všechny hodnoty msgstr vymažou. Pro
P

4.4.3. Ošetření chyb 
Jedna z nejdůležitějších částí vytváření velkých aplikací je ošetření chyb a výjimek. PHP od 
verze 4.0.1 nám umožňuje zaregistrovat si obslužnou funkci, která je vyvolána po výskytu 
chyby. PHP samo může generovat několik různých typů chyby xx_NOTICE, xx_WARNNIG, 
xx_ERROR. Programátor má k dispozici uživatelské chyby typu USER_NOTICE, 
USER_WARNNING, USER_ER
váha závisí i na nastavení PHP.  
V konfiguračním souboru se nachází direktiva error_repoting, kde se dá nastavit, jaké chyby 
se mají zobrazovat. Standardně je nastavena na hodnotu E_ALL & ~E_NOTICE, což zname-
ná, že hlásí všechny chyby mimo xx_NOTICE. Pro „čisté“ PHP doporučuji zobrazovat 
všechny typy chyb, protože v příkladě výše PHP neupozorňuje na neinicializované proměnné. 
Hodnoty error_reporting lze nastavit i pomocí funkce error_reportin
využít pro případy, když nemáte přístup ke konfiguračnímu souboru. 
Po vyvolání chyby se zavolá funkce, kterou jsme zaregistrovali jako obsluhu chyby a předají 
se jí parametry jméno souboru, řádek souboru, kde se chyba vyskytla, dále pak číslo chyby  
a popis. Posledním argumentem jsou hodnoty všech proměnných. V obslužné funkci můžeme 
buď chybu zobrazit, nebo ji přejít a zapsat do logu, nebo např. odeslat e-mail informující  
o vzniklé chybě. Tento způsob ošetření chyb neumožňuje hierarchicky zobrazit posloupnost 
chyb, respektive která chyba vyvolala jinou. Dále nám neumožňuje zobrazování různých chy-
bových zpráv v různých režimech. Jako dva základní režimy bych považoval režim ladění  
a ostrý režim. Programátorovi se zobrazí všechny úrovně chyb při ladění, tj. mohu zobrazovat 
údaje typu SQL dotaz, nebo které soubory v 

4.4.4. XML v PHP 
Podrobnější popis XML naleznete v knihách citovaných v literatuře. 
XML je textový soubor obsahující XML elementy pro odlišení významu jednotlivých částí 
textu. XML je nezávislé na platformě, je vytvářeno a kontrolováno konsorciem W3C. Používá 
se pro komunikaci mezi jednotlivými programy, pro Webové služby, pro konfigurační soubo-
ry místo INI souborů nebo pro uchování dat. Jedna z aplikací XML,
nost souborů a čitelnost pouhým textovým editorem, je Open Office. 
Parser soubory XML dělí na několik částí: počáteční element, koncový element a obsah ele-
mentu. Parsery existují dva druhy, kde jeden je založen na událostech a druhý na struktuře. 
Představitel parseru založený na událostech SAX (Simple API for XML) je v PHP expat. 
Událost je výskyt počátečního, koncového elementu nebo datové složky. Druhou skupinou 
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jsou parsery založené na struktuře DOM (Dokument Object Model), např. libxml. S DOM 
parsery mohu s dokumentem různě manipulovat, tj. přidávat a odebírat elementy. 

 jste chtěli používat SAX parser, doporučuji prohlédnout si PHP 

 

                                                

XML 
 
SAX 
Sax parser v PHP funguje tak, že nejdříve vytvoříme instanci parseru, pak zaregistrujeme jed-
notlivé obslužné funkce pro počáteční a koncový element a pro data. Dalším krokem je zpra-
cování souboru a nakonec uvolnění parseru. V příkladě níže uvádím jednoduchou ukázku 
použití parseru. Pokud by
knihovnu gogoXML. Tento balík se skládá z několika tříd, které umožní podobnou funkčnost 
jako DOM XML v PHP. 

tion startElement($parser, $name, $attrs) {  

tion endElement($parser, $name) {  

tion characterData($parser, $data) {  

);  
startElement", "endElement");  
rser, "characterData");  

!($fp = fopen($file, "r"))) {  

            xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)),  
nt_line_number($xml_parser)));  

<?php  
$file = "data.xml";  
func
       print "&lt;$name&gt;";  
}  
 
func
       print "&lt;/$name&gt;"; 
}  
 
func
   print $data;  
}  
 
$xml_parser = xml_parser_create();  
xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, true
xml_set_element_handler($xml_parser, "
xml_set_character_data_handler($xml_pa
 (if

   die("could not open XML input");  
}  

 
while ($data = fread($fp, 4096)) {  
   if (!xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp))) {  
       die(sprintf("XML error: %s at line %d",  
       
                   xml_get_curre
   }  
}  
xml_parser_free($xml_parser);  
?>

Příklad 8 Příklad jednoduchého SAX parseru v PHP 

DOM XML21 
Jelikož je komunikace v systému navržena přes XML, pak generuji XML dotazy přes parser 
založený na struktuře. V PHP máme na vytváření takového dokumentu mnoho tříd. Základem 

 
21 Při využívání tohoto modulu doporučuji předem zkusit, zda-li funkce funguje tak, jak je napsáno v manuálu, 
protože u velkého množství je udáno, že se jedná o experimentální funkce. Pokud zjistíte, že funkce nefunguje 
tak, jak je napsáno v nápovědě, zkuste si stáhnout nejnovější verzi PHP z www.php.net, nebo si projděte nějaké 
z diskusních fór věnovaných PHP. Pokud ani to nepomůže, pak doporučuji nahlédnout přímo do zdrojových 
kódů. Funkce označené jako deprecated nedoporučuji vůbec používat, protože se s velkou pravděpodobností 
v další verzi neobjeví. 
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je třída DomDocument, která nám umožňuje vytvářet elementy, atributy, komentáře a textové 
uzly. Pro práci s elementy je třída DomElement, která nám umožňuje, přidávat, odebírat  
a zjišťovat, zda daný element obsahuje příslušné atributy. Pro zjišťování informací o atribu-
tech máme třídu DomAttribute. Pohyb a modifikaci po uzlech zajišťuje DomNode.  
kroku si vytvořím XML dokument, kterému parametrem předávám hodnotu verze XM

V prvním

y = $doc->html_dump_mem(); 

L. Dále 
 

 
Příklad 9 Vytvoření dotazu na vytvoření webmapy pomocí DOM XML 

 

mací o formátování. Vy pouze 

 vytvořit jiný formát jako (X)HTML, RTF, PDF. Tuto možnost 

ovnávání, šířku stránek a jiné možnosti formátování. XSL-FO je mno-

                                                

musím vytvořit jeden kořenový element, do kterého budu vkládat jiné elementy22. Příklad 9
ukazuje použití DOM XML. Výstup tohoto příkladu je vidět v první části na Obr 23.  

OST['strLanguage']); 

l'])); 

istofcontenttypes"); 

$doc->append_child($contenttypes); 

$doc = domxml_new_doc("1.0"); 

$root = $doc->create_element("hiearchicalmap"); 

$root = $doc->append_child($root); 

$root->set_attribute ("maxlevel", $_POST['intDeep']); 

$root->set_attribute ("starturl", $_POST['strBaseUrl']); 

$root->set_attribute ("language", $_P

$text = $doc->create_text_node(HtmlSpecialChars($_POST['strUr

$text = $root->append_child($text); 

$contenttypes = $doc->create_element("l

$strXmlQuer

4.4.5. XSLT v PHP 
XSLT (Extensible Stylesheet Language (XSL) Transformations) se používá pro transformaci 
dat do jiného formátu než XML nebo do jiného XML. Druhou možnost využijeme, když po-
třebujeme upravit data vygenerované z jedné aplikace tak, aby byly použitelné pro jinou. Pří-
kladem by mohlo být uložení souboru z Microsoft Excelu ve formátu XML. Pokud si tento 
soubor otevřete, zjistíte, že se mimo dat uložilo spousta infor
potřebujete mít soubor, kde budou v XML struktuře hodnoty jednotlivých sloupců. Pak vytvo-
říte XSLT pro transformaci z jednoho XML do jiného XML.  
Druhou možností je z XML
využijete např. pokud uchováváte informace ve formátu XML a chcete je distribuovat 
v publikovatelnější podobě. 
XSLT je podmnožinou širší specifikace XSL (Extensible Stylesheet Language). XSL [odvo-
zeno z DSSSL (Document Style Semantic and Specification Language)] se skládá 
z formátovací části XSL-FO a XSLT. XSL-FO (Formatting Object) určuje přesné formátová-
ní dokumentu, tzn. jak mají být XML data reprezentována na obrazovce. Můžeme nastavit 
šířku okrajů, písmo, zar
hem více obsáhlejší jazyk než XSLT. Jedno z nejčastější využití XSL-FO je generování vý-
stupu do formátu PDF. 

 
22 Elementy, které neobsahují žádnou hodnotu (tzv. prázdné) lze v XML napsat <element />. Jelikož je toto 
XML generováno přes DOM XML, používal jsem funkce, které tato knihovna nabízí. Při přidání prázdného 
elementu vloží element jako počáteční a koncový, který neobsahuje hodnotu: <element></element>. Z hlediska 
funkčnosti to nemá vliv, akorát se přenáší větší množství dat, než je potřebné. 
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XSLT 1.0 byla dokončena 16. listopadu 1999. Poté byl uvolněn pracovní koncept XSLT 1.1, 
který byl později zrušen a začal se vytvářet XSLT 2.0.  
elikož XSLT je základním prvkem realizace mé diplomové práce, tak se jím budu zabývat 

 level2 a XPath 1.0. Sablotron je implemen-

rvovat XSLT zdroje, což vytvoříme funkcí 

jí direktivy pro vkládání 
ástí z jiných souborů (<xsl:include> a </xsl:import>) je potřeba před transformací nastavit 

URI, kde se dané soubory vyskytují pomocí funkce xslt_set_base(). 
 

bsahuje 
v ožství funkcí pro práci s obrázky, kreslení geometrických tvarů, práci s textem, 
p arvami. Příklad 10 ukazuje jakým způsobem vytvořit jednoduchý obrázek.  

íčky. ImagePng způsobí odeslání do prohlížeče. Nakonec je nutné zrušit 
instanci obrázku. Generování složitých obrázků nebo grafů není jednoduché. Podrobný popis 
naleznete v [59, 61]. 

J
více. Podrobnější informace naleznete v [62].  
 
XSLT transformace jsou v PHP realizovány pomocí Sablotronu [52]. Sablotron je balík ná-
strojů pro XML. Implementuje XSLT 1.0, DOM
tován v C++ a využívá expat [53] jako XML Parser.  
Před používáním si přečtěte přílohu Instalace.  
Před transformací je potřeba vytvořit a reze
xslt_create(), která vrací ukazatel na XSLT resource. Po provedení potřebné transformace se 
musí uvolnit zdroje pomocí funkce xslt_free(). 
Pro transformaci se použije xslt_process(), kde lze podle parametrů ovlivnit z jakých zdrojů 
transformaci vytvořit. První možnost je, že vstupem je soubor XML, XSLT a výstup se zapíše 
do souboru. Další možnost je, že funkce vrátí výsledek transformace. Poslední varianta umož-
ňuje XML a XSLT data předat jako řetězce. Pokud soubory obsahu
č

4.4.6. Vyváření obrázků 
Pro generování a ázky se v PHP využívá GD knihovna. API jazyka PHP opráci s obr

elké mn
ísmy a b

<?php 

Header("Content-type: image/png"); 

$pic = ImageCreate(150,150); 

$colBox = ImageColorAllocate($pic,0,0,0); 

$colLine = ImageColorAllocate($pic,255,255,255); 

, 0, 150, 150, $colLine); 

0, 0, 150, $colLine); 

ePng($pic); 

ImageDestroy($pic); 

?> 

ImageLine($pic, 0

ImageLine($pic, 150, 

Imag

Příklad 10 Vytvoření jednoduchého obrázku 

Nejprve se odesláním hlavičky oznámí prohlížeči, že jde o obrázek. Poté se vytvoří instance a 
nastaví se barva pozadí. Nyní lze do obrázku kreslit geometrické tvary a texty. V příkladě 
výše vytvářím úhlopř
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5. 

5.1. 

Realizace 

Základní implementace v PHP 
Uživatelské prostředí je vytvořeno pomocí XHTML1.0 a CSS. Každá stránka se skládá 
z několika částí. První částí je skript, který generuje XHTML hlavičku a dle potřeby vkládá 
odkazy na CSS, nebo generuje meta element pro obnovu stránky. Další částí je hlavní nabíd-
ka. Ta má tři různé vzhledy: pro anonymního uživatele, pro registrovaného a pro administrá-
tora. Poslední částí je vložení konce XHTML stránky. Pak každá stránka vypadá viz  

.  Příklad 11

Příklad 11 Výstupní skript 
 

<? 

$strPageTitle = 'SEngine'; 

require_once ('./prepend_basic.php'); 

require_once ($_LIB["includes_dir"].'header.php'); 

require_once ($_LIB["includes_dir"].'top.php'); 

$cUserLogin = new CAdminUsers(''); 

if($cUserLogin->CheckPerms('index',$_SESSION['cUser']->GetPermissions(),  
$_SESSION['cUser']->GetGroup())) 

{ 

?> 

<!--  START TEXT  --> 

Obsah stránky 

<!--  END TEXT  --> 

<? 

} 

else 

  echo 'Access denied'; 

require_once ($_LIB["includes_dir"].'footer.php'); 

?> 

Před zobrazením obsahu stránky zkontroluji, zda má uživatel potřebná práva.  
Webové rozhraní jsem vytvořil jako vícejazyčné pomocí GetText viz 4.4.2.1 - v současné ver-
zi se slovníkem v anglickém jazyce. 

5.1.1. Ošetření chyb 
V důsledku úvah v kapitole 4.4.3 jsem vytvořil balík tříd obsluhující uživatelské chyby. Zá-
kladem je chyba obecného typu. Tato základní chyba je globální objekt. Do tohoto objektu 
přidávám ukazatele na jiné chyby v jiné úrovni nebo chyby dané úrovně. Chyby uchovávám 
ve formátu XML. Pro zobrazení do prohlížeče používám transformaci XSLT do (X)HTML. 
Informace ve formátu XML uložím do logu chyb.  
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Někteří programátoři při výskytu chyby ukončí zpracování skriptu, jiní vypíší informaci 
$

$

$

i

{

}

P

o
z
s

Z
c
b

Z
C
T
d
T
n
j

strSql = "SELECT * FROM files"; 

cDebuger->Debug('SQL',$strSql); 

cSql->Query($strSql); 

f($cSql->IsError()) 

 

$cError->AddError('Error in query.',$cSql-> GetErrorDescription(), 
$cSql-> GetErrorNumber(),__LINE__,__FILE__); 
  

Příklad 12 Ukázka obsluhy jednoduché chyby 

říklad 12

 chybě a pokračují dál ve zpracování. Já jsem použil druhou možnost. Při výskytu chyby ji 
aznamenám a pokračuji ve zpracování mimo části, které chyba ovlivní. Na konci zpracování 
kriptu vypíši seznam vzniklých chyb. Jednoduchý příklad přidání chyby v 0-té úrovni uvádí 

. 
ajímavější případ nastane při vyvolání chyby na jiné úrovni viz , tj. v nějaké funk-
i nebo v nějakém objektu. Pak v té funkci nebo objektu vytvořím nový objekt příslušné chy-
y a předám mu ukazatel na chybu nadřazenou.  

Příklad 13

Příklad 13 Ukázka vnořené chyby 
 

function GetQueueInfo($intIdQuery) 

{ 

 GLOBAL $cError; 

 … 

 … 

$cSql->Query($strSql); 

 if($cSql->IsError()) 

 { 

  $myError = new CErrorDB('Error getting queryqueue list.',  
  $cSql,__LINE__,__FILE__,&$cError); 

  return false; 

 } 

} 

 

if(!GetQueueInfo($intIdQuery)) 

{ 

$cError->AddError('System Error',$cSql-> GetErrorDescription(), 
$cSql-> GetErrorNumber(),__LINE__,__FILE__); 

} 

ákladní objekt je typu obecná chyba a z něho jsou odvozené jiné třídy: CErrorDB, 
ErrorSys, CErrorXslt. 
řída CErrorDB je pro chyby SQL příkazů. Obsahuje navíc jeden parametr specifikující SQL 
otaz. Popis chyby a číslo chyby se nastavuje podle chybových zpráv, které odešle databáze.  
řída CErrorSys je určená pro systémové chyby, tj. pro případy, že daná proměnná nemá hod-
otu, kterou má mít, např. proměnná action nabývá 4 hodnot: browse, insert, delete, edit. Při 
iné hodnotě generuji chybu. 
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Třída CErrorXslt je vytvořena při chybě vzniklé během převodu XML dokumentu na jiný 
formát. 

Obr 18 UML Diagram tříd pro ošetření chyb 

CErrorSys CErrorDB CErrorXslt 

CError

5.1.2. XSLT 
Jelikož během průběhu vývoje vznikaly různé změny ve funkcích, implementoval jsem třídu 
CXsltTransform, která zajišťuje transformace. Tato třída hlavně podporuje transformace za-
dávané řetězci, ale obsahuje i metody pro zpracování souborů. Transformace následně vypadá 
viz .  Příklad 14

Příklad 14 Použití CXsltTransform v PHP 
 

$cXsl = new CXsltTransform($strXml, $strXslt); 

if( !$data = $cXsl -> TransformStrings () ) 

{ 

$pXsltError = new CErrorXslt('Error Transforming data.', $cXsl-> 
GetErrorMessage(),$cXsl->GetErrorNumber(),__LINE__,__FILE__,&$cError); 

} 

$cXsl -> Free(); 

5.1.3. Grafy 
Grafické výstupy realizuji pomocí knihovny JpGraph (http://www.aditus.nu/jpgraph/). Tato 
knihovna umožňuje vytvářet velké množství sloupcových a koláčových grafů. 

5.1.4. Uživatelé 
Systém rozlišuje dva typy uživatelů - anonymní a registrované. Při přístupu uživatele na 
stránky je vytvořen objekt definující daného uživatele. Výchozí hodnoty jsou nastaveny na 
anonymního uživatele, tj. jeho práva, skupinu a jedinečný identifikátor. Po přihlášení do sys-
tému se nastaví informace podle autorizace a nastaví se příslušný vzhled prostředí. 
Pro účely pozdější analýzy chování uživatelů se do tohoto objektu ukládají informace o tom, 
z jaké stránky na jakou se uživatel pohyboval a jak dlouho na ní strávil. Tyto informace lze 
použít například pro automatickou aktualizaci dat, která jsou nejčastěji vyžadována. 

5.2. Popis navrženého rozhraní 
Rozhraní se skládá z několika základních částí: 

• Uživatelské dotazy – dotazy, které uživatel do systému zadal. 
• Stažení dat – rozhraní pro vytvoření požadavku na stažení www stránek. 
• Webmapa – rozhraní a způsob vytvoření webmapy, popsáno v kapitole 5.2.3. 
• Zobrazení výsledků – zobrazení výsledku dotazu. 
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• Validace – ověřuje validitu všech (X)HTML stránek daného webu. 

5.2.1. Uživatelské dotazy 
V této části se uživateli zobrazují jeho dotazy pro zpracování. Zobrazení se dělí podle typu 
balíku do kterého dotaz patří. Standardní balíky jsou sengine, downloader, mapgenerator.23 
Každý balík je v podstatě jeden XSLT soubor. Pod každým balíkem se může vyskytovat růz-
né množství modulů, tj. šablon viz . Obr 19

Obr 19 Struktura dotazů 

 

mapgenerator 

hierarchicalmap 

contenttypestatistic 

Balík, soubor mapgenerator.xslt 

Moduly, tj. jednotlivé šablony  
(<xsl:template match=”hierarchicalmap”>… 
</xsl:template>) 

 

Dotaz pro vytvoření hierarchické mapy patří do balíku mapgenerator. Ukázka tohoto balíku je 
na Obr 26.  
V části downloader  se zobrazuje, které adresy uživatel zadal ke stahování. Sekce mapgenera-
tor je určena pro zobrazování dotazů na vygenerování map webů.  
Každý záznam obsahuje informace o modulu daného dotazu, dále pak stručný výpis dotazu, 
který se po přejetí myší zobrazí celý. Další důležitou informací je datum poslední aktualizace 
a doba vykonávání dotazu, popřípadě vypsání chyby, která vznikla v průběhu vykonávání 
dotazu. U každého dotazu si může uživatel prohlédnout, jak systém postupoval, tj. log. 
V případě, že uživatel nadále dotaz nepotřebuje, může jej odstranit. Pokud na dotaz ukazují  
i jiní uživatelé odstraní se pouze vlastnictví dotazu uživatelem, jinak se smaže i dotaz. Tato 
relace je zobrazena na Obr 20, kde v tabulce query jsou dotazy všech uživatelů a seznam uži-
vatelů je v tabulce userlist. Tabulka queryuserowner vyjadřuje vazbu N:M mezi uživatelem  
a dotazem.  

 query userlist queryuser
owner 

 
Obr 20 ER diagram vztahu uživatel x dotaz 

U některých typů dotazů jako vygenerování hierarchické mapy, lze výsledky dotazu zobrazit. 
Dotazy lze aktualizovat odesláním do fronty pro zpracování. 

                                                 
23 Seznam balíků se načítá z databáze, proto stačí přidat nový balík do databáze a tím se zobrazí jako další po-
ložka. 
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5.2.2. Stažení dat 
Stažením dat se zabývá diplomová práce [56]. Já jsem pouze implementoval vytvoření dotazu 
pro vyhledávání a následné zobrazení stavu v sekci uživatelské dotazy (kapitola 5.2.1), kde 
uživatel vidí všechny dotazy, které systému odeslal na zpracování. 
Stahování dat může vytvořit pouze registrovaný uživatel.  
Vstupem pro stahovací modul jsou následující informace: 

1. Počáteční URI24, tj. adresa webového sídla, které se má stáhnout. Je nutné zadat 
i jméno souboru.25 Před odesláním kontroluji, zda zadaná adresa existuje a zda je 
v platném tvaru. Pokud chci stahovat více URI najednou, pak se jednotlivé adre-
sy oddělí čárkou. 

2. Položka autorefresh umožňuje aktualizaci dat po určitém časovém intervalu. 
3. Další volba umožňuje stahování pouze odkazů nebo stažení všech informací (od-

kazů i obsahu). Stahování odkazů je rychlejší, ale neumožňuje plnohodnotné vy-
hledávání. Uchovávají se pouze texty v odkazech a titulcích stránek. 

4. Volba stáhnutí do cache je spíše využívaná pro ladění nebo pro zpětnou rekon-
strukci databáze. Způsobí, že se wgetem stažená data uchovávají na disku. 

5. Hloubka vnoření určuje, kolik úrovní webu se má stahovat. 
6. Pro složitější weby je možné použít pravidla pro specifikování, které URL adre-

sy nebo parametry URL adres ignorovat. 
7. Po odeslání formuláře se zkontrolují všechny vstupní informace a na základě 

nich se vytvoří pomocí DOM XML požadavek na stahování, který se uloží do 
fronty pro zpracování. Stav zpracování lze sledovat v sekci uživatelské dotazy. 

5.2.2.1.Kontrola existence URL 
Zjistit existenci URL lze dvěma způsoby. První, je použít funkci fopen, kterou se pokusím 
otevřít soubor pro čtení. Při neúspěchu soubor neexistuje. Tato funkce nefunguje správně, 
pokud je mezi serverem a URL adresou proxy server. Použití této funkce se hodí spíše pro 
manipulaci s daty na disku.  
Z tohoto důvodu jsem použil funkci pro komunikaci na úrovni socketů (Nestandardizované 
softwarové programovací rozhraní (API) mezi aplikací a zásobníkem protokolu TCP/IP). 
Funkce se jmenuje fsockopen. S jejím použitím mohu přistupovat k různým portům a data 
získávám pomocí požadavků HTTP protokolu: GET, HEAD. Požadavek GET vrací HTTP 
hlavičku a obsah dokumentu. HEAD vrací pouze hlavičku. Pro zjištění existence souboru je 
dostačující pouze požadavek typu HEAD.  ukazuje jakým způsobem získám HTTP 
hlavičku. Poté stačí analyzovat odpověď, tj. hledat řetězec HTTP 1.? 200 OK. Je-li odpověď 
HTTP 200, znamená to, že dokument existuje. Dále můžeme obdržet odpovědi 404 - nenale-
zeno, 403 - zakázáno nebo 5xx - chyba serveru. 

Příklad 15

                                                 
24 URI (Universal Resource Identifier) je adresa ve formátu protokol://doména/adresář/soubor.html, tj. jedineč-
ný identifikátor. URL (Universal Resource Locator) má tvar protokol://doména/adresář/soubor.html nebo proto-
kol://doména/adresář/. 
25 Toto omezení je dáno použitím utility wget pro stahování. Pokud jméno nezadáte, tak si wget vytvoří soubor 
index.htm, přičemž na serveru může být výchozí soubor úplně jiný (např. index.php). 
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Příklad 15 Použití fsockopen při připojení přes proxy server 

define(‘PROXY_HOST‘,‘proxy.felk.cvut.cz‘); 

define(‘PROXY_PORT‘,80); 

define(‘TIMEOUT‘,80); 

$strFile = ‘http://www.mypage.cz/index.php’; 

$arrHttpResult = array(); 

$fp = @fsockopen(PROXY_HOST, PROXY_PORT,$errno, $errstr, TIMEOUT); 

if ($fp === false) 

{ 

  $MycError = new CErrorSys('Error Getting HTTP info', 'GetHTTPRe-
sult:'.$strFile,$errno,__LINE__,__FILE__,&$cError); 

} 

else 

{ 

fputs($fp, "HEAD $strFile HTTP/1.1\r\nHost:".PROXY_HOST."\r\n\r\n"); 

while (!feof($fp)) 

  array_push ($arrHttpResult,fgets ($fp,4096)); 

fclose ($fp); 

} 

5.2.3. Zobrazení výsledků 
V této části se zobrazují výsledky dotazů. Vstupem je jedinečný identifikátor dotazu a zpra-
cování prochází následujícími kroky: 

1. Načtu informace o dotazu a podle typu dotazu zobrazím příslušnou nabídku.  
2. Po zvolení příslušné položky nabídky zjisti, zda daný dotaz již nebyl vytvářen, tj. ne-

existuje-li v cache. Jestliže ano, zobraz jej uživateli. Pokud ne, pak načti data, trans-
formuj je do příslušného tvaru a odešli klientovi. 

5.2.4. Validace 
Validace je jedním z výstupů, který lze získat z webmapy. Validaci vytvářím tak, že načtu 
všechny soubory (X)HTML a postupně je odesílám validátoru z w3.org 
(http://validator.w3.org/check?uri=http:%2F%2Fwww.mujweb.cz%2Findex.html). Výsledek 
analyzuji a zobrazím výsledek validace. Příklad výstupu validace přikládám v příloze 8.3.3. 

5.3. Vytvoření webmapy 
Vytváření webmapy vychází z kapitoly 2. Webmapu vytvářím ze znalosti odkazů. Proces pro-
bíhá v několika krocích:  

1. Zadání vstupních informací (viz. níže) a uložení XML dotazu na vytvoření web-
mapy do fronty 

2. Zpracování XML dotazu a vygenerování XML webmapy 
3. Vygenerování různých webmap, grafů a informací o odkazech 

Tímto způsobem vytvoříme webmapu na základě již stáhnutých dat. Pokud neexistují data 
daného webu v databázi, musíme je nejdříve stáhnout (viz. odstavec 5.2.2). Na Obr 21 je vidět 
struktura generátoru webmapy. 
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5.3.3 
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Obr 21 Generátor webmapy 

5.3.1. Zadání vstupních informací 
Vstupem pro vytvoření webmapy na základě již existující databáze odkazů jsou následující 
informace: 

1. Počáteční adresa, tj. adresa, ze které se mapa vytváří. 
Např.: http://www.mujweb.cz/knihy/index.html. 

2. Začátek URL adresy, ze které se mapa vytváří. Omezení může být dvojího druhu: 
http://www.mujweb.cz/ nebo http://www.mujweb.cz/knihy/. První omezení vyge-
neruje mapu v URL adresách začínajících názvem domény, zatímco druhé omezu-
je generování pouze na adresář knihy v dané doméně. 

3. Hloubka vnoření od první stránky 
4. Parametr specifikující jazyk (nepovinný). Tento parametr se získává z (X)HTML 

atributu lang elementu html. Pokud není tento atribut definován, stránce se jazyk 
nepřiřadí. 

5. Specifikování pravidel viz kapitola 2.1. 
Zadání vstupních informací popsané výše je realizováno pomocí (X)HTML formuláře, kde 
uživatel vyplní příslušná vstupní pole. Uživatel si nepamatuje přesné znění URI, od které chce 
mapu vytvářet, nebo nemůže vědět, zda-li již stránky nebyly v minulosti staženy. Proto prv-
ním krokem je nalezení souboru. V tomto hledání lze používat tzv. wildcards nebo-li žolíky 
pro specifikování jakéhokoli znaku. Obranou proti útokům DoS (přetížení služby) v tomto 
případě např. dotazem typu „%” (jakékoli znaky v XML „*“ ) je, že vypíši pouze prvních sto 
kandidátů.  
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Pokud uživatel nenajde stránku, kterou hledá, pak buď neexistuje, tzn. musí se vytvořit nový 
dotaz na stahování, nebo zadal nepřesný dotaz. Po vybrání příslušného URI se automaticky 
vyplní vstupní pole reprezentující omezení na URL. To je realizováno JavaScriptem, který po 
kliku na formulářový prvek radio vloží část URL od začátku po poslední znak „/”. Pokud má 
uživatel JavaScript vypnutý, musí si příslušný text dopsat ručně. Pokud uživatel nechce ome-
zit generování v rámci dané části URL, nechá pole volné. Na Obr 22 je vidět, jakým způso-
bem lze formulář vyplnit. 

 
Obr 22 Formulář pro vytvoření webmapy s použitím pravidel 

 Po odeslání formuláře se vygeneruje dotaz viz Obr 23. 

Obr 23 Dotaz na vytvoření hierarchické mapy 

<hiearchicalmap maxlevel="5" starturl="http://www.airliquide.cz/"  

language="null">http://www.airliquide.cz/index.php</hiearchicalmap> 

<listofcontenttypes></listofcontenttypes> 

<rules> 

<rule mode="under"> 

<urlto>http://www.airliquide.cz/cs/corporate/press/index.php</urlto> 

<urlfrom>http://www.airliquide.cz/cs/corporate/press/press%</urlfrom> 

</rule> 

</rules> 

V XML elementu hierarchicalmap jsou obsaženy základní informace pro vytvoření webma-
py. Tento dotaz lze modifikovat přidáním dalších elementů, který způsobí vygenerování pří-
davných informací. 
Elementy linkerror (chyby crawleru), linkreferences (URL, které vede z webu ven), linkother 
[odkazy typu forbidden (HTTP 403 Forbidden), nikam neukazující URI (HTTP 404 Not 
found)], linkemails (URL typu mailto) a contenttypestatistic (statistika jednotlivých typů sou-
borů webu) reprezentují jaké další informace se k webmapě mají vygenerovat. Všechny ele-
menty začínající na „link“ mají výstupní formát viz Obr 24. 
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<notfound> 

<url id="278" location="http://www.airliquide.cz/im/spacer.gif" /> 

<url id="289" location="http://www.airliquide.cz/page" /> 

</notfound> 

Obr 24 Formát výstupu přídavných informací 

Poslední element contenttypestatistic slouží pro vygenerování XML obsahující informace  
o jednotlivých typech souborů, počtu a velikosti viz Obr 25. 

Obr 25 Formát výstupu pro vytváření statistik souborů 

<informations> 

<totalfiles>97</totalfiles><totalsize>2536384</totalsize>  

<contenttype type="text/html"> 

<size>2141023</size><files>56</files> 

</contenttype>  

<contenttype type="image/jpeg"> 

<size>395361</size><files>41</files> 

</contenttype>  

</informations> 

Posledním blokem je vytvoření pravidel. Pravidla jsem vytvořil dvou druhů viz 2.1.  
Na Obr 23 je zobrazeno pravidlo specifikující, které stránky se mají zobrazit pod jinými. 
Element urlfrom obsahuje řetězec (obsahující žolíky) definující množinu stránek, které se 
mají zobrazit pod adresu uvedenou v urlto. 

5.3.2. Vygenerování webmapy 
Pro zpracování dotazu jsem si vytvořil XSLT šablonu definující daný balík, která má zpraco-
vávat dotaz. Při inicializaci daného balíku vytvořím dočasnou tabulku, do které budu vkládat 
potřebná data. Hlavní položky tvořící dočasnou tabulku jsou: identifikátor souboru odkud  
a kam odkaz vede, a v jaké úrovni. Více o průběhu zpracování fronty naleznete v [56]. 
Vygenerování se skládá z následujících kroků: 

1. Vytvoření struktury webmapy do dočasné tabulky 
2. Aplikování pravidel 
3. Vygenerování webmapy ve formátu XML z dočasné tabulky 
4. Přidání rozšiřujících informací ve formátu XML podle rozšiřujících elementů dotazu 

(např. contenttypestatistic) 
Celá logika vytváření webmapy je vytvořena v databázi, ve funkcích PLPGSQL26.  
Na Obr 26 je část XSLT šablony pro vytvoření webmapy (body 1-3). Způsob vytváření bodu 
4 je uveden na Obr 27. Nejdůležitější funkce jsou v příloze 8.4. 

                                                 
26 PLPGSQL – Procedural Language PostgreSQL – jeden z mnoha jazyků pro tvorbu funkcí v databázi Postgre-
SQL. V diplomové práci jsem využil funkce typu SQL a PLPGSQL. 
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 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="no" 
omit-xml-declaration="yes"/> 

<xsl:template match="hiearchicalmap"> 

echo "DELETE FROM tempfilemap; 

SELECT linkmap2d(indexoffile('<xsl:value-of select="text()"/>'), 

<xsl:value-of select="@maxlevel"/>, 

'<xsl:value-of select="@starturl"/>', 

<xsl:choose> 

<xsl:when test="@language=''">null</xsl:when> 

<xsl:when test="@language='null'">null</xsl:when> 

<xsl:otherwise>indexoflang('<xsl:value-of 
select="@language"/>')</xsl:otherwise> 

</xsl:choose>) 

 

<xsl:if test="count(//rules)!=0"> 

<xsl:for-each select="//rules/rule[@mode='under']"> 

UPDATE tempfilemap SET 

source= (SELECT indexoffile('<xsl:value-of 
select="urlto"/>'))  

WHERE target IN (SELECT id_file FROM file LEFT JOIN 
tempfilemap ON (id_file=target) WHERE location like 
'<xsl:value-of select="urlfrom"/>'); 

</xsl:for-each> 

<xsl:for-each select="//rules/rule[@mode='remove']"> 

delete from tempfilemap where target IN (SELECT id_file 
FROM file LEFT JOIN tempfilemap ON (id_file=target) WHERE 
location like '<xsl:value-of select="urlremove"/>'); 

</xsl:for-each> 

</xsl:if> 

UPDATE queryqueue SET 

queryresult= linkmap2xml(indexoffile('<xsl:value-of 
select="text()"/>')) 

WHERE id_queryqueue=$queryqueue;" | $0.tool/textutil --xmlamp 

</xsl:template> 

GENEROVÁNÍ 
WEBMAPY 

APLIKACE 
PRAVIDEL 

VYTVOŘENÍ 
WEBMAPY DO 
XML 

 
Obr 26 XSLT šablona pro vytvoření webmapy (část) 
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 <!-- CONTENT TYPESINFO --> 
<xsl:template match="contenttypesstatistic"> 

echo "UPDATE queryqueue SET 
queryresult=queryresult || (SELECT getstatistic()), 
querylog=querylog|| '&lt;log 
time=\"'||now()||'\"&gt;contenttypesstatistic&lt;/log&gt;' 
WHERE id_queryqueue=$queryqueue;" 

</xsl:template> 
<!-- Error URLS --> 
<xsl:template match="linkerrors"> 

echo "UPDATE queryqueue SET 
queryresult=queryresult || (SELECT getfilesofstatus('E', 
'othererror','<xsl:value-of 
select="//hiearchicalmap/@starturl"/>')) || (SELECT 
getfilesofstatus('e', 'crawlererror','<xsl:value-of 
select="//hiearchicalmap/@starturl"/>')), 
querylog=querylog|| '&lt;log 
time=\"'||now()||'\"&gt;linkerrors&lt;/log&gt;' 
WHERE id_queryqueue=$queryqueue;" 

</xsl:template>  
Obr 27 XSLT šablona pro vygenerování přídavných informací 

5.3.3. Vytvoření výstupů z XML webmapy 
Vstupem tohoto kroku je již vytvořená webmapa ve formátu XML. Na mapu se aplikuje pří-
slušná XSLT šablona, a tím se převede na potřebný tvar. V některých případech se tento vý-
stup zobrazí uživateli. V některých případech je nutné, aby tento výstup byl vstupem pro další 
zpracování, např. při generování grafů. Proces postupuje podle následujících kroků: 

1. Zjisti, zda webmapa nebyla již generována. Pokud ano, jdi na bod 7. 
2. Načti webmapu. 
3. Vyber příslušnou XSLT šablonu a aplikuj ji na data. 
4. Ulož do cache. 
5. Pokud není potřeba další zpracování jdi na bod 7, jinak odešli data obslužnému skrip-

tu. 
6. Zpracuj data pomocí PHP. 
7. Zobraz klientovy. 

Výstupy, kde je potřeba další zpracování pomocí obslužného skriptu, jsou grafy viz. Příloha 
8.3.4. Šablona XSLT pro tento výstup je jednoduchá, protože vybere jen část XML, tj. ele-
ment informations a jeho následníky viz . Příklad 16

Příklad 16 XSLT šablona potřebná pro vytvoření statistik 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:copy-of select = "//informations" /> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="hiearchicalmap|log|file|detail|senginequery"> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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Pro další výstupy jsou šablony složitější. Webmapa se vytváří podle šablony27 8.5.1 a výstu-
pem jsou webmapy viz 8.3.1. Rozšířená webmapa 8.3.1.5 se získá použitím šablony 8.5.2. 
Základní informace o webu získám pomocí šablony 8.5.3, kde výstup má tvar viz 8.3.2.  

5.4. Způsob vyhledávání 
Diplomovou práci jsem rozšířil o návrh vyhledávání ve stažených datech. Vyhledávání jsem 
realizoval podle následujících kroků: 

1. Zpracování vstupního řetězce 
2. Získání možných kandidátů (souborů) 
3. Zpětná rekonstrukce textu a následné zobrazení 

Jednotlivé kroky jsou vidět na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a v kapitolách níže je 
popíši. 

Obr 28

 

Krok 2 

Krok 1 

Krok 3 

Obr 28 Způsob vyhledávání 

5.4.1. Zpracování vstupního řetězce 
Vstupem je řetězec skládající se z jednotlivých termů (slov). Tyto slova mohou být oddělena 
logickými spojkami OR a AND, pokud nejsou, pak předpokládám mezi nimi vazbu a zároveň, 
tzn. AND. V tomto řetězci je možné používat závorky, tzn. vytvářet logické výrazy typu: (a 
AND b) OR c. Výraz se zpracovává ve dvou krocích: 

1. Převod do standardního formátu potřebného pro další zpracování, tj. odstranění nadby-
tečných mezer, přidání závorek (pokud chybí), převod jednoduchých mezer na AND. 
Tyto úpravy jsou realizovány pomocí  regulárních výrazů. 

                                                 
27 Výstup šablony ovlivňuji i pomocí vstupního XML. Před aplikováním šablony na XML přidám do XML urči-
tý element. To mi umožňuje použít jednu šablonu pro více výstupů. 
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2. Rozdělení na jednotlivá slova a zpracování do zvolené reprezentace. Pro reprezentaci 
dotazu jsem zvolil pole polí viz Obr 29. 
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),(

cArray
baArray

Array  

Vyjadřuje  
(a AND b) OR c 









),(
),(

dcArray
baArray

Array  

Vyjadřuje  
(a AND b) OR (c AND d) 









),(
),,(

dcArray
dbaArray

Array  

Vyjadřuje  
((a AND b) OR c) AND d  

Obr 29 Reprezentace slov (a, b, c, d) a jejich vztahu 

5.4.2. Získání možných kandidátů 
Po vygenerování SQL dotazu výsledek uložím do cache tabulky pro vyhledávání. Tento vý-
sledek je již seřazen dle relevance. Relevanci určuji z počtu a pozic výskytů daného slova 
(daných slov) v dokumentu.  

5.4.3. Zpětná rekonstrukce textu a následné zobrazení 
Při zobrazení výsledků vyhledávání je nutné uživateli zobrazit nalezená slova v kontextu, tj. 
zrekonstruovat příslušnou část textu stránky. 
Načtu prvních n záznamů z cache tabulky, které seřadím podle hodnoty PageRank. Pro tyto 
záznamy zrekonstruuji text příslušného bloku, kde se zadané slovo vyskytuje. Předpokladem 
je, že většina uživatelů vytváří dotazy, kde vazba mezi jednotlivými slovy je a zároveň. Dále 
předpokládám, že pokud vyberu dostatečně velké okolí jednoho slova získám text, ve kterém 
se vyskytnou i jiná slova dotazu. 
Vyhledávání lze rozšířit o omezení na vyhledávání v dané doméně nebo v daném adresáři 
domény. Další rozšíření by bylo implementovat v dotazu možnost zadávat fráze (n slov vzdá-
lených od sebe o jedna) a k logickým spojkám AND a OR přidat NOT (aby se slovo 
v dokumentu nevyskytovalo). 
Pro zpětnou rekonstrukci je nutné použít jinou reprezentaci dat než ve kterých vyhledávám28. 
Z toho vyplývá vytvořit dvě reprezentace dat - jednou reprezentovat data tak, jak se vyskytují 
(pro rekonstrukci) a podruhé v invertovaném seznamu (pro vyhledávání). 

                                                 
28 Protože jsou odstraněné některé znaky a slova jsou převedena na malá písmena. 
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Závěr 6. 
Diplomová práce navrhla a implementovala způsoby vytváření webmap pro weby s různými 
vnitřními strukturami, a to v prostředí realizovaném pomocí webového rozhraní v PHP. 
V teoretické části (kapitola 2) jsem se zabýval popisem struktur webů a problémy, které se 
musí řešit při generování webmapy na obecné úrovni. Uvedl jsem příklady některých profesi-
onálních webmap a navrhl jsem způsob realizace, který jsem později implementoval.  
V kapitole 3 jsem se zaměřil na popis vyhledavačů, neboť některé části analýzy potřebné pro 
vytvoření webmapy se podobají jejich činnosti. Současně jsem popsal prohřešky tvůrců, které 
narušují automatické prohledávání webů. 
V poslední teoretické části (kapitola 4) jsem se zaměřil na realizaci webového rozhraní 
s ohledem na korektní vytvoření webové mapy. Popsal jsem možné technologie a způsoby 
vytváření webů. Dále jsem se věnoval vývoji rozhraní pomocí PHP.  
Vlastní realizaci jsem popsal v kapitole 5, rozčleněné na několik částí: podkapitola 5.1 popi-
suje realizaci skriptů v PHP; moji implementaci rozhraní rozebírám v podkapitole 5.2; a vy-
tvářením webmapy se zabývám v podkapitole 5.3. 
Správnost realizace jsem ověřil na různých webových sídlech a výsledky přikládám v příloze 
8.3. Jelikož z informací potřebných pro vytvoření webmapy je možné získat i jiné výstupy, 
rozhodl jsem se realizovat je. Jedním z nich je statistika souborů daného webu, viz příloha 
8.3.4. Dále jsem implementoval vytvoření struktury všech souborů, kde ukázku naleznete v 
příloze 8.3.1.5. Třetím rozšířením zadání mé diplomové práce je validace všech (X)HTML 
stránek webu viz 8.3.3. Nakonec, jelikož jsem velkou část teorie věnoval vyhledavačům, tak 
jsem se rozhodl navrhnout i vyhledávání nad staženými daty (viz. kapitola 5.4).  
Práci by šlo dále rozšířit například o optimalizaci databázového modelu a dotazů pro vyhledá-
vání nebo o implementaci vytváření webmapy jako Webové služby na serveru. Zajímavou 
myšlenku představuje i generování statických webů z webmap, čímž by se usnadnil převod 
dynamických stránek na statické, a tak se zlepšila jejich přístupnost pro vyhledavače. 
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8. 

8.1. 

Přílohy 

Poznámky k realizaci 
Mezi nejčastěji používané webové servery se pod Windows používají IIS (Internet Informa-
tion Server) nebo Apache. Já jsem použil webový server Apache 1.3.24. Binární verzi lze 
stáhnout na www.apache.org. Po nainstalování je nutné upravit konfigurační soubor http.conf. 
Dále je nutné stáhnout binární verzi PHP (použil jsem verzi 4.3.2). Detailní popis instalace 
naleznete ve všech druzích literatury, proto se zde zmiňuji jen o některých zajímavějších na-
staveních PHP. 
Všechny skripty jsem psal při konfiguračních nastaveních: 
• register_globals = Off Vypíná nastavení, aby všechny proměnné [GET, POST, Coo-

kie, Environment a Built-in proměnné ($_SERVER)] nebyly 
globální. Pokud odešlete formulář metodou get, pak 
k jednotlivým proměnným budete přistupovat pomocí globální-
ho pole $_GET. Stejně tomu je při přístupu k proměnným typu 
post - $_POST, cookies - $_COOKIE, prostředí - $_ENV a 
session - $_SESSION. Tento způsob psaní PHP kódu je bez-
pečnější a přehlednější. 

• error_reporting = E_ALL Volba způsobí nejstriktnější nastavení, protože hlásí chybu i při 
používání neinicializované proměnné. Pro začátečníky je to 
nejideálnější způsob, jak se naučit psát bezpečnější a bezchybný 
kód. Některé servery mají vypnuté hlášení všech chyb, aby pří-
padný hacker nemohl jednoduše zjistit strukturu skriptů. Potře-
bujete-li nastavení modifikovat, použijte funkci 
error_reporting(E_ALL) na začátku skriptu. 

• Dále je nutné povolit některé moduly v php.ini. Zde uvádím seznam potřebný pro tento 
interface: php_curl.dll, php_domxml.dll, php_gd2.dll, 
php_gettext.dll, php_iconv.dll, php_mbstring.dll, php_pgsql.dll, 
php_xslt.dll. 

 
Webmapu lze uchovat na disku ve formátu HTML uložením v prohlížeči. Další možností je 
vytvářet výstup do PDF viz níže. 

8.1.1. Export do PDF 
PDF soubor lze generovat pomocí PHP, XSL (respektive XSL-FO) nebo aplikací pro převod 
z různých formátů do PDF (např. htmldoc, doc2pdf a jiné). 

• Pomocí PHP 
o Použití API funkcí v PHP  
o Použití některé knihovny PHP vytvořené pro práci s PDF29. Příkladem může 

být FPDF. 

                                                 
29 Tyto knihovny využívají PHP API pro práci s PDF. 
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Příklad 17 Použití FPDF pro vygenerování PDF 

<? 
define('FPDF_FONTPATH','./fonts/'); 
require_once('./classes/fpdf.php'); 
 
$pdf = new FPDF(); 
$pdf->Open(); 
$pdf->AddPage(); 
$pdf->SetFont('Arial','BU',16); 
$pdf->Cell(40,10,'Nadpis'); 
$pdf->Output(‘mypdf.pdf’,true); 
?> 

• XSL-FO – pomocí formátovaní se specifikují jednotlivé vlastnosti stránky a bloku(ů) 
pro text.  ukazuje část XSL-FO šablony. Příklad 18

Příklad 18 Ukázka šablony XSL-FO 

<xsl:template match=”/file”> 
 <fo:block font-size=”24pt” line-height=”32pt” font-family=”Times”> 
  Moje šablona XSL-FO 
 </fo:block> 
</xsl:template> 

• Použít aplikaci htmldoc pro převod z (X)HTML do PDF.  

Příklad 19 Použití htmldoc v PHP 

<?php 
$filename = “http://www.xx.cz/index.php”; 
$options = "--browserwidth 800 --color --linkcolor blue --fontsize 10 --left 1cm"; 
passthru("htmldoc -t pdf --quiet --jpeg=100 --webpage $options $filename"); 
?>

8.1.2. Použití GetText 
Pro práci s touto utilitou jsem si vytvořil následující dávkové soubory. První pro vytvoření 
textového souboru messages.po. 
!make.bat 
xgettext -L PHP --sort-by-file -f files.txt 

Po vyplnění tohoto souboru vygeneruji binární soubor messages.mo. 
!genoutput.bat 
msgfmt -o messages.mo messages.po 

Poslední dávkový soubor slouží k přidání dalších řetězců bez ztráty již vyplněných. 
!merge.bat 
move messages.po old.po 

call !make.bat 

msgmerge old.po messages.po --output-file=messages.po 

del old.po 
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8.2. Ukázky webmap vytvořených tvůrci webu 
 

Obr 30 Webmapa (http://www.incoma.cz/tools/sitemap/default.asp) 

 

 
Obr 31 Webmapa (http://www.click2procure.cz/cz/sitemap.htm) 
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Obr 32 Webmapa (http://it-pitches.cz/static/en/sitemap.html) 

 
Obr 33 Webmapa (http://www.helfstyn.cz/sitemap.html) 
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8.3. Vygenerovaná data 

8.3.1. Webmapy 

8.3.1.1.DCE CZ 
html text image/gif image pdf archive excel msword msdos-program others 

• DCE (cs) 19.43 kB  

o DCE (cs) 19.43 kB  

o DCE Adresy (cs) 22.91 kB  

o DCE Úvod (cs) 21.33 kB  

o DCE Struktura (cs) 22.42 kB  

o DCE Lidé (cs) 25.83 kB  

 DCE Doc Ing Michael Šebek DrSc homepage (cs) 9.3 kB  

 DCE Doc Ing Jiří Bayer CSc homepage (cs) 9.23 kB  

 DCE Doc Ing Jan Bílek CSc homepage (cs) 9.35 kB  

 DCE Dr Ing Zdeněk Hanzálek homepage (cs) 9.31 kB  

 DCE Ing Jindřich Fuka homepage (cs) 9.28 kB  

 DCE Petra Stehlíková homepage (cs) 9.3 kB  

 DCE Prof Ing Jan Štecha CSc homepage (cs) 9.36 kB  

 DCE Ing Pavel Burget homepage (cs) 9.33 kB  

 DCE horacek homepage (cs) 6.78 kB  

 DCE Ing Roman Bartosinski homepage (cs) 9.21 kB  

 DCE Ing Miguel Bernal homepage (cs) 9.23 kB  

 DCE Ing Milan Cepák homepage (cs) 9.2 kB  

 DCE Ing Josef Čapek Ph D homepage (cs) 9.28 kB  

 DCE RNDr Sergej Čelikovský CSc homepage (cs) 9.24 kB  

 DCE Ladislav Čmelík homepage (cs) 9.26 kB  

 DCE Ing Pavel Deutsch homepage (cs) 9.23 kB  

 DCE Ing Ondřej Dolejš homepage (cs) 9.24 kB  

 DCE Mgr Helena Doležílková homepage (cs) 9.4 kB  

 DCE Ing Jiří Fajt homepage (cs) 9.13 kB  

 DCE Ing Miroslava Fenclová CSc homepage (cs) 9.27 kB  

 DCE Ing Karel Foltýn homepage (cs) 9.16 kB  

 DCE Ing Petr Haba homepage (cs) 9.26 kB  

 DCE Ing Petr Havel homepage (cs) 9.2 kB  

 DCE Doc Ing Vladimír Havlena CSc homepage (cs) 9.27 kB  

 DCE Ing Didier Henrion Ph D homepage (cs) 9.26 kB  

 DCE Ing Martin Hlinovský homepage (cs) 9.35 kB  

 DCE Ing Jaroslav Honců CSc homepage (cs) 9.29 kB  

 DCE Ing Petr Honzík homepage (cs) 9.14 kB  

 DCE Ing Robert Hornych homepage (cs) 9.22 kB  

 DCE Ing Zdeněk Hurák homepage (cs) 9.19 kB  

 DCE Ing Petr Hušek Ph D homepage (cs) 9.27 kB  

 DCE Doc Ing Kateřina Hyniová CSc homepage (cs) 9.33 kB  

 DCE Ing Bernard Jaroš homepage (cs) 9.22 kB  

 DCE Doc Ing Jan John CSc homepage (cs) 9.3 kB  

 DCE Ing Petr Jurčík homepage (cs) 9.21 kB  
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http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=browse&id=36&language=2&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=browse&id=37&language=2&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=browse&id=74&language=2&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=include&id=76&language=2&src=.%2Fin%2Finstaff_cz.php&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=sebekm1&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=bayer&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=bilekj&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=hanzalek&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=fuka&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=stehliko&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=stecha&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=burgetpa&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=horacek&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=Bart&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xbernal&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=cepak&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=capekj&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=celiko&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=cmelik&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=deutsch&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xdolejs&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=dolezilk&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=Fajt&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=fenclova&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=foltyn&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xhaba&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=havel&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=havlena&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=henrion&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=hlinovsm&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=honcu&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=Honz&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=hornych&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=hurak&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=husek&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=hyniova&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=Jaros&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=john&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=Jurci&jazyk=cz


 DCE Ing Jiří Kadlec CSc homepage (cs) 9.22 kB  

 DCE Doc Ing Bohuslav Kirchmann CSc homepage (cs) 9.29 kB  

 DCE Ing Tomáš Klecker homepage (cs) 9.17 kB  

 DCE Ing Jan Krákora homepage (cs) 9.24 kB  

 DCE Ing Michal Krákora homepage (cs) 9.2 kB  

 DCE Ing Štěpán Kroupa homepage (cs) 9.22 kB  

 DCE Ing Aleš Kruczek homepage (cs) 9.2 kB  

 DCE Ing Tomáš Kučera homepage (cs) 9.22 kB  

 DCE Prof Ing Vladimír Kučera DrSc Dr h c homepage (cs) 9.37 kB  

 DCE Ing Martin Langer homepage (cs) 9.15 kB  

 DCE Ing Miroslav Líčko homepage (cs) 9.21 kB  

 DCE Ing Daniel Marčev homepage (cs) 9.25 kB  

 DCE Jaroslava Matějková homepage (cs) 9.29 kB  

 DCE Ing Pavel Němeček homepage (cs) 9.24 kB  

 DCE Ing Ondřej Novotný homepage (cs) 9.23 kB  

 DCE Ing Daniel Pachner homepage (cs) 9.31 kB  

 DCE Ing Michal Pajr homepage (cs) 9.17 kB  

 DCE Doc Ing Zdislav Pech CSc homepage (cs) 9.32 kB  

 DCE Ing Jaroslav Pekař homepage (cs) 9.27 kB  

 DCE Ing Pavel Píša homepage (cs) 9.27 kB  

 DCE Ing Zdeněk Pohl homepage (cs) 9.13 kB  

 DCE Zita Pračková homepage (cs) 9.29 kB  

 DCE Ing Renata Pytelková homepage (cs) 9.35 kB  

 DCE Ing Mgr Branislav Rehák homepage (cs) 9.34 kB  

 DCE Ing Jiří Roubal homepage (cs) 9.27 kB  

 DCE Ing Pavel Růžička homepage (cs) 9.22 kB  

 DCE Ivan Rybníček homepage (cs) 9.24 kB  

 DCE Ing Igor Savič homepage (cs) 9.13 kB  

 DCE Ing Petr Smolík homepage (cs) 9.25 kB  

 DCE Ing Michal Sojka homepage (cs) 9.21 kB  

 DCE Ing Martina Svádová homepage (cs) 9.25 kB  

 DCE Ing Zdeněk Šebek homepage (cs) 9.25 kB  

 DCE Doc Ing Tomáš Šimek CSc homepage (cs) 9.24 kB  

 DCE Ing Radek Šindelář homepage (cs) 9.24 kB  

 DCE Ing Přemysl Šůcha homepage (cs) 9.21 kB  

 DCE Ing Richard Šusta Ph D homepage (cs) 9.31 kB  

 DCE Ing Milan Tichý homepage (cs) 9.14 kB  

 DCE Ing Jiří Trinkewitz homepage (cs) 9.25 kB  

 DCE Ing Petr Urban homepage (cs) 9.28 kB  

 DCE Ing František Vacek homepage (cs) 9.27 kB  

 DCE Ing František Vaněk homepage (cs) 9.28 kB  

 DCE Jan Veselý homepage (cs) 9.23 kB  

 DCE Ing Zdeněk Vlček homepage (cs) 9.22 kB  

 DCE Doc Ing Ondřej Vysoký CSc homepage (cs) 9.29 kB  

 DCE Ing Libor Waszniowski homepage (cs) 9.23 kB  

 DCE Ing Pavel Zezula homepage (cs) 9.21 kB  
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http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=kadlec&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=kirchman&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=kcecker&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=krakorj&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=Krak&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xkroupa&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=krucze&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=kucerat&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=kucera&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=langer&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=licko&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=qqmarcev&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=matejko&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=nemecep1&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=novotny&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=pachner&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=pajr&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=pech&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=pekarj&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=pisa&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=Pajr&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=beranovz&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=dvorako&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=rehakb&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=roubalj&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=ruzick&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=qqrybnic&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=savic&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xsmolikp&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=Sojka&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xsvadova&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=sebek&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=simek&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xsindel&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=sucha&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=susta&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=tichy&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xtrinkew&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=urbanp1&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=vacek&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=vanek&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=veselyj&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xvlcek&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=vysokyo&jazyk=cz
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xwasz&jazyk=cz
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 DCE Doc Ing Antonín Stříbrský CSc homepage (cs) 9.3 kB  

o DCE Všeobecně (cs) 26.95 kB  

 DCE pilc homepage (cs) 6.75 kB  

o DCE Projekty (cs) 14.54 kB  

o DCE Semináře (cs) 51.75 kB  

o DCE Knihovna (cs) 19.75 kB  

o DCE Všeobecně (cs) 18.85 kB  

o DCE Skripta (cs) 20.91 kB  

o DCE Pracoviště (cs) 22.39 kB  

o DCE Laboratoře Přehled (cs) 23.64 kB  

o DCE Publikace 2000 2003 (cs) 140.69 kB  

o DCE Publikace 2003 (cs) 31.82 kB  

o DCE Publikace 2002 (cs) 38.46 kB  

o DCE Publikace 2001 (cs) 36.47 kB  

o DCE Publikace 2000 (cs) 33.54 kB  

o DCE Publikace 1999 (cs) 37.47 kB  

o DCE Publikace 1998 (cs) 27.49 kB  

o DCE Publikace 1997 (cs) 22.87 kB  

o DCE Publikace 1996 (cs) 21.26 kB  

o DCE Publikace 1995 (cs) 17.49 kB  

o DCE Publikace 1994 (cs) 17.09 kB  

o DCE Publikace 1993 (cs) 14.54 kB  

o DCE MCs studium Denní studium (cs) 20.57 kB  

o DCE MCs studium Předměty (cs) 42.95 kB  

o DCE Práce BP DP sem Pokyny k BP DP (cs) 22.42 kB  

o DCE Práce BP DP sem prostř pro říz (cs) 18.77 kB  

o DCE Práce BP DP sem řídící systémy (cs) 19.28 kB  

o DCE Práce BP DP sem teorie řízení (cs) 18.76 kB  

o DCE PhD studium Všeobecně (cs) 20.28 kB  

o DCE PhD studium Předměty (cs) 52.83 kB  

o DCE PhD studium Směrnice (cs) 48.09 kB  

o DCE PhD studium Témata (cs) 45.52 kB  

o DCE PhD studium Zkouška (cs) 43.64 kB  

o DCE NET info Web DCE (cs) 27.02 kB  

 phpinfo 28.66 kB  

8.3.1.2.DCE EN 
html text image/gif image pdf archive excel msword msdos-program others 

• DCE (en) 8.64 kB  

o DCE (en) 8.64 kB  

o DCE Addresses (en) 12.39 kB  

o DCE Introduction (en) 10.29 kB  

o DCE Structure (en) 8.21 kB  

o DCE People (en) 15.54 kB  

 DCE Doc Ing Michael Sebek DrSc homepage (en) 7.03 kB  

 DCE Doc Ing Jiri Bayer CSc homepage (en) 6.97 kB  
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http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=browse&id=151&language=2&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/phpinfo.php
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=news&language=3&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=news&id=&language=3&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=browse&id=88&language=3&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=browse&id=89&language=3&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=browse&id=90&language=3&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/index.php?category=include&id=125&language=3&src=.%2Fin%2Finstaff.php&version=1
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=sebekm1&jazyk=en
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=bayer&jazyk=en


 DCE Doc Ing Jan Bilek CSc homepage (en) 7.09 kB  

 DCE Dr Ing Zdenek Hanzalek homepage (en) 7.03 kB  

 DCE Ing Jindrich Fuka homepage (en) 7.03 kB  

 DCE Petra Stehlikova homepage (en) 7.01 kB  

 DCE Ing Roman Bartosinski homepage (en) 6.95 kB  

 DCE Ing Miguel Bernal homepage (en) 6.96 kB  

 DCE Ing Pavel Burget homepage (en) 7.06 kB  

 DCE Ing Milan Cepak homepage (en) 6.94 kB  

 DCE Ing Josef Capek Ph D homepage (en) 7.01 kB  

 DCE RNDr Sergej Celikovsky CSc homepage (en) 6.98 kB  

 DCE Ladislav Cmelik homepage (en) 6.99 kB  

 DCE Ing Pavel Deutsch homepage (en) 6.95 kB  

 DCE Ing Ondrej Dolejs homepage (en) 6.96 kB  

 DCE Mgr Helena Dolezilkova homepage (en) 7.12 kB  

 DCE Ing Jiri Fajt homepage (en) 6.85 kB  

 DCE Ing Miroslava Fenclova CSc homepage (en) 7 kB  

 DCE Ing Karel Foltyn homepage (en) 6.86 kB  

 DCE Ing Petr Haba homepage (en) 6.99 kB  

 DCE Ing Petr Havel homepage (en) 6.94 kB  

 DCE Doc Ing Vladimir Havlena CSc homepage (en) 7 kB  

 DCE Ing Didier Henrion Ph D homepage (en) 6.99 kB  

 DCE Ing Martin Hlinovsky homepage (en) 7.07 kB  

 DCE Ing Jaroslav Honcu CSc homepage (en) 7.03 kB  

 DCE Ing Petr Honzik homepage (en) 6.86 kB  

 DCE Ing Robert Hornych homepage (en) 6.96 kB  

 DCE Ing Zdenek Hurak homepage (en) 6.92 kB  

 DCE Ing Petr Husek Ph D homepage (en) 7.01 kB  

 DCE Doc Ing Katerina Hyniova CSc homepage (en) 7.06 kB  

 DCE Ing Bernard Jaros homepage (en) 6.95 kB  

 DCE Doc Ing Jan John CSc homepage (en) 7.04 kB  

 DCE Ing Petr Jurcik homepage (en) 6.94 kB  

 DCE Ing Jiri Kadlec CSc homepage (en) 6.96 kB  

 DCE Doc Ing Bohuslav Kirchmann CSc homepage (en) 7.01 kB  

 DCE Ing Tomas Klecker homepage (en) 6.87 kB  

 DCE Ing Jan Krakora homepage (en) 6.97 kB  

 DCE Ing Michal Krakora homepage (en) 6.94 kB  

 DCE Ing Stepan Kroupa homepage (en) 6.96 kB  

 DCE Ing Ales Kruczek homepage (en) 6.94 kB  

 DCE Ing Tomas Kucera homepage (en) 6.96 kB  

 DCE Prof Ing Vladimir Kucera DrSc Dr h c homepage (en) 7.09 kB  

 DCE Ing Martin Langer homepage (en) 6.86 kB  

 DCE Ing Miroslav Licko homepage (en) 6.94 kB  

 DCE Ing Daniel Marcev homepage (en) 6.98 kB  

 DCE Jaroslava Matejkova homepage (en) 7.01 kB  

 DCE Ing Pavel Nemecek homepage (en) 6.96 kB  

 DCE Ing Ondrej Novotny homepage (en) 6.95 kB  
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http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xbernal&jazyk=en
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=burgetpa&jazyk=en
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=cepak&jazyk=en
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=capekj&jazyk=en
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=celiko&jazyk=en
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=cmelik&jazyk=en
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=deutsch&jazyk=en
http://dce.felk.cvut.cz/pub/staffos.php?href=xdolejs&jazyk=en
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 DCE Ing Daniel Pachner homepage (en) 7.03 kB  

 DCE Ing Michal Pajr homepage (en) 6.92 kB  

 DCE Doc Ing Zdislav Pech CSc homepage (en) 7.07 kB  

 DCE Ing Jaroslav Pekar homepage (en) 7 kB  

 DCE Ing Pavel Pisa homepage (en) 7.01 kB  

 DCE Ing Zdenek Pohl homepage (en) 6.84 kB  

 DCE Zita Prackova homepage (en) 7.01 kB  

 DCE Ing Renata Pytelkova homepage (en) 7.08 kB  

 DCE Ing Mgr Branislav Rehak homepage (en) 7.08 kB  

 DCE Ing Jiri Roubal homepage (en) 6.99 kB  

 DCE Ing Pavel Ruzicka homepage (en) 6.96 kB  

 DCE Ivan Rybnicek homepage (en) 6.97 kB  

 DCE Ing Igor Savic homepage (en) 6.84 kB  

 DCE Ing Petr Smolik homepage (en) 6.97 kB  

 DCE Ing Michal Sojka homepage (en) 6.95 kB  

 DCE Doc Ing Antonin Stribrsky CSc homepage (en) 7.02 kB  

 DCE Ing Martina Svadova homepage (en) 6.97 kB  

 DCE Ing Zdenek Sebek homepage (en) 6.99 kB  

 DCE Doc Ing Tomas Simek CSc homepage (en) 6.98 kB  

 DCE Ing Radek Sindelar homepage (en) 6.96 kB  

 DCE Prof Ing Jan Stecha CSc homepage (en) 7.09 kB  

 DCE Ing Premysl Sucha homepage (en) 6.95 kB  

 DCE Ing Richard Susta Ph D homepage (en) 7.05 kB  

 DCE Ing Milan Tichy homepage (en) 6.85 kB  

 DCE Ing Jiri Trinkewitz homepage (en) 6.98 kB  

 DCE Ing Petr Urban homepage (en) 7 kB  

 DCE Ing Frantisek Vacek homepage (en) 7 kB  

 DCE Ing Frantisek Vanek homepage (en) 7.02 kB  

 DCE Jan Vesely homepage (en) 6.95 kB  

 DCE Ing Zdenek Vlcek homepage (en) 6.95 kB  

 DCE Doc Ing Ondrej Vysoky CSc homepage (en) 7.02 kB  

 DCE Ing Libor Waszniowski homepage (en) 6.97 kB  

o DCE Projects (en) 12.26 kB  

 DCE Ing Pavel Zezula homepage (en) 6.95 kB  

o DCE Seminars (en) 44.25 kB  

o DCE Laboratories CSMA (en) 8.36 kB  

o DCE Publications 2000 2003 (en) 138.44 kB  

o DCE Publications 2003 (en) 29.56 kB  

o DCE Publications 2002 (en) 36.19 kB  

o DCE Publications 2001 (en) 34.21 kB  

o DCE Publications 2000 (en) 31.28 kB  

o DCE PhD Study Subjects (en) 39.97 kB  
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8.3.1.3.www.airliquide.cz 
html text image/gif image pdf archive excel msword msdos-program others 

• Air Liquid CZ 38.96 kB  

o Air Liquide O společnosti 34.31 kB  

o AIR LIQUIDE CZ TISK 28.87 kB  

 Air Liquide Tiskové středisko Čtvrtletní tržby francouzské Air Liquide vzrostly 29.78 
kB  

 Air Liquide Tiskové středisko Plazma Air Liquide přispívá k řešení problémů týkají-
cích se ochrany životního prostředí při výrobě polovodičů 30.15 kB  

 Air Liquide Tiskové středisko Air Liquide podepisuje smlouvu s NASA 29.79 kB  

 Air Liquide Tiskové středisko Podepsáním smlouvy s Ridgeway Petroleum Corp USA 
si Air Liquide zajistila zdroj Helia 30.27 kB  

 Air Liquide Tiskové středisko Nová smlouva na dodávky vodíku pro Shell Oil Pro-
ducts USA 30.11 kB  

 Air Liquide Tiskové středisko 31.15 kB  

o Prodejní místa 34.89 kB  

 Air Liquide Tiskové středisko 39.84 kB  

o AIR LIQUIDE CZ začíná používat SMARTOP 28.57 kB  

o Air Liquide Průmysl Automobily & doprava 40.28 kB  

o Air Liquide Průmysl Buničina & papír 36.86 kB  

o Air Liquide Průmysl Chemie & Petrochemie 39.55 kB  

o Air Liquide Průmysl Další odvětví 36.71 kB  

o Air Liquide Průmysl Kovové konstrukce 39.42 kB  

o Air Liquide Průmysl Metalurgie 37.69 kB  

o Air Liquide Průmysl Polovodiče 37.88 kB  

o Air Liquide Průmysl Potraviny & nápoje 38.87 kB  

o Air Liquide Průmysl Sklo cement & vápno 37.38 kB  

o Air Liquide Průmysl Řemesla 38.01 kB  

o Air Liquide Produkty Acetylén 39.24 kB  

o Air Liquide Produkty Argon 45 kB  

o Air Liquide Produkty Bezpečnostní listy 30.39 kB  

o Air Liquide Produkty Dusík 40.63 kB  

o Air Liquide Produkty Helium 42.76 kB  

o Air Liquide Produkty Kyslík 40.88 kB  

o Air Liquide Průmysl Láhve 38.32 kB  

o Air Liquide Průmysl Plyny & zařízení pro svařování dělení materiálu & povrchové úpravy 
38.44 kB  

o Air Liquide Produkty Potrubní sítě 37.32 kB  

o Air Liquide Produkty Vodík 40.68 kB  

o Air Liquide Produkty Zásobování na místě 36.86 kB  

o Air Liquide Produkty Zkapalněné průmyslové plyny 37.52 kB  

o Air Liquide Použití plynů Kontrola kvality & analýzy 37.22 kB  

o Air Liquide Použití plynů Chemické procesy 40.29 kB  

o Air Liquide Použití plynů Spalování 46.31 kB  

o Air Liquide Použití plynů Svařování řezání a povrchová úprava 47.57 kB  

o Air Liquide Použití plynů Tepelné zpracování 37.16 kB  

o Air Liquide Použití plynů Zmrazování & nízká teplota 48.01 kB  

o Air Liquide Použití plynů Životní prostředí 39.57 kB  
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o Air Liquide Služby Audit & analýzy 38.45 kB  

o Air Liquide Služby Logistická optimalizace 40.05 kB  

o Air Liquide Služby Optimalizace On site 42.75 kB  

o Air Liquide Služby Optimalizace rozmístění 42.03 kB  

o Air Liquide Služby Poradenství & podpora zákazníka 37.72 kB  

o Air Liquide Služby Sledovanost 41.83 kB  

o Air Liquide Služby Školení 38.89 kB  

o Air Liquide Služby Životní prostředí & kontrola kvality ovzduší 39.8 kB  

o Air Liquide Služby Management majetku a zásob 39.68 kB  

o Air Liquide Zaměstnání 30.07 kB  

o AIR LIQUIDE CZ NOVINKY 27.98 kB  

 Air Liquide Zaměstnání 31.41 kB  

o Air Liquide Použití plynů Elektronická výroba 39.47 kB  

 AIR LIQUIDE CZ začíná používat SERVITRAX kontrolní systém láhví 29.42 kB  

o Air Liquide Použití plynů Polovodiče 37.79 kB  

8.3.1.4.www.susta.cz 
html text image/gif image pdf archive excel msword msdos-program others 

• Richard Susta 5.95 kB  

o Buddhismus historie nauka a kulturní odkazy (cs) 5.11 kB  

o Dotek nulačasu (cs) 9.35 kB  

 Dotek nulačasu (cs) 4.14 kB  

 Dotek viru Recenze Neviditelný pes 7.03 kB  

 Dotek nulačasu (cs) 56.55 kB  

o Narka 5.51 kB  

 Dotek nulačasu (cs) 4.49 kB  

 Narka (en-us) 4.19 kB  

 Predmluva k PDF Narce 5.25 kB  

 RECENZE SF&F DOMOV 1999 (cs) 8.56 kB  

 Recenze radio 1 2.31 kB  

 Recenze Ikarie 8/99 3.34 kB  

 Z přednášky do přednášky 4.81 kB  

 Narka 4.92 kB  

 Narka 2.01 kB  

 Narka obr 1 .88 kB  

 Narka obr 2 1.25 kB  

 Narka obr 3 1.06 kB  

 Narka obr 4 1.25 kB  

 Narka obr 5 1.24 kB  

o Psani na stroji všemi deseti Richard Susta (cs) 4.3 kB  

 Psani na stroji všemi deseti Richard Susta (cs) 6.11 kB  

 PV10 Volba lekce (cs) 1.16 kB  

 PV10 Hlavní okno (cs) 1.18 kB  

 Pv10 Nastavení možností (cs) 1.2 kB  

 PV10 Výběr písma (cs) 1.17 kB  

 Psani na stroji všemi deseti Richard Susta (cs) 5.16 kB  
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 Psani na stroji všemi deseti Richard Susta (cs) 5.88 kB  

o Muj konicek sci fi 10.48 kB  

 Polapeny Matrix 10.41 kB  

 Inverzní psi 7.3 kB  

8.3.1.5.Část rozšířené struktury DCE CZ 
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8.3.2. Základní informace o webu 

 
Obr 34 Základní informace vytvořené z www.airliquide.cz 
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8.3.3. Výstup validace DCE v anglické verzi 

 
Obr 35 Část výstupu validace DCE v anglické verzi 

8.3.4. Vygenerované statistiky 

8.3.4.1.www.airliquide.cz 

8.3.4.1.1. 3D koláčový graf počtu souborů 
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8.3.4.1.2. Sloupcový graf počtu souborů 

 

8.3.4.2.www.susta.cz 

8.3.4.2.1. 3D koláčový graf počtu souborů 
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8.3.4.2.2. 3D koláčový graf velikosti souborů 

 

8.3.4.3.dce.felk.cvut.cz, pro českou verzihttp://www.susta.cz/ 

8.3.4.3.1. 3D koláčový graf počtu souborů 
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8.3.4.3.2. Sloupcový graf počtu souborů  

 

8.4. Základní SQL a PLPGSQL funkce pro generování webmapy 

8.4.1. Generování webmapy do dočasné tabulky 
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.linkmap2d(int4, int4, text, text) 

RETURNS text AS ' 
DECLARE  
    idfile ALIAS FOR $1; 
    maxlevel ALIAS FOR $2; 
    starturl ALIAS FOR $3; 
    language ALIAS FOR $4; 
    level integer;     
    row  RECORD; 
BEGIN 
    level:=0; 
    INSERT INTO tempfilemap(target,linkcnt,maplevel) VALUES (idfi-
le,0,level); 
   WHILE level<maxlevel LOOP 
SELECT INTO row count(*) as cnt1 FROM tempfilemap; 
 level:=level+1; 
        INSERT INTO tempfilemap (source,target,linkcnt,maplevel) 
     SELECT distinct on (id_linktarget) 
id_linksource,id_linktarget,count(*),level FROM link JOIN file ON 
link.id_linktarget=file.id_file 
WHERE  id_linktarget NOT IN (SELECT target FROM tempfilemap) 
AND id_linksource IN (SELECT target FROM tempfilemap WHERE maple-
vel=level-1) 
AND status IN (\'L\',\'I\') AND location LIKE starturl||\'%\' AND 
CASE WHEN language IS NULL THEN true ELSE (id_lang=language OR 
id_lang IS NULL) END 
GROUP BY id_linksource,id_linktarget; 
SELECT INTO row count(*) AS cnt, count(*)-row.cnt1 AS dcnt FROM temp-
filemap; 
IF row.dcnt=0 THEN 
  EXIT; 
END IF; 

END LOOP; 

return \'link map expanded\'; 

END;' 
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LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; 

8.4.2. Vytváření XML webmapy 
CREATE FUNCTION linkmap2xml (integer) RETURNS text AS ' 

DECLARE 

    idfile ALIAS FOR $1; 

    ret text; 

    row RECORD; 

BEGIN     

    ret:=''''; 

    SELECT INTO row * FROM file WHERE id_file=idfile AND status IN 
(''L'',''I''); 

    IF NOT FOUND THEN 

 RETURN ''''; 

    END IF; 

    FOR row IN SELECT target, href FROM tempfilemap WHERE source=idfile 
ORDER BY linkcnt LOOP 

 ret:=ret || linkmap2xml(row.target); 

    END LOOP; 

    return infooffile(idfile,NULL,CASE WHEN length(ret)>0 THEN ret ELSE 
NULL END, NULL); 

END;' 

    LANGUAGE plpgsql; 

 
CREATE FUNCTION infooffile (integer, double precision, text) RETURNS text 

AS 'SELECT ''<file id="'' || id_file || ''" location="'' || location 

    || CASE WHEN $2 IS NOT NULL THEN ''" relevancy="'' || $2 ELSE '''' END  

    || CASE WHEN status IS NOT NULL THEN ''" status="'' || status ELSE '''' 
END 

    || CASE WHEN file.id_lang IS NOT NULL THEN ''" lang="'' || langcode 
ELSE '''' END 

    || CASE WHEN contenttype IS NOT NULL THEN ''" contenttype="'' || con-
tenttype ELSE '''' END 

    || CASE WHEN contentlength IS NOT NULL THEN ''" contentlength="'' || 
contentlength ELSE '''' END 

    || CASE WHEN lastmodified IS NOT NULL THEN ''" lastmodified="'' || 
lastmodified ELSE '''' END 

    || CASE WHEN pagerank IS NOT NULL THEN ''" pagerank="'' || pagerank 
ELSE '''' END 

    || CASE WHEN title IS NOT NULL OR $3 IS NOT NULL THEN ''">'' 

    || CASE WHEN title IS NOT NULL THEN ''<title>'' || title || 
''</title>'' ELSE '''' END 

    || CASE WHEN $3 IS NOT NULL THEN ''<detail>'' || $3 || ''</detail>'' 
ELSE '''' END  

    || ''</file>'' ELSE ''"/>'' END 

     FROM file NATURAL LEFT JOIN contenttype NATURAL LEFT JOIN language 
WHERE id_file = $1;' 

    LANGUAGE sql; 
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8.4.3. Vytvoření XML rozšiřujících informací 
CREATE FUNCTION getfilesofstatus (text, text, text) RETURNS text 

    AS ' 
DECLARE 
  file_status ALIAS FOR $1; 

  tag ALIAS FOR $2; 
  starturl ALIAS FOR $3; 
  text text; 
  row  RECORD; 
BEGIN 
text:=''''; 
FOR row IN  
  SELECT id_file,location FROM file WHERE status=file_status AND location 
LIKE starturl||''%'' 
LOOP 
 text := text|| ''<url id="'' || row.id_file || ''" location="'' || 
row.location || ''" />'' ; 
END LOOP; 
    return ''<'' || tag || ''>'' || text || ''</'' || tag || ''>''; 
END;' 

    LANGUAGE plpgsql; 

8.4.4. Vytvoření XML statistik typů souborů 
CREATE FUNCTION getstatistic () RETURNS text 

    AS ' 
DECLARE 
  text text; 
  row  RECORD; 
  totalsize integer; 
  totalfiles  integer;  
BEGIN 
text:=''''; 
totalsize:=0; 
totalfiles:=0; 
FOR row IN  
SELECT id_contenttype,contenttype,count(id_contenttype) as num-
ber,sum(contentlength) as length FROM 
(SELECT distinct on (id_contenttype,source) id_contenttype,source as fi-
le,contentlength from tempfilemap 
LEFT JOIN file ON (source=id_file) 
UNION 
SELECT distinct on (id_contenttype,target) id_contenttype,target as fi-
le,contentlength from tempfilemap 
LEFT JOIN file ON (target=id_file) 
) as t 
NATURAL JOIN contenttype 
GROUP BY id_contenttype, contenttype  
LOOP 
 totalsize:=totalsize+row.length; 
 totalfiles:=totalfiles+row.number; 
 text := text|| '' <contenttype type="'' ||row.contenttype|| 
''"><size>''||row.length||''</size><files>''||row.number||''</files></conte
nttype>''; 
END LOOP; 
    return ''<informations><totalfiles>'' || totalfiles || 
''</totalfiles><totalsize>'' || totalsize || ''</totalsize>'' || text || 
''</informations>''; 
END;' LANGUAGE plpgsql; 
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8.5. XSLT šablony 

8.5.1. Šablona pro vytvoření webmapy 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="no"/> 

 

<xsl:variable name="first_file"><xsl:value-of select="//file[1]" 
/></xsl:variable> 

<xsl:variable name="totalfiles"><xsl:value-of select="count(//file)" 
/></xsl:variable> 

 

<xsl:template match="/senginequery/result"> 

 <div class="webmap"> 

  <xsl:call-template name="colors" /> 

  <xsl:element name="ul"> 

   <xsl:choose> 

    <xsl:when test="count(//tree) != 0"> 

     <xsl:attribute na-
me="class">tree</xsl:attribute> 

     <xsl:attribute name="id">first</xsl:attribute> 

    </xsl:when> 

    <xsl:otherwise> 

    </xsl:otherwise> 

   </xsl:choose> 

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

  </xsl:element> 

 </div> 

</xsl:template> 

  

<xsl:template match="hiearchicalmap|log|contenttype|rules"> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="file[@contenttype = 'text/html']"> 

  <xsl:element name="li"> 

   <!-- just for tree view adds li default css--> 

   <xsl:choose> 

    <xsl:when test="count(//tree) != 0 and 
$first_file=."> 

     <xsl:attribute na-
me="class">default</xsl:attribute> 

    </xsl:when> 

    <xsl:otherwise> 

     <xsl:text></xsl:text> 

    </xsl:otherwise> 

   </xsl:choose> 
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   <!-- just for tree view adds li default css--> 

   <span> 

   <xsl:element name="img"> 

    <xsl:attribute na-
me="src">images/icons/html.gif</xsl:attribute> 

    <xsl:attribute name="alt">text/html [ <xsl:value-of 
select="@lastmodified"/> ]</xsl:attribute> 

   </xsl:element> 

   <xsl:element name="a"> 

    <xsl:attribute name="href"> 

     <xsl:value-of select="@location"/> 

    </xsl:attribute> 

    <xsl:attribute na-
me="title">changelocation<xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of se-
lect="@location"/> 

    </xsl:attribute> 

     <xsl:choose> 

      <xsl:when test="count(title) = 0 or tit-
le = ''"><xsl:value-of select="location"/></xsl:when> 

      <xsl:otherwise><strong><xsl:value-of 
select="title"/></strong></xsl:otherwise> 

     </xsl:choose> 

   </xsl:element> 

   <xsl:if test="@hreftext !=''"> 

    <xsl:text> </xsl:text> 

    [<xsl:value-of select="@hreftext"/>] 

   </xsl:if> 

   <xsl:if test="@lang !=''"> 

    <xsl:text> </xsl:text> 

    (<xsl:value-of select="@lang"/>) 

   </xsl:if> 

   <xsl:text> </xsl:text> 

   <xsl:value-of select="format-number((@contentlength div 
1024),'###.##')"/> 

   <xsl:text> </xsl:text> 

   kB 

   </span> 

   <xsl:call-template name="statistic" /> 

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

   </xsl:element> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="detail"> 

 <xsl:if test="count(file[@contenttype = 'text/html']) > 0"> 

  <ul> 

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

  </ul> 

Strana 82/92 



 </xsl:if> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template name="statistic"> 

  <xsl:variable name="this_id"><xsl:value-of se-
lect="@id"/></xsl:variable> 

  <xsl:variable name="finaltext"></xsl:variable> 

  <span> 

  <xsl:for-each select="//informations/contenttype"> 

   <xsl:variable name="type" select="@type" /> 

   <xsl:variable name="height" select="5" /> 

   <xsl:variable name="number" se-
lect="count(//file[@id=$this_id]/detail/child::*[@contenttype=$type and 
@status!='R'])" /> 

   <xsl:variable name="size" select="format-
number(sum(//file[@id=$this_id]/detail/child::*[@contenttype=$type  and 
@status!='R']/@contentlength) div 1024,'##.##')" /> 

   <xsl:variable name="width" select="($number)*5" /> 

   <xsl:variable name="alt" select="concat($type,' 
#',$number,' (',$size,' kB)')" /> 

   <xsl:if 
test="count(//file[@id=$this_id]/detail/child::*[@contenttype=$type and 
@status!='R'])!=0"> 

    <xsl:choose> 

     <xsl:when test="$type = 'image/gif'"> 

      <img src="images/box/image_gif.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}" width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 

     <xsl:when test="substring-before ($type,'/') = 
'image' and $type != 'image/gif'"> 

      <img src="images/box/image.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}" width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 

     <xsl:when test="$type = 'text/html'"> 

      <img src="images/box/html.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}"  width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 

     <xsl:when test="$type = 'text/plain'"> 

      <img src="images/box/text.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}"  width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 

     <xsl:when test="$type = 'application/pdf'"> 

      <img src="images/box/pdf.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}"  width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 

     <xsl:when test="$type = 'application/zip'"> 

      <img src="images/box/zip.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}"  width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 
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     <xsl:when test="$type = 'application/vnd.ms-
excel'"> 

      <img src="images/box/excel.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}"  width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 

     <xsl:when test="$type = 'application/msword'"> 

      <img src="images/box/word.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}"  width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 

     <!--<xsl:when test="$type = 'text/css'"> 

      <img src="images/box/css.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}" /> 

     </xsl:when> 

      

     <xsl:when test="$type = 'application/x-
javascript'"> 

      <img src="images/box/js.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}" width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 

     --> 

     <xsl:when test="$type = 'application/x-msdos-
program'"> 

      <img src="images/box/exe.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}" width="{$width}"/> 

     </xsl:when> 

     <!-- 

     <xsl:otherwise> 

      <img src="images/box/none.jpg" 
alt="{$alt}" height="{$height}" width="{$width}"/> 

     </xsl:otherwise> 

     --> 

    </xsl:choose> 

   </xsl:if> 

  </xsl:for-each> 

  <xsl:if test="count(//pdf)!=0"> 

   <xsl:for-each select="//informations/contenttype"> 

    <xsl:variable name="type" select="@type" /> 

    <xsl:if 
test="count(//file[@id=$this_id]/detail/child::*[@contenttype=$type and 
@status!='R'])!=0"> 

     <xsl:variable name="number" se-
lect="count(//file[@id=$this_id]/detail/child::*[@contenttype=$type and 
@status!='R'])" /> 

     <xsl:variable name="size" select="format-
number(sum(//file[@id=$this_id]/detail/child::*[@contenttype=$type  and 
@status!='R']/@contentlength) div 1024,'##.##')" /> 

     <xsl:variable name="alt" se-
lect="concat(substring-after ($type,'/'),' #',$number,' (',$size,' kB)')" 
/> 

     [ <xsl:value-of select="$alt" /> ] 
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    </xsl:if> 

   </xsl:for-each> 

  </xsl:if> 

  </span> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template name="colors"> 

<xsl:variable name="height" select="5" /> 

<xsl:variable name="width" select="10" /> 

<table style="padding:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;text-
align:center;border:1px solid black;"> 

<tr> 

<td><img src="images/box/html.jpg" alt="text/html" height="{$height}"  wid-
th="{$width}"/> html</td> 

<td><img src="images/box/text.jpg" alt="text/plain" height="{$height}"  
width="{$width}"/> text</td> 

<td><img src="images/box/image_gif.jpg" alt="text/plain" height="{$height}"  
width="{$width}"/> image/gif</td> 

<td><img src="images/box/image.jpg" alt="text/plain" height="{$height}"  
width="{$width}"/> image</td> 

<td><img src="images/box/pdf.jpg" alt="application/pdf" height="{$height}"  
width="{$width}"/> pdf</td> 

<td><img src="images/box/zip.jpg" alt="application/zip" height="{$height}"  
width="{$width}"/> archive</td> 

<td><img src="images/box/excel.jpg" alt="application/vnd.ms-excel" he-
ight="{$height}"  width="{$width}"/> excel</td> 

<td><img src="images/box/word.jpg" alt="application/msword" he-
ight="{$height}"  width="{$width}"/> msword</td> 

<td><img src="images/box/exe.jpg" alt="application/x-msdos-program" he-
ight="{$height}" width="{$width}"/> msdos-program</td> 

<td><img src="images/box/none.jpg" alt="others" height="{$height}" wid-
th="{$width}"/> others</td> 

</tr> 

</table> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

8.5.2. Šablona pro vytvoření rozšířené struktury webu 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" in-
dent="yes"/> 

 

<xsl:variable name="first_file"><xsl:value-of select="//file[1]" 
/></xsl:variable> 

<xsl:variable name="status"> 

 <xsl:choose> 

  <xsl:when test="count(//alllinks)!=0"> 
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  </xsl:when> 

  <xsl:when test="count(//weblinks)!=0">R</xsl:when> 

 </xsl:choose> 

</xsl:variable> 

 

<xsl:template match="/senginequery/result"> 

 <div class="webmap"> 

  <xsl:element name="ul"> 

   <xsl:choose> 

    <xsl:when test="count(//tree) != 0"_par   
   <xsl:attribute name="class">tree</xsl:attribute> 

     <xsl:attribute name="id">first</xsl:attribute> 

    </xsl:when> 

    <xsl:otherwise> 

    </xsl:otherwise> 

   </xsl:choose> 

   <xsl:choose> 

       <xsl:when test="count(//onlylinks)!=0"> 

     <xsl:apply-templates select="file" mo-
de="link"/> 

           </xsl:when> 

       <xsl:otherwise> 

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

       </xsl:otherwise> 

   </xsl:choose> 

    

  </xsl:element> 

 </div> 

</xsl:template> 

  

<xsl:template match="hiearchicalmap|log|contenttype|rules"> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="file"> 

<xsl:if test="@status!=$status"> 

<xsl:call-template name="block"/> 

</xsl:if> 

<xsl:if test="@status='R'"> 

 <xsl:text> </xsl:text> 

</xsl:if> 

</xsl:template> 

  

<xsl:template match="file[substring-before (@contenttype,'/') != 'image']" 
mode="link"> 

<xsl:if test="@status!=$status"> 

    <xsl:call-template name="block"> 
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 <xsl:with-param name="type" select="'link'" /> 

    </xsl:call-template> 

</xsl:if> 

<xsl:if test="@status='R'"> 

 <xsl:text> </xsl:text> 

</xsl:if> 

</xsl:template> 

  

<xsl:template match="detail"> 

 <xsl:if test="count(file) > 0"> 

  <ul> 

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

  </ul> 

 </xsl:if> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="detail" mode="link"> 

 <xsl:if test="count(file[substring-before (@contenttype,'/') != 'i-
mage']) > 0"> 

  <ul> 

   <xsl:apply-templates select="file" mode="link"/> 

  </ul> 

 </xsl:if> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template name="block"> 

<xsl:param name="type" /> 

  <xsl:element name="li"> 

   <!-- just for tree view adds li default css START--> 

   <xsl:choose> 

    <xsl:when test="count(//tree) != 0 and 
$first_file=."> 

     <xsl:attribute na-
me="class">default</xsl:attribute> 

    </xsl:when> 

    <xsl:otherwise> 

     <xsl:text></xsl:text> 

    </xsl:otherwise> 

   </xsl:choose> 

   <!-- just for tree view adds li default css END--> 

   <xsl:choose> 

    <xsl:when test="substring-before (@contenttype,'/') 
= 'image'"> 

     <img src="images/icons/image.gif" alt="Image" 
/> 

    </xsl:when> 

    <xsl:when test="@contenttype = 'text/html'"> 
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     <img src="images/icons/html.gif" 
alt="text/html" /> 

    </xsl:when> 

    <xsl:when test="@contenttype = 'text/plain'"> 

     <img src="images/icons/text.gif" 
alt="text/plain" /> 

    </xsl:when> 

    <xsl:when test="@contenttype = 'application/pdf'"> 

     <img src="images/icons/pdf.gif" 
alt="application/pdf" /> 

    </xsl:when> 

    <xsl:when test="@contenttype = 'application/zip'"> 

     <img src="images/icons/rar.gif" 
alt="application/zip" /> 

    </xsl:when> 

    <xsl:when test="@contenttype = 'application/vnd.ms-
excel'"> 

     <img src="images/icons/excel.gif" 
alt="application/vnd.ms-excel" /> 

    </xsl:when> 

    <xsl:when test="@contenttype = 'applicati-
on/msword'"> 

     <img src="images/icons/word.gif" 
alt="application/vnd.msword" /> 

    </xsl:when> 

    <xsl:when test="@contenttype = 'text/css'"> 

     <img src="images/icons/css.gif" alt="text/css" 
/> 

    </xsl:when>  

    <xsl:when test="@contenttype = 'application/x-
javascript'"> 

     <img src="images/icons/js.gif" 
alt="application/x-javascript" /> 

    </xsl:when> 

   </xsl:choose> 

   <xsl:choose> 

    <xsl:when test="@contenttype != 
'text/html'"></xsl:when> 

    <xsl:when test="title = 
''">&lt;emptytitle/&gt;</xsl:when> 

    <xsl:when test="count(title) = 0 and @status = 
'R'"><externhref/></xsl:when> 

    <xsl:when test="count(title) = 0 
">&lt;notitle/&gt;</xsl:when> 

    <xsl:otherwise><strong><xsl:value-of se-
lect="title"/></strong></xsl:otherwise> 

   </xsl:choose> 

   [<xsl:text> </xsl:text> 

   <xsl:value-of select="@contenttype"/> 

   <xsl:text> </xsl:text>] 
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   , Pagerank:<xsl:text> </xsl:text> 

   <xsl:choose> 

    <xsl:when test="@pagerank = ''"¶NO</xsl:when> 

    <xsl:when test="count(@pagerank) = 0 
">NO</xsl:when> 

    <xsl:otherwise> 

     <xsl:value-of select="format-
number(@pagerank,'0.00') "/> 

    </xsl:otherwise> 

   </xsl:choose> 

   <br /> 

   <xsl:element name="a"> 

    <xsl:attribute name="href"> 

     <xsl:value-of select="@location"/> 

    </xsl:attribute> 

    <xsl:attribute na-
me="title">changelocation<xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of se-
lect="@location"/> 

    </xsl:attribute> 

    <xsl:value-of select="@location"/> 

   </xsl:element> 

   <xsl:text> </xsl:text> 

   <xsl:value-of select="format-number((@contentlength div 
1024),'###.##')"/> 

   <xsl:text> </xsl:text> 

   kB 

   <xsl:text> </xsl:text> 

   <xsl:value-of select="@lastmodified" /> 

   <br /> 

   <xsl:choose> 

    <xsl:when test="$type=''"> 

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

    </xsl:when> 

    <xsl:otherwise> 

     <xsl:apply-templates select="detail" mo-
de="link" /> 

    </xsl:otherwise> 

   </xsl:choose> 

  </xsl:element> 

</xsl:template> 

 

</xsl:stylesheet> 

8.5.3. Šablona pro vytvoření základních informací o webu 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
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 <xsl:template match="/"> 

  <div class="webmap"> 

   <xsl:call-template name="info" /> 

   <xsl:if test="count(//references/url)!=0"> 

    <xsl:call-template name="references" /> 

   </xsl:if> 

   <xsl:if test="count(//emails/url)!=0"> 

    <xsl:call-template name="emails" /> 

   </xsl:if> 

   <xsl:if test="count(//forbitten/url)!=0"> 

    <xsl:call-template name="forbitten" /> 

   </xsl:if> 

   <xsl:if test="count(//notfound/url)!=0"> 

    <xsl:call-template name="notfound" /> 

   </xsl:if> 

   <xsl:if test="count(//othererror/url)!=0"> 

    <xsl:call-template name="othererror" /> 

   </xsl:if> 

   <xsl:if test="count(//crawlererror/url)!=0"> 

    <xsl:call-template name="crawlererror" /> 

   </xsl:if> 

  </div> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="hiearchicalmap|log|contenttype|detail"> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template name="info" > 

 <div class="info"> 

  <div> 

  <h1><xsl:value-of select="//file[1]/title[1]"/></h1> 

  </div> 

  <div> 

  <roothref/> 

  <xsl:value-of select="//file[1]/@location"/> 

  </div> 

  <div> 

  <starturl/> 

  <xsl:value-of select="//hiearchicalmap/@starturl"/> 

  </div> 

  <div> 

  <totalsize/> 

  <xsl:text> </xsl:text> 

  <xsl:value-of select="format-number(//informations/totalsize 
div 1024,'##.##')"/> 

  kB 
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  </div> 

  <div> 

  <totalfiles/> 

  <xsl:text> </xsl:text> 

  <xsl:value-of select="//informations/totalfiles/text()"/> 

  </div> 

  <xsl:call-template name="summary" /> 

 </div> 

 <br /> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template name="summary"> 

  <h3>Contenttypes:</h3> 

  <ul> 

  <xsl:for-each select="//informations/contenttype"> 

   <li> 

    <xsl:value-of select="@type"/> 

    size: 

    <xsl:value-of select="format-number(size div 
1024,'##.##')"/> 

    kB 

    </li> 

    <li> 

    <xsl:value-of select="@type"/>  

    files: 

    <xsl:text> </xsl:text> 

    <xsl:value-of select="files"/> 

    </li> 

  </xsl:for-each> 

  </ul> 

 </xsl:template> 

  

 <xsl:template name="othererror"> 

  <h3><othererror/> # <xsl:value-of se-
lect="count(//othererror/url)"/></h3> 

  <ul> 

  <xsl:for-each select="//othererror/url"> 

    <li><xsl:value-of select="@location"/></li> 

  </xsl:for-each> 

  </ul> 

 </xsl:template> 

  

 <xsl:template name="crawlererror"> 

  <h3><cantcrawl/> # <xsl:value-of se-
lect="count(//crawlererror/url)"/></h3> 

  <ul> 
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  <xsl:for-each select="//crawlererror/url"> 

    <li><xsl:value-of select="@location"/></li> 

  </xsl:for-each> 

  </ul> 

 </xsl:template> 

  

 <xsl:template name="forbitten"> 

  <h3><forbitten/> # <xsl:value-of se-
lect="count(//forbitten/url)"/></h3> 

  <ul> 

  <xsl:for-each select="//forbitten/url"> 

    <li><xsl:value-of select="@location"/></li> 

  </xsl:for-each> 

  </ul> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template name="notfound"> 

  <h3><notexist/> # <xsl:value-of se-
lect="count(//notfound/url)"/></h3> 

  <ul> 

  <xsl:for-each select="//notfound/url"> 

    <li><xsl:value-of select="@location"/></li> 

  </xsl:for-each> 

  </ul> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template name="references"> 

   <h3><totalrefereces/> # <xsl:value-of se-
lect="count(//references/url[ substring(@location,0,7)!='mailto'])"/></h3> 

   <ul> 

   <xsl:for-each select="//references/url[ sub-
string(@location,0,7)!='mailto']"> 

     <li><xsl:value-of select="@location"/></li> 

   </xsl:for-each> 

   </ul> 

 </xsl:template> 

  

 <xsl:template name="emails"> 

  <h3><mailto/> # <xsl:value-of se-
lect="count(//emails/url)"/></h3> 

   <ul> 

    <xsl:for-each select="//emails/url"> 

     <li><xsl:value-of select="@location"/></li> 

    </xsl:for-each> 

   </ul> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 


