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Anotace

Práce je zam ená na tvo ení obsahu webových stránek ústavu teorie informace a
automatizace AV R. Webové stránky jsou spravovány systémem Drupal(systém pro správu
obsahu). Drupal je open source software programovaný v jazyce PHP s podporou databází
MySQL a PostgreSQL. Základ Drupalu tvo í jádro systému, k n mu se p ipojují moduly

zných funkcí, zajiš ující rozši ující možnosti správy obsahu, jeho tvo ení, t íd ní,
seskupování a další úpravy podle p edstav a nárok  uživatele. Cílem práce bylo updatování
systému na aktuální verzi, s tím související p evedení používaného nestandardního modulu
pro spravování grant  a vytvo ení n kolika formulá , pro typická vstupní data pomocí
standardních modul , p ípadn  vytvo ení speciálního modulu pro tvorbu formulá .

Annotation

This thesis is concerned with content management of websites for AS department
of Institute of Information Theory and Automation, AV CR. These websites are
managed by an open-source system Drupal. Drupal is modular content management
system written in PHP on top of databases MySQL or PostgreSQL. Drupal is
composed of basic layer, or "core", and pluggable modules. The core provides
essential features and management of pluggable modules that add additional
functionality. The purpose of this thesis is theefold. First, to update the
current system on latest available version. Second, transform non-standard
module which is used for administration grants and third, creating a new
module for non-standard forms.
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1. Úvod
Webové stránky jsou v dnešní dob  d ležitým a dalo by se íct již nepostradatelným zdrojem
informací. Uplatn ní si našly nejen v kruhu odborném, pro n ž byly vytvo eny, ale velmi brzy
pronikly i do oblasti komer ního využití, zábavního pr myslu, osobní sféry atd. Prezentovat
se na nejrozsáhlejší sí i na sv  p ináší výhody mnoha uživatel m, p ípadn  celým
organizacím.
Pro samotnou tvorbu webových stránek vzniklo postupn  n kolik odd lených(i když
podobných) programovacích jazyk . Z po átku byly dosta ující statické HTML stránky, po té
se objevily skriptovací jazyky PHP, ASP, které spolu s databázovými systémy MySQL,
MsSQL p ináší velké možnosti zautomatizovat vytvá ení, reprezentaci a správu obsahu.
Následuje zavád ní CSS styl , které se starají o seskupení zobrazení písma a grafiky celého
webu. Do webových stránek proniká JavaScript a také ActionScript(využívaný grafickým
vektorovým programem Flash).
Programovacích technik pro webové stránky je tedy pom rn  mnoho. Každá má n jaké
výhody a každá je vhodn jší nebo mén  vhodná pro ur ité typy prezentací. Pro b žného
uživatele internetu není ale vždy snadné nau it se programovat webové stránky. Vznikly a
vznikají proto internetové aplikace, které jsou naprogramovány tak, aby mohl tvo it obsah
i úplný laik. Tyto systémy m žeme ozna it jako redak ní systémy. Je jich mnoho a každý
podle své kvality nabízí r zné množství funkcí. Tímto systémem je také redak ní systém
Drupal, téma této práce.

Drupal je open source modulární redak ní systém, který má širokou škálu použití. Díky široké
základn  uživatel  a vývojá  se systém stále vyvíjí a zkvalit uje. Funkci systému si každý
administrátor ur uje sám vybráním modul , které jeho webová prezentace použije. Drupal
nabízí v sou asné dob  p es 1800 modul , možností je tedy mnoho a zahrnují tém  všechny
standardn  požadované funkce webových stránek.

Ústav teorie informace a automatizace AV R(as.utia.cz) tento redak ní systém používá.
Díky jednoduchému vkládání obsahu, jeho správ  a mnohouživatelskému systému je Drupal
pro tuto organizaci vhodná volba. Na webových stránkách je ve ejnost informována nap .
o práci ústavu, publikacích, p ípadn  možnostech zapojení student  do výzkumu. V interní
ásti stránek je systém pro správu grant , kontakt  na pracovníky ústavu, rozpis konaných

seminá , lokální novinky a mnoho dalšího. Stránky tedy neslouží pouze pro styk s ve ejností,
ale je to místo, kde se shromaž ují informace d ležité pro všechny pracovníky.

Cílem mé práce bylo porovnání možností nových verzí Drupal se sou asnou, p echod
na novou verzi a vytvo ení 4 uživatelských formulá (konkrétn  interní seminá  odd lení,
seminá  CSKI, témata studentských prací a informace pro leny odd lení). Tyto formulá e

edstavují vždy opakující se data a použití formulá (a ne statické stránky) je tedy velmi
vhodné. D ležitý bod bylo zjednodušení zadávání informací, které bylo v sou asné verzi
nep ehledné. P i p echodu na novou verzi bylo nutné updatovat nestandartní modul,
vytvo ený na míru pro správu grant  a pracovník  ústavu, který vznikl jako bakalá ská práce.
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1.1. Drupal
Na za átku práce bylo nutné seznámit se se systémem samotným, tedy verzí Drupal 4.6.
V ásti Základní prvky Drupal budou vysv tleny základní pojmy a popsána logika systému.
Na základ  t chto pojm  bude možné dále vysv tlit stav as.utia.cz a up esnit detaily
formulá .

Základní pojmy Drupal

Jádro
- zaru uje základní funkce a možnosti Drupal. Nap . dovoluje p ipojovat další moduly,
spravovat web na základní bázi, umož uje nejd ležit jší nastavení webových stránek, jako
je nap íklad p idávání uživatel , p id lování jejich práv nebo nastavení vzhledu stránek. Dále
dovoluje vytvá et a upravovat základní typy obsahu, t ídit ho, spravovat menu atd.

Moduly
- se voln  p ipojují k systému. Každým modulem je zpravidla p idávána n jaká nová funkce
k systému. Množství modul  je obrovské a je nemožné všechny zde popsat. Jejich seznam
je na adrese [7] (nyní jich je kolem 1800). Pomocí modul  lze nap íklad vytvo it vlastní
vzhled každé stránky, d lit a t ídit obsah, p id lovat uživatel m p ístup pouze k ur itému
obsahu. Je možné vytvá et nap íklad fotogalerii, e-shop, ankety, zajistit upload soubor ,
podrobn ji m nit vzhled webu atd.

Node
- veškerý obsah vytvo ený v Drupal se nazývá node. Obsahem je myšlena každá statická
stránka, každá anketa, p ísp vek ve fóru, zápis v blogu, obrázek v galerii, produkt v e-shopu
nebo nap íklad uživatelem definovaný typ obsahu. Díky tomu, že je takto obsah seskupen,
se lehko provádí globální zm ny, jež zasáhnou každý node, bez nutnosti zapisovat do každého
zvláš . Bylo zde uvedeno mnoho typ  obsahu, jaké mohou nody mít. Typy jsou podle t chto
skupin rozlišovány, a díky tomu je lze odlišn  reprezentovat, zobrazovat. Každý node s sebou
tedy nese také informaci o svém typu.

Taxonomy(taxonomie)
- se zabývá kategorizací obsahu. Kategorie jsou velmi podstatným prvkem Drupal. Umož ují

ídit obsah podle vytvo ených kategorií, p ípadn  hierarchických strom . V taxonomii
se používají dva st žejní termíny-vocabulary(slovník) a term(výraz). S každým slovníkem je
spojen n jaký typ obsahu. Zárove  do každého slovníku pat í n jaké termíny. Na základ  toho

žeme zobrazovat skupinu nod , které odpovídají n jakému termínu, více termín m nebo
celému slovníku.

Typický p íklad pro rozd lení lánk  na webu o zví atech by mohl vypadat takto: je dán
slovník lánky a s ním spojen typ obsahu Story. Story je jednoduchý typ obsahu, který má
ást title, body(text obsahu), a teaser(n kolik v t z body, sloužící jako náhled k celému

obsahu). Ve slovníku je nadefinováno n kolik termín (tedy typ lánk ). Nap . Psy, Ko ky,
Papoušci, Sloni.
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Obr. 1.0. Schéma slovníku lánky

i vytvá ení obsahu Story budeme vždy moci zvolit, k jakému termínu lánek pat í. Na webu
pak budeme moci vytvo it odkazy, které budou seskupovat lánky o psech, ko kách,
papoušcích, slonech, p ípadn  zobrazit všechny lánky pohromad  a pojmenovat je nap íklad
jako nové lánky.

Menu
- jako menu se ozna uje skupina odkaz . Menu m že být vytvo eno n kolik, každé má svoje
unikátní jméno. K menu pak m žeme p idávat jeho položky, jednotlivé odkazy. Každá
položka menu má svoje jméno(text, který se zobrazí) a odkaz na node, který se má zobrazit.
Tímto odkazem nemusí být pouze jediný node, m že to být také taxonomický výraz nebo celý
slovník. Po kliknutí na odkaz se zobrazí set íd né skupiny nod  spojené s výrazem(p íp.
slovníkem). Položky v menu lze uspo ádat do stromové struktury.

Blok
- je modul, který umož uje nastavení rozmis ování obsahu do tzv. region  a p id lování

ístupových práv jednotlivým blok m. Obsah bloku m že být vytvo en moduly(nap . View)
nebo ho m že vytvo it sám uživatel. Drupal rozlišuje n kolik region : levý bo ní panel, pravý
bo ní panel, obsah, hlavi ka a pati ka. Každý blok m žeme vsadit do libovolného regionu
a ur it mu další parametry jako nap íklad p id lení p ístupových práv ur itým rolím uživatel
nebo zobrazení bloku jen na ur itých stránkách.

Uživatelé, role a práva p ístupu
- každý uživatel má uživatelské jméno, heslo a e-mail(na který jsou poslány registra ní údaje).
Každý uživatel také spadá minimáln  do jedné uživatelské role. Uživatelské role slouží
k definování p ístupových práv. V základním nastavení jsou definovány dv  uživatelské
role: anonymous user(anonymní uživatel) a authenticated user(ov ený uživatel). Další role
se mohou vytvo it. Anonymní uživatelé jsou všichni návšt vníci webu, kte í se nep ihlásí
do systému. Ov ení uživatelé jsou všichni ti, kte í se úsp šn  p ihlásí. Každé uživatelské roli
se mohou p id lit oprávn ní p ístupu, definují se tak možnosti práce uživatele se systémem.
Výjimkou mezi uživateli je uživatel s id =1, vytvo ený již p i instalaci Drupal. Tento
superuživatel má absolutní p ístupová práva a nezapadá pod žádnou uživatelskou roli.

ístupová práva nabízí v tšina modul . M že být povoleno nap . vytvá ení jednotlivých typ
obsahu, jejich úprava, úprava cizích nod , administrování menu, blok , vzhledu, nebo
nap íklad p ispívání do fóra, hlasování v anketách, zobrazení výsledk  atd. Povolit nebo
zakázat se mohou funkce tém  všech modul . To dává s vytvo ením n kolika uživatelských
rolí širokou možnost rozlišení uživatel  a p id lení jejich práv.

lánky

PapoušciKo kyPsy Sloni
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1.2. Výchozí stav na as.utia.cz

Požívané moduly
Fckeditor
Tento  modul  umož uje  používat  WYSIWYG(What  You  See  Is  What  You  Get)  Fckeditor,
který dává možnost psát formátovaný text uživatel m, kte í neznají HTML.

Obr. 1.1. Menu Fckeditoru.

Flexinode
Dovoluje vytvá et vlastní typy obsahu.

Path
Umož uje vytvá et vlastní URL adresy k nod m(místo standardn  p azených ísel m že být
zadán text, charakterizující node).

Search
Umož uje vyhledávat v obsahu.

Taxonomy
Dovoluje vytvá et kategorie a t ídit podle nich obsah.

Taxonomy_access
K vytvo eným kategoriím nastavuje p ístupová práva.

Role uživatel
Na as.utia.cz byly definovány t i uživatelské role- admin, anonymous user a authenticated
user.
Admin má p ístup ke všem práv m, tuto roli má p id lenou pouze administrátor stránek.
Do role Anonymous user spadají všichni nep ihlášení uživatelé. Tito uživatelé nemají p ístup
k administraci ani internímu obsahu. Authenticated user je role pro p ihlášené uživatele. Tito
uživatelé mají p ístup k vytvá ení obsahu, k menu Local Pages a k Local news.

Lokální obsah
Je obsah p ístupný p ihlášeným uživatel m. Tento obsah se vztahuje k chodu stránek a
interním záležitostem ústavu. Na as.utia.cz je dvojí obsah lokálního typu-odkaz Local news a
menu Local pages. Zajímavé je, jak je p ístup do jednotlivých sekcí povolen.

Local news
Je odkaz lokálních novinek. Každá novinka je spojena se slovníkem local a pomocí modulu
Taxonomy_access jsou pro tento slovník nastavena pravidla p ístupu tak, aby novinky byly
viditelné pouze p ihlášeným uživatel m.



- 5 -

Local pages
Je interní menu. Aby menu bylo skryté nep ihlášeným uživatel m, je zapot ebí nastavit
v Blocks toto menu jako skryté, s možností zobrazení uživatelem. P ihlášený uživatel má poté
právo zobrazit menu.

Modul asdatabase
Je modul vytvo ený pro as.utia.cz. Shromaž uje informace o zam stnancích, v deckých
skupinách, grantech, finan ních zdrojích grantu a partnerech grantu. Tyto informace jsou
navzájem provázány a uloženy v databázi. P ihlášený uživatel má možnost zobrazení menu
asdatabase, kde je možné zobrazovat a editovat všechny výše popsané možnosti.
Nep ihlášenému uživateli jsou p ístupné pouze informace o zam stnancích(kontakt
na zam stnance, jeho životopis, publikace apod.).
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1.3. Detaily zadání
Jako ov ení možností realizace uživatelských formulá  byly zadány 4 formulá e, jejichž
podrobný popis je uveden v této kapitole. Z detailního popisu je z ejmé, jaké funkce by m li
použité moduly mít.

(i) Interní seminá  odd lení (Seminar)
Popis: Typ obsahu, který bude seskupovat pozvánky na seminá e konané ústavem.

Náhledy jednotlivých záznam  jsou se azeny sestupn , podle data.
Pole: Nadpis, datum konání, jméno autora, popis seminá e.
Umíst ní: Interní menu Local news, p ístupné p ihlášeným uživatel m.

(ii) Seminá  CSKI (CSKI seminar)
Popis: Typ obsahu, sdružující seminá e konané CSKI( eská spole nost

pro kybernetiku a informatiku). U každého seminá e je nutné odesílat e-mail
jako pozvání na seminá . E-maily jsou dvojího druhu, jeden informa ní
(pro pracovníky ústavu), druhý pozvánkový(pro externí hosty). Dále je nutné,
aby byl záznam o seminá i zformátovaný pro tisk. Popisky formulá e musí být
v jazyce, který je aktuáln  na webu nastaven. Náhledy jednotlivých záznam
jsou se azeny sestupn , podle data.

Pole: Název seminá e, titul p ed jménem, titul za jménem, domovská organizace,
datum, místnost, alternativní místnost, popis seminá e.

Umíst ní:  Interní menu Local news, p ístupné p ihlášeným uživatel m.

(iii) Témata studentských prací (Topic for students)
Popis:  Témata studentských prací jsou rozd lena podle typu-bakalá ská, diplomová,

doktorská, semestrální. Všechny typy mají stejné položky formulá e. Položky
je pot eba t ídit podle typu práce. V náhledu jsou viditelné jen základní
informace, po kliknutí se zobrazí vše. Detail každé práce musí být zformátován
pro tisk.

Pole: Název práce, název v angli tin , vedoucí, typ práce, pracovišt , tel., e-mail,
klí ová slova, motivace.

Umíst ní:  Menu Topic for students, p ístupné všem uživatel m.

(iv) Informace pro leny odd lení (Local news)
Popis: Informace o d ní na odd lení. Náhledy jednotlivých záznam  jsou se azeny

sestupn , podle data.
Pole: Nadpis, datum konání, jméno autora, popis seminá e.
Umíst ní: Interní menu Local news, p ístupné p ihlášeným uživatel m.
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1.4. Cíle práce
Ze zadání vyplynuly t i problémy, které je nutné ešit.

1. Update Drupal 4.6 na 5.0
 Na za átku práce bylo nutné seznámit se s verzí nainstalovaného systému-tedy Drupal 4.6. a
zjistit možnosti p echodu systému na nejnov jší verzi Drupal 5.0. Jelikož je Drupal neustále
vyvíjen, novou verzí jsou vždy zasaženy všechny ásti systému. Updatovat se tedy musí nejen
jádro systému, ale i jeho moduly. Kv li tomu bylo nutné p eprogramovat i modul asdatabase,
vytvo ený na míru pro správu interních dat UTIA AV R. P i p echodu na verzi 5.0 bylo
nutné systém kompletn  p evést na verzi 4.7, jelikož rozdíly mezi každou novou verzí jsou
veliké a update systému vždy po ítá jen s p echodem mezi jednotlivými verzemi.

2. Vytvo ení formulá  pomocí standardních modul
Z charakteristiky formulá  bylo z ejmé, jaké funkce by m ly moduly mít. V databázi
modul [7] se za aly hledat moduly, jež tyto požadavky spl ují. Po zjišt ní možností byly
použity tyto moduly:

Taxonomy Access Control
id luje p ístup ke kategorizovanému obsahu na základ  uživatelské role.

CCK(Content Construction Kit)
CCK poskytuje možnost vytvá et nové typy obsahu, definovat jejich položky a vytvá et
tak vstupní formulá e.
Content Templates
Umož uje vytvá et vlastní šablony vzhledu pro náhled(teaser) nodu, vlastní obsah(body)  a
RRS export.
Views
Tento modul umož uje vytvá et vlastní pohledy nad ur itou kategorií obsahu. Umož uje
obsah t ídit, adit, a vytvá et tabulky.

I p es veliké množství modul  a jejich možnosti se nepoda ilo najít takový modul, který
by umož oval náhled obsahu pro tisk. Dále neexistuje modul, který by obsah stánky
specificky zformátoval a poslal e-mail na ur ité adresy. Tyto dva problémy bylo nutné ešit
vlastním modulem.

3. Tvorba vlastního modulu
Požadavky jsou z ejmé z minulého bodu. Zde jsou up esn né.

Náhled obsahu pro tisk- tato funkce bude p ístupná u obsahu typu Topic for student a CSKI
seminar. Pro každý typ bude text náhledu zformátován jinak.
Poslání mailu – tato funkce bude p ístupná u obsahu typu CSKI seminar. Je nutné rozlišovat
uživatele a nepovolovat tuto funkci nep ihlášeným. Funkce musí zajiš ovat posílání e-mail
dvou druh . Jeden informa ní(pro pracovníky ústavu), druhý pozvánkový(pro externí hosty).
Každý bude obsahovat jiný úvodní text a bude v jazyce, který je práv  nastaven pro web.
Nutností je textové pole pro zadání mailu p íjemce.

Pozn. Realizace každého z t chto t í cíl  bude popsána v samostatné kapitole.
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2. Update systému
Update jakéhokoli systému je vždy krok dop edu a není tomu jinak ani u Drupal. V nové verzi
byly opraveny chyby, byla zp ehledn na administrace, velké zm ny nastaly u vzhledových
témat(Themes), bylo zjednodušeno instalování modul  i samotného Drupal. Pro tyto novinky
bylo nutné zm nit jádro systému a jeho API. Co tento krok znamená pro administrátora webu
je popsáno v následujících kapitolách.

2.1. Verzování systému
Drupal používá verzování u všech ástí celého systému- jádra, modul  a vzhledových témat.
To je p i vývoji velmi d ležité kv li kompatibilit  r zných funkcí volaných z API.
API (Application programming interface) je schéma závislostí a skupina funkcí, které m že
programátor využívat. Tyto funkce jsou základem jádra a nesou v sob  logiku pracování
v Drupal.

íslo verze je v Drupal tvo eno takto: CoreCompatibility-Major.PatchLevel-Extra

CoreCompatibility
- ozna uje kompatibilitu s verzí jádra (nap . 4.7.x, 4.6.x, 5.x). V rámci jednoho ísla verze
se nem ní API. To znamená, že moduly pro verzi 4.7.1 budou zárove  fungovat i ve verzi
4.7.3. Major
- ozna uje íslo revize. Jedna znamená stabilní vydání. Vyšší íslo znamená nov  p idané
funkce.
PatchLevel
- první vydání bude mít Patchlevel 0, po každé oprav  chyb se toto íslo zvýší.
Extra
- není povinné a m že zna it nap . vývojovou verzi (-dev).

Pokud je tedy vybírán n jaký modul, je pot eba vybírat kompatibilní s nainstalovanou verzí
Drupal. P i update systému na novou verzi se musí nainstalovat nejen nová verze jádra
systému, ale také nové verze p ídavných modul .
Speciáln  vytvo ený modul asdatabase byl naprogramován pro verzi 4.6.x, z toho plyne,
že tento modul je pot eba upravit tak, aby vyhovoval API 5.x. P emž je nutné nejd íve
modul p evést na verzi 4.7.
Z odstavc  výše jsou z ejmé dv ásti problému, které jsou popsány v dvou následujících
kapitolách.
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2.2. Update jádra a standardních modul
Tento krok je podobný pro oba p echody, jak pro p echod z Drupal 4.6 na Drupal 4.7.x, tak
z Drupal 4.7.x na Drupal 5.x. Proto postup bude uveden pouze jednou a skládá se z t chto
bod :

1. Záloha databáze
Pokud se update systému neprovede správn  a databáze nebude zálohovaná, nebude možné ji
obnovit. Proto je tento krok d ležitý. Databáze se dá pomocí nap . phpMyAdmin(nástroj
pro správu databáze pomocí webového rozhraní) exportovat do souboru. Tento soubor se dá
v p ípad  problému importovat zp t a databáze bude obnovena.

2. Vypnutí p ídavných modul  a Themes
Tento krok není nezbytný, ale osv il se. P ídavnými moduly jsou myšleny všechny moduly
krom  t ch z jádra. Jsou to všechny doinstalované moduly po instalaci. Stejn  je to s motivy
vzhledu. Pokud by nebyly všechny p ídavné motivy vypnuty mohly by po update nastat
komplikace. Proto je dobré mít aktivní pouze defaultní vzhled.

3. Zálohování soubor  staré verze Drupal
Nutnost vytvo ení zálohy starých soubor  je stejná jako v p ípad  databáze.

4. Stáhnutí nové verze Drupal a upload na server
Nová verze Drupal je ke stažení v komprimovaném souboru z oficiálních stránek Drupal[1].
Soubory z tohoto archivu je nutné zkopírovat na server tam, kde byla p edchozí verze
systému.

5. Stáhnutí nových verzí p ídavných modul  a jejich upload na server
Jelikož chceme po update používat moduly, které byly používány dosud, je nutné stáhnout
nové verze t chto modul [7]. Tyto dekomprimované moduly se nakopírují do p íslušných
složek(obvykle složka modules v hlavním adresá i Drupal) na server.

6. Zkopírování nezbytných soubor  ze staré verze Drupal
- .htaccess – je soubor umíst ný v ur itém webovém adresá i, který dovoluje autorovi

webu upravit chování adresá e. Tento soubor je umíst n v hlavním adresá i
Drupal(nyní tedy v adresá i, kde je zálohovaná stará verze Drupal).

- sites/default/settings.php – je soubor, kde jsou nap . uloženy p ístupové údaje
k databázi, umíst ní adresá e s Drupal na serveru apod.

- složka files  – je složka umíst ná v hlavním adresá i Drupal a jsou v ní uloženy
soubory p íloh nod , p ípadn  vlastní nastavení Themes apod.

Tyto soubory(p íp. složky) je nutné nakopírovat na místo nové verze s tím, že soubory budou
uloženy ve stejné stromové struktu e jako ve staré verzi.

7. Spušt ní skriptu update.php
Ke spušt ní skriptu update.php(nachází se v hlavním adresá i nové verze Drupal) je zapot ebí
být bu  p ihlášen jako user s id=1(superuživatel, zakládající první ú et) nebo zm nit ádek
$access_check = TRUE;  na $access_check = FALSE; v souboru update.php.
Po zadání adresy www.vasestranka.cz/update.php do prohlíže e, budete vyzváni pro potvrzení
update. Po provedení update systému je na obrazovku vypsána zpráva o dokon ení update,
zde jsou vypsány p ípadné chyby.
Pozn. P i update systému bylo zjišt no, že user s id=1 ve výchozí verzi není. Ve starých verzích nebyl tento
uživatel d ležitý a šel odstranit. Tento uživatel byl vytvo en ru  p ímo v databázi.

http://www.vasestranka.cz/update.php
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2.3. Update modulu asdatabase
Všechny zm ny mezi verzemi jsou na Drupal dokumentovány a popsány. P i nové verzi
Drupal je vždy k dispozici soupis zm n. Podle toho lze staré moduly p evést na novou verzi.
Na každé z níže uvedených stránek je seznam zm n s p íkladem zapsání ve staré verzi a
zápisu v nové. U každého linku popíšu nejd ležit jší zm ny.

evod modul  z 4.6.x na 4.7.x - http://drupal.org/node/22218
Krom  upravení volání funkcí(nap . zm na s ozna ením 31.), zm ných tvar  návratových
hodnot(nap . zm na 1.) a podobných mali kostí, bylo nejv tší zm nou forms API(zm na 17.).
API pro práci s formulá i bylo velmi upraveno, konkrétn  byly zm ny provedeny v zápisu
definování polí. Každý formulá  v asdatabase bylo tedy nutné opravit. Jelikož vlastnosti polí

staly stejné, bylo možné tuto zm nu provést strojov .
K tomuto ú elu byl vývojá i vytvo en modul Form Updater(http://drupal.org/node/37457),
do kterého se vloží definice starého formulá e a po spušt ní modul vygeneruje stejný kód
pro Drupal 4.7.x.

.: Definice textového pole s jménem zam_jmeno, nadpisem Name, vloženou hodnotou
z pole $edit['zam_jmeno'], velikosti 60 znak , maximální délkou 128 znak , popiskem
nápov dy First name. Toto pole je vyžadované(bez zadání jména nebude formulá  odeslán).

Kód 4.6.x:
$form = form_textfield(t('Name'), 'zam_jmeno', $edit['zam_jmeno'], 60, 128,
t('First name.'), TRUE);

Vygenerovaný kód pro 4.7.x:
$form['zam_jmeno'] = array(

'#type' => 'textfield',
'#title' => t('Name'),
'#default_value' => $edit['zam_jmeno'],
'#size' => 60,
'#maxlength' => 128,
'#description' => t('First name.'),
'#required' => TRUE,
);

vodem zm ny Forms API nebyla pouze zm na zápisu(vlastnosti pole mohou být
zp eházené, n které nemusí být definované, není pot eba si pamatovat pozici každé vlastnosti
pole atd.). Forms API bylo zm no i kv li bezpe nosti, možnosti rozší ení a lepšímu
zobrazování v tématech.

http://drupal.org/node/22218
http://drupal.org/node/37457
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Obr. 2.1. Schéma Forms API Drupal 4.7.x (p evzato z http://drupal.org/node/37194)

evod modulu z 4.7.x na 5.x - http://drupal.org/node/64279
Rozdíl ve verzi 4.7.x a 5.x je p edevším v uspo ádání administrace, zlepšení vzhledových
témat, zkvalitn ní lokalizace a dotažení zm n, které prob hli mezi 4.6.x a 4.7.x. U funkcí
modulu asdatabase tolik zm n neprob hlo.
Jako nejd ležit jší zm nu bych uvedl p idání souboru jmeno_modulu.info. Tento soubor
v sob  nese základní informace o modulu. Dále byla p idána funkce hook_uninstall(),
kde mohou být nadefinovány operace pro odinstalování modulu(vymazání tabulek apod.).

mito pojmy se blíže zabývá kapitola 4. Tvorba vlastního modulu.

Dále bylo zp esn no vytvá ení formulá . Pro každý formulá  je nyní nutné mít odlišné
form_id, které je pot eba k na tení, poskytnutí a vyhodnocení formulá e. Toto se velmi týká
modulu asdatabase.

.: Vytvo ení formulá e pro potvrzení smazání záznamu v databázi. Ve 4.7.x mohlo být
pro funkci drupal_get_form() použité libovolné form_id. V 5.0 je nutné mít vždy unikátní
form_id. Pod tímto id je volána funkce tvo ící formulá .

http://drupal.org/node/37194)
http://drupal.org/node/64279
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Drupal 4.7.x:
function asdatabase_people_delete($zam_id = 0){

// …
//n jaký kód
//…
//definice formulá e
$form[] = array(
'#type' => 'submit',
'#value' => t('Delete'),
);
$form[] = array(
'#type' => 'submit',
'#value' => t('Cancel'),
);

$output = drupal_get_form('libovolne_form_id', $form);
return $output;

}

Drupal 5.x:
function asdatabase_people_delete($zam_id = 0){

// …
//n jaký kód
//…
$output .= drupal_get_form('asdatabase_people_delete_form');
return $output;

}

function asdatabase_people_delete_form(){
$form[] = array(
'#type' => 'submit',
'#value' => t('Delete'),
);
$form[] = array(
'#type' => 'submit',
'#value' => t('Cancel'),
);
return $form;

}

Modul asdatabase se povedlo kompletn  p evést do verze 5.x.
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3. Vytvo ení formulá  pomocí standardních modul
V této kapitole budou popsány použité standardní moduly a jejich instalace.

3.1. Instalace modul
Všechny moduly jsou stažitelné na stránkách Drupal[7]. Po stažení a rozbalení archivu je
dobrým zvykem zjistit, jestli není ve vzniklé složce soubor s nápov dou pro instalaci
(readme.txt apod.), ne všechny moduly se totiž instalují stejn . V tšinou je postup následující:
Složka s modulem se zkopíruje na FTP. Cíl kopírování je složka modules(nachází
se v hlavním adresá i Drupal). Po zkopírování tedy vznikne podsložka
modules/jmeno_modulu. Poté již sta í používání modulu povolit a je možné ho za ít využívat.

ístup k povolení modulu: Administer > Site building > Modules

3.2. CCK(Content Construction Kit)
CCK je skupina modul (nahrazující d íve používaný modul Flexinode), která poskytuje
možnost vytvá et nové typy obsahu, definovat jejich položky(pole) a vytvá et tak vstupní
formulá e. Polí obsahu m že být celá ada, nap . textová pole, check boxy, radio boxy, select
listy, URL adresy atd. Další pole obsahu se dají p idat instalací rozši ujících modul
pro CCK. Každá definice pole je uložena v databázi. Do databáze jsou  ukládána veškerá
vložená data. Vytvá ením formulá , kde jsou spojitá data rozd lena jednotliv  podle
významu, lze získat velké množství rozli ných reprezentací dat.
Možnost vytvá et obsah je silná stránka Drupal. Kdyby byly k dispozici pouze statické typy
obsahu(jen s nadpisem a obsahem, nap . Story nebo Page), nebylo by možné nody t ídit podle
zadaných informací. Takto se nadefinují jednotlivá pole, která bude nový typ obsahu mít, a

i vytvá ení nodu je uživatel vyplní. Tímto jsou k dispozici odd lené informace, které mají
ur itý význam. Podle toho již m žeme nody t ídit, seskupovat, po ítat atd. Celý web tak
najednou doslova ožije, je dynami jší a práce s daty efektivní. Když je t eba zm nit
parametry nebo p idat další pole, je to otázka pár kliknutí. Kdyby by se m la takováto
struktura programovat, trvalo by to mnohonásobn  delší dobu a úpravy by byly podobn
náro né. K novému typu obsahu je p istupováno plnohodnotn , stejn  jako k p vodním, proto
lze data zobrazovat pomocí šablon výpisu(modul Content Templates) nebo vlastním
pohledem na data a jejich filtrováním(modul Views). Tyto moduly jsou v práci použity a
budou popsány v následujících kapitolách.

ístup k modulu: Administer > Content management > Content types
Zde je možné p idat nový typ obsahu nebo smazat, upravit, exportovat a importovat
již vytvo ený typ. Každý typ má nadefinovány svoje základní vlastnosti jako nap . jméno,
strojové jméno, popisek pole titulek, popisek pole obsah, povolení p íloh atd.(vlastnosti typ
jsou závislé od použitých modul  a mohou se tedy lišit).

Po vytvo ení typu se dostáváme na další stránku, kde je možné typu p idávat pole, ídit jejich
rozložení na formulá i, nastavovat jejich zobrazení p i na tení nodu a také seskupovat pole
do skupin(pro v tší p ehlednost formulá e).

Add field
Na této stránce je možné p idat již existující pole použité v jiném typu obsahu, nebo vytvo it
vlastní pole.
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íklady vlastností n kolika polí:
Typ pole Vlastnosti
Text field Po et ádk , maximální délka, defaultní hodnota, povinné, vícenásobná

hodnota, istý/filtrovaný text
Date Selektový výb r data/zápis do text. pole, povinné, vícenásobná hodnota,

nastavení formátu asu, asová zóna
Select list Defaultní hodnota, maximální délka, povinné, vícenásobná hodnota,

istý/filtrovaný text, obsah select listu
Check boxes Defaultní hodnota, maximální délka, povinné, vícenásobná hodnota,

istý/filtrovaný text, popisky check box
E-mail Defaulní hodnota, maximální délka, zobrazit jako odkaz/zobrazit odkaz na

posílání mailu z webu, povinné, vícenásobná hodnota

Toto jsou základní pole, ktera byla použita. Množství dalších doinstalovatelných polí je velké,
uvedu jen n kolik: pole ísel a jednotek, pole uživatel , pole adresa, pole ISBN, pole
IP adress, pole Taxonomy…

Manage fields
Zde se nastavuje v jakém po adí budou pole ve formulá i se azena. Po adí se ur uje pomocí
vah, každé pole má údaj o své váze, p emž nejleh í pole jsou umíst na nejvýše. Dále je
možné vytvá et skupiny polí. To zvyšuje p ehlednost a umož uje lépe odd lovat rozsáhlé
formulá e.

Display fields
V tomto okn  se nastavují vlastnosti zobrazení polí. Rozhoduje se, zda se mají popisky
zobrazit nad nebo p ed daty, nebo zda mají být schovány. Dále je možné ur it, zda se
v Teaser dané pole m že zobrazit, nebo jestli má být zkráceno, p ípadn  schováno. Stejné
vlastnosti lze nastavit pro Body nodu. U speciálních polí lze definovat další možnosti, nap .
u pole Date lze nastavit typ zobrazení data apod.
Pokud je pro daný typ vytvo ena šablona(modul Content template) toto nastavení nemá
na zobrazení vliv.
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3.3. Content Templates
Umož uje vytvá et vlastní šablony vzhledu pro každý typ obsahu. Šablony m ní
náhled(Teaser) nodu, vlastní obsah(Body)  a RRS export. Šablony jsou vytvá eny pomocí
HTML kódu a prom nné prvky nodu(chcete-li vlastnosti nebo položky) jsou vkládány pomocí
PHP. PHP výpisem lze vložit do šablony jakoukoli prom nnou daného nodu. Všechny
prom nné nodu jsou p ehledn  s ukázkou hodnoty vypsány v textovém poli jako p edloha pro
šablonu, PHP kód pro výpis se do šablony vloží kliknutím na odkaz dané prom nné.

ístup k šablonám: Administer > Content management > Content templates
Nejprve se zvolí typ obsahu, pro který chceme šablonu vytvo it. Po té se zobrazí okno, kde se
již píše šablona, viz. Obr 3.1. Po uložení budou všechny nody tohoto typu vypisovány pomocí
této šablony.

Obr. 3.1. Okno pro vytvo ení šablony. Vlevo je místo pro samotnou šablonu(šablona pro Teaser nodu typu CSKI
seminar), vpravo je seznam prom nných nodu s ukázkami jejich hodnot.

Tento modul byl použit pro zformátování Teaser u typu CSKI seminar a Body typu CSKI
seminar a Topic for student. V P íloze jsou uvedeny kódy použité v t chto šablonách.

Obr 3.2. Výsledek vzniklý šablonou pro teaser nodu typu CSKI seminar.
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3.4. Taxonomy Access Control
id luje p ístup ke kategorizovanému obsahu na základ  uživatelské role. Pro každou

uživatelskou roli tento modul vytvá í možnost nastavení p ístupu podle taxonomie. Pro každý
slovník nebo p ímo term je možné nastavit vlastnosti, jako je povolení zobrazení(View),
aktualizace(Update), mazání(Delete), vytvá ení(Create) a vytvá ení pohled (List).

ístup k modulu: Administer > User management > Taxonomy Access: Permissions

Obr. 3.3. Nastavení p ístupových práv pro slovník Typ práce pro roli authenticated user. Tento slovník slouží
k t íd ní typu obsahu Topic for students.

View, Update, Delete
Pro zobrazení, aktualizaci a mazání obsahu daného slovníku je možné nastavit t i p ístupové
hodnoty. A=Allow(dovolit), I=Ignore(ignorovat) a D=Deny(pop ít, zakázat). P emž Deny je
vyhodnocováno po Allow a p evažuje ho.
Pro vysv tlení významu p ístupových pravidel bude nejlepší p íklad:
Slovník Typ práce. Ve všech termech je nastaveno Allow, krom  termínu Doktorská, tam je

ístup Deny. Pokud bude mít node term nap . Bakalá ská, node bude zobrazen, pokud bude
mít node p azen term Doktorská, term nebude pro tuto roli zobrazitelný. Pokud bude mít
node termy dva, nap íklad Bakalá ská a Doktorská, node nebude zobrazen, protože Deny

evažuje Allow. Pokud bude mít node term s povolením Ignore, nebude zobrazen tomuto
uživateli.

Create
Umož uje vytvá et obsah pro daný termín.

List
Ovládá to, jestli m že daný uživatel zp ístupnit stránku taxonomie pro daný termín.
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3.5. Views
Tento modul umož uje vytvá et vlastní pohledy nad vybraným obsahem. Umož uje obsah

ídit, adit a vytvá et tabulky. Pomocí filtr , které mohou být nabídnuty uživateli, lze obsah
libovoln  t ídit. Tím je zaru ena velká efektivita a flexibilita p i práci s velkým objemem dat.
Tento modul sdružuje tyto výhodné funkce.

ístup k modulu: Administer > Site building >Views

Na této stránce lze view p idat, editovat, exportovat, importovat a klonovat. Nejd ležit jší je
samoz ejm  vytvá ení.

Add
Po kliknutí se zobrazí ada skupin nastavení. Popíšu nejd ležit jší vlastnosti a význam
každého z nich.

Basic information:
– Name: jméno view
– Access: ur ení p ístupu k view

Page:
– URL: na této adrese bude view dostupné
– View Type:  základních typ  pohled  je n kolik

Full Nodes: kompletní výpis nod , azených pod sebe
Teaser List: zobrazení náhled  nodu, azených pod sebe
Table View: výpis nod  do tabulky
List View: podobné jako Table View, ale data jsou v odrážkovém seznamu

– Use Pager: pokud je v pohledu mnoho záznam , rozd lí se do více stránek
– Nodes per Page: po et položek na jednu stránku

Block:
Podobné vlastnosti jako u Page. Rozdíl je v tom, že se view ned lá jako výpis na
stránku, ale jako blok. Tento blok se chová stejn  jako jiné bloky.

Fields:
Používá se pro Table a List View a nastavují se zde pole, která chceme ve view
zobrazit. Takto se definují sloupce tabulky. Každé pole má svoje specifické nastavení.
Viz. Obr. 3.4.

Filtres:
Zde definujeme, jaký obsah chceme na ítat. Pro r zné parametry existují r zné
metody porovnávání. Nap . pro Taxonomy lze vybrat jeden, více nebo všechny termy
z daného slovníku. Pro textové pole se porovnává text celý nebo ást zadaného textu
apod.

Exposed Filters:
Tento filtr se zobrazí ve view. Je tak dána možnost uživateli t ídit view sám. Uživatel
si tak m že jednoduše procházet obsah a je tím ušet eno vytvá ení n kolika
podobných view, jen s rozlišným t íd ním.

Sort criteria:
Nastavení azení prvk  ve view. S každým prvkem, který se dá adit, je op t n kolik
nastavení.

Tento modul byl použit p i vytvá ení view nad CSKI seminá i a interními seminá i pro azení
záznam  podle data konání seminá e a pro view nad Topic for Students pro vytvo ení tabulky
s filtrem p ístupným uživateli(viz obr. 3.5.).
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Obr. 3.4. Pole tabulky použité ve view pro odkaz Topic for students.

Obr. 3.5. View nad Topic for student.
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4. Tvorba vlastního modulu
ed za átkem vytvo ení vlastního modulu by se každý vývojá  m l ujistit, jestli nelze jeho

pot eby splnit n jakým již vytvo eným modulem. Na vývoji modul  se podílí mnoho
zkušených tým  a výsledky práce jsou v tšinou hodnotn jší a možnosti rozší ení v tší. Vývoj

tšinou pokra uje vytvá ením nových funkcí, odstra ováním chyb apod. P ed vydáním nové
verze jádra je v tšina modul  p ipravena v novém vydání. Pokud vytvo íte modul sami,
budete nuceni ho p i každém v tším update systému p epsat.

kdy ale požadované funkce nejsou nikde implementovány a nezbývá než vytvo it modul
vlastní. Drupal má opravdu kvalitní dokumentaci a není proto problém ho vytvo it. Nejv tší
pomocník je dokumentace API - http://api.drupal.org. V následující kapitole budou
vysv tlena pravidla tvo ení modul , dále pak p ímo realizace zadaného modulu.

4.1. Pravidla tvo ení modul
Jelikož je ve verzi Drupal 5.x modul tvo en nejmén  dv ma soubory, je dobré vytvo it složku
se stejným názvem jako modul(pro p íklad bude modul pojmenován modul) a všechny
soubory p íslušné modulu do ní ukládat. Nezbytn  d ležitými soubory jsou modul.info a
modul.module. Soubory je nutné pojmenovat stejným názvem jako je jméno modulu. Nyní
k významu jednotlivých soubor .

Pozn.: Všechny soubory by m li být psány v kódování UTF-8. Celý Drupal je v tomto
kódování psán a zabrání se tak mnoha problém m.

Modul.info
Jak p ípona souboru napovídá, tento soubor v sob  nese základní informace o modulu. Na
vytvo eném modulu vysv tleny jednotlivé položky:

cski.info:
; $Id cski.info,v 1.0 2007/04/03 Zahradnik Jan $
name = cski
description = Modul pro tisk a posilani mailu cski seminaru pro web
as.utia.cz
package = Nestandardni moduly

První ádek není nutný a Drupal ho vnímá jako komentá . Je pouze informa ní. ádek
s ozna ením name ozna uje jméno modulu, které se zobrazí v administraci. Položka
description udává popis modulu zobrazený taktéž v administraci. Tato dv  pole jsou povinná,
další jsou volitelná. Package ozna uje skupinu, pro kterou je modul vytvo en(mezi
nejznám jší skupiny modul  pat í nap . CCK, View, E-Commerce…). Další informace m že
být dependencies, ozna ující závislost modulu na jiném modulu.

Modul.module
Obsahuje samotný kód modulu. Jelikož je kód psán v PHP, na za átku dokumentu musí být
et zec <?php a na konci ?>. Základní funkce Drupal, tzv. hook, jsou popsány v dokumentaci

API [2]. Tyto funkce jsou ve tvaru hook_jmenofunkce(parametry),  p emž  slovo hook je
vždy nahrazeno jménem modulu.

http://api.drupal.org
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kolik p íklad :
hook_perm – definuje p ístup uživatele
hook_enable – zajiš uje vykonání p íkaz  po povolení modulu v administraci
hook_block – vytvá í bloky
hook_cron – umož uje vykonávat periodické funkce
hook_help – stará se o zobrazení nápov dy
hook_menu – umož uje vytvo it menu
hook_node_type – dovoluje zm nit nodu typ obsahu
hook_user – dovoluje reagovat na uživatelský vstup

Dále je možné využívat veškeré funkce jiných modul (i t ch z jádra), includovat další
soubory do modulu nebo vytvá et nové funkce.

Modul.install
Tento nepovinný soubor je ur en k vytvá ení, odstran ní, p ípadn  úprav  databází, tabulek,
nebo jednotlivých polí tabulky. Jelikož pro realizaci požadovaného modulu nejsou pot eba
tabulky, není tento soubor vytvo en. Nicmén  je velmi asto používaný, takže je vhodné ho
popsat. Tento soubor používá t i hook funkce.

hook_install – tato funkce se spustí v p ípad  povolení modulu v administraci. Zpravidla
vytvá í hierarchii tabulek modulu.

hook_uninstall – opa ná funkce k hook_install

hook_update – tato funkce se spustí p i update systému. Tedy p i spušt ní skriptu
update.php(umíst ného v hlavní adresá i Drupal).
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4.2. Realizace
V kapitole 1.4.  Cíle práce(konkrétn  bod 3. Tvorba vlastního modulu)jsou definovány
požadavky, které by m l modul spl ovat. Jejich realizace je rozd lena na n kolik menších
ástí: Realizace náhled  pro tisk, Realizace posílání e-mail , P ístupová pravidla a zajišt ní

lokalizace. Jednotlivé ásti jsou popsány níže.

Realizace náhled  pro tisk
K vytvo ení náhled  pro tisk bylo nutné nenechat vytvá et stránku systémem Drupal. Pokud
by stránku vytvá el systém, vznikl by tak node, který by používal CSS styly systému, byl by
za azen do bloku mezi jiné bloky atd. Tyto vlivy by p i tisku op t do výsledné stránky vnesly
necht né informace a výsledný tisk by nebyl podle zadání.
Situace byla vy ešena tak, že p i formátování Teaser nodu pomocí modulu Content Template,
je volána funkce z modulu cski. Tato funkce vyrobí formulá , který má ve skrytých polích
uložená data pro zobrazení. Tento formulá  odesílá data souboru print.php(uložený ve složce
modulu cski), který data zpracuje a zobrazí požadovaným zp sobem vhodným pro tisk.

Zkrácený výpis students_form:
function students_form($vse) {

$form['#action'] = url('modules/cski/print.php');
$form['nid'] = array(
'#type' => 'hidden',
'#value' => $vse['nid'],
);
$form['nazev'] = array(
'#type' => 'hidden',
'#value' => $vse['nazev'],
);
$form['vedouci'] = array(
'#type' => 'hidden',
'#value' => $vse['vedouci'],
);

…
…

return $form;
}

Tato funkce vytvá í formulá  pro náhled tisku pro obsah Topic for Student. Za zmínku stojí
první ádek, kde položka pole $form['#action'] udává, na jakou adresu se mají data
formulá e odesílat. Dále jsou definována jednotlivá pole formulá e, p emž položka '#type'
=> 'hidden' vytvá í skrytá pole. Data jsou dále metodou $_POST odesílána skriptu v
souboru print.php. Tento soubor data p ijme a jednoduchým formátováním zobrazí.
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Zkrácený výpis formátování Topic for Student v souboru print.php:
…
}elseif ($_POST['op']=='Print topic'){
$tisk="<table  border=\"1\" cellpadding=\"4px\" width=\"720px\" >
  <tr>
    <td valign=\"top\"><b>Název</b></h2></td>
    <td valign=\"top\">".$_POST['nazev']."</td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign=\"top\"><b>Vedoucí </b></td>
    <td valign=\"top\">".$_POST['vedouci']."</td>
  </tr>
…
…
</table>";
echo $tisk;
}

Stejný postup byl použit pro náhled tisku pro typ obsahu cski seminar.

Realizace posílání e-mail
Data pro obsah mailu byla získána stejným zp sobem jako pro náhledy tisku, tedy voláním
vytvo ení formulá e se skrytými poli. Data v tomto p ípad  není pot eba separovat od systému
Drupal. Na obr. 4.1. jsou zobrazeny formulá e pro odeslání e-mailu a náhledu pro tisk.
Po odeslání formulá e jsou data podle pole Typ mailu zformátována a p edána funkci
drupal_mail.

Obr. 4.1. Formulá  pro odeslání e-mailu a tisk seminá e pro typ obsahu cski seminar.

Drupal_mail je vnit ní funkce Drupal umož ující odesílání e-mail . Je volána následujícím
zp sobem:

drupal_mail($mailkey, $to, $subject, $body, $from = NULL, $headers =
array())

$mailkey – klí  identifikující poslaný mail, pro provád ní zm n.
$to – e-mail na který bude zpráva odeslána
$subject – p edm t e-mailu
$body – t lo e-mailu
$from – adresa odesílatele
$headers – asociativní pole obsahující p idané hlavi ky e-mailu(kódování e-mailu, verze
poslání e-mailu apod.)
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ístupová pravidla a zajišt ní lokalizace
ístupová pravidla jsou definována pomocí hook funkce hook_perm.

function cski_perm() {
return array('use cski');

}

Tento kód umož uje jednotlivým rolím p id lit práva položkám z pole vráceného touto
funkcí. Nastavování práv se provádí jako u b žných modul  na adrese: Administer  >  User
management > Access control. Zda uživatel disponuje požadovanými právy p ístupu,

žeme zjistit funkcí user_access('use cski'). V uvedeném p ípad  funkce vrací True, pokud
uživatel disponuje právy use cski.

Lokalizace v Drupal se provádí pomocí funkce t (od slova translate). Kompletní dokumentace
je na(http://api.drupal.org/api/function/t/5). Parametrem funkce je string v anglickém jazyce.
Funkce vrací p eložený text do aktuáln  nastaveného jazyka webu, pokud je p eklad
v databázi. Pokud ne, funkce vrací vstupní et zec. V dob  psaní modulu není tedy pot eba
mít hotový p eklad, ale uživatelské výpisy je dobré psát do této funkce. P eklady modul  se

idávají v podob  soubor jmeno_modulu.po. Tyto soubory jsou ukládány v kódování
UTF-8.

eklad dvou et zc  v modulu cski:
msgid "Send e-mail"
msgstr "Odešli e-mail"

msgid "Invitation"
msgstr "Pozvánka"

Takto je vytvo en lokaliza ní soubor, který lze do databáze importovat na adrese: Administer
> Site configuration > Localization

http://api.drupal.org/api/function/t/5
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5. Záv r
Všechny body zadání se poda ilo splnit. Systém Drupal byl updatován z verze 4.6. na verzi
5(poslední aktuální verze). Na stejnou verzi systému byl updatován nestandardní modul
asdatabase naprogramovaný pro as.utia.cz. Pomocí dostupných modul  byly vytvo eny
požadované formulá e. Pro specifické funkce, které dostate  nenabízejí standardní moduly,
byl vytvo en nový modul, spl ující individuální požadavky ústavu.

Redak ní systém Drupal se osv il jako velmi kvalitní nástroj pro správu webového obsahu.
Díky obrovskému množství modul , kvalitní dokumentaci, širokému uživatelskému a
vývojá skému zázemí nabízí Drupal mnoho možností jak pro nezkušené uživatele, tak pro
programátory, kte í mají plnou možnost „podívat se“, co je za uživatelským rozhraním. Stejn
možné jsou i úpravy systému na míru konkrétním požadavk m. To dokazuje i fakt, že získal

kolik prestižních ocen ní(naposledy vyhrál cenu sout že Webware 100 v kategorii
Publishing- http://webware.com).

Pro mne, jako za áte níka s Drupal, bylo obrovským p ínosem poznat takto kvalitn
zpracovaný systém. Drtivá v tšina redak ních systém  nenabízí tolik funkcí, volnost a pe liv
vedenou dokumentaci jako Drupal. Již d íve jsem m l zkušenosti s tvorbou webových
stránek,  ale  díky  této  práci  vím,  že  takovéto  ešení  ušet í  as  a  zkvalitní  práci  nejen  u
rozsáhlých projekt , kde je p evaha obrovská, ale i u menších projekt  p i specifi jších
požadavcích.

Výsledné formulá e jsou dostupné na adrese:
http://as.utia.cz

Updatovaný modul asdatabase(i jeho p edchozí verze 4.6. a 4.7) je dostupný na FTP ústavu:
http://as.utia.cz/modules/asdatabase/

Nestandardní modul cski je dostupný na FTP ústavu:
http://as.utia.cz/modules/cski/

http://webware.com
http://as.utia.cz
http://as.utia.cz/modules/asdatabase/
http://as.utia.cz/modules/cski/
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7. P íloha

Kód Teaser u typu cski seminar:
<div class="field field-type-date field-field-datum">
<div class="field-items">
<?php foreach ((array)$field_datum as $item) { ?>
<div class="field-item"><?php print $item['view'] ?></div>

<?php } ?>
</div>

</div>
<div class="field field-type-text field-field-prednasejici">
<?php print $node->field_titul_ped[0]['value']." ".
$node->field_jmno_a_pjmen[0]['value']." ".$node-
>field_titul_za[0]['value']; ?>
</div>
<?php print $node->content['body']['#value'] ?>

Kód Body u typu cski seminar:
<div class="field field-type-date field-field-datum">
<div class="field-items">
<?php foreach ((array)$field_datum as $item) { ?>
<div class="field-item"><?php print $item['view']; ?></div>
<?php } ?>

</div>
</div>
<div class="field field-type-text field-field-mistnost">
<?php print t('room').": ".t($node->field_mistnost[0]['value'
$node->field_alternative_room[0]['value'];
$mistnost=t('room').": ".t($node->field_mistnost[0]['value'
$node->field_alternative_room[0]['value']; ?>
</div>
<?php print $node->content['body']['#value'];
$obsah=str_replace("<br />", "</p><p>", $node->content['body']['#value']);
?>
<p>
<div class="field field-type-text field-field-prednasejici"> <strong><?php
print $node->field_titul_ped[0]['value']."
$node->field_jmno_a_pjmen[0]['value']." ".
$node->field_titul_za[0]['value']; ?>
</strong> </div>
<?php print $node->field_domovsk_organizace_0[0]['view'] ?>
<div class="field field-type-text field-field-adresa-prednasejiciho">
<?php

if($node->field_domovsk_organizace[0]['value']=="UTIA") {
print t('Institute of Information Theory and Automation, AS CR<br>Pod
vodárenskou v ží 4<br>182 08 Prag 8');
$adresa=t('Institute of Information Theory and Automation, AS CR<br>Pod
vodárenskou v ží 4<br>182 08 Prag 8');
}?>
</div>
</p>
<?php print $node->content['files']['#value'];
if (user_access('use cski')){
?>
<table style="width:150px; ">
<tr>
<td valign="bottom"><?php

$o.= cski_mail($node->title, $node->field_datum[0]['view'], $mistnost,
$node->field_jmno_a_pjmen[0]['value'],
$node->field_domovsk_organizace_0[0]['view'], $adresa, $obsah, $node->uid);
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print $o; ?>
</td>
<td valign="bottom"><?php

$o= cski_print($node->title, $node->field_datum[0]['view'], $mistnost,
$node->field_jmno_a_pjmen[0]['value'],
$node->field_domovsk_organizace_0[0]['view'], $adresa, $obsah);
print $o; ?>

</td>
</tr>

</table>
<?php } ?>

Pozn. :Funkce cski_mail je funkce z modulu cski a zajiš uje zobrazení formulá e pro odeslání
informa ního nebo pozvánkového e-mailu.
Funkce cski_print je taktéž funkce z modulu cski a zajiš uje zobrazení náhledu nodu pro tisk.

Kód Body u typu Topic for students:
<div class="field field-type-text field-field-vedouc">
<h3 class="field-label">Vedoucí</h3>
<div class="field-items"><p>

<?php print $node->field_vedouc[0]['value'] ?></p>
</div>
</div>

<div class="field field-type-text field-field-pracovittel">

<h3 class="field-label">Pracovišt /Tel.</h3>
<div class="field-items"><p>

<?php print $node->field_pracovittel[0]['value'] ?></p>
</div>
</div>

<div class="field field-type-email field-field-mail2">
<h3 class="field-label">Mail</h3>
<div class="field-items"><p>

<?php print $node->field_mail2[0]['view'] ?> <?php print $node-
>field_mail2[1]['view'] ?> <?php print $node->field_mail2[2]['view'] ?></p>
</div>
</div>

<div class="field field-type-text field-field-klov-slova">
<h3 class="field-label">Klí ová slova</h3>
<div class="field-items"><p>

<?php print $node->field_klov_slova[0]['value'] ?></p>
</div>
</div>

</div>
<div class="field field-type-text field-field-klov-slova">
<h3 class="field-label">Motivace</h3>
<div class="field-items">
<?php print $node->content['body']['#value'] ?>
</div>

</div>
<div class="field field-type-text field-field-koly">
<h3 class="field-label">Úkoly</h3>
<div class="field-items">

<?php print $node->field_koly[0]['value'] ?>
</div>
</div>
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<div class="field field-type-text field-field-literatura">
<h3 class="field-label">Literatura</h3>
<div class="field-items">

<?php print $node->field_literatura[0]['view'] ?>
</div>
</div>

</div>

<div class="field field-type-text field-field-poznmka">
<h3 class="field-label">Poznámka</h3>
<div class="field-items">

<?php print $node->field_poznmka[0]['view'] ?>
</div>
</div>
<?php
$o= students_print($node->nid , $node->title,
$node->field_vedouc[0]['value'], $node->field_pracovittel[0]['value'],
$node->field_mail2[0]['view'], $node->field_klov_slova[0]['value'],
$node->content['body']['#value'], $node->field_koly[0]['value'],
$node->field_literatura[0]['view'], $node->field_poznmka[0]['view']);
print $o;
?>

Pozn.: Funkce students_print je funkce z modulu cski a zajiš uje zobrazení náhledu nodu pro
tisk.


