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1 Úvod

1.1 Cieľ projektu

Cieľom projektu CinanCMS je umožniť užívateľom vytvoriť si vlastný blog. Aplikácia ponúkne 
vytvorenie  vlastného  blogu  formou  sprievodcu,  ponúkne  administratívne  rozhranie  pre 
nastavenie aplikácie a tvorbu, resp. úpravu obsahu, konfiguráciu rôznych iných nastavení, a tiež 
rozhranie pre surfovanie po blogu na internete.

1.2 Cieľové skupiny projektu

Aplikáciu  môže používať  široká  internetová  verejnosť.  Vzhľadom na  to,  že  aplikácia  bude 
vyžadovať inštaláciu a vlastnú správu jej častí (modulov), nie je vhodná pre užívateľov s veľmi 
obmedzenými schopnosťami z oblasti IT.

2 Celkový popis

2.1 O projekte

Projekt nevznikol za účelom nahradiť alebo pokračovať v už existujúcom projekte (napríklad 
ako plugin).  Inšpiráciou  je  blogovací  systém  Wordpress a  komunikátor  Miranda IM. Tento 
projekt sa však nesnaží kopírovať Wordpress ani iné blogovacie služby.

2.2 Základné črty

Aplikácia sa dá navonok rozdeliť do troch oblastí, viď diagram:

http://wordpress.com/
http://www.miranda-im.org/
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Plné šípky predstavujú smer registrovaných prihlásených užívateľov, čiarkované šípky ukazujú 
neprihlásených  (anonymných)  užívateľov.  Neprihlásený  užívateľ  sa  môže  dostať  k  obsahu 
blogu alebo sa na uvítacej stránke zaregistrovať. Stane sa z neho nový majiteľ blogu, ktorý má 
prístup k svojmu administratívnemu rozhraniu.

Aplikácia  bude  modulárna.  Bude  tomu  prispôsobený  návrh  databázy  a  aj  samotný  kód 
aplikácie.  Vo  svojom  jadre  bude  obsahovať  podporu  pre  články,  komentovanie  článkov  a 
podporu pre moduly. Veľká väčšina funkčnosti aplikácie bude závisieť od modulov (podobne 
ako v programe Miranda).

S modulárnosťou aplikácie súvisí aj systém udalostí.  Bude možné k určitej  udalosti pripojiť 
nejakú  akciu.  Napríklad  ak  čitateľ  blogu  otvorí  článok  (klikne  na  titulok  článku),  okrem 
očakávaného zobrazenia celého článku sa v pozadí aktualizuje aj počet prečítaní článku.

2.3 Roly užívateľov

◦ Neprihlásený užívateľ - čitateľ

Má  prístup  len  ku  verejnému  rozhraniu.  Môže  si  prezerať  zverejnený  obsah.  Do 
administratívneho rozhrania prístup nemá. Môže sa zaregistrovať a vytvoriť si vlastný blog. 
Potom sa z neho stane registrovaný užívateľ.

◦ Prihlásený registrovaný užívateľ – vlastník blogu

Má  prístup  k  verejnému  aj  administratívnemu  rozhraniu.  Upravuje  obsah;  inštaluje, 
nastavuje a maže moduly; dokáže blog nenávratne zmazať.

◦ Administrátor

Aplikácia beží na serveri,  ktorý ma starosti  administrátor.  Ten môže aplikáciu na server 
nahrať (prípadne aktualizovať, upraviť zdrojové kódy a vymazať), ale nijak nezasahuje do 
vytvorených blogov registrovaných užívateľov.

2.4 Pracovné prostredie

Časť aplikácie, ktorá bude spracovávaná na strane servera, je naprogramovaná tak, aby bežala 
na  počítači  s  nainštalovaným  HTTP serverom  Apache  a  databázovým  serverom  MySQL. 
Serverová časť je naprogramovaná v jazyku HTML5 (a CSS) a PHP (verzia 5 a vyššie; použitý 
PHP framework CodeIgniter; architektúra MVC). 

Zo strany klienta sa vyžaduje mať zapnutý Javascript. Aplikácia však bude poskytovať základnú 
funkcionalitu aj bez zapnutého Javascriptu.

Aplikácia nezávisí od operačného systému klienta.

Aplikácia  bude otestovaná v  prehliadačoch Firefox 4,  Chromium 16,  Opera  11.50,  Internet 
Explorer 9 a Safari 5. Bežať bude aj na starších prehliadačoch.
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2.5 Obmedzenia

Jedným z možných obmedzení pri používaní aplikácie je vypnutý Javascript. Aplikácia bude 
korektne  fungovať  aj  bez  neho,  ale  užívateľ  bude  ochudobnený  o  grafické  efekty  (napr. 
vysúvacie menu, drag&drop a rôzne iné).

Ak  nejaký  modul  bude  vyžadovať  zapnutý  Javascript,  tak  sa  táto  požiadavka  zobrazí  v 
administratívnom rozhraní v jeho prehľade nastavení.

Ďalším obmedzením môže byť zlyhanie pripojenia sa k MySQL databáze. Užívateľ bude na 
túto chybu informovaný zreteľným upozornením na stránke.

2.6 Užívateľská príručka

Nachádza  sa  na  stránke http://cinan.wordpress.com/skolskeprojekty/rocnikovy-projekt/rp-
uzivatelska-dokumentacia/. Ukazuje, ako sa zaregistrovať, napísať prvý článok, ako sa inštalujú 
moduly a iné funkcie aplikácie.

2.7 Závislosti

Serverová časť bude písaná v PHP frameworku CodeIgniter. Na strane klienta bude použitá 
Javascriptová knižnica JQuery doplnená o plugin contentEditable.  Zvyšok kódu aplikácie je 
nový a nezávislý od iných externých knižníc a programov.

3 Funkcie aplikácie

3.1 Uvítacia stránka

Ak  nastane  chyba  alebo  sa  nepodarí  spojiť  s  databázou  pri  zobrazovaní  uvítacej  stránky, 
namiesto očakávanej stránky sa zobrazí chybové hlásenie s kontaktom na administrátora.

3.1.1. Prihlásenie užívateľa

Registrovaný užívateľ sa na uvítacej stránke môže prihlásiť pod svojím loginom a heslom. 

Ak sa pomýli a zadá nesprávne meno alebo heslo, zobrazí sa upozornenie a bude môcť 
zadať údaje znova. Maximálny počet opakovaných pokusov je 5, po prekročení tohto limitu 
bude musieť počkať 5 minút.

V prípade, že zlyhá spojenie s databázou pri prihlasovaní, na stránke sa zobrazí oznam o 
momentálnej nedostupnosti služby.

Po úspešnom prihlásení bude presmerovaný do administratívneho rozhrania svojho blogu.

Funkcia má vysokú prioritu – predstavuje jediný spôsob, ako sa dostať do administratívneho 
rozhrania svojho blogu.

3.1.2. Zabudnuté heslo

Ak registrovaný užívateľ zabudne svoje heslo, po vyplnení svojho emailu mu bude poslané 
nové heslo, ktoré si bude môcť neskôr zmeniť.

http://cinan.wordpress.com/skolskeprojekty/rocnikovy-projekt/rp-uzivatelska-dokumentacia/
http://cinan.wordpress.com/skolskeprojekty/rocnikovy-projekt/rp-uzivatelska-dokumentacia/
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Vyplnený email sa najprv vyhľadá v databáze a ak existuje, až vtedy bude email odoslaný. 
Ak sa  vyplnený email  v  databáze  nenájde,  zobrazí  sa  upozornenie,  že  užívateľ  vyplnil 
nesprávny email.

Funkcia má strednú prioritu – vychádzam z osobnej skúsenosti, že heslo človek si volí také, 
aby ho nezabudol.

3.1.3. Registrácia

Ak  sa  rozhodne  neregistrovaný  užívateľ  sa  zaregistrovať,  po  kliknutí  na  tlačítko 
Zaregistrovať bude presmerovaný na sprievodcu registráciou.

Funkcia má najvyššiu prioritu – význam aplikácie je, aby mohli ľudia písať články na svoj 
blog a inak ako registrácia je prvý krok, ako sa priblížiť k tomuto cieľu.

3.2 Sprievodca registráciou

V registrácii stačí uviesť požadovaný názov blogu, svoj login, heslo a email. Položky názov 
blogu, login a email budú kontrolované Javascriptom na strane klienta počas písania a aj v PHP 
na strane servera. Ak sa zistí, že takýto blog, login alebo email už v databáze existuje, zobrazí 
sa upozornenie.

Heslo musí mať dĺžku aspoň 6 znakov, musí sa v ňom nachádzať aspoň 1 malé písmeno, aspoň 
1 veľké písmeno a aspoň 1 číslica. Názov blogu a login nemôže byť prázdny (ani obsahovať len 
skryté znaky).

Celý formulár sa odošle tlačidlom Potvrdiť na spodku stránky.

Pri  neúspešnom spojení  s  databázou  pri  odosielaní  informácií  z  registračného  formulára  sa 
zobrazí upozornenie. Údaje vo vstupných poliach ostanú (Javascript), aby sa mohol pokúsiť o 
registráciu záujemca znova.

3.3 Administratívne rozhranie

Ak nastane  chyba  alebo  sa  nepodarí  spojiť  s  databázou  pri  zobrazovaní  administratívneho 
rozhrania,  namiesto  očakávaného  obsahu  sa  zobrazí  chybové  hlásenie  s  kontaktom  na 
administrátora.

3.3.1. Popis administratívneho rozhrania

◦ Najľavejší bočný panel poskytuje:

- vybrať si modul zo zoznamu, ktorý sa má nastaviť

- prácu s obsahom blogu (články)

- správu modulov

- globálne nastavenie blogu

Po  kliknutí  na  jednu položku  zo  zoznamu sa  táto  položka  zvýrazní.  Z  panelu  napravo  od 
najľavejšieho sa zobrazí obsah prvej položky v hlavnej časti okna. Vždy je možné vybrať len 
jednu položku zo zoznamu.
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Pod nastavením modulu si netreba predstavovať nič zložité, môže to znamenať napríklad toto: 
modul s názvom Anketa má vo svojich nastaveniach možnosť zobraziť sa v bočnom paneli vo 
verejnom rozhraní, ďalej nastavenie tohto modulu ponúka upraviť si otázku a odpovede.

Nastavenie danej sekcie sa uložia tlačidlom Uložiť na spodku stránky.

◦ Panel  napravo  od  najľavejšieho  panelu  zobrazuje  podskupiny  nastavení  položiek 
najľavejšieho panelu. Vždy je možné vybrať len jednu položku zo zoznamu.

◦ Hlavná časť zobrazuje aktuálne možnosti – napríklad nastavenie modulu, písanie a úpravu 
článkov WYSIWYG editorom, nastavenia globálnych nastavení modulu. Nastavenie danej 
sekcie sa uložia tlačidlom Uložiť na spodku stránky.

◦ Na vrchu stránky vedľa titulku sa vždy zobrazia odkazy na najčastejšie akcie,  napríklad 
Napísať nový článok. Ako posledný je odkaz na užívateľskú dokumentáciu.

3.3.2. Správa modulov

Po vybratí položky Moduly z najľavejšieho panelu sa automaticky vyberie z pravého panelu 
prvá  položka  –  inštalácia  nového  modulu.  V hlavnej  časti  sa  zobrazí  File  chooser  pre 
nahratie modulu z disku počítača. Do vstupného poľa je možné vložiť adresu ku modulu na 
internete. Celý proces sa potvrdí tlačidlom Potvrdiť na spodku stránky.

Pre  inštaláciu  modulu  je  nutné,  aby aspoň jedno vstupné pole  bolo  vyplnené  –  buď si 
užívateľ vybral súbor z disku počítača alebo vyplnil adresu.

Pred inštaláciou modulu sa najprv skontroluje, či zadaná URL je v správnom tvare (má tvar 
adresy). Po stiahnutí modulu z internetu alebo z disku počítača sa vykoná kontrola integrity 
súboru.  Po  rozbalení  modulu  (spakovaný  súbor)  sa  porovná  kontrolný  súčet  archívu  s 
obsahom rozbaleného súboru 'sum'.

Ak dôjde k chybe pri inštalácii modulov, užívateľovi sa zobrazí chybové hlásenie.

Pri neúspešnom spojení s databázou pri inštalácii modulu sa zobrazí upozornenie.

Po úspešnom nahratí modulu bude užívateľ presmerovaný do jeho nastavení.

Správa modulov má vysokú prioritu, keďže modulárnosť je hlavnou črtou aplikácie.

3.3.3. Články

Po vybratí položky Články z najľavejšieho panelu sa automaticky vyberie z pravého panelu 
prvá položka – nový článok. V hlavnej časti sa zobrazí WYSIWYG editor, ktorý dovolí 
formátovať  články  pohodlne,  bez  nutnosti  poznať  HTML značky  alebo  iné  značky  na 
formátovanie textu.  Pod editorom sa zobrazia  rôzne možnosti,  napríklad nastaviť  dátum 
publikovania  článku,  vymazanie  článku,  povolenie  alebo  zakázanie  diskusie  k  článku, 
vymenovať štítky spojené  s  článkom (podpora  štítkov závisí  od  samostatného modulu), 
uloženie do rozpísaných článkov. Článok a všetky nastavenia sa uložia potvrdením tlačítka 
Potvrdiť na spodku stránky.

Ak bude v  prehliadači  vypnutý Javascript,  namiesto  WYSIWYG editoru  sa  zobrazí  len 
jednoduché vstupné textové pole.

Pri neúspešnom spojení s databázou pri odosielaní článku sa zobrazí upozornenie.
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Funkcia má najvyššiu prioritu – predstavuje hlavný cieľ aplikácie – vytvárať obsah blogu.

3.4 Verejné rozhranie

Ak nastane chyba alebo sa nepodarí spojiť s databázou pri zobrazovaní verejného rozhrania, 
namiesto obsahu blogu sa zobrazí chybové hlásenie s kontaktom na administrátora.

3.4.1. Odkazy na sociálne siete

V hlavičke si majiteľ blogu bude môcť nechať zobraziť odkazy na sociálne siete, na ktorých 
je registrovaný. Odkazy sa budú otvárať implicitne v novom tabe.

Funkcia má nízku prioritu.

3.4.2. Horizontálne menu – plánovaný modul

Horizontálne  menu  je  modul,  ktorý  plánujem naprogramovať.  Zobrazí  vysúvacie  menu 
naznačené na  obrázku v časti  4.3.  Menu bude mať podobu odkazov buď na  konkrétne 
články publikované na blogu, alebo budú odkazovať na zoznam článkov s určitým štítkom.

Tento priestor však môže byť využitý aj inými modulmi, nie len Horizontálnym menu.

Funkcia má nízku prioritu.

3.4.3. Hľadať – plánovaný modul

Vyhľadávanie je modul, ktorý plánujem naprogramovať. Bude sa vyhľadávať fulltextovo. 
Minimálna dĺžka slova, ktoré sa vyhľadá, je 3 znaky. Prehľadávať sa budú nie len články, 
ale aj diskusia k článkom. 

Vyhľadávanie  bude  naprogramované  ako  samostatný  modul,  nebude  patriť  do  jadra 
aplikácie.

Funkcia má vysokú prioritu. Rýchly prístup k článkom publikovaným pred dlhším časom a 
nájdenie konkrétnej  informácie medzi množstvom iných informácií  je veľmi praktické a 
dôležité.

3.4.4. Štítky – plánovaný modul

Každý článok môže byť označený ľubovoľným množstvom štítkov. Po kliknutí na štítok sa 
zobrazí zoznam všetkých článkov, ktoré boli označené tým štítkom.

Štítky budú naprogramované ako samostatný modul, nebudú patriť do jadra aplikácie.

Funkcia má nízku prioritu.

3.4.5. Blok statického textu – plánovaný modul

V bočnom paneli sa môžu zobraziť napr. informácie o autorovi, odkazy na iné blogy a rôzne 
iné informácie.

Funkcia má nízku prioritu.
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3.4.6. Zdieľanie na iných sieťach – plánovaný modul

Pod článkom bude možné vybrať si (sociálnu) sieť, na ktorú sa má odoslať odkaz na článok.

Funkcia má nízku prioritu.

3.4.7. Zoom – plánovaný modul

Na vrchu stránky alebo na začiatku článku sa bude dať prepínať veľkosť textu. Tento modul 
závisí  od zapnutého Javascriptu v prehliadači.  Tento fakt  sa zobrazí  v administratívnom 
rozhraní v nastavení tohto modulu.

Funkcia má nízku prioritu.

3.4.8. Diskusia

Pod článkom sa zobrazí diskusia. Nebude sa vetviť, všetky komentáre sa zobrazia lineárne 
pod seba. Do vstupného poľa bude môcť užívateľ vložiť svoj komentár a tlačidlom Odoslať 
ho odošle. Komentár bude musieť obsahovať aspoň 1 znak, inak sa komentár neodošle a 
zobrazí sa varovanie. Táto kontrola bude vykonaná na strane klienta (Javascript) aj na strane 
servera (PHP).

Pri  neúspešnom  spojení  s  databázou  sa  komentár  neodošle  a  užívateľ  bude  o  tom 
oboznámený. Napísaný komentár ostane v textovom poli, aby sa mohol pokúsiť užívateľ 
odoslať komentár znova.

Do diskusie majú prístup na čítanie aj zápis registrovaní aj neregistrovaní užívatelia.

Funkcia má strednú prioritu, diskusia je užitočná, ale nie kritická súčasť blogu.
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4 Požiadavky na rozhranie

4.1 Užívateľské rozhranie

◦ Uvítacia stránka
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◦ Administratívne rozhranie
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◦ Verejné rozhranie

4.2 Hardwarové požiadavky užívateľov

Aplikácia je primárne určená pre desktopové prehliadače, ale ponúkne osobitné rozhranie pre 
tablety (napr. Apple Ipad). Rozhranie pre tablety bude mierne zjednodušené a zprehľadnené 
(väčšie tlačidlá, väčšie vonkajšie okraje HTML elementov atď.) pomocou CSS.

4.3 Sofwarové rozhranie 

◦ MVC

Bude  použitá  model-view-controller  architektúra.  Užívateľ  (klient)  pošle  požiadavku 
Controllerovi (napríklad klikne na odkaz). Controller začne spracúvať požiadavku, pri čom 
komunikuje s databázou (Model). Takto získané dáta odošle ďalej do View, ktorý zobrazí 
výslednú stránku s dátami užívateľovi.
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◦ Návrh databázy

Aplikácia bude používať jednu databázu. Tá bude obsahovať jednu tabuľku, v ktorej 
bude uložený zoznam všetkých registrovaných užívateľov. Každý registrovaný užívateľ 

MVC architektúra
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bude jednoznačne identifikovateľný podľa jeho ID. To, ktoré články, nastavenia a pod. 
patria akému majiteľovi blogu je možné jednoznačne zistiť podľa jeho ID z tabuľky 
users a ID_users z tabuľky users, settings apod. Tabuľka comments nepotrebuje položku 
ID_users,  pretože  komentáre  sú  závislé  od  článkov  (nie  je  potrebné  vedieť,  ktorý 
komentár patrí ktorému blogu).

4.4 Komunikačné rozhranie

Na komunikáciu medzi serverom a klientom sa bude používať HTTP protokol.

5 Ostatné požiadavky

 5.1  Bezpečnosť

Všetky vstupy užívateľov budú kontrolované a ošetrované voči zneužitiu – proti SQL injection 
a  iným bezpečnostným hrozbám. Potenciálne nebezpečné znaky v reťazcoch budú pred ich 
vložením  do  databázy  escapované  (napríklad  znak  '  a  iné).  Nijak  to  však  nezmení  ich 
výpovednú hodnotu pri zobrazovaní čitateľovi.

Heslá budú uložené v databáze v šifrovanej podobe.

 5.2  Výkonnosť

Aplikácia by mala spracovať požiadavky užívateľa v rovnakom čase, aj keď je prihlásených 
viac používateľov súčasne.

 6  Ďalšie požiadavky

 6.1  Jazyk

Všetky texty,  ktoré sú súčasťou grafického rozhrania aplikácie,  sú písané angličtine.  Obsah 
blogu to však nijak neovplyvňuje, pretože pre kódovanie textu sa používa UTF-8. 

 6.2  Licencia

Pre  kód  CodeIgniter  frameworku  platí  licencia  OSL  3.0.  Zdrojový  kód  JQuery  pluginu 
contentEditable je šírený pod vlastnou licenciou. Zvyšok zdrojového kódu aplikácie (JQuery a 
môj vlastný zdrojový kód) bude publikovaný pod licenciou GNU GPL 2. 

 7  Časový plán

 7.1  Do 9. decembera 2011

◦ Na  stránke  https://cinan.wordpress.com/skolskeprojekty/rocnikovy-projekt/ uverejniť 
špecifikáciu. 

https://cinan.wordpress.com/skolskeprojekty/rocnikovy-projekt/


CinanCMS Strana 13

◦ Vytvorený prvotný design administratívneho rozhrania a verejného rozhrania. 

◦ Pridať možnosť zaregistrovať sa a prihlásiť sa.

 7.2  Do 20. januára 2012

◦ Pridať podporu písania článkov a ich publikovania.

◦ Pridať správu modulov – inštalácia a odinštalovanie.

 7.3  Do 30. februára 2012

◦ Pridať funkciu odoslať zabudnuté heslo.

◦ Pridať podporu diskusie.

◦ Pridať prvý modul – Štítky.

 7.4  Do 30. marca 2012

◦ Vytvoriť moduly: Vyhľadávanie, Horizontálne menu.

◦ Pridať možnosť úpravy nastavení užívateľa (email, heslo, login).

 7.5  Do 30. apríla 2012

◦ Vytvoriť moduly: Blok statického textu, Zdieľanie na iných sieťach, Zoom.

◦ Pridať odkazy na sociálne siete, na ktorých sa autor vyskytuje, na vrch stránky.

 7.6  Do 30. mája 2012

◦ Finálne úpravy, dolaďovanie designu, hľadanie a oprava chýb. 

◦ Uverejniť  na  https://cinan.wordpress.com/skolskeprojekty/rocnikovy-projekt/ užívateľskú 
príručku a dokumentáciu.

◦ Zverejniť zdrojový kód aplikácie.

https://cinan.wordpress.com/skolskeprojekty/rocnikovy-projekt/

