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Abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro tvorbu
a správu univerzálních seznamů definovaných uživateli. Rešeršní část se vě-
nuje návrhu samotného řešení ve formě jednostránkové aplikace včetně návrhu
flexibilní datové struktury. Je zde také provedeno srovnání s podobnými exis-
tujícími řešeními. Zabývá se i bezpečností a rozhraním, pomocí něhož probíhá
komunikace serveru s klientem. Praktická část navazuje popisem samotné im-
plementace, u které je využíváno technologií zdůrazněných v části rešeršní.
Jednotlivé sekce back-end a front-end jsou popsány odděleně. Na závěr je
předloženo i uživatelské testování a možná rozšíření a vylepšení aplikace.

Klíčová slova univerzální seznamy, flexibilní datová struktura, webová apli-
kace, SPA, jednostránková aplikace, Angular, REST API
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Abstract

This thesis is dedicated to design and implement web application for creating
and managing universal lists defined by users. The research part designs solu-
tion in form of single-page application including flexible data structure. It also
makes comparison with similar existing solutions. Furthermore it takes a look
at application security and interface that client uses to communicate with
server. The practical part continues by describing implementation which uses
technologies mentioned in the research part. Back-end and front-end sections
are described individually. Also the user testing is mentioned and possible
extensions and improvements are suggested in the end of the thesis.

Keywords universal lists, flexible data structure, web application, SPA,
single-page application, Angular, REST API
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Úvod

Pro zaznamenávání dat do seznamů existuje poměrně hodně aplikací. Žádná
z nich ale není dostatečně univerzální a jednoduchá – avšak strukturovatelná
– pro zápis nejrůznějších dat na jedno místo. Umožněním definovat si struk-
turu svého seznamu takřka bez omezení se otevírá široké spektrum možností co
a jak efektivně zaznamenávat. Jednotlivým sloupcům lze určit jejich typ, čímž
uživatel definuje rozhraní pro svá data. Lze k nim také přidat výchozí hod-
notu, která se vyplní vždy při přidávání nového záznamu, což výrazně ušetří
čas. Struktury seznamů mohou být znovu upraveny tak, že se případné změny
projeví doslova za pár kliknutí. Aplikace bude navíc dostupná prostřednic-
tvím webového prohlížeče, takže svá data uživatel může prohlížet a upravovat
odkudkoliv. Jednotlivé seznamy půjdou sdílet s ostatními uživateli.

Téma práce jsem navrhl a zvolil proto, že mi vhodná jednoduchá aplikace
pro tyto účely scházela. Zároveň jsem si chtěl vyzkoušet navrhnout a imple-
mentovat webovou aplikaci ve formě SPA (Single-Page Application – jedno-
stránková aplikace), kde back-end a front-end části budou kompletně oddě-
leny. Navíc je aplikace založená na poměrně flexibilní datové struktuře, takže
je vhodné ji vybudovat na nerelační databázi, jejíž integraci do systému jsem
chtěl také vyzkoušet. Motivací bylo také poskytnout určitý náhled do proble-
matiky těm, kteří budou chtít podobně navrženou aplikaci implementovat.

Výsledkem práce je funkční webová aplikace, která se hodí v podstatě
komukoliv, kdo si rád poznamenává jakékoliv události a organizuje si svůj
život. Navíc v práci popisuji i proces vybudování funkční webové aplikace
včetně samotného návrhu. Může tedy posloužit i jako náhled za oponu vývoje.

Samotnou webovou aplikaci jsem implementoval tak, že klientská část je
formou SPA a se serverem komunikuje výhradně přes rozhraní REST (Repre-
sentational State Transfer). Tento přístup vede k elegantnímu a efektivnímu
řešení, kde je obsah uživateli předkládán takřka okamžitě bez načítání stránky.
Často ani při odeslání požadavku (např. na uložení dat) nemusí čekat na od-
pověď serveru a pracovat může dál bez přerušení.

V práci nejprve navrhnu aplikaci podle funkčních a nefunkčních poža-
davků. Následně provedu srovnání s podobnými řešeními. Poté zhodnotím
přístup tvorby webové aplikace ve formě SPA. Naváži rozhraním REST, které
využívám jako komunikační prostředek mezi klientem a serverem. Také upo-
zorním na důležité téma bezpečnost. Dále navrhnu datovou strukturu aplikace
a v poslední sekci rešeršní části uvedu technologie použité při implementaci.
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Úvod

V praktické části důkladně popíši jednotlivé funkční back-end i front-end
celky. V back-end se mj. dotknu i problému autentizace a autorizace, naváži
pak validací dat. Ve front-end kromě jiného i popíši možnosti internacionali-
zace aplikace a rozeberu její vzhled a design. Na schématu také ukáži modelový
příklad průchodu informace napříč celou aplikací od zadání požadavku uživa-
tele, přes jednotlivé funkční jednotky, až do samotné databáze a zpět. Poté
budu pokračovat testováním aplikace, zejména pak uživatelským testováním.
Na závěr uvedu možná vylepšení a rozšíření aplikace.
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1 Cíle práce

Cílem práce je návrh a implementace webové aplikace umožňující vytváření
a spravování univerzálních seznamů, do kterých uživatelé vkládají svá data.
Návrhem webové aplikace, obzvláště pak ve formě SPA s podporou serveru,
se zabývá rešeršní část. Ta má také za cíl aplikaci srovnat s podobnými exis-
tujícími řešeními. Dále je to seznámení se základními principy rozhraní REST
a analýza problematiky bezpečnosti takových aplikací. Cílem je též kvalitní
návrh flexibilní datové struktury a uvedení použitých technologií.

Cílem praktické části je navázání na rešeršní část implementací aplikace.
Její klientská část má formu SPA a se serverem komunikuje pomocí REST
API. Aplikace je postavená na uživatelských účtech, mezi kterými lze jednot-
livé seznamy sdílet. V praktické části bude také poukázáno na některé pro-
blémy, které vznikly při implementaci, a jejich následné řešení. Cílem je také
představení možných vylepšení a rozšíření v návaznosti na testování uživatelů.
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2 Analýza a návrh

V kapitole provedu důkladný návrh funkčnosti a implementace aplikace. Pro-
zkoumám také ostatní aplikace, které se funkčností blíží této. Dále popíši
principy SPA a srovnám je s ostatními možnými postupy. Také vysvětlím, jak
funguje komunikace klienta se serverovou částí a podívám se na bezpečnost
finální aplikace. Provedu analýzu potřebných dat a navrhnu jejich strukturu.
Na konci kapitoly popíšu technologie, které jsem použil při implementaci.

2.1 Návrh aplikace
Pro snadnější návrh celé aplikace mi poslouží analýza požadavků. Požadavky
rozdělujeme na funkční (ty přímo popisují to, co aplikace dělá) a nefunkční
(kde se volí technologie). Z velké části vychází ze zadání práce. Funkční poža-
davky tedy jsou:

F1 – Vytváření univerzálních seznamů aplikace bude sloužit k vytváření
a správě univerzálních seznamů, do nichž půjdou vkládat data.

F2 – Vlastní definice seznamů uživatelé tvoří seznamy podle svých poža-
davků. Každému seznamu budou moci definovat sloupce různých typů
podle vlastnosti vkládaných dat.

F3 – Flexibilní datová struktura datová struktura bude umožňovat defi-
nici seznamů kdykoliv měnit.

F4 – Filtrování dat v datech seznamu půjde jednoduše filtrovat. Nastavení
filtrů se bude generovat dynamicky na základě struktury aktuálního se-
znamu.

F5 – Uživatelské účty uživatelé se budou do aplikace přihlašovat pomocí
svých účtů, pod kterými budou mít k dispozici své seznamy.

F6 – Sdílení seznamů seznamy půjdou sdílet mezi uživateli ve dvou for-
mách. Buď bude sdílena pouze struktura seznamu nebo seznam celý
včetně dat. V druhém případě bude mít k definici struktury přístup
pouze vlastník seznamu. Sdílení takového seznamu půjde kdykoliv ukon-
čit z obou stran.
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2. Analýza a návrh

F7 – Přizpůsobení aplikace uživateli uživatel si bude moci aplikaci při-
způsobit. Zvolit barevné téma, preferovaný jazyk a odlišit jednotlivé se-
znamy dle barev. Mezi jednotlivými nastaveními půjde přepínat v na-
stavení účtu/seznamu.

Nefunkční požadavky:

N1 – Webová aplikace aplikace bude dostupná na zařízeních z webového
prohlížeče. Nebude nativně fungovat bez připojení k internetu. Ovládání
bude standardní jako u jiných webových aplikací.

N2 – SPA front-end část bude implementována formou SPA.

N3 – REST API komunikace mezi klientem a serverem bude probíhat přes
REST API1.

Podle funkčních požadavků je mi jasné, že základním stavebním kamenem
bude kvalitně navržená databázová struktura. Ta však nebude příliš striktní
proto, aby se dala měnit za pochodu bez nějakého vnějšího zásahu. I přesto, že
relační databází by jistě šlo úkolu dosáhnout, přirozenější bude využít schop-
ností databáze jiného typu. Více o návrhu datové struktury v sekci 2.6 (poža-
davek F3).

Dále musím počítat s uživatelskými účty (požadavek F5), tudíž i s nějakou
sekcí pro registraci a přihlášení. V účtu bude obsažena informace o uživateli,
hlavně tedy uživatelské jméno a heslo (jeho haš) a identifikátor, který bude
sloužit jako pojítko mezi uživatelem a jeho seznamy.

Nutností je také vytvoření přehledu všech dat k aktuálně zvolenému se-
znamu, kde bude k dispozici i formulář pro přidání/editaci záznamu (požada-
vek F1). Průběh přidání záznamu je konceptuálně znázorněn pomocí UML2

diagramu na obrázku 2.1. Nejdříve uživatel identifikuje seznam, do kterého
chce informaci vložit. Pokud takový neexistuje, založí nový. Vhodný seznam
vybere z nabídky a přidá nový záznam. Přidávání opakuje, dokud nemá vše
zaznamenáno. Následně klikne na uložení dat do databáze. Systém uživatele
ověří a data zkontroluje. V případě neúspěchu zobrazí oznámení o neúspěchu
a vyzve uživatele k nápravě. Jinak data korektně uloží a proces je tím ukončen.
Některé části jsem úmyslně pro lepší přehlednost v diagramu vynechal (např.
oznámení o úspěchu celé operace).

Záznamy půjdou také mazat. Přehled bude z podstaty dat zobrazován po-
mocí tabulky. Měla by být k dispozici však i možnost zobrazení do bloku,
kvůli prohlížení na menších zařízení, kde tabulky obvykle ztrácejí na pře-
hlednosti. Data by měla jít filtrovat podle uživatelem nastavených filtrů. Ty
budou muset být systémem vytvářeny dynamicky – na základě typu sloupců
aktuálního seznamu (požadavek F4).

1Representational State Transfer Application Programming Interface – zjednodušeně
rozhraní pro komunikaci mezi klientem a serverem, více sekce 2.4

2Unified Modeling Language – standard pro modelování diagramů
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2.1. Návrh aplikace

Uživatel

Vytvoření nového seznamu

[Pro tuto informaci neexistuje
vhodný seznam]

[Již existuje vhodný seznam
pro vložení informace]

Vybrání vhodného seznamu  
z nabídky

Přidání nového záznamu

Zaslání požadavku na
uložení dat do databáze

[Existuje ještě další informace
k zaznamenání]

[Toto byl poslední  
nový záznam]

:Řádek seznamu
[neuložený] 

Systém

Uložení změn do databáze

Validace dat
a ověření uživatele

Zobrazení oznámení  
o neúspěchu 

[Data nejsou korektní
nebo se nepovedlo  
uživatele ověřit]

[Validace a ověření  
proběhly v pořádku]

:Řádek seznamu
[uložený] 

Obrázek 2.1: Proces přidání nového záznamu seznamu (vytvořeno pomocí [1])

7



2. Analýza a návrh

Dynamicky bude muset být ze stejného důvodu také generována část s de-
finicí struktury seznamu. Pro její tvorbu a správu musím navrhnout vhodný
formulář. Uživatel si podle toho, jaká data potřebuje uchovávat, strukturu se-
znamu zvolí (požadavek F1 a F2). Tu tvoří tak, že přidává nové sloupce, které
nabývají určitého typu. Pro pokrytí hlavních potřeb jsem zvolil tyto:

• text,

• číslo,

• datum,

• čas,

• výběr,

• ano/ne.

Ke sloupci typu výběr uživatel vyplní hodnoty, mezi kterými následně vybírá.
Sloupce může pojmenovat, skrývat a libovolně prohazovat mezi sebou. Odtud
také bude moci zvolit výchozí hodnoty ke každému sloupci, které se předvyplní
vždy při přidání nového záznamu. Takže třeba v případě sloupce typu datum
může zvolit libovolné konkrétní datum, nebo i aktuální datum při založení
záznamu.

Pro lepší ilustraci přikládám příklad seznamu, kdy si uživatel chce za-
znamenávat úkoly, které má splnit. Seznam by mohl mít následující sloupce
(v závorce uveden typ sloupce, za středníkem pak výchozí hodnota):

• co (text); výchozí hodnota: prázdné,

• kam (výběr – hodnoty: ”do školy“, ”do práce“, ”domů“); výchozí hod-
nota: ”do školy“,

• do kdy (datum); výchozí hodnota: aktuální datum,

• splněno (ano/ne); výchozí hodnota: ne,

• poznámka (text); výchozí hodnota: ”důležité“.

Důležité je zajistit, aby ke struktuře seznamu šlo kdykoliv přistupovat a měnit
ji v případě potřeby (požadavek F3). Založení nového seznamu jsem znázornil
na diagramu na obrázku 2.2. Myšlenkou je zpřístupnění všech akcí najednou
bez zbytečného nucení do nějakého předem daného postupu. Jedná se o zjed-
nodušení, kde jsou vynechány akce systému, protože se jedná o tytéž jako
v předchozím případě na obrázku 2.1. Nejprve tedy uživatel vybere možnost
Nový v nabídce. Následně má možnost volit jméno a barvu seznamu. Kromě
toho také přidává nové sloupce, jejichž strukturu definuje (název, typ, výchozí
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2.1. Návrh aplikace

Uživatel

Zvolení	možnosti	
Nový	z	nabídky

[Existuje	ještě	další
sloupec	k	přidání]

Uložení	seznamu	
do	databáze

Zvolení	jména	seznamu Zvolení	barvy	seznamu
Přidání	nového	sloupce

Zvolení	názvu
sloupce

Zvolení	výchozí
hodnoty	sloupce

Zvolení	typu
sloupce

[Toto	byl	poslední
sloupec	k	přidání]

Obrázek 2.2: Proces založení nového seznamu (vytvořeno pomocí [1])
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2. Analýza a návrh

hodnotu). Po přidání posledního sloupce a vyplnění všech hodnot ukládá se-
znam do databáze (resp. posílá požadavek o uložení). Tím končí proces vy-
tvoření nového seznamu.

Z toho všeho vyplývá, že někde musí existovat i přehled všech seznamů,
odkud k nim bude uživatel přistupovat. Rovněž tak bude nutný podobný pře-
hled, kde půjde přenastavit pořadí seznamů ve výpisu. Odsud se také uživatel
dostane ke zmíněné definici struktury a také ke sdílení seznamů.

To bude probíhat ve dvou variantách. Jednou je sdílení celého seznamu
včetně dat a druhou pak sdílení pouhé jeho struktury (požadavek F6). V prv-
ním případě se jedná o sdílení dat seznamu, takže mají všichni uživatelé pří-
stup ke shodným záznamům. Do struktury seznamu však může zasahovat
pouze vlastník (ten, kdo seznam vytvořil). V případě druhém se pak druhému
uživateli vytvoří kopie původního seznamu, který je kompletně pod jeho sprá-
vou (včetně struktury). V aplikaci tyto dva způsoby musím rozlišit.

Navíc by mělo být sdílení umožněno až po schválení od cílového uživa-
tele. Musím tedy do aplikace zavést systém oznámení, kde bude možné návrh
sdílení přijmout/odmítnout. Oznámení budou typu: návrh sdílení, sdílení při-
jato, sdílení odmítnuto – všechny typy budou existovat ve dvou variantách.
Jak pro sdílení seznamu, tak i pro sdílení jeho šablony (struktury). U ozná-
mení by měla být dostupná informace o vlastníkovi a názvu seznamu pro lepší
přehlednost. Také budu muset nějak sdílené a vlastní seznamy odlišit, proto
navrhuji výskyt dvou různých přehledů, mezi kterými půjde přepínat.

V aplikaci bude dostupné i nastavení účtu (požadavek F7), kde si uživatel
bude moci zvolit třeba barevné téma (světlé/tmavé), ale i preferovaný jazyk
(český/anglický). Odtud bude mít také možnost ovlivnit zobrazení dat na růz-
ných typech zařízení podle velikosti displeje (větší: notebook, stolní počítač,
televizní obrazovka; a menší: mobilní telefon, tablet). Jedná se o zobrazení
záznamů pomocí tabulky, nebo v blocích.

Pro snazší navigaci napříč aplikací bude sloužit navigační menu dostupné
z jakékoli části aplikace přihlášeným uživatelům. Pro testery by bylo vhodné
připravit i průvodní text se základním popisem jednotlivých částí a některými
tipy, který usnadní pochopení funkčnosti aplikace.

Z nefunkčních požadavků volím strategii při implementaci. Jednat se bude
o webovou aplikaci (požadavek N1). Protože front-end má mít formu SPA
(požadavek N2), nabízí se kompletní oddělení jeho a back-end části. Komu-
nikovat spolu budou přes REST API (požadavek N3). Front-end je založen
na JavaScriptu. Je možné využít klasický JS, musel bych však spoustu částí
implementovat sám. Nejen z toho důvodu jsem využil framework (zjednodu-
šeně sada nástrojů), který je schopen práci usnadnit. Část implementace totiž
řeší za nás, případně ji zjednodušuje (nemusím např. programovat vlastní rou-
ter pro navigaci na stránkách, ale použiji zabudovaný).

Při rozhodování, jaký framework použiji, jsem se nejprve setkal s Angu-
larJS [2]. Aplikaci jsem pomocí něj navrhl, ale postupně jsem zjistil, že mě
limitují některé jeho vlastnosti. Zmatečné rozdělení projektu do více částí,
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2.2. Srovnání s podobnými existujícími řešeními

práce s routerem a obecně práce s obyčejným JavaScriptem mě poměrně dost
limitovala. Z toho důvodu jsem se poohlédl po alternativách, kde jsem na-
razil na Angular [3]. Forma SPA je pro něj v podstatě nativní. Se serverem
komunikuji pomocí AJAX. Protože komunikace probíhá asynchronně, mohu
si dovolit na některých místech ani nečekat na odpověď a umožnit uživateli
pracovat bez přerušení. Někdy však je čekání na data ze serveru nutná, pak
to musím uživateli signalizovat symbolem pro načítání.

Vymezil jsem tedy základní funkčnost a stručně shrnul použité technolo-
gie pro implementaci. V dalších sekcích se podívám na podrobnější analýzu
a návrh. Nejdříve však nahlédnu na již existující podobné aplikace.

2.2 Srovnání s podobnými existujícími řešeními

Základní možností jak uchovávat relativně strukturovaná data je nějaký tabul-
kový nástroj typu Microsoft Excel [4]. Řešení tohoto typu však nejsou stavěná
na mnou cílené seznamy. Často se ukazují jako nepřehledné a nevyhovující.
Nemají pevnou strukturu, nenabízí užitečné typy sloupců, chybí jim předde-
finovaná data. Zaostávají také s nabídkou filtrů a nějakou správou struktury.

Další nabízející se alternativou jsou i různé poznámkové aplikace, často
ve formě tzv. check-listu – seznamu, kde si uživatel může odškrtávat položky
(např. Google Keep [5], nebo Todoist [6]). Jedná se však o příliš zaměřený
okruh seznamů, hodící se např jako nákupní seznam, ale ne už např. pro se-
znam přečtených knih. Navíc jsou tato řešení obvykle závislá na konkrétním
zařízení (často se jedná o mobilní telefon / tablet) a nenabízí možnost se k da-
tům dostat z jiného přístroje, než na kterém je aplikace nainstalovaná (např.
ColorNote [7] pro Android).

Existující univerzálnější aplikací je Trello [8]. K datům můžeme přistupo-
vat i prostřednictvím webového prohlížeče, takže jsou dostupná přes uživatel-
ský účet z více možných zařízeních. Je poměrně složitější než obyčejné poznám-
kové aplikace, což vyvažuje více možnostmi pro uživatele. Je primárně stavěná
pro úkoly v týmu a plánování. Podporuje ”check-listy“, rozdělení do sloupců,
třídění dat, plánování termínů. Není však zdaleka tak vhodná k zaznamená-
vání si záznamů typu zhlédnuté filmy, katalog hraných videoher, navštívených
restaurací, apod. Dalo by se je nazvat jakýmisi přehledovými seznamy. Trello
neumožňuje vkládat výchozí hodnoty a vybírat z předpřipravených hodnot
(typ výběr). Také není tak strukturované, čímž lehce ztrácí na přehlednosti
a možnost pokročilého filtrování.

Poměrně novou aplikací je ClickUp [9]. Ta je ale extrémně robustní a jejím
cílem je nahrazení všech aplikací pro podporu produktivity. Tím, že obsahuje
spoustu prvků však zase ztrácí na přehlednosti a k tomu, abych si rychle
a jednoduše poznamenal jeden záznam, se podle mého názoru nehodí. Cílí
opět především na produktivitu v týmu a zaměstnání.
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2. Analýza a návrh

Výhodou mého řešení je mj. přesné zacílení na seznamy a jejich robustnost
a strukturovatelnost. Striktní definování struktury vede k rozumnějšímu oddě-
lení jednotlivých témat do seznamů, které následně uživatel může sdílet s ostat-
ními jednotlivě. Také je tím umožněno nastavit výchozí hodnoty (jako např.
aktuální datum), jejichž dodatečné vyplňování v každém novém záznamu by
zbytečně uživatele zdržovalo. Dalším silným aspektem je typ sloupce výběr,
který ještě více zlehčuje zadávání a navíc definuje rozhraní pro další uživatele
při případném sdílení.

2.3 Webová aplikace jako SPA
Kromě obyčejného HTML (HyperText Markup Language) a CSS (Cascading
Style Sheets), které jsou nutným základem každého webu, je v aplikaci potřeba
zpracovat data, která jsou uložena v databázi. Znamená to, že je nezbytné im-
plementovat serverovou část (i když ne nutně – viz příklad serverless aplikací),
která bude data od uživatele přebírat a pracovat s databází. Data, která bude
uživatel vkládat do aplikace, je nutné nějak předzpracovat a přeposlat serveru.
To obstará klientská část.

Složitější aplikace jsou typicky stavěné pomocí architektury MV*. M značí
model a V view (pohled). Model typicky obsahuje data, validační a byznys lo-
giku. Pohled je to, co vidí a s čím interaguje uživatel. Tradiční návrhové vzory
obsahují i třetí komponentu, která slouží jako spojka mezi modelem a pohle-
dem. Protože se často liší, souhrnně se zastupuje hvězdičkou. [10, s. 24–25]
Robustním řešením je princip MVC, kde C značí controller. Tradičním přístu-
pem je zvolení si nějakého nástroje (frameworku), pomocí kterého celou apli-
kaci můžeme vytvořit. Jako příklad uvedu jazyk C# a jeho pojetí MVC [11],
PHP a framework Symfony [12], nebo třeba jazyk Java a Spring [13]. Imple-
mentace takové aplikace se odvíjí od konkrétního frameworku a obvykle jsou
na sobě závislé front-end i back-end části (i když ne nutně). Tato řešení se pro
svou sílu hodí na velké aplikace, zvládající spoustu úkolů, které spolu mohou,
ale často i nemusí souviset. Je vhodné je využít pro bankovní systémy, systémy
pro administraci knihovny, aj.

Pro aplikace zaměřené na jeden určitý úkol, který ale řeší efektivně, jsou
jako dělané SPA. Jsou to striktně oddělené klientské části (často typu MV*,
kde třetí část záměrně není definovaná, často to ani nejde [10, s. 28–29]),
které komunikují se serverem pomocí rozhraní, nejčastěji REST [10, s. 172].
Kromě toho, že je komunikace definovaná tak, aby jí rozuměl klient i server,
jsou jinak tyto dvě části naprosto oddělené. Jejich vývoj tak může probíhat
nezávisle. [10, s. 13] Znamená to mimo jiné i to, že pokud nějaká část zastará,
vymění se pouze ona a nikoliv obě.

SPA jako taková je JavaScript aplikace běžící na uživatelském zařízení
(počítač, mobilní telefon, …). Cílem je zprostředkování podobného zážitku při
prohlížení jako u klasických ”desktopových“ aplikací. Hlavní princip spočívá
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2.3. Webová aplikace jako SPA

Klient Server

Znovunačtení
stránky

Počáteční požadavek

Potvrzení formuláře

HTML

HTML

Tradiční životní cyklus stránky

Klient Server

Počáteční požadavek

AJAX

JSON

HTML

Životní cyklus SPA

{...}

Obrázek 2.3: Životní cyklus tradiční stránky oproti SPA stránce (pře-
vzato z [14] a překresleno pomocí [1])

v tom, že se při prvním požadavku na server (tedy uživatel zadá do adresního
řádku prohlížeče adresu webu) stáhne rovnou celá stránka, která se na základě
chování uživatele mění. Tyto změny ale probíhají pouze na daném zařízení bez
opakovaného načítání stránky [10, s. 7–8] a provádějí se pomocí JavaScriptu,
který jednotlivé části skrývá a zobrazuje podle potřeby.

O to se stará tzv. router na základě v aplikaci definovaných routes. To jsou
části url adresy, které se podle uživatelova chování mění – např. po kliknutí
na tlačítko – a tím se mění daný pohled nad stránkou. Router je poměrně
zásadní prvek SPA. Umožňuje totiž i zachytávat takové změny a mohu těsně
před přesměrování provést nějaké úkony (připravit potřebná data, provést
požadavek na server, …).

Se serverem komunikace probíhá jen tehdy, pokud jsou požadována nějaká
data z databáze (údaje o uživatelském účtu, …). O data je žádáno pomocí tech-
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2. Analýza a návrh

nologie AJAX3. Na obrázku 2.3 můžeme porovnat hlavní rozdíl mezi životním
cyklem stránky v případě SPA a tradičních přístupů. Tímto se zamezí zby-
tečnému načítání mezi stránkami, kdy ze serveru kromě dat putují i údaje
o stránce jako takové [10, s. 13].

Navíc je serveru i výrazně odlehčeno. Nezpracovává data, která z principu
nemusí, protože pro ně nesahá do databáze (zde mám na mysli právě vykreslení
stránky, se kterým si klientská část poradí sama). Kromě toho tento postup
přímo navádí k uchovávání dat, která již ze serveru přišla při nějaké dřívější
akci uživatele. Místo toho, aby se data stahovala ze serveru dvakrát, se uloží
do lokálních zdrojů a jsou v dalším cyklu jen zobrazena. Opět dojde k úspoře
komunikace a navíc jsou data uživateli předložena okamžitě.

2.4 Rozhraní REST
Server a klient spolu musí komunikovat přes nějaké rozhraní, kterému rozumí
obě strany. Nejoblíbenější formou pro MV*, kterou jsem zvolil také, je REST
API (nebo také Web API) [10, s. 172]. Tento styl definuje několik metod,
přes které komunikace probíhá. Spojení typicky navazuje jako první klientská
strana na popud akce uživatele – žádá o potvrzení přihlášení, chce uložit data
do databáze, atd. Každá zpráva obsahuje hlavičku a tělo. Hlavička uchovává
různé informace – např. o obsahu, kód zprávy, definici autorizační metody,
ad. V těle jsou ukryta posílaná data. Každá metoda je identifikována pomocí
adresy (route). Tu definuje server. Klient posílá požadavky na tuto adresu.
Kromě toho má každá metoda svůj typ, který rámcově značí, k jakému účelu
slouží. Existuje jich několik, pro mé potřeby si však vystačím se čtyřmi4:

GET klient požaduje data, která mu následně server pošle v odpovědi.

POST podobně jako GET, ale v těle požadavku mohou také být data. Pou-
žívám mj. i k přidání zdroje k jinému zdroji.

PUT pro přidání či úpravu záznamu v databázi.

DELETE pro smazání záznamu v databázi.

Takže pro úspěšnou komunikaci musí klient správně nastavit hlavičku, ad-
resu metody (její částí je i adresa serveru, kam se požadavek pošle) a typ.
Případně dodá ještě nějaká data do adresy/těla zprávy, jimiž požadavek spe-
cifikuje.

Je tedy nutné konkretizovat potřeby aplikace, podle nichž pak mohu jed-
notlivé metody definovat. Začít lze od datových modelů a k nim určit ope-
race, které potřebují. Metody, které budu používat, lze odvodit z funkčnosti

3Asynchronous JavaScript And XML – asynchronní JavaScript a XML (místo XML
používám JSON); jedná se o techniku asynchronní komunikace mezi klientem a serverem

4zjednodušeně pro mé účely, podrobněji viz [15]
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2.5. Bezpečnost

aplikace. Pro úpravu dat uživatele/seznamu použiji metodu PUT. Dalším pří-
kladem je metoda GET pro získání kolekce barev pro jednotlivé seznamy.
K základním operacím patří ještě smazání zdroje (např. seznamu) pomocí
DELETE. Kromě nich musím nadefinovat některé specifické konkrétní funkce.
Zmíním třeba metodu pro potvrzení uživatelského jména a hesla při přihlašo-
vání, nebo metodu, která zašle jinému uživateli oznámení o sdílení seznamu.
Jako typ těchto operací jsem zvolil POST.

Další důležitou vlastností rozhraní je možnost zprávám nastavit stavový
kód. Pomocí něho mohu oznámit klientu stav odpovědi. Pokud se něco nepo-
vede, např. přihlášení uživatele (třeba z důvodu špatně zadaného uživatelského
jména – uživatel s tímto jménem neexistuje), nastavím kód na číslo 404. Čísla
jsou třímístná a měla by se řídit dle doporučení [16]. Pokud začíná na číslici 2,
vše proběhlo v pořádku. Kód začínající na číslici 4 značí problém ze strany
klienta a na číslici 5 zase problém serveru (s kterým obvykle nejde nic dělat,
např. výpadek spojení do databáze). Klientská část se podle stavového kódu
přijaté zprávy může rozhodnout, co má dělat dále. Pokud tedy po pokusu
o přihlášení přijde odpověď s kódem např. 404, oznámí uživateli neúspěch
v podobě varovné zprávy a nabídne nový pokus ke přihlášení. Naopak, po-
kud přijde zpráva s kódem 200 (společně s daty uživatele), značí to úspěch
a uživateli se zobrazí úvodní obrazovka po přihlášení.

2.5 Bezpečnost
Základem aplikace je to, že si uživatelé vytváří svůj vlastní obsah. Znamená to,
že je nutné zajistit odlišení každého uživatele. Zvolil jsem klasické uživatelské
účty, ke kterým se uživatelé budou přihlašovat pod svým uživatelským jménem
a heslem. Každému uživateli se po registraci v databázi vytvoří entita uživatel,
ve které je mj. uloženo právě uživatelské jméno a heslo.

Zásadní chybou by však bylo heslo uchovávat ve stejné podobě, jako ho
uživatel zadal do systému. Musí se zamezit tomu, aby se cizí člověk, který
má v ruce údaje z databáze, mohl přihlásit do aplikace pod oním účtem. Při
procesu registrace se předané heslo tzv. zahašuje do jiného řetězce (typicky
stejné délky nezávisle na délce hesla) a až výsledek operace se vloží do data-
báze. Vhodným algoritmem pro hašování (podle [17]) je např. BCrypt. Pro-
běhne to tak, že se heslo předá do nějaké pokročilé hašovací funkce. Funkce
musí splňovat vlastnosti: je jednosměrná a stejný vstup vede na stejný výstup.
Jednosměrnost zaručuje, že z obyčejného hesla lze vypočítat jeho haš, ale ne
naopak, tedy že z haše lze zjistit heslo.

Tímto poměrně jednoduchým principem zajistím, že v databázi nebude
uloženo přímo heslo, ale přesto bude uživatel (znalý svého hesla) úspěšně při-
hlášen. Při přihlášení totiž předá obyčejné heslo, které se zahašuje a výsledek
se porovná s hašem v databázi. Pokud jsou shodné, uživatel zadal validní heslo
a je vpuštěn dál.
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2. Analýza a návrh

Aby dvě stejná hesla neměla v databázi uložený stejný haš, přidává se před
hašováním k obyčejnému heslu tzv.”sůl“ – řetězec náhodných znaků vygenero-
vaný při registraci. Tento řetězec se následně uloží do databáze a při přihlášení
se stejným způsobem připojí k uživatelovu heslu. Totožná hesla pak v databázi
vypadají naprosto odlišně. Tuto techniku v aplikaci použiji také.

Další výzvou je pak ověření, že uživatel má skutečně právo ke změně entity
(např. seznam), kterou chce změnit. Musím zajistit, že po úspěšném přihlá-
šení se nějakým způsobem bude uživatel dále prokazovat při používání apli-
kace (aniž by při každém úkonu byl nucen k opakovanému potvrzení pomocí
hesla). Pro účely aplikace se perfektně hodí technika předávání JWT5 [18]. Při
přihlášení (kde uživatel předá uživatelské jméno a heslo, které jsou následně
potvrzeny proti databázi) vygeneruji také JWT. Je to textový řetězec, který
vznikne jako výsledek obousměrné šifry. Je v něm mj. zabudován i identifi-
kátor uživatele (dle databáze) a uživatelské jméno. Obsahuje i datum, kdy
platnost tokenu skončí. Tento řetězec se následně pošle na klientskou stranu
a při každém požadavku na server je připojen do jeho hlavičky (resp. heslo

”Bearer token“, kde token je onen řetězec). Server u metod, které má speciálně
označené (konkrétně pak v controllerech v podsekci 3.1.4), poté zkontroluje
platnost tokenu a případně i podle identifikátoru právo uživatele něco měnit.

Chce-li tedy uživatel změnit údaje u určitého seznamu, server musí entitu
seznam nejprve získat z databáze. Následně zkontroluje, že atribut vlastníka
seznamu (listOwner) je shodný s identifikátorem uživatele dostupného z to-
kenu. Pokud se shodují, pak operaci provede, pokud ne, tak pošle na klienta
zprávu, že k těmto zdrojům nemá právo přístupu. Informace jsou z tokenu
přístupné proto, že je šifrován obousměrně, tudíž je na serveru nutné mít
k dispozici klíč, který byl při šifrování použit. Jedná se tedy o jiný princip než
u hašování hesel, kde z výsledného řetězce nelze původní text vyčíst.

Krokem ke zlepšení bezpečnosti aplikace je také zajištění šifrovaného pro-
tokolu, na kterém bude spojení mezi klientem a serverem běžet (HTTPS). Ten
chrání především proti odposlouchávání komunikace mezi dvěma subjekty třetí
stranou. HTTPS zprávu zašifruje tak, aby se k jejímu obsahu dostaly pouze
odesílatel a příjemce.

2.6 Návrh datové struktury
Protože je struktura dat převážně v rukou uživatelů, využil jsem jako úložiště
jinou než relační databázi, která pravidla definuje poměrně striktně. Data jsou
relativně heterogenní a jejich struktura se může kvůli flexibilitě aplikace i mě-
nit. Navíc jsem věděl, že budu v klientské části pracovat s JavaScriptem. Bylo
mi tedy jasné, že ideálním úložištěm bude databáze založená na dokumentech
(nejlépe typu JSON6).

5JSON Web Tokens – JSON (JavaScript Object Notation) webové tokeny
6JavaScript Object Notation – notace pro JavaScript objekty
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2.6. Návrh datové struktury

Hojně využívaným (dle [19] byla databázová platforma stažena více než
šedesátmilionkrát) řešením je NoSQL7 databáze MongoDB (nepoužívá přímo
JSON, ale BSON, což jsou binárně uložené JSON dokumenty – navenek
se však tváři jako JSON [20, s. 5]). Nenutí návrháře do nějaké pevně dané
struktury dat [20, s. 33–34] a bez problému dovoluje i redefinování uložených
dokumentů. Tato databáze je vysoce škálovatelná do šířky a podporuje para-
lelní přístup. Nativním dotazovacím jazykem je pak JavaScript.

Základní položka databáze je dokument, který by se mohl přirovnat k zá-
znamu v tabulce v relačních databázích. Jedná se tedy o JSON (BSON) do-
kument, který obsahuje kromě základních typů (text, číslo, booleovská hod-
nota, …) ještě pole a vnořený jiný dokument (resp. entitu). Každý dokument
musí mít povinně atribut _id, který je unikátní [20, s. 9]. Pokud toto nezařídí
uživatel, Mongo ho generuje samo a je typu ObjectId (čehož jsem já využíval).

Zásadním rozdílem oproti relačním databázím je absence vazeb mezi do-
kumenty a neexistence klasických spojovacích příkazů (join). Dle [21] máme
několik možností, jak spojit více různých entit dohromady:

• vložení entity do dokumentu jako vnořený objekt, nebo prvek pole,

• vložení identifikátorů entit jako atribut, nebo do pole dokumentu,

• vložení identifikátoru odkazovaného dokumentu do entity. [21]

Poslední dva způsoby vypadají podobně, ale dále v sekci na reálném příkladu
ukáži rozdíl. Při návrhu se rozhodujeme podle toho, kolik takových odkazů
čekáme. První možnost zvolíme při předpokladu velmi málo vnořených entit
(maximálně desítky). Další v případě středního počtu (desítky až tisíce) a po-
slední v případě velkého množství (tisíce a více). Odhady jsou orientační. [21]

Databáze nedefinuje žádná schémata [20, s. 33] a návrh tvoříme převážně
na míru předem připraveným dotazům tak, abychom jich měli co nejméně.
Může se také stát, že některé informace máme uložené na více místech právě
z tohoto důvodu (např. vnořená barva seznamu v dokumentu seznam, více viz
níže a na obrázku 2.4).

Podle provedené analýzy funkčnosti navrhuji tyto dokumenty, které budou
tvořit základ celé aplikace:

• uživatel (user),

• seznam (list),

• řádek seznamu (listRow, někdy označuji jako data seznamu – listData),

• barva seznamu (listColor).
7Not only SQL – ”nejen SQL“, zkratka někdy označována jako Non SQL – ”ne SQL“
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2. Analýza a návrh

Dokument uživatel v sobě uchovává všechny potřebné atributy potřebné pro
přihlášení, nastavení účtu, ale i oznámení. Seznam obsahuje jeho strukturu
a odkaz na uživatele. Řádek seznamu reprezentuje záznamy, které uživatel
do seznamu vkládá. A konečně barva seznamu je pomocná položka, pomocí
které uživatelé mohou odlišit různé seznamy v aplikaci.

Přikládám databázové schéma (viz obrázek 2.4; schéma však není dané
striktně, jak jsem zmiňoval výše), jehož designem jsem se inspiroval u zná-
zorňování struktury JSON. Jednotlivé boxy reprezentují základní čtyři doku-
menty zmíněné výše. Každý dokument má své atributy, jejichž typ je do sché-
matu vnesen vždy za název atributu a dvojtečku. Kromě základních typů
se zde vyskytuje i any označující jakýkoliv (základní) typ a ObjectId, jenž
značí interní identifikátor databáze Mongo (jedná se vlastně o textový řetězec
délky 24 znaků). Pomocí něho se odkazuji do jiných entit, jak je naznačeno
oranžovými šipkami popsanými heslem Ref (reference – odkaz). Další spojení
entit je zde naznačeno fialovou čárou, která naznačuje kopii entity.

Důležité tu jsou ještě dva typy: objekt a pole. První je v podstatě jen
zapouzdření atributů do jednoho celku a ve schématu ho zastupují složené
závorky. V poli pak může existovat nula až x záznamů daného prvku pole.
Najdeme je pod znakem hranaté závorky. Dokument listRow obsahuje jeden až
dvanáct atributů s názvem column+index podle definice seznamu, ke kterému
patří. Horní limit je omezen v aplikaci, podle mého názoru je tento počet plně
dostačující. Ještě jednou pro jistotu podotýkám, že schéma zde uvedené není
nikde v databázi definované. V aplikaci se ho však držím.

Schéma také dobře ukazuje, jak se dá použít různých spojení entit do-
hromady, což jsem popisoval v seznamu s odrážkami výše. První možnost
je využita v dokumentu list pro barvu seznamu (listColor). Při volbě barvy
se celá entita zkopíruje do atributu. Tudíž při zobrazování seznamů není nutné
pro každý seznam zvlášť volat server pro poslání dané entity barvy.

Kombinaci prvního a druhého způsobu jsem využil pro doplnění entity user
do pole users seznamu a také jako vnořený derivát objektu v poli notifikací
u uživatele. Sem není nutné kopírovat kompletní objekt uživatele, protože při
používání nám postačí pouze jeho identifikátor a uživatelské jméno. Toho je
využito např. při zobrazení oznámení uživateli, které přišlo od jiného uživatele
– stačí zobrazit jeho uživatelské jméno, tudíž nepotřebuji celou entitu. Pokud
na oznámení uživatel nějakým způsobem odpoví, vygeneruje server odpověď
původnímu uživateli, na což nám zase stačí jeho identifikátor, podle kterého
si ho již v databázi najde.

Třetí možností jsem pak vyřešil spojení entit listRow s jejich seznamem.
Každý řádek seznamu si uchovává odkaz na svůj seznam, pomocí kterého je
pak jednoduše přiřazen. Zde je způsob využit kvůli předpokladu, že počet
záznamů k jednomu seznamu se může vyšplhat až do tisíců.
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2.6. Návrh datové struktury

User
 

_id: ObjectId 
username: string 
passwordHash: string
passwordSalt: string
userState: string 
registrated: datetime 
lastLogged: datetime 
listSettings: { 
    searchSettings: string 
    themeMode: string 
    language: string 
    listRowsDisplay: string 
    listRowsDisplaySmallDevices: string 
} 
notifications: [
    {
        type: string 
        datetime: datetime 
        listId: ObjectId 
        listName: string 
        user: {
            userId: ObjectId 
            username: string 
        }
    }
] 

List
 

_id: ObjectId 
users: [
    {
        userId: ObjectId 
        username: string 
    } 
]
listOwner: ObjectId 
listName: string 
listOrder: number 
listVisible: boolean 
listColor: {
    _id: ObjectId 
    colorDescription: string 
    rgbHex: string 
}
defaultSortColumn: {
    columnIndex: number 
    sortOrder: number 
}
columns: [
    {
        columnName: string 
        columnIndex: number 
        columnOrder: number 
        columnType: string 
        columnRequired: boolean 
        columnVisible: boolean 
        columnDefaultValue: any 
        columnSelectionValues: [
            {
                selectionValue: string 
                selectionValueOrder: number 
            }
        ]
    }
] 

ListRow
 

_id: ObjectId 
list: ObjectId 
column1: any 
...
column12: any 

ListColor
 

_id: ObjectId
colorDescription: string 
rgbHex: string 

Kopie

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Obrázek 2.4: Datové schéma pro nerelační databázi Mongo (vytvořeno po-
mocí [1])
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2. Analýza a návrh

2.7 Použité technologie
Sekce shrnuje technologie, které jsem pro následnou implementaci využil. Části
back-end a front-end jsou zde uvedeny zvlášť. Back-end je založený na pro-
gramovacím jazyku C# a na pro něj dostupných knihovnách. Front-end je
postavený na frameworku Angular.

2.7.1 Back-end

Back-end běží na technologii AspNetCore App pro programovací jazyk C#.
To je základní balíček logiky, do kterého jsem přidal ještě SPA rozšíření. Pro
práci s databází je použit oficiální MongoDB driver, což je doplněk/knihovna
pro náš programovací jazyk. Pro autorizaci a autentizaci je využita technologie
JWT pro .NET [18]. S hašováním hesel mi pomáhá balíček BCrypt.Net [22].
Pro validaci dat přicházejících z klienta využívám JSON-Schema [23] a jeho
.NET implementaci od Manatee.Json [24].

Microsoft v poslední době velmi podporuje open source projekty8 a přidává
k nim oficiální podporu usnadňující vývoj aplikace. Ať už se jedná o zmíněný
MongoDB driver, JWT, nebo i integraci SPA s Angularem (ale i s dalšími
JS frameworky). V těchto případech je integrace do systému prvotřídní a lze
nalézt sadu oficiálních tutoriálů. Při implementaci jsem např. vycházel z [25].

2.7.2 Front-end

Angular je, jak název napovídá, projekt odvozený od AngularJS. Tvůrci se roz-
hodli celý systém předělat, převzít všechny dobré vlastnosti a dodat spoustu
vychytávek. Mezi hlavní přednosti – z mého pohledu – řadím modularitu,
kvalitní oficiální dokumentaci (a obsáhlý tutoriál [26]), nativní router a im-
plementace v TypeScriptu (TS). TypeScript je typovaný jazyk kompilovatelný
do JavaScriptu (kromě toho umožňuje psát i čistý JS kód). To výrazně zvyšuje
produktivitu práce – umožňuje dokonalejší napovídání při psaní kódu, elimi-
nuje některé chyby už při implementaci, které by klasický JavaScript zjistil až
při chodu aplikace. Také mnohem více podporuje objektové programování. Je-
dinou nevýhodou je nutná kompilace před spuštěním projektu. Nicméně tato
nevýhoda je výrazně převážena výhodami, které jsem zmínil.

Dalším důležitým prvkem v aplikaci jsou Observables z knihovny RxJS [27].
Slouží k mnoha účelům, já je však nejčastěji používám pro dva. Jedním je po-
sílání HTTP požadavků na server a přijímáním odpovědi. Druhým jsou stejná
data potřebná ve více částech aplikace (komponentách). K Observables pro-
měnné se stačí ”zaregistrovat“ a vždy, když se změní její obsah, se změna au-
tomaticky propaguje do všech takto ”zaregistrovaných“ částí. Více pak v pod-
sekcích 3.2.3 a 3.2.6.

8s veřejně dostupným kódem, často volně použitelné pro naše potřeby
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2.7. Použité technologie

Protože prohlížeče rozumí pouze nativnímu JavaScriptu, je nutné před
nasazením zdrojový kód zkompilovat do JS z TypeScriptu, o což se stará
prostředí Angularu (Angular CLI – rozhraní příkazového řádku9). To navíc
dokáže kód převést do kompaktnější podoby, která je méně paměťově ná-
ročná (zkrátí názvy proměnných, odstraní zbytečné odsazení, ad. při zacho-
vání funkčnosti). Použil jsem také lokální úložiště prohlížeče10, do kterého
jsem vložil základní údaje o uživateli – téma, jazyk, jeho uživatelské jméno.
Při příští návštěvě jsou data rovnou vytažena z prohlížeče – umožní mi to
předvyplnit uživatelské jméno, či rovnou nastavit oblíbené barevné téma.

9ze spojení Command Line Interface
10Local Storage přístupné s HTML5, dá se považovat za doplnění/náhradu cookies

21





3 Realizace

Kapitola se zabývá implementací aplikace. Jedná se o co nejvěrnější popis
mého výstupu. Zároveň jsem chtěl upozornit také na pozoruhodné problémy,
se kterými jsem se potýkal a musel je nějak řešit. Nezajímavé a opakující
se postupy jsem okomentoval stručně, nebo je úplně vynechal. V jednotlivých
sekcích se budu věnovat odděleným částem back-end a front-end. Jak jsem již
uváděl, princip SPA umožňuje (skoro až vyžaduje) jejich rozdělení na dva sa-
mostatné celky, které spolu komunikují přes rozhraní REST. Dbal jsem na to,
aby návrh obou částí byl co nejvíce modulární, a tak jsem je rozdělil na ještě
menší logické celky, které dělají co nejspecifičtější operace a vzájemně se dopl-
ňují. Na závěr kapitoly předkládám ukázku průchodu informace celou aplikací
ve formě přehledného schématu s popisem jednotlivých úkonů.

Na obrázku 3.1 (který se nachází na další straně) je zachycena adresá-
řová struktura nejdůležitějších částí aplikace. Na první úrovni je dostupný
back-end včetně souborů s třídami Program a Startup. Front-end se nalézá
v adresáři ClientApp. Na této rovině najdeme spoustu konfiguračních souborů
potřebných pro běh Angular aplikace. Na úrovni src je také dostupný soubor
index.html. Hlavní front-end logika je však skrytá v adresáři app. Jednotlivým
částem uvnitř se věnuji v průběhu celé této kapitoly.

3.1 Back-end

Zde rozeberu jednotlivé funkční části back-end aplikace. Pro lepší správu kódu
jsem celou architekturu rozvrhl do několika celků. Jedná se hlavně o modely,
služby11 a controllery12. Nejprve se však zaobírám jádrem aplikace. Tedy tří-
dami, které se starají o nastavení procesů a spojují jednotlivé kusy dohromady
do funkčního programu. Poté popíšu modely. Ty reprezentují data uložená
v databázi. Následují služby sloužící jako pojítko mezi modely a controllery.
Controllery obsahují hlavní logiku a jejich metody definují rozhraní REST.
V sekci se také podívám na mé řešení autentizace, autorizace a validace dat
na serveru.

11z anglického slova services
12ponechávám v anglickém jazyce (přesto skloňuji), daly by se přeložit jako ovladače
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3. Realizace

Controllers
Models
Services............................................služby pro back-end
Validation............................třídy sloužící pro validaci objektů

Schemas.....................samotná schémata potřebná pro validaci
ClientApp................................................ front-end část

src
app

models
services..................................služby pro front-end
guards
helpers.........................................pomocné třídy

interceptors
home....................komponenta pro domovskou obrazovku
page-not-found.............komponenta ”stránka-nenalezena“nav-menu ..................... komponenta pro navigační menu
auth......................komponenty spadající pod autorizaci
user.......................komponenty spadající pod uživatele
lists......................komponenty spadající pod seznamy

assets
i18n.........soubory JSON s texty aplikace v různých jazycích

js
noty..........................zdrojové soubory knihovny Noty

Obrázek 3.1: Adresářová struktura důležitých částí aplikace

3.1.1 Jádro serverové části aplikace
Řídící část aplikace nalezneme ve třídě Program. Zde se volají základní metody
pro spuštění aplikace. Pro mě je však důležitější třída Startup, kde se nalézají
veškeré konfigurace aplikace. Nacházejí se tu dvě podstatné metody: Configure
a ConfigureServices. V Configure např. nastavím, že v aplikaci chci používat
autentizaci. Stejně tak povolím užívání principu SPA či routování. V Configu-
reServices pak konkretizuji nastavení autentizace pomocí JWT nebo přidávám
služby (které mi systém následně sám vloží13 do controllerů) – ať už pro vali-
daci dat či práci s databází.

3.1.2 Modely
Modely v základu slouží jako zrcadlo k databázovým objektům. Každý do-
kument v databázi tak má svůj model. Konverze mezi Mongo dokumenty
ve formě JSON (BSON) a objekty jazyka C# probíhá automaticky (pro-
střednictvím Mongo driveru). Systém samozřejmě podporuje vnořené objekty

13V anglických textech najdeme ” inject“ od ”dependency injection“ – vkládání závislostí.
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a pole (nativně použitelné v JSON reprezentaci). Ta jsou zde vyjádřena po-
mocí kolekcí, konkrétně seznamů. Každý atribut modelu je popsán anotací
BsonElement, ve které je doplněno, jak se atribut nazývá přímo v databázi.
Speciální Mongo objekt ObjectId reprezentující unikátní identifikátor pak je
nutné označit anotací. V C# potom k němu přistupujeme jako k jednodu-
chému řetězci (string).

Jak jsem zmiňoval v sekci 2.6, některé atributy nemají pevně daný typ
(ve schématu naznačeno pomocí any). V C# jsem tento problém vyřešil spe-
ciálním typem dynamic, který umožňuje vložení jakéhokoliv typu. Teoreticky
by však mohlo dojít k tomu, že sem bude uložen třeba objekt (nebo pole),
čemuž chci zamezit. Chci-li mít možnost sem vložit např. pouze jeden z typů
řetězec/číslo/boolean a nebo hodnotu null, nelze to zde standardně nějak de-
finovat. Vyřešil jsem to tedy tak, že správný typ se ověří až při validaci dat
zaslaných z klienta (více viz podsekce 3.1.6).

Kromě základních atributů pak modely obsahují např. statické metody pro
vrácení nového výchozího objektu – kupříkladu pro tvorbu nového uživatele
(se základním nastavením). Za zmínku stojí také některé pomocné třídy, které
přímo souvisí s daným modelem. Tyto ”pseudo-modely“ nesouvisí s databází,
ale s komunikací s klientskou částí. Například pro odeslání uživatele ze serveru
slouží třída UserToClient, která se podobá základní třídě User, ale chybí mu
atributy jako je PasswordHash, PasswordSalt. Naopak navíc uchovává Token,
který se chová jako řetězcová podoba JWT sloužící uživateli k autorizaci (více
podsekce 3.1.5).

3.1.3 Služby
Ve službách nalezneme primitivní rozhraní pro dotazy do databáze. Prostřed-
nictvím nich si controllery říkají o data. Vše zastřešuje abstraktní třída Abs-
tractService, která diktuje ostatním službám, co musí implementovat (vytvo-
ření prvku, smazání podle id apod.).

Navíc definuje společný konstruktor na přímé připojení do databáze. Jed-
notlivé služby pak musí dodat název kolekce, se kterou pracují, a společný kon-
struktor abstraktní třídy vše zařídí za ně. Konkrétní služby pak implementují
jednotlivé metody. Některé přidávají i metody navíc, např. ListRowService,
kde potřebuji hledat pomocí id seznamu.

3.1.4 Controllery
Nejdůležitější back-end částí jsou controllery. Ty slouží k zachycování všech
HTTP požadavků od klientské strany. Každému controlleru je nutné v kon-
struktoru nastavit služby, které potřebuje ke svému běhu. Konkrétně se jedná
o validační služby a také služby, které slouží k napojení na databázi. Tato
napojení jsou možná díky dependency injection a nastavení služeb ve třídě
Startup zmíněné v podsekci 3.1.1. Např. ColorController slouží pouze k posí-
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lání dostupných barev a nemá žádný jiný účel. Tudíž mu postačí pouze Co-
lorService. Naproti tomu UserController zastává sofistikovanější práci. Pro
validaci klientských dat využije ValidationService. Navíc pracuje nejen s uži-
vateli, ale i se samotnými seznamy. Takže je žádoucí připojit i UserService
a ListService.

Aby metoda uvnitř třídy zodpovídala za určitý HTTP požadavek (více
sekce 2.4), je nutné k ní přidat anotaci s názvem metody jako např. HTTPGet.
Route této metody se odvodí z route příslušného controlleru. Požadujeme-li
více stejných HTTP metod v jednom controlleru, je nutné je rozlišit přidanou
cestou k nim v parametru anotace. Metody (případně celý controller) je nutné
také označit podle míry autorizace.

To nám rozliší anotace Authorize, případně AllowAnonymous. Z názvu je
patrné, že prvně jmenovaná požaduje, aby se dotaz identifikoval podle plat-
ného JWT. AllowAnonymous naopak nevyžaduje toto oprávnění a přistupovat
k metodě může kdokoli. Tuto anotaci využiji např. u registrace nebo přihla-
šování uživatele. Všechny metody pak vrací typ ActionResult, který zabalí
požadovaná data do HTTP odpovědi. Ta mj. obsahuje návratový kód důle-
žitý ke zpracování odpovědi na straně klienta.

Controllery aplikace jsem rozdělil do pěti tříd. Jedná se o ColorController,
UserController, ListController, ListRowController a ListShareController.

ColorController je jednoduchá třída, která obsahuje pouze jednu metodu
sloužící k zaslání všech dostupných barev. UserController slouží k registraci
nového uživatele, autentizaci uživatele, změny dat uživatele (hlavně uživatel-
ského nastavení), změně hesla a také k prodloužení platnosti JWT. Regis-
trace a autentizace je přístupná neautorizovaným uživatelům. Při registraci
se z hesla musí vytvořit jeho haš, který se následně do databáze uloží (o bez-
pečnosti viz sekce 2.5). Navíc se automaticky novému uživateli vytvoří ukáz-
kový seznam (seznam filmů – v jazykové mutaci podle preference uživatele).

Ve třídě je také dostupná privátní metoda pro vytvoření JWT, který se po-
sílá na klienta v případě úspěšné autentizace a při požadavku na prodloužení
jeho data expirace (technicky se pouze vytvoří a pošle nový).

Jako ukázku volím metodu pro změnu objektu uživatel (výpis kódu 3.1).
Je zde vidět označení metody anotacemi Authorize a HTTPPut (route zde
není konkrétně specifikovaná, použije se tedy route controlleru), vyjmutí infor-
mací z JWT, použití služeb pro komunikaci s databází, ale i vracení odpovědi
ve formě zpráv s odlišným stavovým kódem pro rozlišení výsledku operace.

ListController se stará o základní operace nad seznamy. Podobně je tomu
tak u ListRowController nad daty seznamu. Ten ale sdružuje přidání, editaci
a mazání pod jednou metodou pro minimalizaci přenosu dat po síti. Uživatel
jedním kliknutím uloží všechny změny, které udělal v datech seznamu. O vlo-
žení změn do databáze se stará právě tato metoda.

ListShareController je třída, která zajišťuje práci se sdílením seznamů mezi
uživateli. Obsahuje složitější metody oproti ostatním, protože na rozdíl od nich
se spousta práce musí odvést až na serveru. Na klientské straně uživatel pouze
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[Authorize]
[HTTPPut]
public ActionResult Update([FromBody] User user)
{

try
{

//claim JWT from request message
ClaimsPrincipal tokenUser = HTTPContext.User;
//get userId from JWT
Claim sub = tokenUser

.Claims.FirstOrDefault
(c => c.Type == ClaimTypes.NameIdentifier);

if (sub == null || sub.Value != user.Id)
{

return Unauthorized();
}
//validate user object
if (_validationService.ValidateUser(user) == false)
{

return BadRequest();
}
//get user object from database
User userFromDatabase = _userService.Get(user.Id);
if (userFromDatabase == null)
{

return NotFound();
}

//...
//altering attributes that user can change this way

//updating user
_userService

.Update(userFromDatabase.Id, userFromDatabase);

return NoContent(); //send empty successful response
}
catch (Exception)
{ //error -> notify client

return StatusCode(503);
}

}

Výpis kódu 3.1: Výňatek z metody editace objektu user třídy UserController
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sdílení potvrdí a až metody na serveru ono sdílení zařídí. Navíc musí i zaslat
další oznámení druhému uživateli o akceptaci, nebo odmítnutí návrhu. Návrh
může přijít ve dvou podobách: sdílení seznamu / šablony (struktury) seznamu.
Obě metody pro tyto účely jsou si podobné. První pouze do pole uživatelů
přidá nový záznam. Druhá pak vyjme seznam z databáze a jeho kopii poupraví
do požadované podoby. Musí vynulovat její identifikátor, vlastníkem se stane
daný uživatel a její pořadí nastaví na −1. To zajistí, že se následně seznam
objeví na prvním místě mezi uživatelovými seznamy. Na konci metod se také
vytvoří a pošle nové oznámení o přijmutí návrhu uživateli původnímu.

Odmítnutí vypadá obdobně, jen se vynechá práce se seznamem a rovnou
se zašle oznámení o neúspěchu žádosti. Další podobnou metodou je vytvoření
návrhu na sdílení. Zde si navíc musím dát pozor na to, abych nevytvářel
nové a nové oznámení stále dokola, takže je nutné prověřit všechna oznámení
uživatele – pokud tam již je, vytvářet nové nebudu. Samozřejmostí je také
prvotní zjištění, zda onen seznam již není ve sdílených. Dalším úkolem je
i ukončení sdílení, kde se jen ze seznamu odstraní daný uživatel. V případě, že
uživatel akceptuje/odmítne návrh na sdílení, se tato informace zašle původci.
Informaci přijme kliknutím na ”Ok“. Metoda v controlleru toto oznámení
následně smaže.

Prakticky u všech metod, které vyžadují autorizovaného uživatele, se pro-
vádí i základní provedení kontroly. Navíc všude, kde klient posílá nějaká data,
se zaslané objekty validují oproti validačním schématům (o validaci více viz
podsekce 3.1.6).

3.1.5 Autentizace a autorizace
Protože jsou data v aplikaci napojena na příslušné uživatele, je nutné zajistit,
aby měl každý přístup pouze ke svým datům. Neověřený uživatel může při-
stoupit pouze k několika metodám serveru. Mezi ně patří registrace uživatele
a ověření uživatelského jména a hesla (přihlášení).

Při registraci (založení nového účtu) po uživateli požaduji jeho uživatelské
jméno ve tvaru e-mailu. Dále heslo, které z důvodu větší bezpečnosti účtu musí
obsahovat nejméně osm znaků, kde alespoň jeden znak je číslice a alespoň jeden
znak písmeno. Tyto informace se následně pošlou na server. Zde pak ověřím,
že zadané uživatelské jméno ještě neexistuje a znovu zkontroluji sílu hesla.
Následně pomocí knihovny BCrypt vygeneruji sůl, což je náhodný řetězec, na
který napojím uživatelské heslo. Takto vzniklý řetězec poté zahašuji a společně
se solí vložím do databáze pod novým uživatelským účtem (včetně dalších
údajů, jako je preferovaný jazyk, datum a čas registrace apod.).

Pokud je uživatel již registrovaný, potřebuje se do aplikace přihlásit. Při-
hlášení probíhá tak, že se podle daného uživatelského jména nalezne záznam
uživatele v databázi (pokud neexistuje, informuji uživatele). Následně se k da-
nému heslu připojí sůl z databáze a řetězec se zahašuje stejně jako v případě
registrace. Nakonec porovnám vzniklý řetězec se zahašovaným heslem z data-
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báze. Pokud se neshodují, přihlášení nebylo úspěšné. Shodují-li se, vygeneruji
nový JWT, aktualizuji poslední datum a čas přihlášení a zasílám v odpovědi
informace o uživateli (ale např. bez zahašovaného hesla).

Metody pro registraci a přihlášení nalezneme v UserControlleru. Všechny
ostatní metody vyžadují platný JWT. Přijde-li požadavek z klienta, musí
v hlavičce obsahovat validní JWT. Kontrolu, zda je token validní (a nemá
prošlou expirační dobu), obstará systém sám – podle nastavení, které je defi-
nované ve třídě Startup. Kromě toho pak u některých metod potřebuji zajistit,
zda daný uživatel má právo s těmito informacemi nakládat. Zde musím z to-
kenu vyjmout jeho id, které jsem do něj vložil při vytváření. Následně prověřím
oproti datům z databáze, že id uživatele se shoduje s id z tokenu. Takže po-
kud chce uživatel např. změnit strukturu seznamu, prověřuji id z tokenu proti
atributu listOwner v objektu seznamu. Tím zajistím, že uživatel přistupuje
pouze k informacím, ke kterým přistupovat smí. Inspirací pro integraci JWT
do aplikace mi byl tutoriál [28]. Obecněji o bezpečnosti aplikace v sekci 2.5.

3.1.6 Validace dat
Přestože jsou data kontrolována na klientské straně, je nutné provést důklad-
nou validaci i na straně serveru. Jednak proto, že je třeba data validovat
proti databázi, ale také kvůli tomu, že klientské validační skripty je poměrně
snadné obejít či podvrhnout. Z principu návrhu SPA se hodí využít pokro-
čilou validaci JSON souborů. K tomu je možné použít tzv. JSON-schema.
V principu jde o validaci každého objektu podle schémat, které definuji na zá-
kladě struktury dat (více viz sekce 2.6). Schémata jsou taktéž ve tvaru JSON.
JSON-schema mi umožní přesně definovat atributy objektů, včetně názvu, pří-
padného typu a dalších pokročilých možností. Pro každý objekt, který putuje
z klienta na server, jsem schéma vytvořil. To pak následně použiji pro validaci.

Pro ilustraci přikládám výňatek ze schématu pro objekt UserRegistration
sloužící pro validaci dat pocházejících z klienta při pokusu o registraci no-
vého uživatele (výpis kódu 3.2 na další straně). Zde nastavuji, že tento objekt
musí povinně obsahovat právě tři (additionalProperties nastaven na false
a všechny jsou v poli required) atributy Username, Password a Language.
Atribut Username (uživatelské jméno) je typu řetězec, ve formátu e-mail a ma-
ximální délka je 100. Password (heslo) je také řetězec, má délku mezi 8 a 100
znaky, a musí odpovídat danému regulárnímu výrazu. Podle něj heslo musí mít
alespoň jednu číslici a libovolné množství malých či velkých písmen. Nakonec
objekt musí obsahovat atribut Language (jazyk) typu řetězec. Jeho hodnota
musí být buď ”en“, nebo ”cz“. Jiné hodnoty jazyka nejsou povoleny. Nejsou
zde pro úspornost uvedeny popisné atributy schématu a jeho identifikátory.

V podsekci Modely (3.1.2) jsem zmínil potřebu omezení dynamic typu C#
objektu. Toho jsem docílil právě při validaci, konkrétně pak ve schématu pro
ListRow a List. Jako typ jsem zde uvedl výčet z několika možností: řetězec,
číslo, boolean, null. Znamená to tedy, že pokud na server doputuje objekt
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{
"type": "object",
"properties": {

"Username": {
"type": "string",
"format": "email",
"maxLength": 100

},
"Password": {

"type": "string",
"minLength": 8,
"maxLength": 100,
"pattern": "(?=.*\\d)(?=.*[a-z,A-Z]).{8,}"

},
"Language": {

"type": "string",
"enum": ["en", "cz"]

}
},
"additionalProperties": false,
"required": ["Username", "Password", "Language"]

}

Výpis kódu 3.2: Výňatek z validačního schématu pro objekt UserRegistration

ListRow s atributem, kde bude vnořený objekt (nebo jiný typ nenacházející
se v daném výčtu). Ke konverzi na C# objekt sice dojde, ale neprojde to přes
validaci. Účel je tím tedy splněn.

V podobném duchu jako pro UserRegistration jsou pak definována ostatní
validační schémata. Bez problému jsou podporovány vnořené objekty a pole.
Nenašel jsem problém, který bych pomocí schémat nedokázal validovat. Poté,
co byla připravená, je nutné systém nějak integrovat do aplikace. K tomu
jsem využil knihovnu Manatee.Json. Je to knihovna pro práci s JSON objekty
v jazyce C#. Podporuje i plně objektový přístup a umožňuje i další úkony,
než jen validaci dat. Já jsem ji však využil právě k tomuto úkolu.

Založil jsem třídu ValidationService, která v konstruktoru načte vytvořená
schémata (uložená v samostatných JSON souborech) do objektů. Proti sché-
matům pak položím potřebné objekty. Před samotným porovnáním je nutné
data serializovat do tzv. JsonValue, což je pomocný typ z knihovny Mana-
tee.Json. Nyní už stačí objekt zkontrolovat a vrátit výsledek. ValidationSer-
vice používám v controllerech, kde je validace nutná. Stačí zavolat příslušnou
metodu a předat objekt z klientské části. Metoda služby podle úspěchu vrátí
true/false. Na základě toho požadavek odmítnu, či zpracovávám dál.
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3.2 Front-end
Nejprve se podobně jako v sekci back-end podívám na jádro celé front-end
aplikace. Následují modely, které definují strukturu objektů – převážně těch,
které putují ze serveru. Služby zavádějí metody, které se následně používají
pro komunikaci se serverem a prostřednictvím něj s databází. Dále dělím apli-
kaci na logické celky. Z nich pak vycházejí moduly a komponenty, kterými
se zabývám hned poté. To jsou hlavní funkční části, kde se odehrává nejvíce
logiky. Také dojde na pomocné konstrukty pomáhající s dílčími úkony – tzv.
guards (strážci) a interceptors (od slovesa intercept – zachytit). V závěru sekce
se podívám i na možnosti internacionalizace a popíšu vzhled aplikace.

3.2.1 Jádro klientské části aplikace
Aplikaci nalezneme v adresáři ClientApp. Zde nalezneme i několik konfigu-
račních souborů. Všechny nám vygeneruje sám Angular při založení projektu.
Základní soubor, ze kterého Angular vychází při kompilaci je angular.json.
Sem mj. umisťujeme externí soubory, které v projektu využíváme. Například
globální styly (CSS soubor), nebo knihovny třetích stran na notifikaci uži-
vatele (více v podsekci vzhled 3.2.10). Nepatří sem však různé balíčky in-
stalované přímo pomocí Angularu (ty vkládám do třídy AppModule, více viz
podsekce 3.2.5).

V adresáři src pak nalezneme i index.html, kde se nachází důležitý element
<app-root></app-root>, který Angularu říká, že sem má vložit kořenovou
část aplikace. Výsledná HTML stránka se tedy tvoří následovně: jako základ
slouží index.html, a do něj se vloží obsah aplikační komponenty (o kompo-
nentách více v podsekci 3.2.6). Do podadresáře app pak patří všechny další
zdrojové kódy klientské aplikace. Zde najdeme veškeré modely, služby, moduly,
komponenty.

3.2.2 Modely
Modely jsou TypeScriptové třídy a slouží v podstatě k tomu samému jako
modely v back-end části. Jen to nejsou obrazy databáze, ale objektů, které
přicházejí ze serveru. Tedy požaduji-li od serveru nějaká data ve formě JSON,
existuje k nim model. Například třída Color v souboru color.ts má tři atri-
buty, podobně jako na back-end a v databázi: id, description a rgbHex. Vše
jsou řetězce. Kromě toho také definuje statickou metodu pro vytvoření a vrá-
cení výchozí barvy. Na rozdíl od serveru zde neexistuje třída User, která by
obsahovala haš kód hesla, protože na klientu tato informace není žádoucí.
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3.2.3 Služby
Služby odstiňují jednotlivé komponenty (o nich viz podsekce 3.2.6) od práce
s HTTP požadavky. Díky nim pak v případě změny v komunikaci se serve-
rem stačí aktualizovat je, aniž bych musel sahat do ostatních částí aplikace.
Do komponent jsou vkládány naprosto přirozeně díky své nezávislosti na ak-
tuálním stavu aplikace [29, s. 39].

Jejich úlohou je zaslání dat na server. Konkrétně na HTTP metody serveru
(definované v controllerech) – přes adresu dané metody. Komunikace probíhá
prostřednictvím AJAX. Pokud komponenty požadují nějaká data, volají me-
tody definované zde ve službách. Metody zároveň také odchytávají případné
chyby (server není dostupný, případně chyby putující ze serveru). Ty poté
přeposílají dál tak, aby je komponenty převzaly a předaly na výstup uživateli.

Takže například UserService obsahuje metody na registraci, přihlášení
a úpravu uživatele. Také však na změnu hesla a požadavek na nový JWT.
Ostatní služby jsem implementoval podobně, jejich metody se odvíjí od metod
v controllerech v back-end části. Vrací vždy Observable obalující daný objekt
(o který server žádají). Tento postup umožňuje snáze pracovat asynchronně.

Speciálním případem je DataService. To je třída, která uchovává data
dostupná globálně všem komponentám vyžadujících data. Zároveň se stará
o ukládání již získaných dat, aby nedocházelo k opakovanému zasílání poža-
davku na server, pokud už z něj daná data již máme. Zobrazí-li si uživatel data
některého ze svých seznamů, uložím si je a v případě, že si je chce zobrazit
znovu, ukážu mu již uložená. Ulehčím tak serveru, ale i zpříjemním uživateli
práci, neboť jsou data zobrazena okamžitě.

Zde také pracuji s Observables. Změní-li uživatel např. pořadí seznamů,
promítne se změna po uložení v celé aplikaci. Navíc se prostřednictvím této
služby nastavuje aktuální seznam, pro který potřebuji zobrazit data, nebo
seznam, který chci editovat. Funguje to tedy tak, že pokud uživatel klikne
na nějaký seznam (čímž signalizuje, že chce zobrazit jeho data), za to zodpo-
vědná komponenta ho vloží do proměnné v této službě. Následně se aktivuje
jiná komponenta sloužící k zobrazení dat a ta na základě proměnné v Data-
Service zažádá o příslušná data. Pokud jsou data již k dispozici (uživatel si je
již zobrazoval), dotáže se na ně právě této služby a zobrazí je. Jinak si za-
žádá příslušnou HTTP službu, která pošle požadavek na server a až poté je
předloží. Pro inspiraci mi posloužil tutoriál [30].
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3.2.4 Logické celky aplikace
Aplikace se dělí na několik logických celků. Z nich vychází i následné dělení
modulů a komponent (podsekce 3.2.5 a 3.2.6 níže). Dělení konkrétně:

home domovská stránka,

page-not-found stránka nebyla nalezena,

nav-menu navigační menu,

auth autorizace (dělící se dále na login – přihlášení, registration – registrace,
logout – odhlášení),

user zastřešující uživatele (tips – tipy, notifications – oznámení, settings –
nastavení, change-password – změna hesla),

lists seznamy (view – pohled, manage – spravovat, data, add-edit – přidat
a editovat, share – sdílet).

Každý z nich tedy představuje jednu konkrétní stránku (protože je aplikace
založena na principu SPA, korektně bych to měl nazývat spíše pohledem),
která se uživateli zobrazí. Výjimkou je navigační menu, jelikož je dostupné
souběžně s jinou aktivní komponentou přihlášenému uživateli.

3.2.5 Moduly
Pro nastavení routes (ty, podle kterých se řídí router při pohybu po stránce,
o němž jsem se zmínil v sekci 2.3), služeb a dalších potřebných náležitostí pro
běh aplikace se používají moduly. Deklaruji zde komponenty, které s modulem
přímo souvisí. Patří sem mimo jiné i import modulů dostupných pro všechny
komponenty z modulu vycházející. Jako příklad uvedu TranslateModule po-
třebný pro internacionalizaci aplikace (o ní více viz podsekce 3.2.9).

Aplikace má jeden kořenový modul AppModule. Zde nastavím základní
routes a další moduly, které z něj vychází. Ty části aplikace, které se ještě
dále drobí, mají moduly vlastní. Ze seznamu (v podsekci 3.2.4 výše) vyplývá,
že mezi tyto části patří auth, user a lists. Jejich účel je podobný kořenovému
modulu.

3.2.6 Komponenty
Na komponentách stojí veškerá interakce s uživatelem [29, s. 49]. Typicky
se skládá ze tří souborů, které jsou v jednom adresáři. Soubory jsou typu
HTML, TS a CSS. V HTML souboru se nachází šablona pro vykreslení stránky
(pohledu). Šablona má formát klasického HTML5, kde se navíc vyskytují
speciální značky pro Angular, které pak v rámci generování stránky nahradí
podle TypeScriptového kódu komponenty (třeba na základě nějaké proměnné).
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constructor(
private userService: UserService,
private router: Router,
public app: AppComponent,
private translate: TranslateService

) { }

Výpis kódu 3.3: Konstruktor třídy komponenty pro registraci

V CSS souboru se nachází unikátní styly pro komponentu a TS soubor obsa-
huje řídící třídu dané komponenty starající se o logiku. To, že se jedná o kom-
ponentovou třídu, poznáme podle dekorátoru @Component (nebo, chcete-li,
anotace). Zde také definuji relativní cestu k příslušné šabloně a stylům.

HTML šablony v sobě obsahují i Angular prvky, které se za běhu nahradí
obyčejným HTML, nebo JavaScriptem. Mohu zde i pomocí ”výrazu“ vložit
nějaký řídící kód, který se následně přeloží. Zajímavým prvkem jsou i tzv.
roury14 [29, s. 68–72]. Ty dovolí např. zobrazit datum ve zvoleném formátu bez
manuálního převodu. Výraz {value | date : 'dd. MM. yyyy'} nám na vý-
stup vloží hodnotu proměnné value (musí být typu datetime) ve tvaru čitel-
ném pro člověka. Rouru jsem použil i při internacionalizaci aplikace (více
podsekce 3.2.9).

Samotná TS třída obsahuje kromě jiného několik základních metod. Dů-
ležitý je konstruktor, pomocí něhož přidáváme závislost např. na službách,
které potřebujeme v komponentě. Jako ukázku (výpis kódu 3.3) jsem zvo-
lil konstruktor třídy RegistrationComponent, ve kterém komponentě připojuji
UserService pro zaslání HTTP požadavku na registraci a TranslateService
kvůli potřebě vložení správného textu do notifikace o výsledku operace. Také
zde potřebuji router na přesměrování uživatele po úspěšné registraci a základní
aplikační komponentu pro zobrazení notifikací a symbolu pro načítání (jaká-
koliv třída označená pomocí klíčového slova ”export“ takto může být vložena,
obvykle to jsou služby a komponenty [29, s. 38–39] – dependency injection).
Samozřejmě do jeho těla můžeme dát i funkční kód.

Další důležitou částí jsou speciální metody, které Angular volá sám při
různých událostech. Jako příklad uvedu ngOnInit, která se automaticky volá
vždy, když se komponenta inicializuje. Dále ve třídě definuji atributy a me-
tody, na které se odkazuji v šabloně. Například tedy metodu, která se zavolá
po kliknutí na určité tlačítko. Nebo booleovský atribut, podle kterého rozho-
duji, zda je daný úsek aplikace skrytý před zraky uživatele (a třeba pomocí
tlačítka si ho může zobrazit – jako je tomu v případě pokročilých filtrů). Nyní
k jednotlivým komponentám a tomu, o co se starají.

14z anglického slova pipes
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Aktivní	komponenta	
podle	polohy	uživatele	v	aplikaci

Aplikační	komponenta	(AppComponent)

Komponenta
navigačního	menu

(NavMenuComponent)

www

Obrázek 3.2: Základní rozdělení komponent na stránce (vytvořeno pomocí [1])

Aplikační komponenta

Klíčová je aplikační komponenta AppComponent. Ta obaluje celou aplikaci
a je dostupná ze všech ostatních komponent. Obsahuje v sobě horní lištu s ná-
zvem aplikace a definuje prostor pro navigační menu (více nav-menu kompo-
nent níže). Také se v ní nachází element <router-outlet></router-outlet>,
který Angularu označuje místo, kam vkládat části podle aktuálně nastavené
route. Změní-li se route, změní se i aktivní komponenta a její obsah se vloží
právě do tohoto elementu. Takto definovaný návrh mimo jiné říká, že kromě
aplikační komponenty, je stále aktivní i nav-menu a mění se k němu kompo-
nenty závislé na aktuální route (na obrázku 3.2 je to schématicky zachyceno
přímo na webové stránce).

Třída AppComponent v sobě uchovává také některé globální prvky. Mezi ně
patří například indikátor aktivního tématu aplikace (světlé/tmavé), atributy
obsahující šířku a výšku obrazovky (pro úpravu zobrazení v závislosti na typu
zařízení – např. mobilní telefon, tablet, stolní počítač). Je zde mj. i inicializo-
vána instance třídy Notification. Pomocí ní pak uživateli zobrazuji výsledky
některých operací napříč celou aplikací (více o ní viz podsekce 3.2.10). Také
se prostřednictvím něj aktivuje symbol pro načítání, pokud chci uživateli sig-
nalizovat, že se čeká na data ze serveru.
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Jednoduché komponenty

Dále se budu řídit podle pořadí celků, které jsem zmínil v podsekci 3.2.4. Ho-
meComponent slouží k zobrazení úvodní stránky aplikace. Zde jsou umístěny
pouze název aplikace (přes který se uživatel dostane k přihlašovací obrazovce)
a možnost výběru jazyka – konkrétně cz/en. Tento výběr je dostupný ještě
při přihlašování a při registraci. Po přihlášení se dá jazyk nastavit globálně
pro daného uživatele v jeho nastavení. O internacionalizaci aplikace více viz
podsekce 3.2.9.

Další jednoduchou komponentou je PageNotFoundComponent. Ta uživa-
teli oznamuje, že stránka, na kterou se chce dostat (např. díky špatně zadané
url) není nalezena. Angular zařídí, že při neznámé route (tedy mnou nenasta-
vené) se jako aktivní komponenta zvolí právě tato. Toto nastavení se provádí
v aplikačním modulu (viz podsekce 3.2.5).

Poslední komponentou na základní úrovni (další jsou již podle rozdělení
vnořené do nějaké logické části) je NavMenuComponent. Ta zastává funkci na-
vigačního menu pro přihlášeného uživatele. Prostřednictvím této komponenty
se uživatel pohybuje po aplikaci. Kromě tlačítek na navigaci po aplikaci je zde
dostupný i přehled seznamů pro větší pohodlí uživatele. Proto i zajišťuje na-
čtení seznamů daného uživatele, které díky mechanizmu Observables proběhne
právě po korektním přihlášení.

Komponenty celku autorizace

Nyní se budu věnovat celku auth, který obsahuje komponenty pro přihlášení,
registraci a odhlášení uživatele. Přihlášení i registrace obsahují jednoduchý
formulář na zadání uživatelského jména a hesla (a hesla znovu pro potvrzení
v případě registrace). Po úspěšném přihlášení se podle údajů z příchozích dat
ze serveru nastaví lokální proměnné prohlížeče jako např. uživatelské jméno
pro příští přihlášení, preferovaný jazyk či barevné téma. Navíc proběhne pře-
směrování – změna route – na obrazovku se seznamy (nebo na tipy v případě
nově registrovaného uživatele) a zobrazení navigačního menu (v případě men-
šího zařízení se objeví pouze tlačítko na zobrazení menu). Při úspěšné registraci
je uživatel přesměrován na obrazovku s přihlášením.

Komponenta odhlášení dělá pouze to, že zavolá metodu služby DataSer-
vice (té jsem se věnoval v podsekci 3.2.3) na odstranění všech uložených dat
uživatele, čímž vlastně odhlášení dosáhnu. Také nabídne odkaz na přihlašovací
obrazovku.

Komponenty celku uživatel

V celku user nalezneme komponenty TipsComponent, NotificationsCompo-
nent, SettingsComponent a ChangePasswordComponent. První má za úkol
zobrazit průvodní text převážně pro nové uživatele. Tento text je myšlen
hlavně pro první sadu uživatelů, konkrétně pro testery. Pokud je uživatel nově
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registrován, obsahuje obrazovka ještě odkaz ”Rozumím“, čímž se uživatel do-
stane na stránku se seznamy a jeho status se změní na aktivní.

NotificationsComponent je už složitější. Slouží k zobrazení oznámení o sdí-
lení seznamů. Jednotlivá oznámení se generují podle typu oznámení (o nich
v sekci 2.1). V případě návrhu na sdílení od jiného uživatele má přihlášený uži-
vatel možnost návrh přijmout, nebo odmítnout. Na základě jeho rozhodnutí
se pak přidá do jeho seznamů nový seznam (nebo sdílený seznam, podle typu
návrhu). Také se vygeneruje nové oznámení o přijmutí/odmítnutí uživateli,
který sdílení inicializoval. V tomto případě pak uživatel má možnost pouze
potvrdit přečtení oznámení tlačítkem ”Ok“. Uživatel se rozhoduje na základě
znalosti jména uživatele (toho, který oznámení poslal), názvu seznamu a času,
kdy bylo oznámení posláno. Čas se zobrazuje ve formě např. ”Před 10 hodi-
nami“, aby měl uživatel lepší přehled o uplynulé době. Je-li zpráva více než
rok stará, zobrazuje se už pouze ”Před více než rokem“.

SettingsComponent zařizuje nastavení uživatele – zde uživatel volí mezi
světlým/tmavým tématem, nastavuje jazyk a zobrazení dat seznamu na men-
ších a větších obrazovkách. Dále je zde odkaz na změnu hesla, kterou zajišťuje
ChangePasswordComponent. Ta se velmi podobá komponentě pro registraci
uživatele.

Komponenty celku seznamy

Posledním logickým celkem je lists. Tím, že se zde ukrývá jádro funkčnosti
aplikace, jsou jeho komponenty nejsložitější. Relativně jednoduchá je ještě
ViewComponent, která pouze předkládá přehled seznamů uživatele. Po klik-
nutí na jednotlivé seznamy je uživatel navigován na data zvoleného seznamu.
Pokud má uživatel od jiného sdílené seznamy, zobrazí se mu v horní části
navigační šipky, pomocí nichž se dostane právě k oněm sdíleným seznamům.

Podobně pak funguje i ManageComponent, která ale umožňuje se seznamy
dále pracovat. Zde konkrétně uživatel může měnit jejich pořadí a skrývat je.
Také se odsud dostane ke sdílení a úpravě jednotlivých seznamů (to zajišťují
komponenty ShareComponent a AddEditComponent; více níže). Navíc zde uži-
vatel může ukončit sdílení seznamů, které mu poskytuje uživatel jiný. Pokud
dojde ke změně (např. pořadí seznamů), musí uživatel potvrdit uložení změn.
Až poté se pošle požadavek na server se změněnými seznamy.

Zde jsem také řešil skrytí/zobrazení jednotlivých tlačítek (pro posun dolů
a nahoru, ad.) po kliknutí na speciální tlačítko (šipku) – kvůli vyšší pře-
hlednosti. Nakonec jsem každému seznamu přidal navíc booleovský atribut
optionsHidden. Pokud je nastaven na true, pak jsou tlačítka viditelná, jinak
skrytá. Na obrázku 3.3 (na další straně) je naznačeno, jak se hodnota atributu
mění podle chování uživatele, a jak na hodnotu reaguje samotná aplikace. Při
zaslání upravených dat na server je nutné tento atribut smazat, neboť by se-
znam neprošel validací (obsahuje vlastnost navíc). Tento trik jsem v aplikaci
využil vícekrát (ještě např. v DataComponent, AddEditComponent).
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list:	{
		name	=	"Knihy";
		...
		optionsHidden	=	true;
}

list:	{
		name	=	"Knihy";
		...
		optionsHidden	=	false;
}

Obrázek 3.3: Zobrazení tlačítek ve správě seznamů (vytvořeno pomocí [1])

Nyní se dostávám ke komponentám, kde se odehrává nejvíce stěžejní práce.
Prostřednictvím DataComponent nahlížím, přidávám, upravuji a mažu data
jednotlivých seznamů. Této komponentě se budu věnovat více. Je zde totiž ně-
kolik zajímavostí, které bych rád vyzdvihl. Pokud uživatel klikne na zobrazení
dat seznamu (ať už v navigačním menu, či na hlavní obrazovce s přehledem
seznamů), tato komponenta se aktivuje (a nastaví se aktuální seznam v Da-
taService).

Třída implementuje metodu ngOnInit, kde se nejprve dotáže DataService,
zda data nejsou již připravená (uživatel zde již byl) a nemůže-li je předložit
bez dotazu na server. Pokud ne, dotáže se na server přes ListDataService.
Po přijetí dat ještě proběhne jejich seřazení podle nastavení aktuálního se-
znamu. Při aktivaci komponenty se také (mimo jiné) připraví pokročilé filtry
dle struktury seznamu, inicializuje instance speciální třídy ChangesToData-
base (více níže) a rozhodne, zda se data zobrazí v tabulce, či v bloku (podle
preferencí uživatele).

V této komponentě už pracuji s jednotlivými typy sloupců (více v sekci 2.1).
Na jejich základě se musím rozhodnout, jak data zobrazit, a jak uživateli umož-
ním data vkládat a upravovat. Jako příklad uvedu právě editaci záznamu, kdy
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v případě textového typu zobrazím HTML element input typu text. V případě
data zvolím typ date, při zobrazení času typ time a při zobrazení čísla typ
number. Pokud se jedná o položku typu ano/ne, pomáhám si políčkem, kde
typ je nastaven na boolean (objeví se jako zaškrtávací box). A konečně typ
výběr je simulován HTML elementem select, kde mohu vybírat mezi všemi
možnostmi, které mám definované v nastavení seznamu. Angular tady podle
daného typu sloupce definuje, jaký výstup – z těchto zde uvedených – má
použít. Tímto dosáhnu generování formuláře na editaci dat dynamicky přesně
podle uživatelovy definice v seznamu.

Podobně fungují i další části aplikace založené na dynamickém generování
stránky podle flexibilního nastavení např. ve struktuře seznamu. Tento po-
stup obzvláště využívám tam, kde jsou části principiálně odlišné právě svým
typem sloupce (tedy rozdělení na text, číslo, datum, čas, výběr, ano/ne). Tento
postup nám i zajistí, že pokud bude potřeba výběr typů rozšířit, nebude to
takový problém a změna se bude týkat jen zlomku aplikace.

Pro změněná data (včetně přidaných a odebraných záznamů) jsem vytvořil
třídu ChangesToDatabase, která uchovává vše potřebné, co se následně pošle
na server při potvrzení změn uživatelem. Jedná se o soubor tří polí, kam
se vloží přidané/upravené/smazané záznamy. Řeší také některé krajní situace,
např. pokud uživatel založí nový záznam a následně ho upraví, je nutné na to
adekvátně reagovat (aby nenastala situace, že místo jednoho nově přidaného
záznamu na server putuje jeden nově přidaný a jeden jako upravený – což je
však pouze upravená hodnota nově přidaného).

Třída také definuje metodu prepareToSubmit, která se zavolá těsně před
odesláním změn na server. Kromě jiného také maže umělý atribut hidden,
který využívám při skrývání záznamu v případě, že neodpovídá hledanému
termu nebo pokročilým filtrům, a který není potřeba zasílat do databáze. Po-
užitá instance třídy ChangesToDatabase se pošle na server, kde si ji už zpra-
cuje příslušná metoda controlleru (konkrétně ListRowController). Přikládám
ukázku ListDataComponent metody saveToDatabase ve výpisu 3.4 (nacháze-
jící se na další straně). Ta se volá při požadavku uložení dat do databáze.

Uživatel může data filtrovat a vyhledávat v nich. K tomu slouží vyhle-
dávací políčko nad samotnými daty, ale i pokročilé filtry, které se zobrazí
kliknutím na tlačítko ”Filtry“. Samotné vyhledávání probíhá v reálném čase
tak, že se sleduje práce s vyhledávacím políčkem, a když uživatel začne zadávat
hledaný výraz, data jsou filtrována. Navíc je zde nastaveno zpoždění před za-
čátkem procesu vyhledávání, sloužící jako pojistka např. před tím, kdyby si to
uživatel rozmyslel a celý hledaný výraz smazal. Nezačne se tak po každém
mazání jednotlivých písmen znovu vyhledávat, počká se až uživatel dokončí
práci s políčkem a teprve poté se vyhledávání spustí. Je zde realizováno tak,
že se projdou všechna políčka a vyhledává se pomocí obyčejného řetězcového
porovnání (resp. zda je hledaný výraz v nich obsažen). Pokud ano, řádek se ne-
chá na výstupu, pokud ne, řádek se skryje (nastaví se umělý atribut hidden
na true, což značí Angularu, že ho má skrýt).
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public saveToDatabase(): void {
//only if user changed something
if (!this.changesToDatabase.isEmpty()) {

this.app.showLoading(); //show loading symbol
this.changesToDatabase.prepareToSubmit(this.list);
//calling ListDataService method to send data to server
this.listDataService

.saveToDatabase(this.changesToDatabase)

.subscribe(resp => {
if (resp !== undefined

&& resp !== null
&& resp === false) { //data not saved

this.app.noty.ShowNotification("wrong");
this.app.hideLoading(); //hide loading symbol

} else { //saved successfully
this.app.noty.ShowNotification("success");
//only if something new was added (need its db id)
if (!this.changesToDatabase.isToAddEmpty()) {

//get data from server again
this.listDataService

.get(this.list.id)

.subscribe(listRows => {
this.listRows = listRows; //set list data
this.defaultSort(); //sort data

});
this.setColumnsToDisplay(); //set columns

}
//cache changed data (calling proper DataService method)
this.data.cacheListData(this.list, this.listRows);
//reset
this.changesToDatabase

= new ChangesToDatabase(this.columnIndexMaximum);
this.fillFilters(); //reset filters
this.app.hideLoading(); //hide loading symbol

}
});

} else {
this.app.noty.ShowNotification("nothingToSave");

}
}

Výpis kódu 3.4: Metoda pro uložení dat do databáze v ListDataComponent
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Podobně fungují pokročilé filtry s tím rozdílem, že si pro každý sloupec
mohu zvolit, jak chci podle něj vyhledávat (dynamicky se generují ke každému
sloupci na základě typu). Např. tak mohu zvolit ve sloupci výběr, že chci vidět
záznamy pouze s určitou možností z výběru. V případě typu číslo/datum/čas
volím rozmezí, které chci zobrazit.

Další důležitou komponentou je AddEditComponent. Ta umožňuje uživa-
teli zakládat nové seznamy a upravovat jejich strukturu. Kromě toho, že si zde
může uživatel zvolit název a barvu seznamu, má možnost přidávat a upravo-
vat sloupečky. Na tomto místě volí, jakého typu sloupce budou, jejich výchozí
(předvyplněnou) hodnotu i pořadí. Při implementaci komponenty jsem ře-
šil podobné záležitosti jako u DataComponent. Musel jsem tedy dbát na to,
že formuláře jsou generovány dynamicky na základě typu sloupce.

Protože sloupcům lze měnit typ jen pokud jsou nově přidané nebo se-
znam nemá žádné záznamy, je nutné tuto situaci nějakým způsobem rozeznat.
Z tohoto důvodu se při modifikaci struktury seznamu volá metoda na získání
všech jeho dat ze serveru (nejdříve se samozřejmě dotáži DataService, zda je už
nemá uložené). Poté se podle výsledku rozhoduje, zda uživatel může měnit typ
již zadaných sloupců. Faktu, že mám již získaný počet dat napojených k se-
znamu, využiji i při zobrazení upozorňující hlášky při pokusu o smazání dat,
případně celého seznamu. Pokud uživatel chce daný seznam smazat, nejdříve
se mu zobrazí potvrzovací dialog s údaji o seznamu (název a počet záznamů).
Až po dalším potvrzení se seznam opravdu odstraní.

Poslední komponentou logického celku lists je ShareComponent. Zde má
uživatel možnost sdílet s jiným uživatelem svůj seznam. Může tak učinit dvěma
způsoby. Buď mu pošle pozvánku pro sdílení celého seznamu včetně dat, nebo
sdílí pouze šablonu (strukturu) seznamu. V obou případech musí zadat uživa-
telského jméno a kliknout na sdílet. Vygeneruje se tím nové oznámení, které
je zasláno dalšímu uživateli. Až poté, co adresát pozvání ke sdílení přijme,
vytvoří se mu na základě typu oznámení přístup k datům seznamu, nebo nový
seznam, který bude mít stejnou strukturu jako ten, který uživatel sdílí. To
znamená, že tato komponenta pouze řeší zaslání správného upozornění jinému
uživateli. Samotné sdílení se provádí prostřednictvím serveru.

Kromě toho také řeší situaci, že stávající uživatel již nechce s někým dál
sdílet daný seznam. Zde se uživateli totiž zobrazí seznam uživatelů, se kterými
seznam sdílí a může jim přístup odebrat. Např. na tomto místě tak naplno
využívám benefity asynchronní komunikace se serverem. Protože není zase tak
důležité, zda odstranění uživatele ze seznamu proběhne (respektive na výsle-
dek operace není nutné čekat a zdržovat tak uživatele), tak se požadavek pošle
a uživatel může pracovat dál. Jen a pouze v případě neúspěchu operace se uži-
vateli zobrazí notifikace, takže ví, že se uložení nepovedlo a je třeba požadavek
zaslat znovu (případně zkontrolovat připojení k internetu, apod.).
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3.2.7 Guards

Guards (strážci) jsou pomocné třídy, které brání aktivaci route v případě,
že není splněna nějaká podmínka. Obecně je používám tehdy, potřebuji-li
ke správné funkčnosti komponenty znát nějaká data. Typickým příkladem je
zamezení načtení nějaké komponenty, pokud není uživatel přihlášený. Nasta-
vení ochrany se provádí v příslušných modulech (podsekce 3.2.5), kde k route
doplním seznam guards (může jich tedy být více). Ty se aktivují vždy těsně
před tím, než dojde k přechodu na dotyčnou komponentu, která se o route
stará. Samotný guard je třída, která musí implementovat metodu canActi-
vate. Metoda vrací true/false a podle jejího výsledku se rozhodne, zda je
uživatel vpuštěn dál. Navíc se zde typicky nastavuje jiná route (tedy dojde
k přesměrování jinam) v případě neúspěchu.

V aplikaci využívám služeb čtyř těchto konstruktů. Jedná se o AuthGuard,
ListsGuard, ActualListGuard a ListToEditGuard. AuthGuard se v metodě ca-
nActivate dotáže DataService, zda má nějaké informace o uživateli, což značí,
že je přihlášen. Pokud ano, vrací true. Jinak uživatele naviguje na přihlašovací
obrazovku a vrací false. Tento guard chrání všechny stránky, kde je nutné být
přihlášený (takže kde pracuje se seznamy, s nastavením účtu, apod.). Další
guards používám v případě, že se nejdříve někde jinde musí nastavit data,
podle kterých se rozhoduji v dané komponentě. Takže např. ActualListGuard
zjistí, že je správně nastavený aktuální seznam pro zobrazení dat, čímž chrání
DataComponent. Inspirací pro guards a interceptors mi byl tutoriál [31].

3.2.8 Interceptors

V komunikaci mezi klientem a serverem je potřeba do hlavičky požadavku
přidat parametr Authorization a nastavit jej jako Bearer token, kde token je
hodnota přijatá od serveru při úspěšném přihlášení uživatele (více podsekce
autorizace a autentizace u serveru 3.1.5 a sekce bezpečnost 2.5). Konkrétně
se jedná o řetězec, který jsem uložil lokálně do dat aplikace (v DataService).
Pomocí něj server pozná, že uživatel má přístup k požadovaným prostředkům.
Abych nemusel hlavičku v každé metodě vytvářející HTTP požadavek kon-
figurovat jednotlivě, implementoval jsem třídu, která každý odchozí HTTP
požadavek zachytí a poupraví.

Tato třída se nazývá HeaderInterceptor a implementuje metodu intercept
(zachytit), kde určuji, jak s odchyceným požadavkem naloží. To, že zachycuje
právě HTTP požadavek, značí klíčové spojení implements HTTPInterceptor
v deklaraci třídy. Metoda v parametrech dostává objekt požadavku, kterému
nastavím požadovaný atribut do hlavičky. Kromě toho také vložím informaci
o tom, že obsahem je JSON.

Další funkcí, kterou metoda zastává, je prodloužení platnosti tokenu v pří-
padě brzké expirace. Po uplynutí doby platnosti putuje od serveru na každý
požadavek odpověď ve formě kódu 401, která značí neautorizovaného uživa-
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tele. Abych zamezil tomu, že uživatel konstantně pracuje a najednou je odhlá-
šen, přidal jsem sem mechanizmus, který tomu zabrání. Při každém požadavku
se kontroluje rozdíl mezi časem přihlášení a aktuálním časem. Pokud je uživa-
tel přihlášen více jak 30 minut, vyšle se navíc nový požadavek, který prodlouží
platnost tokenu (tedy spíše vytvoří nový, který má platnost opět 45 minut).
V datech pak jen starý token nahradím novým a uživatel není nuceně odhlášen
i přesto, že je aktivní.

Další interceptor, který využívám, je ErrorInterceptor. Jeho úlohou je za-
chycení odpovědi ze serveru. Pokud její návratový kód je již zmíněný 401,
donutí aplikaci uživatele odhlásit (a přesměrovat na přihlašovací obrazovku).
Toto obyčejně nastane právě při prošlé platnosti tokenu, kdy uživatel byl ne-
aktivní a nebylo požádáno o její prodloužení. Dalším případem, kdy k tomuto
chování může dojít je tehdy, pokud uživatel žádá o data, která mu nepatří.
To však standardní cestou v aplikaci nelze zařídit.

3.2.9 Internacionalizace
V aplikaci lze přepínat mezi dvěma jazyky: českým a anglickým. Aby byla
správa textu co nejjednodušší a mohl být snadno doplněn o další jazyky, bylo
potřeba najít vhodné řešení. Pro Angular existuje více cest, jak si s tím po-
radit. Já konkrétně jsem vybíral mezi dvěma variantami. První možností byl
oficiální balíček od tvůrců. Konkrétně se jedná o knihovnu i18n [32]. Kromě
standardního překladu textu zvládne dobře podle nastaveného jazyka zobra-
zit datum, poradí si s množnými čísly (obecně s jednotným/množným číslem
např. v závislosti na nějaké dynamické proměnné), a dalšími problémy (ně-
které však nejsou konkrétně pro mou aplikaci tolik relevantní).

Hlavním problémem však je, že umí nastavovat text podle jazyku pouze
v HTML šablonách. Chci-li internacionalizovat text v TypeScriptovém kódu,
nemohu se na tuto knihovnu spolehnout. V mé aplikaci však tuto vlastnost
potřebuji (hlavně kvůli notifikacím, kde to nelze obejít – podrobněji na konci
podsekce 3.2.10), tudíž musím nalézt jiné řešení.

Tím je externí knihovna ngx-translate [33]. Nemá sice perfektně vyřešené
již zmíněné problémy jako je třeba jednotné/množné číslo, zato však umí pře-
kládat text i v TypeScriptové třídě. Nyní k tomu, jak knihovnu integrovat
do aplikace. Samotný text se píše do JSON souborů jazyk.json, kde jazyk je
dvoupísmenný kód – např. ”cz“. Sem pak píši vždy dvojici identifikátor-text
(v ukázce 3.5 na další straně přikládám výňatek z české verze popisků pro No-
tificationsComponent). Na identifikátor se následně budu odkazovat v kódu
aplikace tam, kde chci daný text zobrazit. Knihovna podporuje i vnořené
JSON objekty pro lepší přehlednost uvnitř dokumentu.

Jednotlivé verze souborů jsou naprosto shodné v identifikátorech. V tex-
tech však mají samozřejmě odlišnou mutaci toho samého podle svého jazyku.
Dovnitř textu je možné vkládat i HTML značky a parametry (např. hodnotu
proměnné), které se následně do výsledku vysází. Dále je v AppModule potřeba
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{
"USER": {

"NOTIFICATIONS": {
"HEADING": "Oznámení",
"EMPTY": "Nemáte žádné oznámení.",
"FROM": "Od:",
"BY": "Kým:",
"WHEN": "Kdy:",
"LIST": "Seznam:",
"DESCRIPTION": {

"SUGGEST": "Návrh na sdílení seznamu",
"TEMPLATE_SUGGEST": "Návrh na vyzkoušení

nového seznamu",
"ACCEPTED": "Sdílení seznamu bylo přijato",
"DECLINED": "Sdílení seznamu bylo odmítnuto",
"TEMPLATE_ACCEPTED": "Návrh na sdílení šablony

byl přijat",
"TEMPLATE_DECLINED": "Návrh na sdílení šablony

byl odmítnut"
},
"N_LIST_SHARED": "Úspěšné sdílení seznamu",
"N_LIST_ADDED": "Úspěšně přidán nový seznam",
"N_DECLINED": "Odmítnuto"

}
}

}

Výpis kódu 3.5: Výňatek ze souboru cz.json, odkud aplikace přebírá texty
v českém jazyce

importovat TranslateModule z použité knihovny. Poté už jen stačí v HTML
šabloně vložit identifikátor textu, který je určen pro internacionalizaci – např.
pro nápis ”Oznámení“ využiji výrazu s rourou (o nich se zmiňuji v pod-
sekci 3.2.6) {'USER.NOTIFICATIONS.HEADING' | translate} (identifikátor
podle ukázky 3.5) v HTML souboru, kterou pak Angular správně nahradí po-
žadovaným textem. Potřebuji-li pracovat takto s textem v TypeScriptovém
kódu, je nutné vložit závislost na TranslateService a poté se prostřednictvím
ní a pomocí Observables dotázat správným identifikátorem.
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Obrázek 3.4: Přidávání záznamu seznamu (snímek obrazovky; světlé barevné
téma)

3.2.10 Vzhled a signalizace stavu aplikace

Pro aplikaci jsem zvolil jednoduché téma s co nejméně rušivými prvky, aby uži-
vatele nerozptylovaly od používání (ukázka aplikace na obrázcích 3.4 a 3.5).
Samozřejmostí je pak co nejpřívětivější design, který umožňuje s aplikací pra-
covat na co nejširším počtu zařízení, které má webový prohlížeč. Kromě defi-
nování vlastních CSS stylů jsem využil framework Bootstrap [34] (pouze CSS,
ne JavaScript).

Z něj jsem využil nastavení hlavně pro design tlačítek, vstupních políček,
tabulky a modálních oken. Kde jsem nebyl stoprocentně spokojen, poupravil
jsem daný element pomocí vlastních stylů, které přepisují ty z Bootstrapu
(ostré hrany tlačítek namísto zakulacených aj.). Pro potřeby mé aplikace je
vhodné využít knihovny ng-bootstrap [35], kde jsou některé prvky Bootstrapu
speciálně navržené pro Angular. Mohu tak využít např. již připravený Modal-
Service, pomocí kterého v kódu otevírám a řídím modální okna.

45



3. Realizace

Obrázek 3.5: Úprava struktury seznamu (snímek obrazovky; tmavé barevné
téma)

Další externí službou, které jsem využil, je rozsáhlá knihovna s ikonami
FontAwesome [36]. Kromě samotného popisného textu je někdy užitečné uži-
vateli napovědět i ikonou – mohu mu například pomocí změny barvy ikony dát
vědět, že se něco děje (např. příchod nového oznámení značím pomocí zčer-
venání ikony zvonku v navigačním menu). Knihovna podporuje skládání více
ikon na sebe, ale i třeba rotaci. Právě toho jsem využil při tvorbě symbolu pro
načítání. Při používání aplikace dochází k situacím, kdy uživatel čeká na data
ze serveru (např. potvrzení přihlášení), nebo čeká na potvrzení uložení dat
do databáze. Uživatel je o stavu informován tak, že se mu zobrazí symbol pro
načítání (rotující neúplný kruh) a zamezí se mu práce s aplikací. Tento stav
však trvá jen okamžik, dokud nedorazí odpověď ze serveru.

Uživatel má také možnost výběru mezi světlým a tmavým tématem apli-
kace (porovnání na obrázcích 3.4 a 3.5). Každý element, který se v závislosti
na tématu mění, má primárně vzhled ve světlém tématu. Dojde-li ke změně
na tmavé, nastaví se mu nová CSS třída, která přepíše jeho standardní vlast-
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nosti. Změna se provádí v nastavení uživatele a projeví se v hodnotě atributu
darkMode v AppComponent (true/false). Informace se pak sama propaguje
do ostatních komponent, které si design prvků závislých na tématu vyřeší.

Pro zobrazení stavu aplikace používám externí knihovnu Noty [37]. Ta
umí na zvolenou dobu zobrazit jednoduchý textový popisek např. v pravém
dolním rohu obrazovky. Kromě toho nabízí několik barevných témat (úspěch –
zelená, chyba – červená, informativní – modrá, ad.). Tato nastavení se provádí
přímo při vytváření objektu Noty. Další vlastností knihovny je řešení zobra-
zení více notifikací najednou. Jednoduše se skládají nad sebe a mizí postupně.
Pro lepší práci s notifikacemi jsem si vytvořil třídu Notification (v adresáři
helpers) s metodou ShowNotification, kde mám pár předpřipravených notifi-
kací s hojně používanou hláškou (např. ”Úspěšně uloženo“), které pak volám
z komponent rovnou. Pro ostatní je úkolem dané komponenty předat správný
text do metody. U notifikací jsem využil možnosti internacionalizace knihovny
ngx-translate přímo v TS kódu, protože se text notifikace nastavuje v něm.
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3.3 Modelový příklad průchodu informace
Následuje ukázka chodu aplikace v případě, že uživatel ukládá seznam do da-
tabáze. Příklad předpokládá hladký průběh akce: uživatel je autorizován, data
validní, připojení k serveru a databázi je v pořádku. Schéma na obrázku 3.6
znázorňuje průběh informace jednotlivými částmi aplikace – jak front-end
(modrá barva), tak back-end (fialová barva) – které symbolizují barevné ob-
délníky se zaoblenými rohy. V závorce je vždy uvedena konkrétní jednotka.

Slouží k lepšímu pochopení interakce napříč systémem, a úmyslně není
úplné (hlavně kvůli zachování relativní jednoduchosti). Posloupnost operací
je znázorněna očíslováním jednotlivých šipek. Černé pak značí putování infor-
mace až do databáze, zelené pak posloupnost kroků k oznámení o úspěchu.
Plné modré čáry symbolizují provázanost částí uvnitř komponenty. Čárkované
signalizují nějakou dílčí roli (poznámky, průchod dílčích dat pro kontrolu, za-
chycení zprávy interceptorem, oddělení front-end a back-end částí).

Nyní tedy postupně: uživatel klikne na tlačítko pro uložení dat, které je
součástí HTML šablony (na obrázku šipka 1). Na základě této akce se zavolá
příslušná metoda v dané třídě komponenty (2). V těchto částech probíhá zá-
kladní validace dat pro uživatele (např. nutnost vyplnění názvu). Poté se data
ještě upraví pro zaslání na server a přesunou se do služby (3). Následně se vy-
tvoří HTTP požadavek (v těle je uložen seznam ve formátu JSON), který je
poslán na server (4). V tomto okamžiku je zpráva zachycena interceptorem
(4a), který do požadavku vloží správné hlavičky (mj. i pro autorizaci).

Data putují přes internet až k serveru, kde požadavek zachytí systém
a zkontroluje platnost JWT. Teprve nyní se požadavek dostane do controlleru.
Ten přes ListService zažádá o data z databáze pro kontrolu oprávnění uživa-
tele (5, 6). Poté prostřednictvím validační služby ověří správnost dat (7). Dále
opět pomocí ListService data uloží (8, 9). Informace o úspěchu uložení se ná-
sledně prostřednictvím té stejné služby dostanou opět ke controlleru (10, 11).
Ten vytvoří odpověď s korektním stavovým kódem a zašle ji zpět na klienta
(12). Zde končí úloha serveru.

Klientem je zpráva nejprve zachycena dalším interceptorem, který ověří, že
stavový kód není 401 (vedlo by k odhlášení uživatele) (12a). Dále je přeposlána
zpět na službu a od něj do komponenty (13). Ta vytvoří oznámení o úspěšnosti
akce a nechá jej zobrazit uživateli (14). Nakonec ještě do DataService uloží
aktualizovaný seznam (15). Tímto končí celý proces. Modely ležící v obou
polovinách schématu symbolizují jejich provázanost napříč celou aplikací –
pracuje se s nimi takřka v každé části.
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3.3. Modelový příklad průchodu informace
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Obrázek 3.6: Cesta informace o uložení seznamu do databáze napříč aplikací
(vytvořeno pomocí [1])
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4 Testování

Kapitola se zabývá testováním aplikace. Nejprve se stručně podívám na mož-
nosti testování při vývoji. Následně vyzkouším, jak při práci s aplikací reagují
uživatelé.

4.1 Testování aplikace
Angular v sobě nativně obsahuje testovací nástroj pro jednotkové testy. Návod
jak na to je dostupný v dokumentaci [38]. Vývojové prostředí Visual Studio
Code [39], které jsem při implementaci používal, v sobě navíc obsahuje in-
tegrovaný debugger propojený s webovým prohlížečem. REST API jsem dů-
kladně otestoval pomocí doplňku pro prohlížeč RESTer [40]. Zde není problém
v simulovaných požadavcích nastavit tělo s daty, ale i přidat do hlavičky va-
lidní/nevalidní JWT. Celkovou aplikaci jsem pak řádně testoval tím, že jsem
ji pravidelně používal. Velmi užitečným se stal nástroj pro vývojáře dostupný
v prohlížeči. Odsud snadno mohu modifikovat HTML stránku, nebo třeba
sledovat komunikaci na síti.

4.2 Uživatelské testování
V sekci nejprve nastíním postup při testování s uživateli, které poté popíši.
Na konci provedu zhodnocení testování a uvedu zajímavé postřehy.

4.2.1 Postup testování
Protože se mi podařilo aplikaci včetně databáze nasadit na server, mohli tes-
tující uživatelé při práci s aplikací používat svá zařízení. Tím pádem nebyl
problém vyzkoušet běh i na menších zařízeních. Některým uživatelům jsem
schválně poskytl k aplikaci přístup ještě před samotným testováním, tudíž
jsem mohl zjistit jejich reakce, aniž bych je nějak ovlivnil.

Samotné testování probíhalo tak, že jsem se s každým uživatelem osobně
sešel a diskutovali jsme nad aplikací. Cílem bylo zkusit si všechny možnosti,
které aplikace nabízí – tedy založení účtu, přidání nového seznamu, správa
dat seznamu, následná úprava struktury seznamu, sdílení s jiným uživatelem,
prohlédnutí nastavení účtu. Došlo také na vyhledávání v datech a použití po-
kročilých filtrů. Uživatel se v aplikaci pohyboval výhradně sám a bez pomoci,
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abych zjistil, jak moc intuitivní ovládání je. Následně jsme probrali několik
předpřipravených otázek. Odpovědi na ně jsem si průběžně zapisoval. V pod-
sekci 4.2.3 pak shrnu odpovědi do kompaktnější podoby a zhodnotím je.

4.2.2 Popis testovacích uživatelů

Pokusil jsem se vybrat zástupce všech možných skupin uživatelů. Protože je to
webová aplikace, předpokládám zkušenost s webem jako takovým. Uživatelé
se dokáží pohybovat na internetu a zvládají základní úkony s počítačem.

Testování proběhlo s pěti dobrovolnými uchazeči z řad mých známých.
Do testování jsem přizval studenta ze stejné fakulty, jakou studuji já. Toho
zařazuji do kategorie uživatelů znalých technologií na podobné úrovni, jaké
využívám pro implementaci této aplikace. Jeden středně pokročilý je také
studentem vysoké školy a druhý pak pracující osoba. Základní uživatelskou
znalost mají dva studenti vysokých škol s jiným zaměřením než je technické.
Tři uživatelé (zástupci všech tří kategorií) měli k aplikaci přístup ještě před
samotným testováním bez jakéhokoliv předvedení.

4.2.3 Shrnutí testování

Procesy probíhaly plynule bez výrazného zaváhání. Nikdo při práci s aplikací
neměl problémy. Ti, kteří k ní měli přístup ještě před testováním, bez obtíží
zvládli základní úkony. Jeden uživatel schválně ani nečetl předpřipravené tipy,
přesto elementární principy pochopil velmi brzy.

Odpovědi a reakce byly mezi všemi účastníky poměrně shodné. Dokázali
by si představit, že by aplikaci používali pro osobní účely a mnou navržené
řešení by jim v tom nekladlo žádné překážky. Kvitovali jednoduchý, přesto
účelný design, výběr mezi světlým/tmavým tématem, plynulost a rychlost
aplikace – zvláště přechody bez načítání. Plynulost pak přikládám zejména
formě SPA a komunikaci pomocí AJAX. Shodli se ale také na tom, že by
se v celém prostředí dala ještě spousta věcí vylepšit. Do aplikace by se dalo
zabudovat několik vylepšení, která rozvedu v následující kapitole (5). V po-
rovnání s vyspělejšími aplikacemi tam přeci jen něco chybí – hlavně v oblasti
líbivosti a přitažlivosti pro obyčejné uživatele (toho jsem se lehce dotkl také
ke konci sekce 5.2). Svou funkčností však aplikace plně postačuje.

Když nyní odhlédnu od designu, zásadním nedostatkem se jeví současné ře-
šení ukládání záznamů seznamu do databáze. V podstatě každý tester by uví-
tal ukládání každé změny rovnou. Na tuto myšlenku dále navazuji v sekci 5.1.
Dalším problémem byly také některé nedostačující popisky např. tlačítek. Je-
den uživatel dokonce zmiňoval možnost úpravy struktury seznamu rovnou
v přehledu všech seznamů. To by však podle mého názoru zbytečně míchalo
více věcí do jedné obrazovky a pro někoho pak působilo nepřehledně. Problé-
mem je také absence hlídačů neuložené práce (o tom více také v sekci 5.2).

52



4.2. Uživatelské testování

Další zajímavou poznámkou bylo vytvoření nové sekce, kde by se uži-
vatelům nabízely nejzajímavější seznamy, které by si následně mohli přidat
ke svým. Fungovalo by to podobně jako sdílení šablony (struktury) seznamu
mezi uživateli, jen by seznamy byly dostupné z centrální databáze. Toto by
ještě více rozšířilo povědomí o schopnostech aplikace (nyní se každému nově
registrovanému uživateli ”pouze“ automaticky založí jeden ukázkový seznam).

Osobně jsem se trochu obával reakcí na různé druhy sloupců a nutnost
strukturu seznamu ručně definovat. Ukázalo se však, že to nikomu nečinilo
problém a nikdo se nad tím ani nepozastavil. Rovněž jsem spokojený se systé-
mem sdílení seznamů, které bylo také přijato bez výhrad. Všichni na otázku,
zda by to využívali, odpověděli kladně a rovnou předkládali možné příklady.
Jeden uživatel zmínil, že v práci jim zadává nadřízený stručné úkoly prostřed-
nictvím programuMicrosoft Excel, takto by to bylo o mnoho snadnější. Rovněž
tak zmínil použití aplikace Trello (o obou jsem se zmiňoval již v sekci 2.2),
kde oceňuje možnost vložení externích souborů (např. účtenky na proplacení).
Zároveň ale dodává, že jim aplikace slouží spíše pro vedení v týmu a pro mnou
zamýšlené seznamy se mu zdá nevyhovující. Další uživatel si mnou navrženou
aplikaci dokáže představit při uchovávání zhlédnutých filmů, knih, navštíve-
ných akcí. Nepoužil by ji však jako nákupní seznam. Na něj by použil nějakou
jednodušší mobilní aplikaci.

Na otázku, zda by se jim hodil nějaký další typ sloupce, odpověděli vět-
šinou kladně. Kromě již zmíněného vkládání externích souborů uživatele také
napadlo i aktuální geografická poloha. Data by se brala z údajů zařízení a zob-
razovala by se třeba pomocí nejbližšího města. Tím by aplikace zlehčila i za-
znamenávání si údajů v terénu (např. navštívená místa). Dalším možným ty-
pům se také věnuji v již několikrát zmíněné sekci 5.2.
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5 Možná vylepšení a rozšíření aplikace

V kapitole se podívám na to, jak jinak přistupovat k práci s daty seznamu –
zmíním změnu úložiště pro konkrétní data a podle ní zvolím jinou strategii
potvrzování změn. Také navrhnu možná vylepšení a rozšíření aplikace, kterými
by se dala obohatit.

5.1 Rozdílný přístup v práci s daty seznamu

Možností, jak zpříjemnit používání aplikace, je převážně v datech seznamu
odstranit tlačítko pro uložení všech změn a změny na server posílat průběžně
po každém přidání nového záznamu, úpravě a smazání. Návrh mi byl vštípen
při testování s uživateli. Tato změna však vede k nárůstu požadavků na server
a navíc ruší možnost zahodit provedené změny. Na druhou stranu by zmizela
situace, kdy uživatel udělá několik změn a pak pro např. výpadek internetu
nebude uložena žádná. Chybu zjistí hned po prvním neúspěšném uložení jed-
noho záznamu.

V návaznosti na předchozí nápad mě napadlo propojit (pouze) data se-
znamu s databázi pracující v reálném čase. Zástupcem je třeba Firebase [41],
kterou lze navíc poměrně dobře provázat s Angularem. Principiálně to funguje
podobně jako Observables. Data uložená v této databázi jsou permanentně
napojená na klienta (bez potřeby serveru) a každá změna, kterou uživatel
provede, se rovnou automaticky zapíše do databáze. Odpadá tak nutnost po-
tvrzování změn a ukládání prostřednictvím serveru do databáze Mongo. Navíc
je zde řešena i validace a autorizace. Myslím si, že data seznamu by na toto
využití byla velice vhodná. Další data – jako jsou informace o struktuře se-
znamu nebo o uživateli – by pravděpodobně byla nadále uložená v MongoDB
a přistupovalo by se k nim přes server jako nyní.

Další výhodou tohoto řešení je fakt, že v případě sdílení seznamu s více
uživateli by všichni měli stále aktuální data a změny by jim přicházely automa-
ticky (podobně jako fungují chatovací aplikace). Tento přístup také umožňuje
práci offline, kdy jsou data automaticky ukládána lokálně a synchronizována
při opětovném připojení k internetu (databáze přímo nabízí nástroje, kterými
toho lze dosáhnout). Nevýhodou je zmíněná větší náročnost na server, kde
databáze běží a odklonění části dat na úplně jiné místo.
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5.2 Vylepšení, rozšíření a další možný vývoj
Pokud by někdy měla být aplikace nasazená pro širší veřejnost, je od toho
svým stavem ještě daleko. Nutností jsou dodatky, jako je nasazení šifrovaného
protokolu HTTPS, nebo třeba schopnější server (případně přechod na škálo-
vatelný cloudový provoz). Další nezbytností je pak vytvoření úvodní (domácí)
obrazovky s ukázkou a vyzdvihnutí předností aplikace. Toto předvedení by
bylo dostupné ještě před pobídkou k registraci nebo přihlášení. K tomu se pojí
také vytvoření tutoriálu, který interaktivně provede uživatele prvními kroky
fungování. Pomocí ukázek a schémat jednoduše a efektivně ukáže, co a jak
dělat. Navíc by bylo vhodné vytvořit i návod pro některé pokročilejší funkce,
který by byl dostupný třeba z nastavení. Zde by byly vysvětleny např. doda-
tečné filtry (jsou pro každý seznam jiné, generují se dynamicky, …), nastavení
výchozí hodnoty pro řazení seznamu. Jak jsem již zmínil, tipy, které jsou
v aplikaci dostupné již nyní, jsou ve formě textu a jsou míněné jako dočasné
pouze pro testovací uživatele.

Způsobů, jak aplikaci rozšířit je mnoho. Nabízí se třeba logování (pro-
tokolování) všech aktivit, které při běhu nastanou. Každou změnu, smazání,
přidání nového záznamu by nebylo od věci ukládat (klidně do oddělené da-
tabáze) proto, aby v případě, že si někdo omylem smaže data ze seznamu,
bylo možné jejich alespoň částečné obnovení (samozřejmostí jsou však i zá-
lohy databáze). Navíc se na datech dá provádět analýza, jejíž výsledky mohou
samotnou aplikaci posunout dopředu.

Při testování s uživateli jsem narazil i na nějaké další typy sloupců, které
by se daly využít. Klikací odkaz na webovou stránku, hodnocení pomocí hvěz-
diček nebo třeba barevné oddělení řádků. Jistě by se daly vymyslet i další.

Správa dat seznamů se dá vylepšit také tím, že by se uživateli zobrazoval
počet provedených změn a bylo by možné se vrátit do stavu před změnami.
Tyto změny by bylo možné vrátit zpátky do uložení dat na server. V před-
chozí sekci jsem zmiňoval možnost ukládání změn na server jednotlivě po každé
úpravě. V tom případě by historie úprav byla více žádoucí z toho pohledu, že
by už nebylo tak snadné se vrátit zpět (v aktuálním případě při nespokoje-
nosti se změnami jednoduše nepotvrdím uložení změn do databáze). Dostupná
by samozřejmě nebyla celá historie, ale např. posledních deset změn. K tomu
se váže i implementace hlídače neuložené práce. V případě, že uživatel s apli-
kací pracuje a chce stránku opustit, ztrácí veškerou práci. Nejlepším řešením
by bylo v této situaci zobrazit dialogové okno s upozorněním a možností se vrá-
tit a změny uložit. Pokud uživatel změny uložit nechce, jednoduše potvrdí ne-
uložení. Jestliže by data seznamu byla přebírána a zapisována v reálném čase
do databáze typu Firebase, toto rozšíření by smysl nemělo.

Další možnou nástavbou aplikace je vytvoření jednoduchého kalendáře,
kam by se automaticky vkládala všechna data těch seznamů, kde se nachází
sloupec typu datum (popřípadě by v nastavení seznamu šlo automatické vklá-
dání vypnout). Tento kalendář by byl dostupný přímo z aplikace. Nutností je
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pak možnost synchronizace s nějakým externím kalendářem (Google, Micro-
soft, …). Navíc by se blížící se události zobrazovaly v oznámení uživatele. Tímto
krokem bych hlavně podpořil funkčnost seznamů typu ”záznamník úkolů“.

Kapitolou samou o sobě je vzhled aplikace a její působení na uživatele.
Do jejího návrhu by se daly zabudovat další animace, které prostě a jednoduše
působí lépe než statické stránky. Místo toho, aby se při změně prohlíženého
seznamu jen vyměnila data, by stará mohla např. postupně”odplout“ na jednu
stranu a nová ”připlout“ z druhé strany. Může to znít zanedbatelně, případně
i hloupě, ale na většinu uživatelů to zabírá a pomáhá jim to při orientaci napříč
aplikací. Podobných případů, kam by se dala animace umístit a zlepšit tím
tak dojem, by se dalo najít více – nesmí se to však přehnat.

Pro podporu webové aplikace je pak důležitá i aplikace mobilní. Vytvoření
aplikace pro několik různých platforem (Android, iOS) by opět uživatelům
zjednodušilo prohlížení a zapisování záznamů. Protože jsem front-end a back-
end část výrazně oddělil, stačí se zabývat pouze novou klientskou částí pro
mobilní zařízení. Serverovou část mohu ponechat takovou, jaká je.

57





Závěr

Cílem práce bylo vytvořit webovou aplikaci pro tvorbu a správu univerzálních
seznamů, do kterých uživatelé mohou vkládat data. Kromě samotné implemen-
tace aplikace jsem provedl její návrh včetně datové struktury a zanalyzoval
podobná existující řešení. Zabýval jsem se také formou SPA při vývoji klient-
ské části a komunikací se serverem pomocí REST API. Oba přístupy jsem pak
využil i při implementaci. Provedl jsem uživatelské testování a navrhl možná
vylepšení a rozšíření aplikace.

Analýza ukázala chybějící jednoduchou možnost pro uchovávání různo-
rodých dat na jedno místo, které bude k dispozici z jakéhokoliv zařízení
s webovým prohlížečem. Výsledkem této práce je funkční webová aplikace,
která přesně toto svým uživatelům nabízí. Zavedení struktury seznamu s typy
sloupců umožňuje využít benefity v podobě předvyplněných výchozích hodnot
a pokročilých filtrů. Struktura je však flexibilní a i po založení ji lze měnit.
Jednotlivé seznamy se navíc dají sdílet mezi uživateli.

Forma SPA vede k elegantnímu a svižnému řešení, kde je obsah uživatelům
předkládán takřka okamžitě bez zbytečných načítání stránky. Se serverem ko-
munikuje pouze při nutnosti spojení s databází. Přesto i v těchto případech
není nutné vždy čekat na odpověď a zdržovat tím uživatele od práce. Vý-
hradně pozitivní reakce na plynulost při uživatelském testování mi prokázaly
využitelnost tohoto návrhu.

V budoucnu by bylo možné navázat webovou aplikací podobného stylu,
kde by však klientská část byla provázaná se serverem ještě méně. Zejména
data seznamů by se dala propojit s databází, kde spojení probíhá v reálném
čase kompletně bez zapojení serveru. Bylo by zajímavé zhodnotit výsledky
takto fungující aplikace při testování na uživatelích.
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A Seznam použitých zkratek

AJAX Asynchronous JavaScript And XML

Angular CLI Angular Command Line Interface

BSON Binary JSON

CSS Cascading Style Sheets

HTML HyperText Markup Language

HTTP(S) Hypertext Transfer Protocol (Secure)

JS JavaScript

JSON JavaScript Object Notation

JWT JSON Web Token

MV* Model View *

MVC Model View Controller

NoSQL Not only SQL, někdy Non SQL

REST API Representational State Transfer Application Programming In-
terface

SPA Single-Page Application

SQL Structured Query Language

TS TypeScript

UML Unified Modeling Language
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B Obsah přiloženého média

readme.txt..................................stručný popis obsahu média
src

impl.....................................zdrojové kódy implementace
thesis........................zdrojová forma práce ve formátu LATEX

text..........................................................text práce
bp_štefan_vít_2019.pdf................ text práce ve formátu PDF
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