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Changelog 
Verze Datum Poznámka 

1.0 16.08.2018 První verze dokumentace. 
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Úvod 
Template je vzorový projekt a sada předpřipravených komponent pro systém Nala. Nabízí 
doporučená a vzorová řešení pro nejefektivnější využití systému. 

Pro koho je NALA template 

• Pro ty, kteří chtějí rychle a v plné výši začít vyvíjet webové prezentace se systémem NALA. 

• Pro ty, kteří nechtějí ztrácet čas programováním základních PHP funkcí, jako routing a error 
handling. 

• Pro ty, kteří se systémem NALA, či obecně s vývojem webových stránek v PHP začínají. 

Pro koho NALA template není 

• Pro ty, kteří mají specifické požadavky. 

• Pro ty, kteří mají vlastní připravené řešení, do kterého chtějí systém NALA integrovat. 

• Pro ty, kteří již využívají nějakých z frameworků dostupných pro PHP. 
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Systémové požadavky 
Klient Nala vyžaduje ke svému běhu PHP ve verzi 5.6 a vyšší. Dále je nutné mít nainstalována 
následující PHP rozšíření: 

• curl 

• date 

• filter 

• hash 

• json 

• mbstring 

• pcre 

• session 

• spl 

• standard 

Instalace 
1.) Stažení zabalené instance NALA klienta s template z Vaší administrace 

(https://admin.nala.one/). 

2.)  Stažený zip soubor je nutno rozbalit na FTP prostor Vašeho klienta do vybraného adresáře. 
Pro správnou funkci směrování NALA template je nutné nahrát i .htaccess soubor  přiložený 
ve staženém zipu. 

3.) Dalším krokem je vložit php soubor nClient.php do všech php souborů, ve kterých bude NALA 
využívána. 

Příklad vložení v případě, že klient je NALA nainstalován v adresáři „nala“. 

 

4.) Dále je nutné u této instance klienta ve Vaší NALA administraci vložit cestu k souboru 
api.php, nahraném na Vašem FTP. 

Pokud by například byl klient NALA nainstalován na adrese https://www.nala.one v 
adresáři nala. pak by tato cesta byla „ https://www.nala.one/nala/api.php“.  

Tento krok je nezbytný a vaše instance bez něj nebude aktivována. V tomto kroku 
klient NALA zároveň ověří možnost zápisu a čtení ze složky ve které je nainstalován. 
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Nala 
Pro dokumentaci funkcí NALA modulů využijte dokumentaci sytému NALA: 

Nala template 
Nala template je po instalaci ihned připraven k používání. Přesto je dobré seznámit se základní 
strukturou a funkcemi, které template nabízí navíc k funkcím systému NALA. 

Struktura adresářů 
 

├── assets – Složka obsahující assety. 

│   ├── images – Složka pro veřejné statické obrázky a fotografie. 

│   │   ├── carousel – Obrázky a fotografie využívané v Owl carousel. 

│   │   └── lightbox – Obrázky a fotografie využívané v Lightbox Plus. 

│   ├── scripts – Soubory s příponou .js. 

│   │   ├── bootstrap.min.js – Bootstrap v4.1.3. 

│   │   ├── bootstrap.min.js.map 

│   │   ├── jquery.min.js – jQuery v3.3.1. 

│   │   ├── lightbox-plus-jquery.min.js – Lightbox plus. 

│   │   ├── owl.carousel.min.js – Owl carousel. 

│   │   └── pushy.min.js – Pushy, mobilní hamburger menu. 

│   └── styles – Složka pro CSS styly. 

│       ├── bootstrap.min.css – Bootstrap v4.1.3. 

│       ├── bootstrap.min.css.map 

│       ├── lightbox.min.css – Lightbox plus CSS styly. 

│       ├── main.css – Hlavní CSS styly (předpřipravené základní a doporučené). 

│       ├── menu.css – Styly pro mobilní Pushy menu. 

│       └── owl.carousel.css – Owl carousel  CSS styly. 

├── favicon.ico – Favicona. 

├── .htaccess – Htaccess, soubor nutný pro správnou funkci routeru. 

├── index.php – Indexový soubor (Htaccess na něj vždy odkazuje). 

├── nala – Složka se samotným systémem NALA. 

├── resources – Prvky, ze kterých se skládá stránka (zde bude probíhat vývoj – HTML, PHP 
soubory). 

│   ├── common – Prvky společné pro každou stránku (header, footer, atd.) 
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│   │   ├── content.php – Wrapper pro obsah stránek. 

│   │   ├── footer.php – Společný footer. 

│   │   └── header.php – Společný header. 

│   ├── content – Jednotlivé stránky. 

│   │   ├── index.php – Základní stránka (je na ní odkázáno, pokud nic není v URL). 

├── translations – Složka s překlady hlášek systému NALA. 

│   ├── CZ.xml – Vzorové překlady pro český jazyk. 

│   └── .htaccess – Htaccess soubor zabraňující přímému čtení obsahu překladů. 

└── utils – Funkce NALA template. 

    ├── autoload.php – Autoloader pro jednoduché include NALA template funkcí. 

    ├── ExceptionHandler.php – Zpracování vyjímek. 

    ├── Exceptions – Custom NALA template vyjímky. 

    ├── .htaccess – Htaccess zabraňující přístupu do této složky. 

    ├── Logger.php – Třída obstarávající záznam chyb. 

    ├── logs – Složka s logy. 

    ├── MenuBuilder.php – Menu generátor. 

    ├── Minifier.php – CSS minifier. 

    ├── PageUtils.php – Nástroje view (například paginátor). 

    ├── Resources – Zdroje. 

    │   └── Views 

    │       └── System 

    │           ├── exception_page.php – Stránka neznámé vyjímky. 

    │           └── known_exception_page.php – Stránka vlastní vyjímky. 

    ├── Router.php – Třída starající se o směrovaní a „pretty“ URL. 

    └── Translator.php – Třída zajišťující překlady. 
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Vytváření stránek s NALA template 
 

Veškerý obsah se musí nacházet se složce /resources/content. V této složce by se měl nacházet 
minimálně soubor index.php. Tyto soubory jsou volány na základě svého názvu. Například pokud by 
byl ve složce /resources/content soubor kontakt.php, bude volán po zadání URL 
https://www.mojestranky.cz/kontakt viz kapitola NALA template router. 

Pro každou URL je volán soubor /index.php dále soubor /resources/common/header.php, soubor 
/resources/common/content.php (v něm je pak volána samotná stránka v našem případě 
kontakt.php) a /resources/common/footer.php. 

 

Podrobný rozbor funkcí 
 

NALA template router 
 

Router NALA template bere pretty url a hledá ve složce /resources/content. Toto hledání probíhá, 
dokud není nalezen požadovaný soubor na základě URL. Zbytek je předán jako parametr 
$_GET['_NALA_GET'] Například pro URL https://www.mojestranky.cz/kontakt/test a obsah 
složky content 

│   ├── content 

│   │   ├── kontakt.php 

│   │   ├── index.php 

│   │   └── test.php 

By byl zavolán soubor kontakt.php a byl do něj předán paramter $_GET['_NALA_GET'] ["test"]. 

Ale v případě následující struktury: 

│   ├── content 

│   │   ├── kontakt.php 

│   │   ├── index.php 

    │       └── kontakt 

    │           ├── test.php 

By byl volán soubor test.php a do něj předán $_GET['_NALA_GET'] []. 

Pokud žádný soubor neexistuje je zavolán index.php a do něj předány parametry rovnající se URL. 
Například pro  https://www.mojestranky.cz/neexistujici/soubor 

by byl zavolán index.php a do něj předán $_GET['_NALA_GET'] ["neexistujici", "soubor"]. 

Samozřejmě v některých případech je žádoucí zobrazit chybovou hlášku o nenalezené stránce. Toho 
je možné snadno docílit například vyvoláním: 
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NalaUtils\Exceptions\HttpExceptions\HttpNotFoundException v index.php v případě, že jsou 
mu předány neznáme $_GET['_NALA_GET'] parametry. Řízení poté přebírá NALA template 
exception handler a zobrazuje příslušnou chybovou stránku. 

V našem případě by do index.php byl přidán následující kód: 

<?php 
if (!empty($_GET['_NALA_GET'])) { 
    throw new \NalaUtils\Exceptions\HttpExceptions\HttpNotFoundException(); 
} 
?> 

 

NALA template exception handler 
 

Stará se o zpracování vyjímek a jejich přehledné zobrazení uživateli. Využívá k tomu dva soubory: 
/utils/Resources/Views/System/exception_page.php a 
/utils/Resources/Views/System/known_exception_page.php. Soubor exception_page.php je 
volán v případě vyjímky, která není ze sady custom vyjímek pro NALA template. V opačném případě 
je volán soubor known_exception_page.php. 

Oba tyto soubory generují samostatnou HTML stránku. Je vhodné upravit jejich vzhled pro potřeby 
dané prezentace. 

Vyjma volání chybových stránek využívá exception handler také NALA template logger. Pomocí 
něho ukládá informace jako čas vzniku, stak trace a zprávu vyjímky do souboru 
/utils/logs/prod.log. 

 

NALA template menu builder 
 

void \NalaUtils\MenuBuilder::buildMenu ( array $menu) 
 
Na základě pole (např. ['ÚVOD' => "/", 'NASTAVENÍ' => ['TEST' => "/test", 'TEST2' => "/test2"]] 
vytvoří strukturu menu. 

Prvkům menu přidává přehledné označení a zároveň přidá třídu active položkám menu, které jsou 
aktivní (uživatel se nachází na dané stránce), či jejich potomek je aktivní. Toto může být výhodné pro 
rychlou tvorbu rozbalovacích menu, které mohou díky tomu přehledně ukazovat, kde se uživatel 
nachází. 

Pro předchozí příklad by bylo vytvořeno následující menu: 

<ul class="menu-root"> 

     <li class="menu-leaf active"> 

  <a href="/">ÚVOD</a> 

     </li> 

     <li class="menu-branch"><span class="label">NASTAVENÍ</span> 
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         <ul class="submenu"> 

             <li class="menu-leaf"><a href="/test">TEST</a></li> 

             <li class="menu-leaf"><a href="/test2">TEST2</a></li> 

         </ul> 

     </li> 

</ul> 

 

NALA template minifier 
 

void \NalaUtils\Minifier:minifyCSS ( string $outputFilePath, array $cssFiles [, boolean $devMode = false]) 

 

Zajišťuje automatickou kompresi (minifikaci) CSS stylů. Na základě parametrů vrací HTML css 
include. Kontroluje soubory na změny, proto je schopný dynamicky reagovat na změněné CSS. 
Zároveň se stará o zrušení cache u klientů. Díky tomu je každá změna v CSS souboru okamžitě 
předána klientovi ať používá prohlížeč z mobilního telefonu nebo PC. Pokud je nastavený nepovinný 
parametr $devMode na true, jsou CSS soubory navráceny separátně a nekomprimované, aby bylo 
možno s nimi pracovat přehledněji při vývoji stránek. 

Příklad volání: 

echo \NalaUtils\Minifier::minifyCSS("/assets/styles/compressed.css", 
array("/assets/styles/main.css", "/assets/styles/owl.carousel.css", 
"/assets/styles/menu.css")) 
 
Výstup takového volání je následující: 

<link rel="stylesheet" href="/assets/styles/compressed.css?1544707199"/> 
 

NALA template paginator 
Paginator \NalaUtils\Minifier::getPaginator ( int $totalItems, int $itemsPerPage, int $currentPage, string 
$language [, string $urlPattern = '']) 

Umožňuje jednoduše vytvořit paginátor, který navrátí jako pole (funkce getPages()), nebo rovnou 
vytiskne přehlednou HTML strukturu (funkce toHtml()). Pro správnou funkčnost HTML struktuře 
by měl vždy být zadný parametr $urlPattern. 

 

• $totalItems – Celkový počet záznamů. 

• $itemsPerPage – Počet záznamů tištěných na stránce. 

• $currentPage – Aktuální stránka. 

• $language – Aktuální jazyk (používaný při získávání překladů pro „další“ a „předchozí“). 
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• $urlPattern – Předpis URL, který je využívaný při vytváření odkazů na ostatní stránky. Pokud 
není zadán, je HTML výstup vytvořen bez odkazů a pro výstup pagination jako pole nejsou 
generovány URL. Proto je doporučeno tento parametr zadat. 

Příklad použití: 

<?php \NalaUtils\Paginator::getPaginator(200, 4, $_GET['_NALA_GET'][0], 
nClient::getLang(), "/{num}")->toHtml(); ?> 
 

Výstup: 

<ul class="pagination"> 
    <li class="active">1</li> 
    <li><a href="/2">2</a></li> 
    <li><a href="/3">3</a></li> 
    <li><a href="/4">4</a></li> 
    <li class="disabled"><span>...</span></li> 
    <li><a href="/50">50</a></li> 
    <li><a href="/2">Next &raquo;</a></li> 
</ul> 

 

Nala template translator  
string \NalaUtils\Translator::translate ( string $key, string $value, string $language) 

Překladač využívající jednoduché xml soubory, podle kterých vyhledá překlad pro danou hodnotu. 
Pro přehlednost jsou překlady dále děleny do skupin, na základě klíče. Xml soubory s překlad musí 
být umístěny ve složce /translations a jejich název musí odpovídat jazyku velkými písmeny. Pro 
češtinu by byl soubor CZ.xml. 

 

• $key – Klíč skupiny překladů na základě kterého je překlad hledán. 

• $value – Pokud je na základě $key nalezena skupina překladů, je v ní hledána tato hodnota. 
Pokud není nalezena, je navrácena beze změny. 

• $language – Jazyk, pro který je překlad hledaný. 

 

NALA template je vygenerován s jedním příkladovým xml souborem. 

Příklad xml souboru CZ.xml: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<body> 
    <trans-unit id="_form_module"> 
        <trans> 
            <source>1</source> 
            <target>Email odeslán.</target> 
        </trans> 
        <trans> 
            <source>0</source> 
            <target>Email nemohl být odeslán.</target> 
        </trans> 
    </trans-unit> 
    <trans-unit id="_feed_module"> 
        <trans> 
            <source>0</source> 
            <target>Registrace úspěšná.</target> 
        </trans> 
        <trans> 
            <source>-1</source> 
            <target>Nekterý z parametrů nebyl vpylněn.</target> 
        </trans> 
        <trans> 
            <source>-2</source> 
            <target>Nesprávný email.</target> 
        </trans> 
        <trans> 
            <source>-3</source> 
            <target>Na tento email je registrace již vytvořena.</target> 
        </trans> 
        <trans> 
            <source>-4</source> 
            <target>Neznámá chyba.</target> 
        </trans> 
    </trans-unit> 
    <trans-unit id="_page_utils_paginator"> 
        <trans> 
            <source>prev</source> 
            <target>Předchozí</target> 
        </trans> 
        <trans> 
            <source>next</source> 
            <target>Následující</target> 
        </trans> 
    </trans-unit> 
</body> 

Příklad volání při takovémto xml souboru: 

\NalaUtils\Translator::translate("_page_utils_paginator", "prev", $this->language) 
 

Výstupem by byl řetězec „Předchozí“. 

 

 


