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Changelog 
Verze Datum Poznámka 

1.0 16.08.2018 První verze dokumentace. 
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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 z Vaší administrace (https://admin.nala.one/).  

2.) Stažený zip soubor je nutno rozbalit na FTP prostor Vašeho klienta do vybraného adresáře.  

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

Příklad vložení v případě, že klient NALA je 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 byl například 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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Obecné funkce 
Základní a obecné funkce systému. 

 

GENERATE CSFR 
Popis: 

string nClient::generateCSFR ( string $id) 
 
Vygeneruje nový CSFR token a vrátí ho pro $id. 

Návratová hodnota: 

Vygenerovaný CSFR token jako string. 

 

CHECK CSFR 
Popis: 

boolean nClient::checkCSFR ( string $id , string $csfr) 
 
Porovná zadaný CSFR token s již vygenerovaným. Vygenerovaný token je nalezen podle hodnoty $id, 
proto musí tato hodnota být ta, která byla použita při vytvoření. 

Návratová hodnota: 

Pokud je CSFR token v pořádku, vrací TRUE a v ostatních případech FALSE. 

 

IS LOGGED 
Popis: 

boolean nClient::isLogged () 
 
Vrací, zda je uživatel přihlášen do administrace. 

Upozornění: Bezpečnost zajišťuje server. Tato hodnota má pouze informativní charakter. 

Návratová hodnota: 

Pokud je uživatel přihlášen, vrací TRUE a v ostatních případech FALSE. 

 

GET ISIG 
Popis: 

string nClient::getISig () 
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Vrací ID aktuální instance. Využívá se pro unikátní identifikaci prvků systému NALA. 

Návratová hodnota: 

Textový řetězec reprezentující unikání identifikaci instance systému NALA. 

 

SET_LANG 
Popis: 

void nClient::setLang ( string $language) 
 
Umožňuje nastavit aktuální jazyk na základě ISO 639-1 kódu. Při zadávání kontroluje, zda daný jazyk 
u klienta existuje. Pokud ne, vyvolá InvalidArgumentException. 

 

GET LANG 
Popis: 

string nClient::getLang () 
 
Vrací ISO 639-1 kód aktuálně využívaného jazyka. 

Návratová hodnota: 

ISO 639-1 kód aktuálně využívaného jazyka. 

 

GET LANGS 
Popis: 

array nClient::getLangs () 
 
Vrací pole všech jazyků aktivovaných u daného klienta. 

Návratová hodnota: 

Pole všech jazyků aktivovaných u daného klienta. 

 

SET_MAILER 
Popis: 

void nClient::setMailer ( string $language) 
 
Umožňuje nastavit anonymní funkci, která bude volána při odesílání e-mailu. Předpis této funkce je 
následující: 

bool mail ( string $to , string $subject , string $message [, mixed $additional_headers [, string 
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$additional_parameters ]] ) 
 

GET_MAILER 
Popis: 

callable nClient::getMailer () 
 
Vrací aktuální anonymní funkci pro odesílání e-mailů. Pokud není žádná nastavena, je vrácena funkce 
obalující standardní PHP mail. 

 

SET_SESSION_VAL 
Popis: 

void nClient::setSessionVariable ( string $ key [, mixed $value =  NULL]) 
 
Uloží hodnotu do aktuální NALA SESSION. Pokud je hodnota $value nastavena na NULL, pak dojde k 
odebrání klíče ze session. 

 

GET_SESSION_VAL 
Popis: 

void nClient::getSessionVariable ( string $ key [, mixed $default =  ""]) 
 
Vrátí hodnotu z aktuální NALA SESSION. Pokud tato hodnota neexistuje, vrátí proměnnou $default. 

 

SET_FLASH 
Popis: 

void nClient::setFlash ( string $key , string $content ) 
 
Uloží řetězec do NALA flash messages. 

 

GET_FLASH 
Popis: 

mixed nClient::getFlash ([ string $ key =  NULL]) 
 

Vrátí hodnotu a odstraní flash zprávu s daným klíčem. Pokud je klíč NULL, vrátí a odstraní pole všech 
flash zpráv. 
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Nala moduly 
Nala klient se skládá z několika modulů, které pokryjí většinu požadavků moderních webových 
aplikací. 

 

Textový modul 
Umožňuje dynamicky vkládat, editovat a odstranit text, formátování, grafické a interaktivní prvky 
jako hypertextové odkazy, videa (Youtube) a další. 

TEXT 
Popis: Vrací textovou editaci. Jednoduchá editace bez možnosti formátování a vkládání jiných prvků. 

string nClient::text ( string $articleName [, bool $searchable = TRUE, string $language = "" , int 
$maxLength = 0 , string $ending =  "…" , bool $return = FALSE] ) 
 

Parametry: 

• articleName – Jednoznačný název textového pole. 

• searchable – Zda bude daný text zahrnut do vyhledávání (výchozí hodnota TRUE). 

• language – V jakém jazyce má být daný text zobrazen. Pokud je tato hodnota prázdná nebo 
není validní, použije se globální. 

• maxLength – Zda má být daný text zkrácen. Hodnota určuje maximální počet znaků, které 
budou u tohoto textu zobrazeny. Pokud je 0 (výchozí), je zobrazen celý text. 

• ending – Řetězec, kterým bude zakončen zkrácený text, pokud je využito maxLength. 

• return – Pokud je tato hodnota nastavena na TRUE, článek není vypsán, ale vrácen jako 
textový řetězec. 

 

Návratová hodnota: 

Pokud je parametr $return nastavený na FALSE, přímo zobrazí daný text, v opačném případě je 
článek navrácen jako textový řetězec. 

 

RICH TEXT 
Popis: Vrací textovou editaci. Rozšířená editace s možností formátování a vkládání jiných prvků.  

string nClient::richText ( string $articleName [, bool $searchable = TRUE , string $language = "" , int 
$maxLength = 0 , string $ending =  "..." , bool $return = FALSE] ) 
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Parametry: 

• articleName – Jednoznačný název textového pole. 

• searchable – Zda bude daný text zahrnut do vyhledávání (výchozí TRUE). 

• language – V jakém jazyce má být daný text zobrazen. Pokud je tato hodnota prázdná, 
použije se globální. 

• maxLength – Zda má být daný text zkrácen. Hodnota určuje maximální počet znaků, které 
budou u tohoto textu zobrazeny. Pokud je 0 (výchozí), je zobrazen celý text. 

• ending – Řetězec, kterým bude zakončen zkrácený text, pokud je využito maxLength. 

• return – Pokud je tato hodnota nastavena na TRUE, článek není vypsán, ale vrácen jako 
textový řetězec. 

 

Návratová hodnota: 

Pokud je parametr $return nastavený na FALSE přímo zobrazí daný text, v opačném případě je článek 
navrácen jako textový řetězec. 

 

Modul novinek 
Umožňuje spravovat novinky, aktuality, blog. Případně lze využít pro specifické scénáře, jako jsou 
recepty, inzeráty, atd. 

NEWS 
Popis: Vrací pole novinek na základě zvolených parametrů. 
 
void nClient::news ( string $newsFeedName, int $from, int $maxNumber [, string $language = "" , 
$maxLength = 0 , array $tags =  array() , string $ending =  "..."] ) 
 
 

Parametry 

• newsFeedName – Jednoznačný název. 

• from – Od jaké zprávy by měly být novinky vráceny. 

• maxNumber – Maximální počet vrácených novinek. 

• language – V jakém jazyce má být daný text zobrazen. Pokud je tato hodnota prázdná, 
použije se globální. 

• maxLength – Zda má být daný text zkrácen. Hodnota určuje maximální počet znaků, které 
budou u tohoto textu zobrazeny. Pokud je 0 (výchozí), je zobrazen celý text. 
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• ending – Řetězec, kterým bude zakončen zkrácený text, pokud je využito maxLength. 

• tags – Pole tagů. Pokud bude nějaké tagy obsahovat, dojde k navrácení pouze těch novinek, 
které budou obsahovat alespoň jeden tag z tohoto pole. 

 

Návratová hodnota: 

Pole novinek. Každá novinka obsahuje asociativní pole [[TITLE, TAGS, ARTICLE_ID, PREV_SEO_ID, 
NEXT_SEO_ID, PUBLICATION_DATE, CREATION_DATE, AUTHOR, SEARCHABLE, CONTENT, 
THUMB], ...], kde: 

• TITLE → Titulek daného článku. 

• TAGS →  Pole tagů daného článku. 

• ARTICLE_ID → Id daného článku. 

• PREV_SEO_ID → SEO id předchozího článku. 

• NEXT_SEO_ID → SEO id následujı́cıh́o článku. 

• SEO_ID → SEO id tohoto článku. 

• PUBLICATION_DATE → Datum, kdy došlo k publikaci tohoto článku ve formátu Y-m-d H:i:s. 

• CREATION_DATE → Datum, kdy došlo k vytvoření tohoto článku ve formátu Y-m-d H:i:s. 

• AUTHOR → Autor článku. 

• SEARCHABLE → Zda je možné v daném článku vyhledávat. 

• CONTENT → Samotný obsah článku. 

• THUMB → Url s thumbnail (náhledovým obrázkem) daného článku. 

• IMAGE → Url s obrázkem daného článku. 

 

FIND NEWS 
Popis: Vrací novinku na základě jejího SEO id. 

void nClient::news ( string $seoID, string $newsFeedName [, string $language = "" , $maxLength = 0 , array 
$tags =  array() , string $ending =  "..."] ) 
 
 

Parametry: 

• seoID – Jednoznačný název novinky. 

• newsFeedName – Jednoznačný název novinek. 
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• language – V jakém jazyce má být daný text zobrazen. Pokud je tato hodnota prázdná, 
použije se globální. 

• maxLength – Zda má být daný text zkrácen. Hodnota určuje maximální počet znaků, které 
budou u tohoto textu zobrazeny. Pokud je 0 (výchozí), je zobrazen celý text. 

• ending – Řetězec, kterým bude zakončen zkrácený text, pokud je využito maxLength. 

 

Návratová hodnota: 

Asociativní pole [TITLE, TAGS, ARTICLE_ID, PREV_SEO_ID, NEXT_SEO_ID, PUBLICATION_DATE, 
CREATION_DATE, AUTHOR, SEARCHABLE, CONTENT, THUMB], kde: 

• TITLE → Titulek daného článku. 

• TAGS →  Pole tagů daného článku. 

• ARTICLE_ID → Id daného článku. 

• PREV_SEO_ID → SEO id předchozího článku. 

• NEXT_SEO_ID → SEO id následujı́cıh́o článku. 

• SEO_ID → SEO id tohoto článku. 

• PUBLICATION_DATE → Datum, kdy došlo k publikaci tohoto článku ve formátu Y-m-d H:i:s. 

• CREATION_DATE → Datum, kdy došlo k vytvoření tohoto článku ve formátu Y-m-d H:i:s. 

• AUTHOR → Autor článku. 

• SEARCHABLE → Zda je možné v daném článku vyhledávat. 

• CONTENT → Samotný obsah článku. 

• THUMB → Url s thumbnail (náhledovým obrázkem) daného článku. 

• IMAGE → Url s obrázkem daného článku. 

 

COUNT NEWS 
Popis: Vrací počet publikovaných novinek v daném feedu. 

int nClient::countNews ( string $newsFeedName ) 
 

Parametry: 

• newsFeedName – Jednoznačný název. 

Návratová hodnota: 
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Celé číslo reprezentující počet publikovaných novinek v daném feedu. 

Modul přihlášení k newsletteru 
Vytvoří formulář, do kterého může uživatel zadat email a bude pak informován o publikaci novinky v 
daném news feedu. 

FEED 
Popis: Vytvoří formulář pro přihlášení k odběru novinek. 

void nClient::feed ( string $newsFeedName ) 
 

Parametry 

• newsFeedName – Jednoznačný název. Neprobíhá kontrola existence feedu. Pokud bude zadán 
název neexistujícího feedu, bude uživateli umožněna registrace, ale nebudou chodit žádné 
oznámení e-mailem. 

Návratová hodnota: 

Tato funkce neobsahuje návratovou hodnotu. Pouze vygeneruje formulář pro registraci feedu. 

Flash zpráva: 

Po zpracování formuláře je na NALA klienta vrácen výsledek této operace. Tato zpráva je uložena pod 
klíčem „feed_module“. Získání této zprávy je možné pomocí funkce nClient::getFlash 
("_feed_module"). 

Hodnoty a význam jednotlivých návratových hodnot jsou v následující tabulce: 

Hodnota Význam Je chyba 

0 Přihlášení proběhlo úspěšně. Ne 

-1 Nějaká z požadovaných hodnot 
nebyla vyplněna. 

Ano 

-2 Nesprávný formát emailu. Ano 

-3 Daný email je již zaregistrovaný. Ano 

-4 Jiná chyba. Ano 

 

Modul vyhledávání 
Vytvoří formulář, který umožní vyhledávat v novinkách a textech označených jako searchable = 
TRUE. 

FEED 
Popis: Vytvoří formulář pro vyhledávání. 

void nClient::search (  ) 
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Parametry: 

Tato funkce nevyžaduje žádné parametry. 

Návratová hodnota: 

Tato funkce neobsahuje návratovou hodnotu. Pouze vygeneruje formulář pro vyhledávání. 

 

Modul kontaktního formuláře 
Vytvoří jednoduchý kontaktní formulář. 

 

RENDER_CONTACT_FORM 
Popis: Vytvoří kontaktní formulář. 

void nClient::renderContactForm ( string $formID [, array $attrs, array $... ] ) 
 

Parametry: 

• formID – Jednoznačný název formuláře. 

• attrs – Jedno nebo více polí obsahující atributy formuláře. 

Parametry jsou tvořeny asociativním polem [form_send_button_value => "Odeslat", form_target_email 

=> "", inputs => array(), lagn => $language], kde: 

• form_send_button_value  →Text na tlačítku pro odeslání emailu. 

• form_target_email → Cıĺový email formuláře. Pokud není zadaný, vzniká chyba 
InvalidArgumentException. 

• lang → ISO 639-1 kód jazyka, pro který dané atributy platí. V případě více polí atributů se 
stejným jazykem je vždy vybrán ten první. 

• inputs → Asociativnı ́pole inputů daného formuláře. Klíč udává název daného inputu a pole 
hodnot tohoto klíče jeho atributy. Pole atributů inputu vypadá následovně:  
['type' => 'text','name' => key,'sequence' => 2,'label' => false,'id' => hash'value' => '','placeholder' 
=> '','class' => array(),'min' => '','max' => '','step' => '','autofocus' => false,'checked' => 
false,'selected' => false,'required' => false,'options' => array(),'wrap' => true,'wrap_class' => 
array('form-input-wrapper'),'wrap_style' => '','auto_populate' => false,'exception' => false], kde: 

◦ type → Je typ inputu. Povolené hodnoty jsou ["checkbox", "radio", "text", "textarea", 
"select", "email", "hidden"]. 

◦ name → Název inputu. 

◦ sequence → Pořadí, v jakém bude input vykreslen. Min 0 max 100. 

◦ label → Label pro input. 
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◦ id → ID inputu. Výchozı ́je: ripemd160 hash. 

◦ value → Hodnota inputu. 

◦ placeholder → Placeholder pro input. 

◦ class → Pole tříd pro input. 

◦ min → Min hodnota pro číselné inputy. 

◦ max → Max hodnota pro číselné inputy. 

◦ step → Krok pro číselné inputy. 

◦ autofocus → Autofokus (TRUE / FALSE). 

◦ checked → Zda bude výchozı ́stav pro checkbox „zatržený“ (TRUE / FALSE). 

◦ selected → Zda bude vybraný ve výchozıḿ stavu (TRUE / FALSE). 

◦ required → Zda je požadovaný (TRUE / FALSE). 

◦ options → Volby pro checkbox a select. Skládajı ́se z asociativnıh́o pole value => name. 

◦ wrap → Zda bude obalen divem (TRUE / FALSE). 

◦ wrap_class → Html třída pro wrap div. 

◦ wrap_style → Css styl pro wrap div. 

 

Příklad formuláře: 

<?php nClient::renderContactForm("contactform", array('form_target_email' => 
"test@simpliko.cz", "inputs" => 
    array( 
            'text' => array('placeholder' => "Vaše zpráva:", 'type' => "textarea"), 
            'select' => array('type' => "select", 'options' => array('a' => "first", 'b' => 
"second", 'c' => "third")) 
            ))); ?> 

Výsledek vygenerovaného formuláře: 

<form method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded" 
action="http://nclient.simpliko.cz/build/nClient.php"> 
    <div class="form-input-wrapper "> 
        <textarea id="53ba8934437d496a02aafbfc8d1a278b2a3e7046" name="text" 
placeholder="Vaše zpráva:"></textarea></div> 
    <div class="form-input-wrapper "> 
        <select id="c1334a28a6b3c1d254b8abf7be2c8f4eac56b9e6" name="select"> 
            <option value="a">first</option> 
            <option value="b">second</option> 
            <option value="c">third</option> 
        </select></div> 
    <input id="5a37a84e03eda22f0c3b0bd6664ff1cd6153192f" name="contact-form-
id" class="contact-form-id" type="hidden" 
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           value="4f78d02b75fd0429bb69294d2ce39a7a85c689fe"> 
    <input id="0a3f6e529bc90778b1632ebb3437c04c2aa5b790" name="contact-
form-id-raw" class="contact-form-id-raw" 
           type="hidden" value="contactform"> 
    <input id="64c8dc47d55a7e04121ad23f7817933818e5447b" name="contact-
form-csfr" class="contact-form-csfr" 
           type="hidden" 
           
value="MTU0NTE0MzA1MmQ4ZTA0MWQzMjc2ODdhNmNiZDBmYzVkYmViMzE1OGM0
YTQ4OGE0YzM5ZGI2MmU1M2NjYTVmZTI2ZDdmMzAxMDJlYmI4MGIzNw=="> 
    <div class="form-input-wrapper "> 
        <input id="a422a4b4da95666a0f5239eb0565bfd1ebe5f489" name="contact-
form-submit" class="contact-form-submit" 
               type="submit" value="Odeslat"></div> 
</form> 

 
 
 

 

Návratová hodnota: 

Tato funkce neobsahuje návratovou hodnotu. Pouze vygeneruje kontaktní formulář. Při validním 
CSFR je výsledek odeslání emailu uložen jako flash zpráva s klíčem „_form_module“, kterou je možné 
získat pomocí funkce getFlash např nClient::getFlash ("_form_module"). Pro výchozí mail funkci se 
bude jednat o hodnoty TRUE při validním odeslání a FALSE v jiných případech viz. 
https://secure.php.net/manual/en/function.mail.php 

Modul fotografií 
Umožňuje spravovat galerii fotografií. Automaticky soubory komprimuje, čímž šetří úložiště, zvyšuje 
rychlost online prezentace a odstraňuje nutnost foto/obrázky upravovat před zveřejněním na webu. 
Soubory jsou automaticky ukládány na serveru klienta, a proto nebude docházet k problémům v 
případě výpadku hlavního serveru. 

PHOTOS 
Popis: Vrací pole fotografií na základě zvolených parametrů. 

array nClient::photos ( string $galleryName [, bool $reverse = FALSE, int $maxNumber = 0 ] ) 
 
Parametry 

• galleryName – Jednoznačný název galerie. 

• reverse – Pokud je tato hodnota nastavena na TRUE, bude galerie vrácena v opačném pořadí. 

• maxNumber – Maximální počet vrácených fotografií. 

 

Návratová hodnota: 
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Asociativní pole fotografií, kde klíčem je ID fotografie. Každá fotka obsahuje asociativní pole 
[[THUMB, URL, CAPTION, TITLE], ...], kde: 

• THUMB → URL k thumbnailu (náhledu) fotografie v nízkém rozlišení. 

• LARGE → URL k fotografii ve středním rozlišení. 

• URL → URL k fotogra ii. 

• CAPTION → Popis fotogra ie. 

• TITLE → Název fotogra ie. 

Modul alb 
Umožňuje jednoduše spravovat několik galerií. 

ALBUM 
Popis: Vrací pole galerií na základě zvolených parametrů. 

array nClient::album ( string $albumName [, bool $reverse = FALSE ] ) 
 

Parametry 

• albumName – Jednoznačný název alba. 

• reverse – Pokud je tato hodnota nastavena na TRUE, bude galerie vrácena v opačném pořadí. 

Návratová hodnota: 

Asociativní pole galerií, kde klíčem je ID galerie. Každá galerie obsahuje asociativní pole [[CAPTION, 
PHOTOS], ...], kde: 

• CAPTION → Popis fotogra ie.  

• PHOTOS → Pole fotografií ve formátu [[THUMB, LARGE, URL, CAPTION, TITLE], ...]. 

 

Modul kalendáře 
Vytvoří jednoduchý HTML a Ajax kalendář s možností editace událostí. 

CALENDAR 
Popis: Vytvoří kalendář (bez CSS stylů). 

void nClient::calendar ( string $calendarID ) 
 

Parametry: 

• calendarID → Jednoznačný název kalendáře. 

Návratová hodnota: 
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Tato funkce neobsahuje návratovou hodnotu. Pouze vygeneruje kalendář. 

Modul událostí 
Umožňuje spravovat a vracet (vypisovat) události. 

GET EVENTS 
Popis: Vrací pole událostí. 

void nClient::getEvents ( string $eventFeedName ) 
 
Parametry: 

• eventFeedName – Jednoznačný název feedu událostí. 

Návratová hodnota: 

Pole událostí. Každá událost obsahuje asociativní pole [TITLE, ARTICLE_ID, PUBLICATION_DATE, 
CONTENT, EVENT_DATE], kde: 

• TITLE → Název události. 

• ARTICLE_ID → ID události. 

• PUBLICATION_DATE → Datum publikace události. 

• CONTENT → Text k události. 

• EVENT_DATE → Datum konánı́ události. 


