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Abstrakt
Náplní  této  diplomové  práce  je  rozbor  vývoje  webových  aplikací  nazvaného  Web  2.0.

Definuje podmínky vzniku a popisuje technologie používané pro tvorbu těchto aplikací, jakými jsou
značkovací jazyky HTML a XML, formátovací jazyk CSS, transformační jazyk XSLT a skriptovací
jazyk JavaScript. Rozebírá bezpečnostní rizika a způsoby zabezpečení aplikace proti XSS útokům a
SQL Injection. Dále se zabývá analýzou návrhu systému obsahujícího znaky trendu Web 2.0 a jeho
praktickou  realizací.  Výsledkem  je  informační  portál,  který  umožňuje  všem  registrovaným
uživatelům sdílet s ostatními informace. Systém umožňuje přikládání souborů, vkládání mapy či
videa.

Klíčová slova : Web 2.0, HTML, XML, XSLT, CSS, JavaScript, návrh aplikace, XSS,

SQL injection



Abstract
The  graduate  thesis  presents  an  analysis  of  the  Web  2.0  applications  developement.  It

defines the  preliminary conditions and describes the technologies used for the creation of these
applications,  such  as  the  markup  languages  HTML  and  XML,  style  sheet  language  CSS,
tranfortmations language XSLT and scripting language JavaScript. The thesis depicts the security
risks and the ways how the application can be protected against the XSS attacks and SQL Injection.
Furthermore, it analyses a concept of the system containing features of the Web 2.0 trend, and its
implementation in practice. The internet portal enabling all registered users to share information
with the others, will be the result. Files can be uploaded, and maps and videos can be inserted into
the system. 

Keywords : Web 2.0, HTML, XML, XSLT, CSS, JavaScript, application concept, XSS,
SQL injection
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 1 Úvod

Nejpoužívanější služba internetu, web, začal v roce 2001 stagnovat. Velký počet bankrotů
internetových  společností  nastolil  otázku  efektivnějšího  využití  webového  informačního  média.
Bylo zapotřebí nalézt nový přístup a nové technologie, jak tuto službu oživit. Tyto technologie bylo
nutné skloubit se stávajícími platnými standardy, například specifikací HTML, jejíž poslední verze
4.01  je  platná  již  od  roku  1997.  Rozvoj  širokopásmového  připojení  a  výkonnějších  počítačů
vybavených  modernějšími  internetovými  prohlížeči  pomohl  přiblížit  web  konečnému  uživateli
zkvalitněním uživatelské  zkušenosti  a  nabídkou komplexnějších  aplikací.  Tak  vzniklo  označení
směru vývoje služeb poskytovaných prostřednictvím webu, Web 2.0. 
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 2 Zhodnocení stávajícího stavu

Cílem mé práce je navrhnout a realizovat systém, který by studentům umožnil efektivní
výměnu informací týkajících se nejen studia, ale i kulturních a sportovních akcí. Službu koncipovat
tak, aby vyhověla předpokladům Web 2.0. 

Ve stávající době nemají studenti fakulty Elektrotechniky a Komunikačních Technologií k
dispozici žádný nástroj, pomocí kterého by mohli efektivně komunikovat, vyměňovat si poznatky a
materiály týkající se studia a využití volného času. Dnes mají studenti k dispozici pouze diskusní
fórum na stránkách studentské unie, kde se sice vyskytuje mnoho cenných informací, ale nelze v
nich žádným způsobem vyhledávat nebo třídit  výsledky hledání dle okruhů.  Cílem mé práce je
navrhnout systém, který by všechny tyto požadavky splňoval.

 3 Web 2.0 
Vzhledem k faktu, že nikdy neexistoval žádný standard Web 1, je již z názvu patrné, že se

nejedná  o  technologii,  ale  o  změnu  filosofie  v  přístupu  k  uživateli,  s  cílem umožnit  masivní
rozšíření služby web. Web 2.0 není technologií s přesnou specifikací, jedná se o obecné označení
současného  marketingově  úspěšného  směru  vývoje  služeb  poskytovaných  uživatelům.  Za
duchovního otce termínu Web 2.0 lze považovat Tima O`Reillyho, který tento výraz poprvé v roce
2004 použil. Termínem Web 2.0 označil  přicházející  generaci služeb poskytovaných uživatelům
Internetu. Ty jsou umožněny vývojem nových technologií pro www, jako AJAX, RSS, Flash.

 3.1 Charakteristika Web 2.0
Přesná charakteristika či specifikace Web 2.0 doposud neexistuje. Lze nalézt mnoho pokusů

o definici Web 2.0. Téměř všechny vychází z O`Reillyova článku ze září 2005 „What Is Web 2.0“.
Web 2.0 ve své podstatě přeměňuje internet z informačního kanálu na interaktivní médium,

které uživatelům rychle a snadno zprostředkuje přístup k datům a hledaným informacím.

Pokusím se uvést všechny nejrozšířenější charakteristiky. Při splnění jedné, či více z nich,
lze a nemusí být nutné danou službu označit jako Web 2.0.

 3.1.1 Web jako uživatelská platforma
Tento princip spočívá ve využití internetového prohlížeče a širokopásmového připojení pro

spouštění aplikací, které byly ještě donedávna pevně vázány na operační systém a nainstalovány na
pevném disku počítače. 

Ještě  nedávno  bylo  nemyslitelné,  aby  uživatelské  aplikace,  jako  textový  editor  nebo
výkonný emailový klient, byly přístupné online prostřednictvím webový služeb. Dnes k nim lze
přistupovat  prostřednictvím  sítě  internet  a   mezi  nejrozšířenější  patří  Google  Docs
(http://docs.google.com/) nebo Microsoft Office Live (http://www.officelive.com/).
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Při používání těchto služeb je dnes uživatel neustále omezován rychlostí svého připojení a
rychlostí zpracování JavasSriptu ve stávajících prohlížečích. V blízké době se dá očekávat zrychlení
JavaScriptu v prohlížeči Firefox 4 díky implementaci specifikace JavaScript 2 a rendrovacího jádra
Gecko 2. Poté tyto aplikace, především při použití serverů ležících na lokální síti, dostanou naprosto
nový rozměr a budou schopné konkurovat stávajícím kancelářským balíkům.

 3.1.2 Spřažení kolektivní inteligence
Jistě jste si všimli, že v poslední době téměř každý zpravodajský server umožňuje čtenářům

vyjádřit svůj názor v diskuzi. Není neobvyklé, že se v diskuzi najdou odkazy či údaje, které upřesní
a doplní dané téma a často svou informační hodnotou převyšují celý článek.

Proto  jsou  hledány  nové  způsoby  prezentace  informací,  které  by  naplno  využily  tento
potenciál. Nejlepším příkladem jsou dnešní Wiki systémy. Wiki umožňuje  všem  uživatelům vložit
svůj  poznatek,  který  je  dalšími  uživateli  rozšiřován  a  doplňován  a  v  případě  chybných  údajů
opraven.  Příkladem je internetová encyklopedie Wikipedia (http://www.wikipedia.org/),  dnes již
dostupná ve více než 250 jazycích.

Wiki systémy si  v současnosti našly uplatnění nejen jako prostředek pro veřejné sdílení
poznatků  na  internetu,  ale  usídlily  se  i  ve  firemním prostředí,  kde  jsou  běžně  využívány jako
statický informační systém.

 3.1.3 Data jsou to hlavní
Donedávna byl internet vnímán jako informační kanál, na kterém několik vybraných jedinců

prezentuje  své vlastní  poznatky nebo názory.  Web  2.0  se  snaží  o  změnu internetu  na  médium
vytvářené lidmi pro lidi. Odsouvá tím provozovatele webových serverů do pozice poskytovatele
nástroje pro prezentaci poznatků či názorů jednotlivých uživatelů.

Vzorovým příkladem jsou bezesporu blogy, jež jsou fenoménem dnešní doby. Internetový
server poskytuje uživatelům možnost jednoduchého vytvoření vlastních stránek, na nichž mohou
prezentovat vlastní názory a poznatky. Tím dochází k rapidnímu nárůstu množství unikátních dat,
i když  mnohdy  malé  relevance.  Jednotlivé  články  jsou  opatřovány  takzvanými  nálepkami,  kde
pisatel přiřadí k určitému článku vybraná klíčová slova, jež vystihují podstatu textu. Za pomoci
těchto nálepek lze dohledat na jednom blogovacím systému mnoho informací na požadované téma.
Z  nejznámějších  blogů  lze  jmenovat  MySpace  (http://www.myspace.com/)  nebo  český  projekt
Blog.cz (http://blog.cz/).

Nesmíme opomenout v poslední době neustále se rozšiřující servery umožňující uživatelům
výměnu multimediálních dat  -  od fotografií  přes hudbu po video soubory. Zde je nutné zmínit
přední servery zaměřené na sdílení těchto dat. Pro sdílení fotografií je dnes celosvětově používaný
Flickr  (http://flickr.com/)  umožňující  registrovaným  uživatelům  vkládat  své  fotografie,  kterým
přiřadí již výše zmíněné nálepky, podle kterých je možno v obrovském množství vložených snadno
vyhledávat. Zajímavostí je možnost přiřazení geografické nálepky (geotags). Použitím interaktivní
mapy lze vyhledávat fotografie vztahující se k lokalitě jež je předmětem našeho zájmu.
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Rozvoj technologie Flash, která byla dříve opomíjena a používána spíše na graficky bohaté
stránky s  vysokým stupněm interaktivity  (bohužel  s  nulovou možností  indexace  těchto  stránek
vyhledávači), nám přinesl možnost prohlížet video soubory v běžném internetovém prohlížeči. Zde
se otevřelo nové pole působnosti, servery umožňující uživatelům sdílet video soubory. 

Příkladem  je  server  YouTube  (http://www.youtube.com/),  který  dává  registrovaným
uživatelům  možnost  vkládat  video  soubory,  které  jsou  serverem  převedeny  do  formátu  flv
(FlashVideo), vhodného pro přehrávání pomocí Flash přehrávače integrovaného přímo do stránek. 

Uživatel služby YouTube při vkládání nový video opatří nálepkami a přidá  krátký popisek
nejlépe vystihující obsah. Další registrovaní uživatelé si mohou přidat dané video do své sbírky
oblíbených a opatřit dalšími nálepkami, čímž zvyšují relevanci daného videa. Pro přehrávání není
zapotřebí žádný externí přehrávač, vše je obsluhováno prohlížečem. 

Na YouTube lze nalézt téměř vše od videoklipů, přes dokumentární snímky až po videa z
oslav narozenin. Zde bohužel narážíme na problémy týkající se autorských práv, protože při tak
velkém množství  uživatelů  nelze  uhlídat  jestli  vkládaný video soubor  není  chráněn autorskými
právy a nesmí se veřejně publikovat. Proto tyto servery spolupracují s vlastníky autorských práv a
nežádoucí obsah na požádání odstraňují.

obr. 3.1: Flickr.com – grafická prezentace geotags

 3.1.4 Mashup 
Pro  slovo  mashup  se  obtížně  hledá  vhodný  český  ekvivalent.  Bylo  původně  používáno

v hudebním průmyslu,  kde  označovalo  skladbu  vzniklou  smícháním dvou  či  více   skladeb  do
nového celku. Ona definice přejatá z hudebního průmyslu je velmi výstižná. Při použití ve spojení s
pojmem Web 2.0 se jedná o možnost využít API (Application Programming Interface) třetích stran
s vlastními daty, nebo využívat data z jiných serverů šířená moderními kanály jako je RSS nebo
Atom a spojit je, smíchat do jednoho nového kompaktního celku.

Příkladem využití jsou dnes velmi oblíbené mapy. Velké společnosti jako Google, Yahoo a
další mají v dnešní době vyvinutý velmi přehledný mapový systém, obsahující mapy celého světa
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včetně  podrobných plánů  jednotlivých měst. Ke svým mapám poskytují  přehledné API, pomocí
něhož  může  kdokoliv  jednoduše  využít  mapy  v  kombinaci  s  vlastními  daty  pro  své  stránky.
Příkladem je například oznámení nějaké kulturní akce. Textovou prezentaci místa konání lze oživit
a více přiblížit zobrazením na mapě, ve které se následně může uživatel volně pohybovat a tím si
dohledat i nejvhodnější cestu k místu konání.

Dalším mashupem je využití služeb zpravodajských serverů poskytovaných prostřednictvím
kanálů RSS či ATOM. Jsou to kanály obsahující aktuální informace o novinkách a aktualitách na
daném  serveru.  Dnes  se  hojně  využívá  pro  personalizované  domácí  stránky,  kde  má  uživatel
přehled o dění na svých oblíbených zpravodajských serverech.
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 4 Technologie využívané pro Web 2.0
Nelze  říci,  že  při  využití  té  či  oné  technologie  je  daná  aplikace  aplikací  Web  2.0.  Při

realizaci  Web  2.0  se  mohou  využívat  všechny  technologie  běžně  používané  pro  tvorbu  www
prezentací  a  aplikací.  Základními  stavebními  kameny  webových  aplikací  je  značkovací  jazyk
HTML (HyperText Markup Language) a jazyk CSS (Cascading Style Sheets) pro popis způsobu
zobrazení. 

Aby  web  nebyl  svým  obsahem  statický  je  zapotřebí  dynamicky  generovat  obsah
jednotlivých stránek. Pro toto generování se používají skriptovací a programovací jazyky na straně
webového serveru  v  kombinaci  s  databázovým systémem vhodným pro  jednoduché  uložení,  a
parametrizované hledání dat. 

Aby web integroval data z mnoho zdrojů  je zapotřebí použití  univerzálního formátu pro
výměnu dat, proto se hojně využívá dat ve formátu popisového jazyka XML (eXtensible Markup
Language). 

Pro dosažení větší interaktivity uživatele s webovou aplikací se dnes již hojně využívá jazyk
JavaScript, který umožňuje zpracovávat data na straně klienta přímo v jeho prohlížeči. Není pak
nutné všechny operace provádět na serveru, sníží se tedy počet požadavků směřujících na server a
zrychlí  práce  uživatele  v  prohlížeči.  Dnes  nejvíce  rozšířenou  technologií  využívající  jazyk
JavaScript je bezesporu AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Tato technologie dovoluje
měnit části zobrazené stránky bez nutnosti opětovného načtení celého jejího obsahu.

 4.1 HTML (HyperText Markup Language)
HTML  je  značkovací  jazyk  pro  vytváření  hypertextových  (vzájemně  provázaných)

dokumentů. V současné době je dominujícím jazykem pro vytváření webový stránek. Tento jazyk
kombinuje prostředky pro popis struktury textových dokumentů s možností vložení interaktivních
formulářů, obrázků, tabulek a mnoha dalších objektů.

 4.1.1 Historie
V roce 1990 byla navržena první verze jazyka HTML a byl vytvořen protokol pro jeho

přenos - HTTP (HyperText Transfer Protocol – přenosový protokol hypertextu). V roce 1991 je
stanoven první standard. Teprve se vznikem prvního prohlížeče s grafickým rozhraním, Mosaic,
následuje rychlý vývoj webu a jsou definovány další verze HTML.

V roce 1995 je komisí IETF (Internet Engineering Task Force) ustanoven standard jazyky
HTML ve verzi 2.0. Od této verze jazyk HTML odpovídá syntaxem SGML (Standard Generalized
Markup Language) a rozšiřuje původní HTML o interaktivní formuláře a možnost vkládat do textu
obrázky.

IETF  začíná  připravovat  verzi  HTML  3.0,  která  ale  byla  natolik  složitá,  že  vývojáři
nedokázali  naprogramovat  prohlížeč,  který  by tento  vznikající  standard  plně  podporoval.  Proto
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vzniká konsorcium W3C (World Wide Web Consortium) které začíná pracovat na nové specifikaci.
kterou vydává jako HTML 3.2 v lednu 1997. V této verzi je jazyk rozšířen o tabulky a jsou přidány
nové možnosti zarovnávání a formátování.

V prosinci téhož roku je vydána specifikace HTML 4.0. Tato verze se již blíží původnímu
určení značkovacího jazyka - prvky by měly vyznačovat význam jednotlivých částí dokumentu a
vzhled má být ovlivňován připojovanými externími styly.

K čtvrté verzi byla v roce 1999 vydána oprava chyb s označením HTML 4.01  [5]. Tato
verze se hojně  používá dodnes. Byl plánován přechod na nový standard XHTML, který se sice
vyvíjí,  ale vývojáři  není velmi používán vzhledem ke špatné podpoře ve starších prohlížečích a
téměř nulovému přínosu nových funkcí.

V roce 2004 vzniká, v reakci na liknavost a zjevné nepochopení vývoje Webu konsorciem
W3C,  skupina  WHATWG  s  cílem  podpořit  rozvoj  HTML  a  dalších  webových  standardů.
WHATWG začal se samostatným vývojem specifikace HTML5, nicméně později spojil s W3C síly.
Pracovní verzi HTML5   lze již nalézt na stránkách konsorcia s plánovaným dokončením a vydáním
specifikace v roce 2010. Verze s opravenými všemi chybami se se odhaduje přibližně na rok 2022.

 4.1.2 Struktura jazyku HTML
Jazyk HTML, značkovací jazyk, od verze 2.0 jeho syntax odpovídá standardu SGML. Je

charakterizován množinou značek zvaných tagy a jejich atributů definovaných podle dané verze.
Mezi  značky  se  uzavírají  části  textu  dokumentu  a  tím  se  určuje  význam  a/nebo  formátování
obsaženého textu. Názvy jednotlivých značek se uzavírají mezi úhlové závorky. Část dokumentu
tvořená otevírací značkou, obsahem a odpovídající ukončovací značkou tvoří element dokumentu.
Tagy jsou obvykle párové, přičemž koncová značka je shodná se značkou počáteční, jen má před
názvem znak / (lomítko). 

Například pokud chceme napsat určitou část dokumentu tučně uzavřeme do tagu „strong“.
Výsledný kód je pak v následujícím tvaru:
<strong>Tučný text</strong>

Atributy jsou doplňující  informace,  které upřesňují  vlastnosti  elementu.  Součástí  obsahu
elementu mohou být  další  vnořené elementy.  Tak lze vytvořit  tučný text v němž bude vložený
odkaz. Takže výsledný kód vypadá následovně:
<strong>Tučný text <a href=“http:/www.vutbr.cz/“>Tučný odkaz</a></strong>

 4.2 CSS (Cascading Style Sheets)
CSS,  kaskádové  styly,  jejich  první  specifikace  vzniká  v  prosinci  1996  pod  hlavičkou

konsorcia W3C. Je to jazyk sloužící pro popis zobrazení dokumentu napsaného v značkovacím
jazyce jako  HTML, XHTML apod. Hlavním smyslem CSS je oddělení vzhledu dokumentu od jeho
struktury a obsahu. Původně to měl umožnit jazyk HTML, ale v důsledku nedostatečných standardů
se CSS vyvinulo jako samostatný jazyk rozšiřující vlastnosti HTML. HTML dodnes obsahuje celou
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řadu  elementů,  které  nepopisují  obsah  a  strukturu  dokumentu,  ale  i  způsob  jeho  zobrazení.  Z
hlediska zpracování dokumentů a vyhledávání informací není takový vývoj žádoucí. Při vhodném
použití CSS lze změnit vzhled dokumentu bez nutnosti zasahovat do jeho vnitřní struktury.

Od roku 2007 se nachází ve verzi  CSS 2.1  [6],  v současné době pracuje W3C již na třetí
verzi,  která by měla  designerům přinést  nové možnosti  při  zpracování  dokumentů.  Bohužel při
používání  kaskádových stylů  narážíme na problém prezentace jednotlivými  prohlížeči.  Zejména
prohlížeč  Internet  Explorer  se  od  daných  standardů  velmi  odchyluje,  což  v  kombinaci  s  jeho
masovým rozšířením designérům dosti stěžuje práci. Často je nutné vytvořit speciální definici stylů
pro tento prohlížeč.

 4.3 XML (eXtensible Markup Language )
XML  [7],  rozšiřitelný  značkovací  jazyk,  je  obecným  značkovacím  jazykem,  který  byl

vyvinut  a  v  roce  1998  standardizován  konsorciem  W3C.  Umožňuje  snadné  vytváření
strukturovaného dokumentu pro různé účely použití a široké spektrum rozličných typů dat.

Jazyk  XML  je  určen  především  pro  výměnu  dat  mezi  aplikacemi  a  pro  publikování
dokumentů. Umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí,
nezabývá se  vzhledem dokumentu jako celku nebo jeho částí. 

V dnešní době je již mnoho proprietárních formátů dokumentů, které jsou většinou chráněny
autorskými právy a vázány na jeden softwarový produkt. Proto vznikla potřeba vytvořit jednoduchý
otevřený formát, který není úzce svázán vázán na platformou nebo proprietární technologií. Tím je
právě  XML,  jednoduchý textový formát  vhodný pro  přenos  po dnes  nerozšířenějším protokolu
HTTP. Další výhodou je možnost snadného strojového zpracování dat uložených v XML.

 4.3.1 Struktura XML
XML patří  stejně  jako  HTML do  rodiny  jazyků  používající  SGML  syntaxi.  Implicitně

používanou znakovou sadou jazyka XML, pokud není zvolena jiná, je Unicode, znaková sada, která
pojme všechny známé jazyky včetně  japonštiny a  čínštiny.  Proto můžeme vytvářet  dokumenty,
které obsahují  texty v mnoha jazycích najednou, a tím odpadají  problémy s převodem jednoho
kódování  do druhého.  Dnes nejčastěji  používaným kódováním je UTF-8,  které svým rozsahem
pojme všechny dnes běžně používané znakové sady, a je zpětně kompatibilní s ASCII.

XML neobsahuje předdefinované značky. Lze definovat vlastní značky, zde nazývané nody,
a tak specifikovat význam jednotlivých částí dokumentu. To má za důsledek velké zpřehlednění
prezentovaných dat, přiřazení významu k jednotlivým částem a usnadnění strojového zpracování.
Popis  povolených  značek  a  atributů  a  jejich  obsahu  je  možné  deklarovat  ve  schématu  DTD
(Document Type Definition).
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XML soubor může vypadat následovně:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<student jméno=“Jan“ příjmení=“Novák“>

<id>123456</id>
<univerzita>VUT</univerzita>
<fakulta>FEKT</fakulta>
<zapsané_předměty>

<předmět id=“1“>
<název>Fyzika 1</název>

</předmět>
< předmět id=“2“>

<název>Fyzika 2</název>
</předmět>

</zapsané_předměty>
<absolvované_předměty>

<předmět id=“3“>
<název>Matematika 1</název>
<hodnocení>B</hodnocení>

</předmět>
<předmět id=“4“>

<název>Matematika 2</název>
<hodnocení>C</hodnocení>

</předmět>
</absolvované_předměty>

</student>

Jak je z ukázky patrné dokument dokument napsaný v XML je velmi přehledný, neobsahuje
žádné  informace  o  formátování  a  proto  vykazuje  vysoký  obsah  informací.  Neposkytuje  pouze
strohé informace, ale v případě vhodně zvolených tagů nám poskytuje i podrobný popis nesených
informací. Největší přínosem je jednoduchost a přehlednost při vyhledávání.

 4.3.2 Využití XML
Ačkoliv je technologie XML poměrně mladá, je velmi rozšířená. Rozsah  využití XML je

téměř neomezený, protože se jedná o jednoduchý textový formát, do něhož lze uložit i poměrně
složité  struktury.  Podpora  XML  je  zajištěna  napříč  celým  spektrem  operačních  systémů  i
programovacích jazyků.  Pro výměnu dat mezi různými informačními systémy se dnes již téměř
výhradně používá formát XML. Vzhledem ke své univerzálnosti je vhodný i pro přenos dat uvnitř
informačních systémů.

Ukázkou aplikace XML je technologie RSS. Ta umožňuje uživatelům odebírat novinky ze
stránek, kde se často mění obsah, jakými jsou například zpravodajské servery. Pro odběr těchto dat
se používají specializované programy zvané RSS čtečky, které jsou již dnes běžně integrovány do
webových aplikací. Uživatel tak je průběžně  informován o nových článcích a aktualitách z více
serverů na jednom místě.

Na technologii XML je postaven i formát SVG (Scalable Vector Graphics), otevřený formát
pro  vytváření  dvojrozměrné  vektorové  grafiky.  SVG  je  vhodné  pro  grafickou  prezentaci  dat.
Bohužel, jeho masovému rozšíření brání malá podpora ze strany vývojářů software. Například ve
webových aplikacích jeho rozšíření brání fakt, že SVG není podporováno žádnou existující verzí
prohlížeče  Microsoft  Internet  Explorer,  který  má  mezi  používanými  internetovými  prohlížeči
majoritní postavení. 
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XML také využívá formát OpenDocument, používaný k ukládání dat kancelářským balíkem
OpenOffice.

 4.3.3 Zpracování XML
Základní  myšlenkou  většiny  značkovacích  jazyků,  včetně  XML,  je  důsledné  oddělení

obsahu dokumentu od jeho vzhledu. Značky použité v XML dokumentu vyznačují význam jím
nesených dat. O tom, jak se konkrétní údaj zobrazí na obrazovce nebo vytiskne na tiskárně, samotný
jazyk XML nic neříká. Proto si pro daná data musíme vytvořit soubor vzhledu jednotlivých prvků
XML  dokumentu,  například  za  použití  kaskádových  stylů  CSS.  Poté  již  potřebujeme  jenom
aplikaci, která umí číst XML dokumenty a rozumí použitému stylovému jazyku.

XML data lze ale ještě  dále zpracovávat pomocí standardů  XSLT (Extensible Stylesheet
Language Transformations) které definují jak se budou data nesená souborem XML převádět do
textových formátů jako například jinak formátovaný XML soubor, textový soubor a nebo HTML. V
případě  webových systémů  tak lze tak psát univerzálnější systémy u kterých při změně  designu
nemusí vývojář zasahovat do obsahu programových souborů. Změny se provedou pouhou změnou
šablony pro zpracování výstupních dat.

 4.4 XSLT (eXtensible Stylesheet Language Tranformations)
Jazyk  sloužící  k  převodům  zdrojových  dat  ve  formátu  XML  do  libovolného  jiného

požadovaného formátu nebo libovolných jiných datových struktur. Standard XSLT [8] vznikl roku
1999,  odloučením od standardu  XLS (eXtensible  Stylesheet  Language),  který  slouží  pro  popis
vzhledu dokumentu. Za těmito standardy stojí opět  konsorcium W3C.

XSLT je transformace, která se provádí pomocí procesoru XSLT. Procesorem je program
podporující  tuto transformaci  a může být  napsán v libovolném programovacím jazyce nebo lze
využít knihovny XSLT daného programovacího jazyka.

K provedení  transformace jsou potřeba dva soubory.  Jeden ve formátu  XML obsahující
strukturovaná  data  a  druhý  soubor  jazyka  XSLT,  který  nám  říká  jak  budou  zdrojová  data
zpracovávána a v jakém formátu bude výstupní soubor procesoru.
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obr. 4.1: Princip XSLT transformace

Použití XSLT transformací přináší do vývoje webových aplikací možnost vytvořit z jednoho
zdroje  dat,  uložených  v  XML  několik  různých  výstupních  formátů  jako  jsou  klasické  HTML
stránky  tak  WML  stránky  určené  pro  zobrazování  v  prohlížecích  integrovaných  do  mobilních
telefonech. Proto již není zapotřebí vytvářet dvě různě verze stránek. Vývojář vytvoří pouze dvě
různé šablony vzhledu výstupního dokumentu.

 4.4.1 Syntaxe XSLT
Soubor  s  XSLT  stylem  je  sám  o  sobě  XML dokument,  protože  používá  jeho  syntaxi.

Dokument přitom obsahuje dva druhy značek. Řídící příkazy pro procesor a značky výsledného
dokumentu  (např.  HTML tagy).  Aby  bylo  možné  v  jednom dokumentu  kombinovat  dvě  sady
značek, používají se jmenné prostory. To znamená, že před jména všech elementů, které má XSLT
procesor zpracovávat, se píše speciální prefix xsl:.
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XSLT šablona  pro  převod  výše  uvedeného  XML souboru  do  jazyka  HTML by  mohla
vypadat následovně:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="utf-8" />  
  <xsl:template match="/">
    <xsl:text disable-output-escaping="yes">
      <![CDATA[
        <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
      ]]>
    </xsl:text>
    <html>
      <head>
        <title>Student</title>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
      </head>
      <body> 
        <xsl:call-template name="student"></xsl:call-template>
      </body>
    </html>  
  </xsl:template>

  <xsl:template name="student">
    <xsl:for-each select="/student">
      <h1>

<xsl:value-of select="@jméno" /> 
<xsl:value-of select="@příjmení" />

</h1>
     student <xsl:value-of select="univerzita" />, 

fakulta <xsl:value-of select="fakulta" /><br/>
     

<h2>Absolvované předměty</h2>
      <xsl:for-each select="absolvované_předměty/předmět">
        <xsl:value-of select="název" /> 

  - hodnocení: <xsl:value-of select="hodnocení" /><br/>
      </xsl:for-each>
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Jak je z příkladu patrné výstupem bude HTML soubor, který bude obsahovat výpis všech
studentů a jimi absolvovaných předmětů. Není nutností do výstupního souboru použít veškerá data
obsažená ve vstupním souboru. V uvedeném příkladu se do výstupního souboru prezentují pouze
absolvované předměty studenta. 

Výstup by vypadal následovně:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <title>Student</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
  </head>
  <body> 
    <h1>Jan Novák</h1>
     student VUT, fakulta FEKT <br/>     

<h2>Absolvované předměty</h2>
      Matematika 1 - hodnocení: B <br/>
      Matematika 2 - hodnocení: C <br/>
  </body>
</html>
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obr. 4.2: Zobrazení výstupního HTML souboru v prohlížeči

 4.5 JavaScript 
JavaScript  je  multiplatformní,  objektově  orientovaný  skriptovací  jazyk,  vyvinutý  firmou

Netscape  v  roce  1995.  Vznikl  z  potřeby  vytvořit  jednoduchý  jazyk,  který  by  webdesignérům
umožnil psát jednoduché skripty, a tím v mnoha případech nahradit robustní a složité Java Applety.
Dnes se převážně používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky,  vkládaný
buď přímo do HTML kódu stránky nebo formou připojovaného externího souboru. Lze pomocí něj
ovládat jednotlivé interaktivní prvky stránky, jakými jsou tlačítka, odkazy či textová pole. 

Syntaxe JavaScriptu má shodné znaky s  C++/Java. První implementaci jazyka JavaScript
obsahoval internetový prohlížeč Netscape Navigator 3.0. Po úspěchu Netscape Navigatoru integruje
Microsoft do svého browseru Internet Explorer 3.0 vlastní skriptovací jazyk, ne plně kompatibilní s
JavaScriptem, JScript. Obě verze skriptovacích jazyků prochází bouřlivým vývojem, čímž se jejich
nekompatibilita  zvyšuje.  Proto  v  roce  1996  zasahuje  mezinárodní  standardizační  průmyslová
asociace  ECMA. Standardizuje  verzi  JavaScript  1.1  do které  přidává  nové funkce.  Standard  je
pojmenován  ECMAScript.  Dnes  je  nejvíce  rozšířen  ve  dvou  víceméně  kompatibilních
implementacích.  Microsoft  JScript,  k  nalezení  v  prohlížečích  Internet  Explorer,  a  JavaScript
používaný  v  prohlížečích  Mozilla  Firefox  a  dalších,  vystavěných  na  jádře  Gecko.  Pro  obě
implementace se dnes používá jednotný název JavaScript.

Jednoduchost,  standardizace  a  integrace  JavaScriptu  do  používaných  internetových
prohlížečů  odstartovala  novou  éru  vývoje  internetových  aplikací.  Umožňuje  přistupovat  k
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jednotlivým  částem  stránky  pomocí  standardu  DOM  (Documet  Object  Model  –  viz  dále),
objektového modelu dokumentu a číst nebo modifikovat obsah - strukturu nebo styly dokumentu
nebo jeho dílčích částí.

Program psaný v JavaScriptu připojený nebo vložený do HTML kódu se spouští na straně
klienta, v jeho prohlížeči, oproti jiným interpretovaným jazykům jako je PHP, které se spouští na
straně  serveru  ještě  před  odesláním  dat  ze  serveru  klientovi.  Z  toho  plynou  jistá  bezpečností
omezení.  JavaScript  např.  nemůže  pracovat  se  soubory disku uživatele,  aby tím neohrozil  jeho
soukromí a bezpečnost.

 4.5.1 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
AJAX je obecné označení pro technologii využívající jazyka JavaScript. Umožňuje zasílat

HTTP požadavky, a přijímat odpověď ve formátu XML (HTML), bez nutnosti opětovného načtení
celé stránky. 

Hlavní  nevýhodou  při  používání  AJAXu  je,  že  nelze  použít  tlačítko  zpět,  protože  pro
prohlížeč se uživatel přes dynamicky změněný obsah nachází neustále na stejné stránce definované
jednou URL.  I  tento  neduh se  dá  vyřešit  pomocí  JavaScriptu  průběžným přepisováním adresy
stránky. 

Mezi názorné ukázky využití lze považovat webové rozhraní Gmail (http://mail.google.com)
nebo velmi oblíbené Mapy.cz (http://www.mapy.cz) firmy Seznam.cz.

 4.6 DOM (Document Object Model)
DOM  [11] (Document  Object  Model)  je  API  pro  procházení  a  úpravy  HTML a  XML

dokumentů.  Umožňuje  strukturovaně  znázornit  dokument,  měnit  jeho obsah a  vizuální  podobu.
DOM propojuje kód dokument se skriptovacími nebo programovacími jazyky. Všechny vlastnosti,
metody a události zpřístupněné přes DOM jsou uspořádány do objektů. Tyto objekty jsou přístupné
pomocí skriptovacích jazyků ve většině současných webových prohlížečů.

DOM byl navržen nezávisle na programovacím jazyku. Vytváří strukturované znázornění
dokumentu dostupné pod jediným API. DOM je nejčastěji využíván ve spojení s JavaScriptem. Kód
napsaný v JavaScriptu využívá DOM pro přístup k webové stránce a jejím prvkům. DOM umožňuje
přístup  k  dokumentu  jako  ke  stromu.  Díky  stromové  struktuře  dokumentu  dovedeme  rozlišit
nadřazené, podřazené nebo rovnocenné elementy. Každý objekt může mít atributy a metody. 

Historie  DOM  se,  tak  jako  skoro  každá  webová  technologie  točí  kolem  nedostatků
prohlížečů a jejich vzájemné nekompatibility. Základ Objektového Modelu dokumentu se objevil už
v Netscape Navigatoru 3, kde umožňoval spravovat objekty forms, links, anchors a images. Tak
vznikl  (zatím  nestandardizovaný)  Level  0  DOM.   Internet  Explorer  přinesl  svou  vlastní  verzi
objektového modelu dokumentu. Proto bylo velmi obtížné vytvořit jeden skript využívající DOM
funkční  v  obou  prohlížečích.  Problémy  prohlížečů  částečně  vyřešilo  W3C,  které  v  roce  1998
navrhlo a schválilo standard W3C DOM LEVEL 1 [12].  
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S přechodem z HTML na XML (respektive XHTML) už není možné přistupovat ke stránce
prostřednictvím konkrétních objektů.  XML stránka může  obsahovat  libovolné  objekty,  proto  je
definice  DOMu obecná.  Díky této  nezávislosti  může  být  použita  pro správu XML dokumentu,
grafiky SVG a dalších technologií zakládajících se na XML.

Názornou ukázkou Objektového modelu je dokument XHTML :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1 strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>ukázka DOM</title>

</head>
<body onload="alert('Stránka nahrána')">

<h1 id="nadpis">DOM</h1>
<p>

<strong>Document Object Model</strong>
</p>

</body>
</html>

Ve  stromové  struktuře  nejvýše  položený  prvek  (html)  bývá  označován  jako  kořenový
element dokumentu a je zastoupen objektem „document“. Proto se ke každému prvku, který mu je
podřazen  přistupuje  prostřednictvím  objektu  (document.body).  Každý  dokument  ve  formátu
XHTML můžeme  zapsat  stromovou  strukturou  na  jejímž  vrcholu  stojí  kořenový  element,  dále
rozvětvený prvky  head a  body,  které jsou „potomky“ (child)  kořenového elementu.  Kořenový
element je k nim ve vztahu „rodič“ (parent).  Vzájemný vztah prvku head a body je „sourozenec“
(sibling). 

Element  „body“  má  přiřazenu  metodu  onLoad,  která  se  vykoná  při  nahrání  celého
dokumentu. Element „h1“ má definovaný atribut „id“ jež tvoří jednoznačnou identifikaci v rámci
dokumentu. Pro přístup k němu není potřeba znát jeho zanoření ve struktuře dokumentu, lze se na
něj odvolávat přímo přes „id“. 
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 5 Bezpečnost internetových aplikací
Dnešní internetové aplikace poskytují nepřeberné množství funkcí jako vyhledávací služby,

možnost  komentovat,  vkládat  obsah  aj.  Tak  poskytují  potenciální  možnost  vložit  do  stránek
škodlivý kód,  získat ze stránky důvěrné informace o uživateli (přihlašovací jméno, heslo) nebo o
aplikaci. Případně zobrazovat informace škodlivého charakteru (spam).

 5.1 XSS (Cross Site Scripting)
XSS,  dříve  označované  zkratkou  CSS,  od  které  se  upustilo  z  důvodu  zaměňování  se

zkratkou kaskádových stylů, lze přeložit jako Skriptování napříč servery. Je to technika útoku na
webové  stránky  založená  na  podsouvání  útočníkova  kódu,  nejčastěji  jde  o  JavaScript,  do
dynamických  systémů.  Odhaduje  se,  že  v  dnešní  době  je  více  než  40%  webových  stránek
náchylných na některý z typů XSS.

 5.1.1 Dočasný XSS útok (non-persistent)
XSS útoky lze rozdělit  na útoky dočasné a trvalé.  Dočasný XSS je problematikou URL

adres (editují se hodnoty proměnných předávaných do skriptů běžících na serveru metodou GET),
jež se předávají na server ke zpracování a jsou zobrazovány na vrácené stránce. Takovýto útok je
jednoduše odhalitelný pouhým zkontrolováním URL.

Příkladem  může  být  stránka  používající  jazyk  PHP  která  nám  vypíše  pozdrav  pomocí
následujícího kódu :

<?php
echo “Vítej na našich stránkách “.$_GET['osloveni'];

?>

Běžný odkaz  na  stránku s  pozdravem  http://ULR/index.php?osloveni=Honzo by zde  byl
nahrazen  http://ULR/index.php?osloveni=<script>alert('úspěšný  XSS  útok')</script>.   Je  zde  na
první  pohled  patrné,  že  se  nám útočník  pokusil  podstrčit  stránku,  ve  které  je  vložen  skript  v
JavaScriptu. Ten se spustí v prohlížeči oběti. Tímto způsobem lze stránky upravit i tak, aby načetly
mnohem komplexnější JavaScript z webu třetí strany.

 5.1.2 Trvalý XSS útok (persistent)
Trvalé XSS útoky jsou takové, kde se útočníkův škodlivý kód uloží na server a je spouštěn a

zobrazován při  každém načtení  stránky.  Příkladem je  škodlivý kód v  návštěvní  knize.  Vložení
takovýchto skriptů se provádí přes formulářové prvky stránky, jejichž obsah není před uložením
programem aplikace upraven a přímo uložen pro další zobrazení. 
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 5.1.3 XSS proxy
Je  speciálním případem XSS,  provedeného jako  trvalý,  nebo  dočasný  útok.  Spočívá  ve

specializovaném JavaScriptu, nejčastěji načítaném z externího serveru.  Tím je skrz nalezenou XSS
zranitelnost  na  webové stránce nakažen browser oběti.  Tento kód se  pak stává klientem,  který
obsahuje různé funkce, jež umožňují provádět příkazy útočníka a komunikaci se serverovou částí
útočníka. Serverová část je napsaná např. v PHP, Perlu a útočník ji spouští na serveru s veřejnou IP
adresou.  Tato část  naslouchá současně  na  dvou portech,  přičemž skrz  jeden z  nich dochází  ke
komunikaci klientů se serverem a skrz druhý přistupuje útočník k rozhraní pro jejich ovládání. 

Ve chvíli, kdy oběť navštíví webovou stránku napadenou výše uvedeným způsobem, dojde
k načtení kódu klientské části do webového prohlížeče a k jeho spuštění. Jakmile je kód spuštěn,
začne se v pravidelných intervalech připojovat k serverové části aplikace XSS proxy, z níž získává
útočníkovi příkazy a na nějž odesílá  data,  která si  útočník vyžádal.  Zároveň  dojde k vytvoření
vloženého rámu, který slouží k načítání dalších webových stránek, které si útočník vyžádá.

Připojí-li se v tuto chvíli k administračnímu rozhraní XSS proxy serveru útočník, uvidí v
něm seznam všech podrobených klientů a to včetně URI stránek, na kterých se tito klienti právě
nachází.  Jediným kliknutím na  odkaz  si  pak  může  nechat  zobrazit  přesnou  kopii  této  stránky,
a dostává se tak do situace, jako by nahlížel uživateli přes rameno. Kterémukoliv z klientů může
také zadat příkaz, kterému bude klient rozumět, nebo mu může zaslat kód v JavaScriptu. Oběť se v
pravidelných intervalech k serveru přihlašuje, tento příkaz stáhne a provede. 

Další  z možností,  které má útočník k dispozici,  je  načtení  jakékoliv webové stránky do
skrytého rámu v browseru oběti  a zaslání jejího obsahu zpět  útočníkovi. Tímto způsobem může
útočník skrz prohlížeč obětí surfovat po Internetu s jejich identitou. Pokud je oběť přihlášena ke
svému účtu, může útočník provádět veškeré operace přihlášený jako oběť.

Omezením tohoto útoku je, že útočník má napadený počítač (prohlížeč) k dispozici pouze po
dobu  po  kterou  je  oběť  na  infikované  stránce.  Je  několik  možností  jak  tento  „neduh“  útoku
eliminovat. První, nejjednodušší, je pomocí kódu upravit všechny odkazy na stránce tak, aby se
všechny otevírali do nového okna (přidáním atributu target=“_blank“). Další možností je, zobrazit
překryvný  rám  přes  celou  aktuální  stránku  a  tím  vytvořit  iluzi  bezproblémového  fungování
prohlížeče bez známky napadení.

 5.1.4 Dopad XSS útoků
Výše jsme rozebrali jak lze zaútočit na nezabezpečenou internetovou aplikaci, ovšem jaká

data lze tímto útokem získat, nebo jak může poškodit oběť, nebo napadené internetové stránky?
Prvním rizikem je možnost využít účtu přihlášeného uživatele pro vkládání škodlivých příspěvků. V
případě napadení účtu administrátora může mít takovýto průnik nedozírné následky na fungování
celé aplikace. 

Dalším rizikem je  možnost  zcizení  COOKIES,  krátkých  textových  informací  uložených
v prohlížeči  uživatele,  obsahující  informace  o  přihlášení,  mnohdy  i  uživatelské  jméno  a  heslo.
Velmi nebezpečné je  zcizení  tzv.  SESSION COOKIE,  která obsahuje unikátní  klíč  generovaný
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serverem, uložený v paměti internetového prohlížeče. Zajišťuje autenticitu uživatele pro uživatele.
Po jejím zcizení a vložení do prohlížeče útočníka, se útočník jeví pro server jako uživatel jehož
SESSION COOKIE byla tímto způsobem zcizena.

 5.1.5 Možnosti vložení skriptu
Škodlivý kód lze vložit  do stránek pomocí proměnných předávaných adresou URL nebo

přes  formuláře,  přes  které  se  vkládají  informace  do  systému  (příspěvek  do  diskuzního  fóra,
informace o uživateli, emailová adresa, obrázek).

Zde lze úspěšně využít faktu, že Jazyk JavaScript obsahuje i tzv. události, což jsou ve své
podstatě funkce reagující na konkrétní situaci (stav) dokumentu, nebo jeho částí, vyvolanou myší,
z klávesnice nebo změnou stavu (načtení, uzavření stránky, odeslání formuláře, ...) Díky událostem
lze  web dynamicky měnit. Jako příklad lze uvést :

onLoad – vykoná se po kompletním načtení stránky
onClick – vykoná se při kliknutí na daný prvek
onMouseOver – vykoná se při přejetí myší

Pokud se podaří vložit škodlivý JavaScript na stránku, lze za s jeho pomocí změnit všechny
odkazy tak, aby směrovaly na úplně jiné stránky, a tím změnit funkčnost celé aplikace. Příkladem
může být automatizované dopsání atributu onClick do odkazu na správu účtu :

<a href=“/muj-ucet/“ onClick=“this.href='http://utocnik.cz/muj-ucet/'“>
Můj účet

</a>

Tento kód při kliknutí přesměruje oběť na server útočníka, kde se může nacházet podvržená,
shodně vypadající, stránka, která si z nějakého důvodu (například automatické odhlášení) vyžádá
opětovné  přihlášení  do  aplikace,  zde  vyplněné  jméno a  heslo  se  uloží  do  databáze  na  serveru
útočníka a oběť je zpět přesměrována zpět na původní stránky.

 5.1.6 Ochrana před XSS
Radikálním řešením ochrany před XSS útokem je vypnutí podpory JavaScriptu v prohlížeči

uživatele.  Tím ovšem vyvstanou další  problémy v podobě  blokování  stránek ,  které  JavaScript
využívají, nebo jejich použitelnosti. 

Proto je vhodné realizovat ochrany v aplikaci  samé.  Nedoporučuje se pro příjem dat ze
stránky používat metodu GET ale metodu POST, u které lze kontrolovat, jestli data vstupující do
systému pocházejí ze správné stránky, jestli nejsou vkládána robotem ze vzdáleného serveru.

V  případě  použití  jazyka  PHP  je  doporučeno  všechna  vstupní  data  zpracovat  funkcí
htmlspecialchars(),  která  zajistí  převod  znaků  na  entity.  Může  ovšem  nastat  situace  kdy
potřebujeme ukládat a později používat texty formátované v jazyce HTML. Zde nezbývá než na
straně serveru před uložením vkládaný text zkontrolovat jestli neobsahuje potenciálně nebezpečné
prvky a ty odstranit.
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 5.2 SQL injection
V dnešní době je nepředstavitelné, aby jakákoliv internetová aplikace mohla fungovat bez

systému úložiště dat, ve kterých lze rychle a efektivně vyhledávat a třídit potřebná data. Nejčastěji
se používají databázové systémy jakým je například MySQL. Útok SQL Injection je technika, při
které se útočník snaží webové aplikaci podstrčit SQL příkazy pro spuštění na databázovém stroji.
Jedná se o jeden z nejběžnějších útoků  na aplikační vrstvu na Internetu. Technologie zranitelné
tímto typem útoku jsou dynamické skriptovací jazyky (ASP, CGI, PHP ...).

Při tomto útoku není zneužívána bezpečnostní chyba operačního systému nebo serverového
software, ale chyba vzniklá při  vývoji aplikace. Na SQL Injection je náchylná jakákoli stránka,
která  spolupracuje  s  databází.  Zneužitelné  chyby  obvykle  obsahují  přihlašovací  formuláře,
formuláře typu „Zapomenuté heslo?” a další.

Pomocí  úspěšného  SQL Injection  útoku  může  útočník  získat  přístup  k  citlivým datům,
jakými jsou přístupová jména, hesla a emaily, případně smazat, nebo přepsat všechna data uložená
v databázi.

 5.2.1 Princip SQL Injection
Princip  útoku  je  založen  na  jednoduchém  neošetření  vstupů  ze  stránky  použitých  jako

parametry  dotazu  na  databázový  server.  Pro  vysvětlení  uveďme  jednoduchý  příklad.  Mějme
jednoduchý přihlašovací formulář, který nás vyzve k zadání přihlašovacího jména a hesla :

<form method=“post“ action=“login.php“>
přihlašovací jméno : <input type=“text“ name=“login“ /> <br />
heslo : <input type="password" name="password" />  <br />
<input type=“submit“ value=“Přihlásit“ />

</form>

Data z tohoto formuláře jsou na serveru zpracována serverovým skriptem, který provede
následující dotaz na databázi MySQL, kterým vybere všechny sloupce řádku ve kterém  odpovídá
přihlašovací jméno a heslo údajům vloženým do formuláře :

SELECT * 
FROM user 
WHERE login='$login' 
AND password='$password'

Nyní  se  v  dalším  běhu  programu  zjistí  jestli  byl  nalezen  záznam odpovídající  našemu
dotazu,  pokud  ano  tak  je  takový  uživatel  přihlášen.  Nyní  vyplněním  patřičných  hodnot  do
přihlašovacího formuláře můžeme dosáhnout přihlášení i bez znalosti hesla. Pokud zadáme místo
odpovídajícího hesla :

' OR 1=1 --

Vypadá dotaz posílaný na databázi následovně :
SELECT * 
FROM user 
WHERE login='zadany_login' 
AND password='' OR 1=1 --
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Tím dosáhneme vybrání všech řádků tabulky. Dvě pomlčky na konci udělají z případného
zbytku SQL dotazu komentář a příkazy za nimi se neprovedou. Pokud není aplikace ošetřena může
dojít k jejímu pádu, vypsání chyby, výpisu celé tabulky user nebo přihlášení k uživatelskému účtu,
který je vrácen jako první řádek, což v drtivé většině systémů bývá administrátorský účet.

Pokud  známe  strukturu  tabulky  je  útok  mnohem  jednodušší.  Můžeme  tak  dosáhnout
přihlášení ke konkrétnímu účtu k němuž neznáme heslo. Zadáním do pole hesla :

' OR login='uživatel'

Tím dojde k záměně SQL dotazu na :
SELECT * 
FROM user 
WHERE login='uživatel' 
AND password='' OR login='uživatel'

Tím bychom dosáhli přihlášení k námi požadovanému uživatelskému účtu.

 5.2.2 Ochrana před SQL Injection
Nejlepším způsobem jak se bránit proti SQL injection je ošetření veškerých uživatelských

vstupů. Ze vstupů odstranit vše, co může být potencionálně nebezpečné. V případě prevence proti
SQL Injection to jsou znaky '  (jednoduché uvozovky) a “ (uvozovky).  V jazyce PHP je přímo
integrovaná  funkce,  magic_quotes_gpc  která  automaticky  odstraní  potenciálně  škodlivé  znaky
z metod vstupu GET, POST, COOKIE. Tato funkce v současnosti bývá ve  výchozím nastavení
jazyka PHP zapnuta, náchylnost PHP aplikací k tomuto typu útoku je tedy nižší. Z důvodu výkonu
a kompatibility bude však funkce magic_quotes_gpc od verze PHP 6 odstraněna.

 5.3 Útok vložením souboru
Dalším možným útokem je útok vložením vlastního scriptu přímo na server. V dalším textu

bude problematika rozebírána pro servery běžící na UNIXových systémech. Většina těchto útoků je
umožněna  špatně  nastavenými  přístupovými  právy  na  straně  serveru.  Problematické  bývá,  že
skripty na straně serveru jsou spouštěny pod jiným uživatelem než je vlastník daného adresáře a
souborů.  Problém nastává  pokud potřebujeme na  server  vkládat  soubory,  ke  kterým je  později
přistupováno, například pomocí PHP skriptů. Pokud vkládáme soubor na server pomoc webového
rozhraní je problém jak zajistit  aby k daným souborům měl  přístup jak vlastník aplikace, tak i
webový server a pomocí něj skriptovací jazyk. Toto svádí k nastavení plných přístupových práv
k adresáři kde jsou data uložena. Tím povolíme potenciálnímu útočníkovi vložit na server vlastní
program například v PHP. Pomocí něj  již může přistupovat k celé adresářové struktuře daných
stránek, číst soubory a zobrazovat je.

Dalším bezpečnostním problém je  uživateli  webové aplikace  vkládaný obsah.  Například
přikládání souborů ke zprávám, vkládání fotografií atp. Takto vložené soubory se ukládají na disk.
Například vložený PHP skript, by při přímém volání spouštěl a poskytl útočníkovi přístup k našim
skriptům.  Proto  je  zapotřebí  pro  adresáře  ve  kterých  je  uchováván  vkládaný  obsah   vypnout
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podporu skriptovacích jazyků. Abychom předešli problémům s přístupovými právy, zmíněných v
předešlém odstavci,  máme  dvě  možnosti.  Zaprvé  uložit  soubor  pomocí  PHP  a  pomocí  volání
systémových příkazů nastavit správného uživatele a oprávnění k souboru. Druhou možnou metodou
je přijmout soubor pomocí PHP a na požadované místo v adresářové struktuře ho uložit pomocí
skriptu realizujícího připojení pomocí protokolu FTP.
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 6 Návrh internetové aplikace
V této kapitole bude shrnut  postup při  návrhu a realizaci  internetové aplikace s  přímou

návazností na řešení realizované v rámci této práce.

 6.1 Požadavky
Prvním  krokem  je  přesně  definovat  požadavky  na  funkcionalitu  celé  aplikace  a  jejích

jednotlivých částí. V našem případě existuje požadavek na vytvoření webové aplikace využívající
principů Web 2.0, která by umožňovala studentům efektivní a snadnou výměnu informací o studiu,
jednotlivých  předmětech  a  jiných,  například  kulturních,  akcích.  Celou  aplikaci  postavit  na
komunikačním modelu  „many to many“, kde každý registrovaný uživatel bude zároveň editorem.
Bude mu umožněno publikovat vlastní texty, hodnotit texty vložené ostatními uživateli, rozšiřovat
je  o  vlastní  poznatky,  nahrávat  soubory  související  s  daným  tématem,  přilinkovávat  videa
z externích serverů a přidat mapu.

Dalším požadavkem je rychlé a přehledné vyhledávání v rámci aplikace.

 6.2 Analýza
Dalším krokem při  návrhu internetové aplikace je  důkladná analýza všech dílčích částí.

Popis požadované funkčnosti a potřebné kroky pro vykonání všech úloh, jež aplikace umožňuje.
Analýza dále popisuje rozmístění jednotlivých jednotlivých prvků  daných stránek. Tento aspekt
často řeší grafik přímo se zákazníkem.
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Základní princip funkčnosti navrhované aplikace je jasně patrný z následujícího obrázku:    

obr. 6.1: Návrh členění uspořádání aplikace

Ke každému nově založenému vláknu budou moci další uživatelé dopisovat vlastní texty,
případně přidávat soubory. Každé vlákno bude autorem opatřeno jednou nebo více nálepkami, které
popisují téma, jehož se dané vlákno týká. Vyhledávání a třídění jednotlivých vláken bude probíhat
na základě nálepek.

Všechna vlákna se budou vnořovat do předem definovaných místností, které budou rámcově
ohraničovat daná témata, např. Zábava a volný čas, Studium apod. Pro přesnější určení bude možné
vytvoření vnořené místnosti, pokud to bude žádoucí.
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 6.2.1 Rozložení aplikace 

Celá  aplikace  je  řešena  formou  HTML stránek  s  využitím kaskádových stylů  CSS.  Při
návrhu  bude  respektováno  standardní  rozvržení  s  hlavičkou  stránky  obsahující  hlavní  menu
projektu, bočním pruhem používaným pro uživatelské funkce a s aktuálními informacemi aplikace.

obr. 6.2: Rozvržení stránky

 6.2.1.1 Hlavička stránky

Hlavička stránky bude obsahovat grafické prvky a hlavní menu stránek. V hlavním menu
nalezneme odkaz na editovatelné články o účelu služby, podmínky využití služby, odkaz pro odběr
RSS zpráv a jednoduchý vyhledávací formulář.

 6.2.1.2 Boční pruh

V  bočním  pruhu  budou  všechny  z  uživatelského  hlediska  důležité  ovládací  prvky,
a informace.

Přihlašovací formulář – formulář pro přihlášení registrovaného uživatele s elementy pro
vložení přihlašovacího jména a hesla. Pod formulářem bude umístěn odkaz  pro registraci nového
uživatele. Formulář se zobrazí pouze v případě, že uživatel není přihlášen.

Zobrazují se zde informace o přihlášeném uživateli. Pod přihlašovacím jménem je odkaz na
stránku editace uživatelských údajů.
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Nejnovější příspěvky – zde se vypíše 5 nejnovějších vláken ze všech místností na serveru. 

Seznam  nejčtenějších  vláken –  zobrazí  5  nejnavštěvovanějších  vláken  serveru.  Pro
zachování aktuálnosti obsahu je výpis omezen na vlákna založená za poslední 3 měsíce.

Seznam  nejoblíbenějších  vláken –  zobrazuje  5  nejoblíbenějších  vláken  dle  výsledků
hlasování  přihlášených uživatelů.  Pro zachování  aktuálnosti  obsahu je  výpis  omezen na vlákna
založená za poslední 3 měsíce.

 6.2.1.3 Úvodní stránka
Hlavní část těla úvodní stránky tvoří strukturovaný seznam místností uspořádaný do podoby

stromu.  U  jednotlivých  místností  se  zobrazí  informace  o  názvu,  doplňující  údaje  o  počtu
podřízených vláken, datu založení a vložení nejnovějšího příspěvku. Název místnosti je vložen do
odkazu na stránku konkrétní místnosti. 

Oblast pod seznamem místností patří výpisu článků obsahujících všeobecné informace pro
návštěvníky serveru.

 6.2.1.4 Výpis místnosti
Místnost  slouží  jako rozcestník k potomkům (hierarchicky níže položeným místnostem),

a přidruženým vláknům. Dále nabídne možnost přidání vlákna k dané místnosti.

Opticky  nejvýše  se  zobrazí  kompaktní  seznam  odkazů  na  podřazené  místností  včetně
základních informací o nich, viz. výše.

V druhé sekci  návštěvník  uvidí  tag  cloud.  Půjde  o  seznam všech nálepek použitých ve
vláknech místnosti a jejích potomků seřazených dle abecedy. Nálepky odkazují na filtrovaný výpis
vláken s danou nálepkou. 

Pod tag cloudem nalezneme odkaz s akcí pro založení nového vlákna v aktuální místnosti a
následuje  hlavní  část  –  seznam vláken místnosti  s  odkazy na jednotlivá  vlákna.  Vlákna budou
seřazena sestupně dle času založení nebo dle hodnocení.  Počet zobrazených položek seznamu bude
omezen,  pro  zobrazení  dalších  vláken  může  návštěvník  kliknout  na  odkazy  stránkující  archiv
vláken.  Seznam  poskytne  informace  o  názvu  vlákna,  uživateli,  který  vlákno  založil,  počtu
vložených příspěvků, hodnocení vlákna, datu založení a vložení nejnovějšího příspěvku.

 6.2.1.5 Založení vlákna
Každý  z  přihlášených  uživatelů  má  oprávnění  založit  nové  vlákno.  Vlákno  se  zakládá

prostřednictvím formuláře, který je umístěn na stránce výpisu místnosti, pokud není daná místnost
administrátorem pro možnost vložení nového vlákna uzamčena.

Podmínkou k založení vlákna je vložení validního názvu vlákna a přidání nejméně  jedné
nálepky  odrážející  zaměření  daného  vlákna.  Uživatel  má  možnost  zvolit  z  přednastaveného
seznamu nálepek  –  např.  studium,  zkouška,  kultura,  seznámení,  hobby,  bydlení,  bazar,  práce -
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případně zadat nálepku, která ještě není v systému zavedena.

Při vkládání bude mít autor vlákna možnost uzamknout vlákno proti vkládání dalších zpráv. 

 6.2.1.6 Zobrazení vlákna
Poskytuje informace o daném vlákně – název,  datum založení, zakládající uživatel, seznam

přidaných nálepek. Registrovaní a přihlášení  návštěvníci mohou vlákno ohodnotit  a vložit  nový
příspěvek, pokud není vlákno uzamčeno jeho autorem nebo administrátorem.

Seznam  příspěvků  daného  vlákna  je  seřazen  sestupně  dle  času  vložení.  U  každého  se
nachází text příspěvku, autor (s odkazem na profil uživatele), datum vložení příspěvku. Záznamy
mohou nabídnout i informaci o lokaci (ulice, město, GPS koordináty, údaje o zeměpisné šířce a
délce) společně  s  mapou vloženou do stránky pomocí Google Maps API.  Ve výpisu se mohou
zobrazit i odkazy na bitmapy a dokumenty vložené autorem příspěvku.

Na  konci  zobrazení  bude  formulář  pro  přidání  nového  příspěvku  do  daného  vlákna.  V
případě,  že  si  přihlášený uživatel  prohlíží  své vlákno,  má možnost  uzamknout  toto vlákno pro
vložení  dalších  zpráv.  Toto  právo  má  i  administrátor  a  superadministrátor.  Uzamykání  vlákna
dodržuje  hierarchickou  strukturu  oprávnění,  tzn.  vlákno  uzamčené  administrátorem  může
odemknout pouze administrátor nebo superadministrátor.

 6.2.1.7 Přidání příspěvku
Každý  přihlášený  uživatel  může  vložit  nový  příspěvek  ke  zvolenému  vláknu  pomocí

formuláře na konci stránky zobrazení vlákna. 

Příspěvek se skládá z těla zprávy, adresy (lokace) a příloh. Tělo zprávy se vkládá pomocí
WYSIWYG editoru, poskytujícího hlavní formátovací styly (tloušťka písma, apod.). 

Před vložením textu do databáze bude tento text validován (nesmí být prázdný, obsahovat
nemravné  výrazy,  apod.)  a  projde  XSS filtrem –  cílem je  především odstranění  nepovolených
HTML tagů jako SCRIPT, OBJECT, IMG, IFRAME. 

Lokace se zadává v podobě adresy (např. Oblá 6, Brno). Za použití Google Maps API dojde
k nalezení dané pozice na mapách Google. Pokud není lokace nalezena, zobrazí se uživateli zpráva
o chybě a žádost o nové zadání.

Přílohy k příspěvku lze přidat pomocí uploadu z disku počítače prostřednictvím webového
formuláře na server. Přiložené soubory jsou ukládány do sekce serveru, která není zvnějšku přímo
přístupná.  Ochrana  této  složky  proti  přímému  přístupu  nebo  spuštění  příloh  bude  nastavena
pomocí .htaccess. 

Proběhne-li přidání úspěšně, zařadí se nový příspěvek do threadu. V opačném případě  se
uživateli objeví zpráva o chybě a má možnost příspěvek upravit.
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 6.2.1.8 Práva uživatel
Účelem aplikace je poskytnout relevantní informace všem návštěvníkům. Za tímto účelem

budou  v  sytému  figurovat  4  úrovně  oprávnění:  superadministrátor  (superAdmin),
administrátor (admin), registrovaný uživatel (user) a návštěvník (guest). 

Do kategorie guest spadá každý nepřihlášený návštěvník serveru. Guest může vstoupit do
všech místností, číst veškeré příspěvky a vyhledávat pomocí hledacího stroje.

Po registraci, zřízení uživatelského účtu a přihlášení se z návštěvníka (guest) stává uživatel
(user).  Jeho práva  jsou rozšířena o  možnost  zakládání  vláken,  vkládání  příspěvků  a  hodnocení
vláken. 

Vzhledem  k  tomu,  že  registrace  uživatele  je  volná  a  neomezená,  je  zapotřebí  zajistit
nezávadnost  a  relevantnost  obsahu.  Za  tímto  účelem  v  aplikaci  figuruje  úroveň  oprávnění
administrátor (admin). Admin má práva pro správu místností, sleduje dění na serveru a zasahuje
v případě,  že  uživatel  používá  server  v  rozporu  s  podmínkami  provozu.  Mezi  oprávnění
administrátora patří mazání vláken a příspěvků. 

Nejvyšším oprávněním je účet superadministrátora (superAdmin). Má oprávnění jako admin
rozšířená o možnost uzamykání celých místností pro vkládání příspěvků, možnost vytváření nových
místností, jejich editaci, přidělování přístupových práv jednotlivým uživatelům, jejich blokování a
editaci textů serveru (úvodní text, podmínky užití serveru ...).

 6.2.1.9 Registrace uživatele
Registrace uživatele spočívá ve vyplnění a odeslání registračního formuláře. Po úspěšném

dokončení registrace má uživatel možnost přihlásit se ke svému uživatelskému účtu a využívat práv
uživatele.

Do registračního formuláře je nutné zadat následující údaje: přihlašovací jméno (nick), heslo
k účtu, ověření hesla, jméno, příjmení a emailovou adresu.

Po  odeslání  formuláře  skript  na  server  zkontroluje  hodnoty  vložených  údajů.  Heslo  je
porovnáno s hodnotou ověření hesla. Ke kontrole emailové adresy poslouží regulární výraz.

V případě úspěšné validace skript vytvoří nový uživatelský účet v databázi. V dalším kroku
skript odešle oznámení o registraci na email uživatele. 

Pokud  hodnoty  formuláře  neprojdou  validací,  zobrazí  se  návštěvníkovi  předvyplněný
registrační formulář s popisem nalezených chyb s možností opravit nedostatky a znovu zažádat o
registraci.

 6.2.1.10 Editace uživatele
Registrovaný  uživatel  má  možnost  kdykoliv  změnit  údaje  zadané  při  registraci  (vyjma

přihlašovacího  jména).  Editace  uživatele  probíhá  prostřednictvím  formuláře,  který  je  podobný
formuláři pro registraci, stejně tak zadaná data podléhají validaci -  údaje o uživateli jsou změněny
pouze v případě, že validace proběhne úspěšně.

31



 6.2.1.11 Profil uživatele
Profil uživatele zobrazuje základní údaje o uživateli – přihlašovací jméno, jméno, příjmení a

email. Email je vypsán ve formě, která znemožní jeho "vykradení" ze stránky webovými roboty.

Pod osobními údaji bude uvedena statistika – počty příspěvků  uživatele dle jednotlivých
místností.

 6.2.1.12 Vyhledávání 
Cílem  vyhledávacího  stroje  je  zobrazit  adekvátní  výsledky  pro  hledaný  výraz  (výrazy)

volitelně v dané místnosti a v místnostech jí podřízených, nebo v rámci celé aplikace. Hledání bude
probíhat víceúrovňově. Nejprve se budou zadané výrazy hledat v nálepkách. Takto nalezená vlákna
dostanou nejvíce relevančních bodů. Dále se hledá v nadpisech jednotlivých vláken a poté v textech
podřízených vláknům postupně s klesajícími relavančními body. Body se nakonec sečtou a uživateli
je vrácen seznam vláken seřazených dle relevance. 

Výstupem hledání bude seznam vláken odpovídajících vstupním parametrům. Odkaz dané
stránky bude zapsán pomocí  sémantického linku – např.  http://server/hledej/koncert/rock/  Tento
ukázkový odkaz by měl vyhledat vlákna odpovídající parametrům koncert a rock.

 6.2.1.13 RSS
V sekci RSS bude uveden strukturovaný seznam všech místností, odkazy z tohoto seznamu

povedou  RSS kanály odpovídající jednotlivým místnostem.

V parametrech RSS kanálu nebude chybět  název místnosti,  pro níž je kanál určen, URL
odkaz  na  danou  místnost  a  údaj  o  poslední  změně  (tj.  datum  založení  nejnovějšího  vlákna).
Následuje chronologicky seřazený výpis posledních deseti vláken (od nejnovějšího po nejstarší) s
názvem vlákna  a  doplňujícími  údaji  –  aktuální  počet  příspěvků,  a  datum vložení  nejnovějšího
příspěvku daného vlákna.

 6.3 Výběr technologií
Po  analýze  je  zapotřebí  provést  rozbor  technologií  potřebných  pro  konkrétní  realizaci.

Vzhledem k faktu,  že se jedná o webovou aplikaci,  je  zapotřebí  mít  k dispozici  www server  s
nainstalovanou podporou „server side scipting“ jazyka a databázovým systémem. V našem případě
byla  vybrána  mezi  webdevelopery  nejoblíbenější  kombinace  serveru  Apache,  jazyka  PHP  a
databáze MySQL. Licence pro zmíněná řešení  umožňují jejich volné využití.

Pro výstupní formátování byl vybrán jazyk XSLT. Výstupní stránky jsou v jazyce HTML,
design  a  rozložení  jednotlivých  prvků  je  nastavováno  pomocí  formátovacího  jazyka  CSS.
Dynamické  prvky  stránek  jsou  ovládány  skriptovacím  jazykem  JavaScript.  Samozřejmostí  je
kódová stránka UTF-8.
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 7 Realizovaná aplikace

 7.1 Požadavky
Pro řádný běh aplikace je  nutný web server Apache 2 s nainstalovaným jazykem PHP5

a vyšší, databázovým systémem MySQL 5 a vyšší a FTP přístup k adresáři, který je kořenovým
adresářem aplikace.

 7.1.1 Požadavky na Apache
Pro  správný  běh  aplikace  je  požadován  web  server  Apache  2  (http://www.apache.org/)

s nainstalovanou standardní sadou rozšíření (moduly). 

Speciálním  požadavkem  je  Rewrite_module –  modul  umožňující  překládání  URL
požadavků.  Pomocí  něj  lze  přesměrovávat,  podsouvat  či  blokovat  obsah  URL  adresy.
Samozřejmostí je nainstalovaný modul podpory jazyka PHP 5.

 7.1.2 Požadavky na PHP
Požadavkem je podpora jazyka PHP verze 5 a vyšší s nainstalovanými moduly nutnými pro

korektní běh celé aplikace.

Modul php_mbstring – modul pro práci s vícebytovými kódovými stránkami, jakou je například
kódování UTF-8.
Modul php_mysql – knihovna zpřístupňující funkce pro práci s databází MySQL.
Modul php_tidy – knihovna zpřístupňující funkce pro práci s formáty splňující standardy XML.
Modul php_xsl – knihovna zpřístupňující funkce pro parsování XML souborů XSLT šablonami.

 7.2 Použité knihovny
Celá aplikace je postavena na PHP frameworku Cutie, který zjednodušuje práci s databází,

zajišťuje  generování  HTML  stránek  z  XML  za  použití  XSLT  šablon.  Dalšími  využitými
technologiemi třetích stran jsou knihovna PHPmailer, která zabezpečuje automatizované odesílání
emailových zpráv. Použit je JavaScriptový framework prototype, knihovna funkcí pro ovládání a
vizuální efekty scriptaculous a WISIWIG editor tinyMCE.

 7.3 Instalace
Instalace  aplikace  se  provádí  nakopírováním  souborů  z  přílohy  (soubor  install.zip)  do

kořenového adresáře hostingové služby. Poté je nutné nastavit konfigurační soubory. Konfigurace
je řešena formou PHP souborů. Pro jejich nastavení je nutná základní znalost syntaxe jazyka PHP.
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 7.3.1 /config/config.php
Je rozdělen do několika oddílů. V prvním oddílu je nutné nastavit přístupové údaje k FTP

serveru – pole $config['ftp_static'] 

$config['ftp_static']['host'] – IP adresa FTP serveru
$config['ftp_static']['port'] – port FTP serveru
$config['ftp_static']['user'] – uživatelské jméno pro přihlášení na FTP
$config['ftp_static']['password'] – heslo pro přihlášení na FTP
$config['static'] – cesta od kořenového adresáře FTP ke kořenovému adresáři www stránek

Dalším oddílem je nastavení SMTP serveru pro odesílání emailů - pole $config['mail']

$config['mail']['smtp_server'] – URL nebo IP adresa SMTP serveru
$config['mail']['smtp_user'] – heslo pro přihlášení na SMTP server
$config['mail']['smtp_userpw'] – heslo pro přihlášení na SMTP server
$config['mail']['from'] – emailová adresa odesilatele (robota)
$config['mail']['fromName'] – jméno odesilatele emailu (robota)

Následuje nastavení stránek - pole $config['page']

$config['page']['news_limit'] – počet zobrazovaných nejnovějších příspěvků v bočním
pruhu

$config['page']['most_readed_limit'] – počet zobrazovaných nejčtenějších příspěvků
v bočním pruhu

$config['page']['most_readed_interval'] –  časové jednotky pro nejčtenější příspěvky 
$config['page']['most_readed_type'] – časové jednotky 

„DAY“ - pro dny
„WEEK“ - pro týdny
„MONTH“ - pro měsíce
„YEAR“ - pro roky

$config['page']['best_rated_limit'] – počet zobrazovaných nejoblíbenějších příspěvků
v bočním pruhu

$config['perpage'] – počet vypisovaných vláken na stránku

Další částí je nastavení výchozích hlaviček HTML stránek.
$config['defaulthead']['title'] – výchozí titulek stránky
$config['defaulthead']['autor'] – meta tag obsahující informace o autorovi
$config['defaulthead']['keywords'] – meta tag obsahující klíčová slova
$config['defaulthead']['description'] – meta tag obsahující popis stránky
$config['defaulthead']['script'] – pole JavaScriptů načítaných do všech stránek
$config['defaulthead']['css'] – pole CSS souborů načítaných do všech stránek
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V poslední části je unikátní klíč pro zobrazování map poskytovaných firmou Google. Tento klíč je
nutné vygenerovat na adrese http://code.google.com/apis/maps/signup.html. Zde získaný klíč je
unikátní pro jednu doménu.
$config['googleMapKey'] – klíč pro systém google maps

Konfigurační soubor by mohl vypadat následovně:
<?php
// Nastaveni FTP serveru
$config['ftp_static']['host'] = "127.0.0.1";
$config['ftp_static']['port'] = "21";
$config['ftp_static']['user'] = "sip";
$config['ftp_static']['password'] = "sipPassword";

// Cesta FTP_static k rootu
$config['static'] = "./";
// Nastaveni SMTP serveru
$config['mail']['smtp_server'] = "smtp.server.cz";
$config['mail']['smtp_user']   = "sip";
$config['mail']['smtp_userpw'] = "sipPassword";
$config['mail']['from']        = "noreply@sip.msite.eu";
$config['mail']['fromName']    = "robot SIP";
// Nastaveni stranky
$config['page']['news_limit'] = 5;
$config['page']['most_readed_limit'] = 5;
$config['page']['best_rated_limit'] = 5;
$config['page']['most_readed_interval'] = 3;
$config['page']['most_readed_type'] = "MONTH";
$config['perpage'] = 8; 

// Nastaveni vychozich hodnot hlavicky stranky
$config['defaulthead']['title'] = "SIP";
$config['defaulthead']['autor'] = "Dušan Medlín";
$config['defaulthead']['copyright'] = "2007-2008 SIP";
$config['defaulthead']['keywords'] = "SIP, VUT Brno";
$config['defaulthead']['description'] = "SIP – Studentský informační portál";
$config['defaulthead']['script'] = array("/public/script/functions.js", 

  "/public/script/xhcon.js");
$config['defaulthead']['css'] = array("/public/css/style.css");

// Nastaveni google maps klice
$config['googleMapKey'] = "ABQIAAAAqo0vekBqw7BnIHpCxKDrbhRxirqdC0qAgJvSrzs41K2v";

?>

 7.3.2 /config/database.php
Slouží pro nastavení přístupu k databázi.

$config['mysql']['server'] – adresa MySQL serveru
$config['mysql']['username'] – uživatelské jméno pro přístup k MySQL 
$config['mysql']['password'] –  uživatelské heslo pro přístup k MySQL
$config['mysql']['db'] –  název MySQL databáze
$config['mysql']['collation'] – kódování pro komunikaci s MySQL
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Konfigurační soubor by mohl vypadat následovně :
<?php
  $config['mysql']['server'] = "localhost";
  $config['mysql']['username'] = "sip";
  $config['mysql']['password'] = "sipDBpassword";
  $config['mysql']['db'] = "sip";
  $config['mysql']['collation'] = "utf8";
?>

 7.3.3 Dokončení instalace
Po nakopírování zdrojových kódů a správném nastavení konfiguračních souborů je nutné

spustit skript který dokončí instalaci. Jeho spuštění se provede jeho přímým zavolání v prohlížeči
zadáním adresy http://server/install.php. Spuštěním tohoto scriptu se vytvoří potřebné tabulky v
databázi a vytvoří se účet superadministrátora (přihlašovací jméno a heslo : sadmin). Poté je nutné
instalační skript ze serveru odstranit. Nyní je aplikace připravena k používání.

 7.4 Popis aplikace

 7.4.1 Úvodní stránka
Na úvodní stránce vidíme strukturovaný výpis všech místností na serveru včetně základních

informací o nich. Při najetí kurzorem nad odkaz vedoucí na výpis dané místnosti se zobrazí krátký
textový popis místnosti. V pravém pruhu jsme informováni o nejnovějších, nejčtenějších a nejlépe
hodnocených vláknech na serveru.

Na pravé  straně  je  zobrazen seznam nálepek velikostně  rozlišených podle  míry  četnosti
jejich použití.

obr. 7.1: Úvodní stránka
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 7.4.2 Registrace
Registrace probíhá pomocí jednoduchého formuláře. Po úspěšném odeslání je na vyplněnou

emailovou adresu odeslán email ve kterém se nachází odkaz na aktivaci účtu. Po navštívení této
stránky je účet aktivován a připraven k použití.

obr. 7.2: Registrační formulář

 7.4.3 Úprava profilu uživatele

obr. 7.3: Úprava profilu
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Správa profilu poskytuje uživateli možnost změnit informace o své osobě, tuto možnost má i
uživatel s právy superadministrátora. Ten může upravovat profil všem registrovanýma navíc jim
může přidělit, nebo odebrat práva administrátora a superadministrátora.

 7.4.4 Správa uživatelů
Tato volba je přístupná pouze uživatelům s právy superadministrátora. Na této stránce může

spravovat všechny účty registrovaných uživatel.  Má možnost  upravit  jejich profil,  změnit  jejich
přístupová práva a zablokovat, případně odblokovat účet.

obr. 7.4: Správa uživatel

 7.4.5 Výpis místnosti
Výpis místnosti je stránkovaný seznam vláken v dané místnosti, v případě že daná místnost

má  vnořené  místnosti  jsou  vypsány  v  horní  části  stránky.  Zde  se  nachází  i  seznam  nálepek
velikostně rozlišených podle míry četnosti jejich použití. Následuje výpis vláken, který je možno
řadit sestupně, nebo vzestupně dle data a hodnocení.

obr. 7.5: Zobrazení místnosti
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 7.4.6 Založení nového vlákna
Vložení nového vlákna probíhá pomocí formuláře vyvolaného kliknutím na odkaz „Nové

vlákno“ ve výpisu místnosti.  Vkládání  probíhá přes WISIWIG editor,  v  dolní  části  lze  přiložit
soubory, přidat video ze serveru YouTube a přidat k příspěvku mapu. K jednotlivým operacím lze
zobrazit nápovědu najetím kurzorem na symbol otazníku.

obr. 7.6: Formulář pro vložení nového vlákna

 7.4.7 Výpis vlákna
Výpis vlákna obsahuje nadpis, přiřazené nálepky, hodnocení, informace o uživateli, počtu

odpovědí a počtu zobrazení. Následuje text vlákna. Pod textem jsou zobrazeny přílohy ve formě
rozbalovacích  prvků  stránky.  Následuje  výpis  všech  reakcí  seřazený  podle  data  vložení,  od
nejstaršího k nejnovějšímu.

Hodnotit vlákno mohou pouze registrovaní uživatelé. Hodnocení vlákna probíhá kliknutím
na zvolený počet hvězdiček. 

Uživatel, který dané vlákno vložil, jej může kdykoliv uzamknout, případně odemknout pro
vkládání reakcí. Toto oprávnění mají i uživatelé s administrátorskými právy. Při zamykání vláken je
respektována  hierarchie  přístupových  práv,  tzn.  vlákno  uzamčené  administrátorem  může
odemknout pouze uživatel se shodnými nebo vyššími právy (admin, superadmin).

V  případě,  že  jsme  přihlášeni  jako  admin,  nebo  superadmin  můžeme  mazat  jednotlivá
vlákna, či reakce na ně. Smazané příspěvky zůstávají i nadále v systému. Jsou zobrazovány pouze
uživatelům s administrátorskými právy a  jsou odlišeny barvou pozadí. Smazaná vlákna lze obnovit,
opět je respektována hierarchie přístupových práv.
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obr. 7.7: výpis vlákna

 7.4.8 Vyhledávání
Hledaná slova se vpisují do vstupního pole v horním pruhu. Hledání probíhá dle algoritmu

popsaného v kapitole 6.2.1.12. Výstupem je stránkovaný seznam vláken seřazený dle relevantnosti. 

obr. 7.8: Výsledek hledání
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 7.4.9 Administrace textů
Administraci  textů  serveru  může  provádět  pouze  uživatel  s  právy  superadministrátora.

Každý nově vytvořený článek se objeví jako odkaz v horním menu. Důležitý je článek s ID 1, to je
text zobrazující se na úvodní stránce, proto ho nelze smazat. Jednotlivým článkům lze měnit pořadí,
v tomto pořadí se zobrazují v horním menu.

obr. 7.9: Správa článků
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 8 Závěr
Cílem této  práce  bylo  navrhnout  a  vytvořit  webovou  aplikaci,  která  by  se  dala  označit

nálepkou Web 2.0, používala moderní technologie používané při vývoji těchto aplikací. Navržená
aplikace  splňuje  podmínky  Web  2.0  tím,  že  přináší  studentům  nástroj  pro  efektivní  výměnu
informací týkajících se nejen studia. Možnost sledování prostřednictvím kanálů RSS se zjednoduší
sledování změn a novinek na serveru.

Dalším přínosem pro uživatele je jednoduše použitelný a účinný vyhledávací stroj. V návrhu
aplikace  jsou  řešeny  základní  možné  bezpečnostní  problémy,  které  takováto  aplikace  přináší.
Největším bezpečnostním problémem webů  tohoto typu je  plnění  nerelevantními  či  škodlivými
informacemi typu nadávky, nevyžádaná reklama. Proto jsou v systému zavedeny administrátorské
účty.  Samozřejmostí  takového  systému  je  kompletní  správa  zahrnující  zamykání  a  mazání
místností,  mazání  vláken.  Možnost  zrušení  účtu  uživatele,  který  se  choval  v  nesouladu
s podmínkami provozu.

Hotová aplikace byla testována, ovšem v reálném provozu se mohou vyskytnout chyby,
které  nebyly  při  testování  nalezeny  a  tudíž  nemusí  být  ošetřeny.  Aplikace  je  napsána
v beztabulkovém layoutu za použití CSS a připravena na implementaci odpovídajícího grafického
návrhu.
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