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Anotace 

 Práce pojednává o návrhu a praktickém funkčním řešení informačního systému, 

jenž bude sloužit jako elektronický disk s možností administrace a přístupu z prostředí 

webového prohlížeče. Řešení problematiky v skriptovacím jazyce PHP za pomoci 

využití relační databáze MySQL. Rozebíraná je problematika PHP a databáze SQL, 

základní poznatky a vzájemné propojení jednotlivých modulu do jednoho komplexního 

celku. Práce rozebírá také základní principy elektronické platby přes internet. Systém 

obsahuje kompletní souboroví manažment pro správu a práci se soubory. Nastavení 

pracovních pravomocí jednotlivých uživatelů. Aplikace na požádaní zobrazí některá 

zaujímává statistiky. Výsledky práce jsou demonstrované na web stránce.  

 

Abstract  

The work presents the design and real world implementation of an information 

system serving as an electronic disk with web based access and administration. The task 

is being solved using the PHP scripting language and MySQL relational database 

management system. The study examines PHP and SQL databases, states basic facts 

and explains how they are connected to create one single complex system. Issues of an 

internet based payment system are being considered too. The proposed system features 

complete file management capabilities. Separate access rights can be set for individual 

users. The administrator of the application can display several interesting statistics. 

Results of the work are being demonstrated on the final web application. 
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Úvod 
V dnešnej modernej dobe máme k dispozícií nespočítateľné množstvo nových 

technológií, ktoré pribúdajú každou hodinou. Tieto technológie ľudom nesmierne 

uľahčujú život, hoci ich berieme ako samozrejmosť. Medzi tieto technológie patrí aj 

Internet. Je to vlastne zoskupenie veľkého množstva počítačových sieti do jedného 

veľkého celku. Pomocou takto prepojených počítačov je možné dostať sa k 

informáciám z druhého konca sveta.  

Jedným z trendov poslednej doby je zdieľanie, zálohovanie a prístup k súborom, 

ktoré nie sú uložené na lokálnom disku ale na disku vzdialenom. Prístup k nim prebieha 

pomocou rôznych komunikačných prostriedkov, či je to prístup pomocou LAN, 

bezdrôtovej siete alebo pomocou siete internet. Výhodou takéhoto riešenia je, že prístup 

k nim je možný z ľubovoľného miesta kde je prístupne vhodné pripojenie. Oproti 

bežnému zálohovaniu na veľkokapacitný disk je výhodu, že za zlomok ceny, 

v niektorých prípadoch dokonca bezplatne je možné získať svoj diskový priestor na 

špecializovaných serveroch. Jednou z výhod je, že takto špecializované riešenia majú 

garanciu zabezpečenia dát pred stratou v podobe pravidelného zálohovania a zrkadlenia 

dát na iný disk. Diskový Mirroring mód je samozrejme možný aj na bežných osobných 

počítačoch ale vyžaduje prinajmenšom zdvojenie investícií pri nákupe pevného disku. 

To je jedna z hlavných príčin prečo si zabezpečiť svoj adresný priestor. Nehladne nato, 

že je potom možné prístup k takto uloženým informáciám povoliť ďalším užívateľom, 

ktorý napríklad pracujú na jednom projekte a je nutná vzájomná kooperácia.  

V súčasnosti existuje niekoľko diskových serverov, ktoré poskytujú užívateľom 

svoj adresný priestor za účelom uloženia, zdieľania a prístupu k týmto údajom cez 

klasický internetový prehliadač. Cieľom projektu je návrh a praktické spracovanie 

edisku. Jedná sa o vyhradený adresný priestor pre uchovávanie súborov na servery 

s prístupom cez webové rozhranie pomocou internetového prehliadača. Celé práca je 

spracovaná pomocou PHP, informácie o užívateľoch sú uložené v SQL databáze 

a adresný priestor pre užívateľské súbory sa nachádzajú na pevnom disku serveru. 
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1 Teoretický úvod 

1.1 Popis PHP  
 PHP je skriptovací jazyk, ktorý umožňuje ľahko a rýchlo vytvoriť WWW 

stránky, ktoré sa generujú dynamicky, napríklad z databázy, súboru alebo podľa iných 

vstupných hodnôt, ktoré sú zadávané priamo pri generovaní stránky. PHP je hlavným 

nástrojom na tvorbu moderného „WEBu“ dneška, umožňuje naprogramovať široké 

spektrum internetových aplikácií ľahko a rýchlo. Syntax jazyka PHP je veľmi podobá 

jazyku C. 

PHP skript dynamicky generuje HTML kód, ktorý je následne internetovým 

prehliadačom interpretovaná ako obyčajná WWW stránka. Server musí obsahovať 

podporu jazyka aby bol schopný spracovávať rôzne typy skriptov a značiek. Systém 

vďaka tomu vie, rozpoznať bežný HTML kód a PHP programový skript. 

 

1.2 Vývoj Jazyka PHP  
PHP sa zrodilo niekedy v roku 1994 a vznikol ako program v Perle, ktorý slúžil 

na evidenciu prístupov k WWW stránkam Rasmusa Lerdorfa, ktorý bol jeho 

prapôvodcom. Nakoľko však Perl ako interpretovaný jazyk priveľmi zaťažoval WWW 

server, autor svoj software prepísal do jazyka C. Postupne ho používalo viac ľudí, stával 

sa viac obľúbenejším a autor bol nútený vydať k svojmu dielu dokumentáciu. Systém 

bol neskôr rozšírený o požiadavky jeho používateľov a bol uvolnený pod názvom 

Personal Home Page Tools.  Po zabudovaní SQL modulu, ktorý umožňoval PHP 

spolupracovať s databázami a vytvárať formuláre sa názov zmenil na Personal Home 

Page Form Interpreter PHP/FI. Tento systém vznikol ako kompilát prvotného PHP 

a programu, ktorý sprístupňoval výsledky databázových dopytov na Webe. Tak vznikol 

PHP/FI 2.0. V roku 1998 bola vydaná verzia 3.0. Oproti svojim predchodcom sa celý 

systém zrýchlil a rozšíril o kopec rôznych funkcií. Každým rokom vychádzali nové 

verzie tohto skriptovacieho jazyka. Verzia PHP 4.0 vyvíjaná pod kódovým názvom 

ZEND. Táto verzia bola až 8-10 krát rýchlejšia ako PHP 3.0 a disponovala  rôznymi 

novinkami v štýle jazyka C++. V súčasnosti je k dispozícií už verzia 5.0. 
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1.3 Popis SQL 
Structured Query Language (SQL) je počítačový jazyk na manipuláciu (Data 

Manupulation Language) a definíciu dát (Data Definition Language), ktorý v sebe 

zahŕňa operácie ako sú výber, vkladanie, úpravu, mazanie a inú definíciu dát. V 

súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia dát.  

 

1.4 Vývoj SQL jazyka 
Jazyk SQL sa vyvinul pôvodne z jazyka SEQUEL, čo bol jazyk pre manipuláciu 

a definíciu dát pre „System R“ od IBM, prvého databázového systému založenom na 

relačnom dátovom modeli. Prvý komerčný databázový systém využívajúci SQL 

vyvinula spoločnosť Oracle v roku 1979. Jazyk SQL sa časom stal štandardnou 

výbavou väčšiny relačných databázových systémov. V roku 1986 inštitúcia ANSI 

štandardizovala tento jazyk pod označením SQL-86. Neskôr tento štandard ratifikovala 

aj organizácia ISO. Výrazné zmeny prišli až roku 1999, kedy sa do jazyka dostali nové 

štandardy ako napr. rekurzívne dotazy, regulárne výrazy, neskalárne dátové typy a 

niektoré objektovo-orientované vlastnosti. Verzia SQL:2003 priniesla podporu pre 

XML, štandardizované postupnosti, stĺpce s automaticky generovanými hodnotami a 

tzv. oknové funkcie. 

 

1.5 MySQL 
MySQL je voľne šíritelný relačný databázový systém. Dáta sú uložené v podobe 

textu, čísiel alebo binárnych súborov riadených systémom správy DBMS. 

Relačná databáza je predstavovaná ako bežná tabuľka alebo iná štruktúra, ktorú však 

volá užívateľ alebo systém s určitými požiadavkami (dotazmi). Po odoslaní požiadavku 

systém správ databáze danú požiadavku spracuje a odovzdá ako výstup už konkrétne 

hodnoty, o ktoré užívateľ požiadal. Systém MySQL môže obsahovať 60 tisíc tabuliek s 

viac než 5 miliardami znakov. V určitých operačných systémoch môže MySQL 

pracovať s tabuľkami o veľkosti 8 TB. Spolupráca jazyka PHP a MySQL sa každou 

novou verziou zvyšuje. Keďže MySQL je databáza s voľne šíriteľným zdrojovým 

kódom (open source) je možné ju voľne upravovať ako aj PHP. To  je dôvod prečo sa 

tak často využíva v pri riešení  rôznych jednoduchých ale aj rozsiahlych aplikáciách na 

amatérskej ale aj profesionálnej úrovni. 
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2 Komunikácia PHP s SQL 
Za prezeraním Web stránok stojí vcelku komplexný systém. Najčastejšie býva 

Systém Riadenia Bázy Dát (ďalej SRBD) alebo aj motor databázového stroja (Engine) 

spustený ako Daemon (systém UNIX) alebo ako služba (Service – systém Windows). 

Komunikuje prostredníctvom Socketu (URL počítača + port + protokol) s klientmi 

(ostatnými aplikáciami) a odpovedá na ich dopyty. Pre zadávanie dotazov sa používa už 

spomínaný jazyk SQL.. Skript v jazyku PHP môže byť tiež klientom, ktorý sprístupňuje 

obsah databázy na Web. Nakoľko však každý SQL Server používa vlastný protokol pre 

komunikáciu s klientmi, klient musí podporovať viac protokolov, čo je dosť nevýhodné. 

Preto vzniklo na platforme Windows rozhranie ODBC, ktoré umožňuje používať 

jednotné volania ODBC rozhrania, ktoré už potom zaistí predanie protokolom 

príslušného databázového severu. ODBC sa začína uplatňovať aj pod OS UNIX.  

Výhodou ODBC je, že portovanie skriptu na iný databázový server je ľahké a rýchle, 

nakoľko nie je nutné zasahovať do kódu aplikácie. Novšie SRBD však obsahujú ako 

jediný natívny ovládač práve ODBC driver, pre ktorý sú optimalizované. Schéma 

vzájomného prepojenia je na obrázku 1. 

  

Laicky povedané internetový prehliadač komunikuje s Web serverom cez 

protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Ďalej však nastáva komunikácia medzi 

PHP a Web serverom. Ako už je v predošlých kapitolách popísané, PHP je skriptovací 

jazyk ktorý generuje HTML kód. PHP pošle požiadavku na relačnú databázu SQL, PHP 

získa potrebné informácie, vygeneruje HTML kód, ktorý internetový prehliadač 

interpretuje ako web stránku.  

 
Obr. 1: Vzájomné prepojenie WWW - PHP – SQL 
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3 Elektronický  platobný systém. 
V súčasnosti existuje nespočetne diskových serverov, ktoré poskytujú svoje 

diskové priestory bezplatne užívateľom avšak v obmedzenej podobe. Doplnkové služby 

v podobe rôznych výhod sú prístupné až po zaplatení. Pre moderného užívateľa je 

pohodlnejšie previesť platby z pohodlia domova, či už za služby alebo nákup tovaru. 

Pre elektronický obchod je nutné vytvoriť výkonné a efektívne prostredie, ktoré by bolo 

akceptované obchodníkmi a spotrebiteľmi. Elektronické platobné systémy sú 

elektronickými verziami existujúcich platobných systémov ako sú šeky alebo sú 

založené na technológii digitálnej hotovosti. Bezhotovostné mechanizmy sú prísľubom 

platby, ktoré reprezentujú peňažnú hotovosť. Elektronický obchod kladie prísne 

požiadavky na bezpečnosť systému a prenosu súkromných informácií. Prenos dát cez 

sieť musí byť odolný voči útokom a nákladovo efektívne pre extrémne nízko hodnotové 

transakcie. Konvenčný proces platby alebo úhrady zahŕňa transfer hotovosti od 

kupujúceho ku predávajúcemu prípadný transfer platobných informácií. Hotovostné 

platby vyžadujú výber hotovosti z účtu kupujúceho, transfer hotovosti predávajúcemu a 

jeho vklad hotovosti na svoj účet. Bezhotovostné platobné mechanizmy sú 

charakterizované ako kreditovanie a debetovanie príslušných účtov medi bankami. 

Informácie sú nesené na šekoch a kreditných kartách. Hotovosť sa presúva z banky 

kupujúceho do banky predávajúceho cez priamu výmenu na trhu. Ak kupujúci používa 

bezhotovostnú metódu platenia, namiesto hotovosti tečú platobné informácie od 

kupujúceho ku predávajúcemu a napokon sú platby zaznamenané medzi bankami. 

Platobné služby pracujú s inštrukciami okolo platieb  a sú organizované okolo tretej 

strany, ktoré musí predajca aj kupujúci považovať za dôveryhodnú. Predávajúci a 

kupujúci si otvárajú účty u tretej stany ,ktorá vydáva identifikačné čísla pre  užívateľov 

účtov. Prostredník v podobe tretej strany zavádza platobný vzťah s členmi vybraných 

bánk  alebo žiada členov o transfer platobných prostriedkov na účty tretej strany. 

Finančná informácia potrebná pre prevod je zasielaná a verifikovaná cez zabezpečené 

kanály. Po zavedení účtov si členovia vymieňajú iba identifikačné čísla a nákupné 

detaily ako produktová špecifikácia, cena a predajné termíny. Citlivé informácie 

v podobe osobných údajov nie sú podstatné preto sa neprenášajú. Kritickou otázkou v 

používaní tejto platobnej metódy je možná nedôvera v sprostredkovateľa v podobe tretej 

strany. Výhoda  služieb spočíva v tom, že ponúka zabezpečené obchodné prostredie bez 

veľkých investícií do zabezpečovacích technológií a hardwaru. 
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3.1 3D Secure 
Jedná sa o jednotný systém pre zúčtovanie kartových transakcií na internete, číslo karty 

sa predáva priamo banke obchodníka. Komunikácia je zabezpečená pomocou SSL/TSL. 

Systém pozostáva z troch domén:  

Issure Domain - doména vydavateľa - vydavateľ kreditnej karty je zodpovedný za 

prihlásenie a overenie zákazníka behom transakcie, ktorý vlastní ich kreditnú kartu. 

Acquirer Domain  - doména nadobúdateľa - zaisťuje spracovanie a overenie či je 

obchodník zapojený do systému 3D Secure. 

Interoperability Domain  - doména komunikácie - uľahčuje transakciu aj cez bežné 

protokoly a zdieľané systémy. 

3D Secure obsahuje prepracovanú bezpečnostnú protokolárnu schému pre podporu 

elektronických platieb v transakciách typu e-shop a iných online systémov. Cieľom je 

ochrana obchodníka pred neuhradením záväzkov klienta a autentizácie držiteľa 

platobnej karty. Systém bol navrhnutý s cieľom minimálnych zmien v bežných 

modeloch platieb. Zákazníkovi stačí bežný internetový prehliadač, pretože sa používa 

technika presmerovania. Tu hrozí možnosť útoku typu main-in-the-middle. Zákazník 

musí byť zaregistrovaný u svojho vydavateľa platobnej karty a zvoliť si svoje 

autentizačné údaje. Vydavateľ musí mať k dispozícií Acess Control Server (ACS), ktorý 

sa používa k autenizácií držiteľa platobnej karty počas tranzakcie. Obchodník musí mať 

na svojom servery  nainštalovaný Merchant plugin (MPI).  

 

Role vystupujúce v protokole: 

– Obchodník, Merchant – na svojom servery má nainštalovaný MPI (Merchant Plugin). 

– Banka zákazníka, Issuer – poskytuje službu ACS (Access Control Server) za účelom  

autentizácie držiteľa platobných kariet a jeho autentizácie. 

– Držiteľ platobnej karty, Cardholder - zákazník, je autentizovaný bankou zákazníka. 

– Banka obchodníka, Acquier - prevádza autorizáciu platby pre obchodníka. 

– Asociace -  spravuje on-line adresárový server 3-D Secure a certifikačnú autoritu. 

 



 13 

Priebeh online platby:  

1) Zákazník navštívi online shop a tovar si pridá do košíku.  

2) Vyplní informácie, ktoré požaduje MPI a pošle ich na kontrolu na Directory Server 

(DS).  

3) DS žiada príslušný Acces Control Server (ACS) o informáciu, či má ich zákazník 

registrovanú službu 3D Secure.  

4) ACS odpovedá cez DS MPI. V prípade, že má zákazník službu registrovanú, poslaná 

správa obsahuje URL ACS.  

5) Následne nastane presmerovanie, redirection a MPI posiela žiadosť o overenie 

zákazníka cez jeho prehliadač.  

6) U zákazníka sa objaví pop-up okno pre zadanie hesla a PINu, ktoré sú poslané ACS.  

7) ACS následne pošle podpísanú správu a výsledok k MPI cez zákazníka. Výsledok 

kontroly sa zálohuje na server z bezpečnostných dôvodov.  

8) Server MPI overí pravosť podpisu a odošle žiadosť o platbu do svojej banky.  

9) Acquier’s host (banka) žiada o overenie vydavateľa, prebehne posledná kontrola.  

10) Vydavateľ potvrdí žiadosť a odošle odpoveď. 

 
Obr. 2: Schéma 3D Secure 
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4 Knižnica „SWF Upload“ 
SWF Upload je voľne šíritelná knižnica vytvorená vo Flashy za pomoci 

JavaScriptu. Umožňuje vybrať jednu alebo viac súborov na upload. Súbory sú zasielané 

asynchrónne (v pozadí), zatiaľ čo knižnica nepretržite vysiela udalosti, ktoré umožňujú, 

aby stránka bola aktualizovaná dynamicky. Behom uploadu sa dynamicky zobrazuje 

priebeh nahrávania. Stránka vďaka tomu nezostáva visieť počas priebehu prenosu 

súboru. Knižnica dáva možnosť, aby užívatelia boli informovaný o priebehu prenosu 

zatiaľ čo môžu pracovať so zvyšným obsahom stánky. Táto knižnica taktiež ponúka 

schopnosť kontrolovať súbory, ich typ a veľkosti pred odoslaním. Vďaka tomu je 

možné zamedziť odoslaniu nežiadúcich súborov ešte pred odoslaním. Pre použitie je 

nutné použiť Flash 9. Správna verzia knižnice je k dispozícií na stiahnutie  priamo na 

webe aplikácie „e-disk“. Dokumentáciu ku knižnici je možné nájsť na 

http://www.swfupload.org/documentation. 

Výpis najpodstatnejších funkcií knižnice: 

void selectFiles() 

Funkcia vyvolá zobrazenie dialógu pre selekciu súborov. Pri selekcií je možné 

vybrať viac súborov. 

 

void startUpload(file_id) 

Funkcia začne nahrávať súbor určený pomocou parametru „file_id“ . Ak je 

parameter vynechaný alebo nedefinovaných potom je zobratý prvý súbor 

z fronty. 

 

Počas nahrávania súboru knižnica volá nasledujúce udalosti: 

• uploadStart (spustenie nahrávania súboru) 

• uploadProgress (udalosť sa volá opakovane a informuje o priebehu 

uploadu) 

• uploadError (pri výskyte chyby preruší upload) 

• uploadSuccess (vráti potvrdenie pri úspešnom uploade) 

• uploadComplete (po uploade je knižnica pripravená na ďalší súbor) 
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5 Grafická knižnica GD 
Grafická knižnica GD je Open Source knižnica funkcií vytvorená pre dynamickú 

manipuláciu s obrázkami. Jej využitie dáva možnosť rýchle kresliť obrázky, ktoré sa 

skladajú z čiar, oblúkov a textu. Ďalej umožňuje tvoriť výrezy, vkladanie výrezov z 

iných obrázkov a vyplňovanie plôch (flood fill). Výstup je možné uložiť do súboru vo 

formátu PNG, GIF, alebo JPEG, čo je obzvlášť vhodné pre využitie v prostredí World 

Wide Web aplikáciách. Podpora pre formát GIF nebola vždy samozrejmosťou. Z 

knižnice bola odstránená v roku 1999, kedy firma Unisys odvolala istý volný typ 

licencie udelený nekomerčným softwarovým projektom využívajúci LZW kompresiu, 

medzi ktoré obrázok typu GIF patrí. V roku 2004 vypršala platnosť ich celosvetového 

patentu, následne bola podpora formátu GIF v knižnici GD opäť povolená. GD je 

natívne napísaná v jazyku C, ale jeho rôzne modifikácie sú k dispozícii pre Perl, PHP a 

iné rôzne jazyky. Knižnica je v aplikácií použitá na vytvorenie obrázku obsahujúci 

grafickú závislosť niektorých vybraných štatistík. 

 

Táto knižnica je volne dostupná na stránke http://www.libgd.org. V niektorých 

prípadoch je už samotnou súčasťou balíka PHP od verzie 4.3. Základnou podmienkou 

pre funkčnosť knižnice GD je jej aktivácia v konfigurácii PHP. Stačí povoliť v súbore 

php.ini extension=php_gd.dll prípadne extension=php_gd2.dll v závislosti od verzie 

knižnice. Povolenie prevedieme odstránením „;“ zo začiatku riadku a následne je nutné 

reštartnúť server pre načítanie novej konfigurácie. Knižnica má ma malú nedokonalosť 

vyskytujúcu sa len u niektorých verzií. Problém spočíva vo funkciách používajúcich sa 

pre výpis textu. V určitých prípadoch nestačí použiť názov fontu ale je nutné zadať 

kompletnú cestu k nemu. 
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6 Implementácia 

6.1 Štruktúra použitej databázy 
Aplikácia „e-disk“ pracuje s voľne šíriteľnou databázou mySQL verzie 5.0.x. Všetky 

informácie okrem užívateľských súborov sú ukladané do databáze. Databáza systému je 

rozčlenená na 3 tabuľky: accounts, privileges a files, ktoré obsahujú údaje o účtoch 

užívateľov, prístupových právach a samotných súboroch, ktoré sú fyzicky ukladané na 

pevný disk serveru a do tabuľky sú ukladané odkazy a doplňujúce údaje . 

6.1.1 Tabuľka Accounts 
V tomto odstavci je stručne popísaná štruktúra tabuľky „accounts“ použitej pre uloženie 

informácií o účtoch do databázy pre prístup na webovú stránku. Tabuľka obsahuje 9 

položiek: id, nick, pass, name, surname, mail, code, active, created. Štruktúru 

tabuľky „accounts“ môžete vidieť na obrázku 3 - ER diagram Case Studio.  

 
Obr. 3: Entitný rela čný  diagram tabuľky accounts 

Položka: 

• Id (integer) – do daného poľa sa zaznamenáva poradové číslo prístupu 

a vytvorenia nového zápisu v databáze. Extra vlastnosť „auto_increment“ 

znamená, že sa jeho hodnota bude automaticky zvyšovať pri každom zápise 

novej položky, táto vlastnosť je nastavená priamo v databáze, takže nieje nutné 

žiaden zásah z vonka. 

• Nick (varchar) – záznam o prezývke užívateľa, ktorý si na stránke vytvoril účet. 

Pomocou neho prebieha prihlásenie. Nick musí byť unikátny, systém nepovolí 

dualitu. 

• Name (varchar) – meno užívateľa. Údaj je získaný pri registrácií na stránku. 
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• Surname (varchar) – priezvisko užívateľa. Údaj je získaný pri pregistrácií na 

stránku. 

• Mail  (varchar) – registračný e-mail užívateľa. Je nutné zadať legitímnu adresu, 

pretože je následne zaslaný aktivačný kód.  

• Code (varchar) – pri vytvorení účtu je vygenerovaný unikátny aktivačný kľúč od 

dĺžke 32 znakov, ktorý je zaslaný na e-mail. 

• Active (boolean) – na e-mail je zaslaný odkaz s aktivačným kľúčom, po kliknutí 

na odkaz sa overí zhodnosť s kľúčom v databáze. Následne sa vytvorí pracovný 

adresár pre daného užívateľa. 

• Created (timestamp) – špeciálna vlastnosť „current_timestamp“ automaticky do 

položky Created zaznamená dátum a čas vytvorenie účtu. 

 

 
Obr. 4: Štruktúra tabu ľky  accounts 

 

 
Obr. 5: Obsah tabuľky accounts 

 

Na obrázku 5 je zobrazený obsah tabuľky „accounts“ obsahujúca informácie 

o účte, z ktorého je možné vyčítať registračné údaje o zákazníkovi spolu s údajom 

o čase registrácie. Položka „code“ obsahuje unikátny aktivačný kód, ktorý je 

generovaný v čase zápisu do tabuľky systémom. Kód je nevyhnutný pre aktiváciu a je 

zaslaný pri vytvorení účtu na zaregistrovaný email. Prístupové heslo je v nechránenej 

podobe. 
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6.1.2 Tabuľka Privileges 
Obsah tabuľky „privileges“ zahŕňa dodatočné informácie o užívateľských účtoch. Je 

tvorená zo 6 položiek: id, nick, dspeed, msize, admin a share. Entitný relačný diagram 

tabuľky je  možné vidieť na obrázku 6.  

 
Obr. 6: Entitný rela čný  diagram tabuľky privileges 

Položka: 

• Id (integer) – do daného poľa sa zaznamenáva poradové číslo prístupu 

a vytvorenia nového zápisu v databáze. Réžiu s indexovaním rieši databáza. 

• Nick (varchar) – záznam o prezývke užívateľa, ktorá je zhodná s užívateľským 

menom v tabuľke „accounts“. Na jeho základe je rozpoznané o ktorý účet sa 

jedná. 

• Dspeed (integer) – záznam vyjadruje maximálnu rýchlosť sťahovania súborov 

zo stránky. 

• Msize (integer) – záznam vyjadruje veľkosť diskového priestoru pre daný účet.  

• Admin (boolean) – obsahuje informáciu, či má daný účet práva správcu. 

• Share (boolean) – vyjadruje, či daný účet má povolené alebo zakázané zdieľanie 

súborov. 

 

 
Obr. 7: Štruktúra tabu ľky  privileges 
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Obr. 8: Obsah tabuľky privileges 

 

Obsah tabuľky „privivileges“ je možné vidieť na obrázku 8. Záznamy obsahujú 

doplnkové informácie o účtoch. Podľa položky „nick“ prebieha synchronizácia 

s tabuľkou „accounts“. Doplnkové položky určujú maximálnu rýchlosť sťahovania 

[KB/s] súboru zo serveru, veľkosť vyhradeného diskového priestoru [MB] pre upload 

súborov. Položky „admin“ a „share“ rozlišujú účet ako bežný alebo správcovský, 

prípadne povoľujú zdieľanie osobných súborov z daného účtu. „ID“ je použité z dôvodu 

indexácie. 
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6.1.3 Tabuľka Files 
Údaje v tabuľke „files“ zahŕňajú bežné informácie o súboroch a ich vlastníkoch. 

Tabuľku tvorí 9 položiek: id, nick, name, type, size, created, shared, path a hash. 

Štruktúru tabuľky je  môžné vidieť na obrázku 9.  

 
Obr. 9: Entitný rela čný  diagram tabuľky files 

Položka: 

• Id (integer) – primárny kľúč daného záznamu s vlastnosť „auto_increment“ 

určený pre indexovanie.  Unikátnosť kľúča rieši databáza. 

• Nick (varchar) – záznam o prezývke užívateľa, ktorá je zhodná s užívateľským 

menom v tabuľke „accounts“ a „privileges“. Určuje komu patrí daný súbor. 

• Name (varchar) – záznam obsahujúci meno súboru. 

• Type (varchar) – záznam obsahuje typ (koncovku) súboru. 

• Size (float) – veľkosť súboru [KB].  

• Created (timestamp) – vlastnosť „current_timestamp“ automaticky do položky 

zaznamená dátum a čas vytvorenie účtu. 

• Shared (boolean) – vyjadruje, či daný súbor určený k zdieľaniu. 

• Path (varchar) – kompletná cesta k danému súboru na lokálnom disku serveru. 

• Hash (varchar) – hash vytvorený zo záznamu „path“. 

 
Obr. 10: Štruktúra tabu ľky  files 
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Obr. 11: Obsah tabuľky files 

 
Obsah tabuľky „privivileges“ je možné vidieť na obrázku 11. Záznamy obsahujú 

informácie o súbore: vlastník súboru, meno súboru, typ, veľkosť [KB], dátum a čas 

uloženia súboru na server. Pomocou položky „shared“ je určené či je súbor prístupný ku 

stiahnutiu pomocou HASHu cez webové rozhranie aplikácie. „ID“ je použité z dôvodu 

indexácie. 
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6.2 Štruktúra e-disku 
Celé jadro je rozčlenené do viacerých častí, kvôli zvýšeniu prehľadnosti 

zdrojového kódu a následnej práce s ním. Väčšina operácií prebieha cez 

naprogramované funkcie za účelom zvyšovania efektivity a prehľadnosti zdrojového 

kódu. Samozrejme sú použité aj funkcie a procesy, ktoré má PHP vo svojom základe 

obsiahnuté. Pre upload súborov na server je použitá volne šíritelná JavaScript/Flash 

knižnica “SWFUpload”. Vďaka nej je možné nahrávať simultánne viacero súborov. Na 

odosielanie elektronickej pošty v podobe registračného emailu je využívaný SMTP 

server, ktorý je nutné nastaviť v konfigurácií serveru Apache. Pre tento účel bol pri 

vývoji použitý SMTP server siete kolejnet - smtp.kn.vutbr.cz. Pre vykresľovanie 

štatistík do grafickej závislosti bola použitá grafická knižnica GD. Schému rozčlenenia 

samotného systému je vidieť na obrázku 12. 

Systém

Štatistiky

Užívatelia

Súbory

Správa účtu

Správa súborov

Manažment

Práva účtu

Nastavenie 
užívateľských 

údajov

Upload súborov na 
server

Download, 
údaje o súboroch

Download súborov 
pomocou HASHu

Najväčší počet 
zdielaných dát

Najväčší počet  dát

Najväčšie súbory

 
Obr. 12: Schéma rozhrania systému 
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Systém je rozdelený na 2 hlavné časti: manažment a štatistiky. Obe rozhrania sú 

k dispozícií až po prihlásení do systému skrz navigáciu. Manažment je členený na 

správu účtov a správu súborov. Správa účtov v sebe zahŕňa nastavenie užívateľských 

údajov, súbor práv, prípadne obmedzení týkajúcich sa účtov užívateľov. Správa súborov 

obsahuje položky pre prácu so súbormi. Manažment súborov a ich sťahovanie, 

sťahovanie pomocou hashu a samotné nahrávanie súborov na server. Rozhranie štatistík 

obsahuje rôzne zobrazenia preddefinovaných grafických závislostí týkajúcich sa 

užívateľov alebo súborov. 

Ďalej je systém rozdelený na 2 rozhrania: užívateľské a administrátorské. 

Samotné rozhrania sa odlišujú len v rozsahu obsluhy. Administrátor má pri práci 

možnosť meniť takmer všetky údaje v databáze a má prístup ku všetkým súborom, bez 

ohľadu či ich má daný užívateľ nazdieľané. Bežný užívateľský účet môže meniť len 

svoje osobné údaje a pracovať výhradne so svojimi súbormi. Zobrazenie cudzích účtov 

nieje k dispozícií.  

Takmer všetky funkcie sú uložené v súbore „config.php“ . Súbor voláme 

pomocou require alebo include a nieje nutné kopírovať ich do systému viac krát. 

Výhoda je v tom, že ak je nutné zmeniť určené funkcie stačí ju modifikovať len na 

jednom mieste. Toto šetrí čas a robí systém prehľadnejším. Systém obsahuje niekoľko 

php skriptov, ktoré spolu tvoria výsledný ucelený celok. Základné systémové nastavenia 

sú uložené v „configx.php“ . Definovanie systémových premenných je nevyhnutné pre 

spustenie a následný beh aplikácie. Výpis zdrojového kódu súboru „configx.php“. 

define('DB_USERNAME','root')//meno účtu pre prístup do databázy 

define('DB_PASSWORD','')//heslo do databázy 

define('DB_NAME','edisk')//meno databázy 

define('SECRET_KEY','tajny kluc');//tajný kľuč pre kryptovanie hashu 

define('WORK_DIR','D:/diplomka/accounts/');//pracovný adresár pre ukladanie 

súborov 

define('ROOT_ADMIN','root');//meno účtu so správcovskými právami pri prvom 

spustení 

define('ROOT_PASS','rootroot');//root heslo 
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7 Popis systému 
Pri prístupe na webovú stránku aplikácie pracovná plocha ponúka možnosti 

zahlásenia sa do systému, registráciu užívateľského účtu a stiahnutie inštalačného balíka 

Flash knižnice nevyhnutného pre upload súborov na server. V neposlednom rade je 

k dispozícií sťahovanie užívateľmi zdieľaných súborov pomocou špeciálneho kódu, 

ktorý je generovaný systémom pre každý súbor. Kódom súboru je kompletná cesta 

k danému súboru na disku serveru, ktorá je šifrovaná pomocou tajného kľúča 

definovaného v konfigurácií aplikácie. Pre prácu so samotnou aplikáciou je nutné 

vlastniť pracovný účet. 

 

Po vytvorení účtu a následnom zahlásení do systému nasleduje práca s aplikáciou. 

Práca zahrňuje spravovanie prípadne prezeranie nastavenie užívateľského účtu 

v závislosti od pridelených prístupových práv. Upload dát na server, spravovanie 

súborov v pracovnom adresáre zahrňujúce možnosť povoliť zdieľanie súborov iným 

užívateľom. Prezeranie rôznych štatistík v podobe grafov je k dispozícií v poslednej 

sekcií. Pri administrátorských právach sú sprístupnené ďalšie možnosti v podobe 

prideľovania rôznych obmedzení alebo povolení jednotlivým užívateľským účtom. 

   

Pracovná obrazovka je rozdelená na viacero častí. Ľavá časť obsahuje menu 

s navigáciou, pomocou ktorej sa pristupuje k jednotlivým častiam systému. Navigácia je 

taktiež k dispozícií na vrchnej časti v podobe ikôn. Stred plochy je vyhradený pre 

samotnú pracovnú plochu do ktorej sa zobrazujú jednotlivé moduly vybrané 

z navigačného menu. Ukážka pracovnej obrazovky je na obrázku 13. 

 

 
Obr. 13: Pracovné rozhranie aplikácie 
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8 Rozhranie Manažment 
Rozhranie je určené pre prácu užívateľa so systémom. Obsahuje správu účtu a  

adresného priestoru užívateľa. Zabezpečuje komunikáciu databázy s aplikáciou a správu 

súborov. Umožňuje nastavovať rôzne prístupové práva k súborom, povoliť zdieľanie 

svojich súborov iným užívateľom, prípadne prístup k súboru aj bez aktívneho účtu skrz 

sťahovanie pomocou kódu. K dispozícií sú rôzne zobrazovacie filtre umožňujúce 

a vyhľadávanie pre zvýšenie efektivity práce.  

 

8.1 Správa ú čtov 
Zahrňuje vytvorenie, aktiváciu účtu a prípravu pracovného adresára pre užívateľa. Ďalej 

je k dispozícií modul pre prezeranie, prípadnú editáciu a nastavenie privilégií účtu 

v závislosti od prístupových práv. 

 

Prihlásenie do systému: 

Po načítaní stránky je zobrazená možnosť zahlásenia 

alebo vytvorenia účtu. Po vyplnení prihlasovacieho 

formuláru sú vstupné údaje spracované a porovnané 

s databázou. Pri zhode je užívateľ klasifikovaný ako 

prihlásený a je sprístupnený ďalší obsah systému. 

Obr. 14: Prihlasovací formulár 
 

Registrácia účtu: 

Pre vytvorenie účtu je nutné vyplniť 

registračný formulár. Údaje sú následne 

spracované systémom. Po overení obsahu 

je vygenerovaný aktivačný kód a spolu s 

informáciami z vyplneného formuláru sú 

zapísane do databázy. Systém následne 

odošle správu s inštrukciami o aktivácií 

účtu na registračný e-mail.  

Obr. 15: Registračný formulár 
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Pre vytvorenie pracovného adresára je nutné aktivovať účet. Aktivácia slúži ako 

sekundárne zabezpečenie proti voľnému vytváraniu zbytočných účtov a následnému 

zahlcovaniu databázy. Aktivácia prebieha pomocou PHP skriptu, ktorý je volaný s  

parametrom registračného kódu. Odkaz na tento skript je obsahom správy zaslanej pri 

registrácií na e-mail. Skript pomocou kľúča identifikuje užívateľa a následne vytvorí 

jeho pracovný adresár. Meno adresára je prezývka užívateľa, tá je unikátna a systém 

nepovoľuje duplikáciu. Ukážku registračnej správy je vidieť na obrázku 16. 

 
Obr. 16: Registračný email 

 

Nastavenie užívateľských údajov účtu: 

Tento modul je prístupný až po prihlásení do systému. Je určený na nastavenie 

základných údajov o užívateľovi: meno, priezvisko, heslo, registračný email a čas kedy 

bol účet vytvorený. Správca má možnosť zablokovať prípadne kompletne zmazať daný 

účet aj s príslušnými súbormi po kliknutí na ikonu krížik zobrazený vedľa mena účtu. 

Bežnému účtu sú zobrazované len svoje hodnoty z databázy. Modul priamo číta 

a zapisuje údaje do databázy. Úprava jednotlivých záznamov prebieha pomocou java 

skriptu a následnom volaní príslušnej funkcie po kliknutí na ikonu pera. Boolean 

hodnota kolónky active vyjadruje platnosť daného účtu. Blokovaný účet existuje avšak 

nieje možné sa pomocou neho prihlásiť do systému. Zdieľané súbory sú taktiež 

blokované. Zobrazovacie filtre umožňujú zvýšenie efektivity práce pomocou hľadania 

a triedenia podľa zvoleného názvu stĺpca tabuľky. Hľadaný reťazec sa prenáša medzi 

jednotlivými tabuľkami. Ukážku obsahu pracovnej tabuľky accounts je vidieť na 

obrázku 17. 

 
Obr. 17 Obsah tabuľky accounts 
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Nastavenie privilégií účtu: 

Modul je prístupný až po prihlásení do systému. Slúži na editáciu doplnkových 

nastavení a práv jednotlivých užívateľských účtov: rýchlosť sťahovania súborov [KB/s] 

zo serveru a vyhradený adresný diskový priestor [MB]. Kolónky admin a share typu 

boolean určujú, či daný účet má práva správcu a má možnosť zdieľať svoje osobné 

súbory. Po zablokovaní zdieľania môže užívateľ povoľovať zdieľania konkrétnych 

súborov, avšak s nemožnosťou ich siahnutia ostatnými užívateľmi. Táto funkcia je 

pridaná z dôvodu zablokovania šírenia súborov. Všetky hodnoty sú priamo čítané 

a zapisované do databázy, konkrétne do tabuľky privileges. Zmazaním záznamu je 

odstránený kompletný účet spolu so súbormi užívateľa. Editáciu hodnôt môže 

uskutočňovať len správca, bežný užívateľ má právo na prezeranie. Bežnému účtu sú 

zobrazované len svoje hodnoty z databázy. Samozrejmosťou sú zobrazovacie filtre 

triedenia a možnosť hľadania podľa mena účtu. Po zadaní hľadanej hodnoty je nutné 

previesť reštart filtru ak chceme zobraziť kompletný obsah tabuľky. Na ukážke obsahu 

tabuľky privileges (obrázok 18) je možné vyčítať meno účtu, rýchlosť sťahovania, 

vyhradený diskový priestor, právo správcu a zdieľania súborov. 

 
Obr. 18: Obsah tabuľky privileges 
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8.2 Správa súborov 
Zahŕňa nahrávanie súborov na server do užívateľského pracovného adresára. 

Manažment súborov slúži na prezeranie a editáciu vybraných informácií o súboroch, 

možnosť zdieľania súborov pre verejnosť, ich mazane a download. 

 

Sťahovanie súborov pomocou kódu: 

Jedná sa o modul, ktorý pracuje so súbormi a ako jediný je prístupný aj bez zahlásenia 

sa do systému. Pomocou unikátneho kódu generovaný systémom je možné dostať sa 

k súboru, ktorý daný užívateľ nevlastní. Nazdieľanie súboru je možné pomocou správy 

súborov po zahlásení jednoduchým zmenením boolean hodnoty v tabuľke files, ktorá 

obsahuje kompletné údaje o súboroch na disku serveru. Ku súborovým kódom má 

prístup len ich vlastník, prípadne administrátor. Ukážku je vidieť na obrázku 19. Po 

zadaní kódu systém prehľadá záznamy v databáze a vyhodnotí jeho platnosť. Po vložení 

platného kódu sú zobrazené informácie o danom súbore. Meno vlastníka, meno súboru, 

veľkosť dátum a čas uloženia na server. Následne je možné daný súbor stiahnuť. 

Systém pri sťahovaní pracuje v dvoch módoch.  Ak je užívateľ zahlásený do systému 

rýchlosť sťahovania bude podľa jeho privilégií. 

V prípade, že k súboru pristupuje anonymný 

návštevník rýchlosť sťahovania bude východzia 

podľa nastavenia aplikácie. Výhodu tohoto 

riešenia je možnosť sprístupniť osobné súbory 

v prípade nutnosti. 

Obr. 19: Sťahovanie súboru pomocou kódu 
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Nahrávanie súborov na server: 

Modul je dostupný po zahlásení sa do systému. Samotný upload je riešený pomocou 

Flash/JavaScript knižnice „SWF Upload“. Umožňuje simultánny prenos súborov, 

kontrolu veľkosti a typu súborov. Aplikácia je nastavená na maximálnu veľkosť 

súborov 500 MB a posielanie 5 súborov. Počas prenosu je nutné neobnovovať stánku 

a počkať na ukončenie prenosu inak sa prenos zlyhá. Priebeh prenosu je zobrazovaný 

graficky (viď obrázok 20).  

 
Obr. 20: Priebeh prenosu súboru na server 

 
Po ukončení prenosu aplikácia presunie súbory z TEMP do pracovného adresára 

užívateľa. Súbory sú tak prehľadne členené na pevnom disku serveru v prípade 

fyzického zásahu alebo pre zriadenie prístupu pomocou FTP alebo iných protokolov 

určených na prenos. Po presunutí súboru sú potrebné informácie v podobe vlastníka, 

mena, veľkosti, typu súboru spolu s časovým razítkom zaznamenané do databázy. 

Kompletná cesta k súboru na pevnom disku serveru spolu s kódom pre prístup sú taktiež 

zaznamenané. Všetky údaje sú uložené do databázovej tabuľky files. 



 30 

Manažment súborov a download: 

Pre použitie modulu je nutné zahlásenie sa do systému. Operuje s tabuľkou files v ktorej 

sú uložené kompletné údaje o všetkých súboroch. Súbory sú fyzicky uložené na pevnom 

disku serveru a do databázy sú ukladané len odkazy. Záznamy o súbore sú pridávané po 

úspešnom prenose súboru na server. Tabuľka obsahuje meno vlastníka, názov, typ, 

veľkosť [KB], dátum a čas vytvorenia, odkaz k tomuto súboru spolu s kódom pre 

prístup. Kolónka shared typu boolean určuje, či je daný súbor zdieľaný. Zmazaním 

záznamu je odstránený súbor z databázovej tabuľky a fyzicky odstránený z disku 

serveru. Editácia hodnôt je prevádzaná po kliknutí na príslušnú položku a vyplnení 

novej hodnoty. Pri administratívnom prístupe sú zobrazené pri výpise aj odkazy ku 

súborom. Bežnému účtu nieje táto možnosť sprístupnená z dôvodu utajovania 

informácií. Ako aj v predošlých moduloch sú samozrejmosťou zobrazovacie filtre 

v podobe triedenia a hľadanie podľa mena súboru alebo vlastníka súboru (len správca). 

Na rozdiel od správcu bežný užívateľ vidí len svoje súbory. Administrátor môže 

pristupovať ku všetkým súborom bez ohľadu či je daný súbor zdieľaný. Stiahnutie 

súborov prebieha priamo po kliknutí na meno súboru pomocou volania php skriptu. Ako 

parameter GET je skriptu poslaný kód súboru obsahujúci fyzický odkaz na súbor. Preto 

je nutné aby bol šifrovaný tajným kľúčom ktorý je definovaný v nastavení serveru. Po 

overení prístupových práv začne server prehliadaču posielať daný súbor. Rýchlosť 

sťahovania je obmedzená na 7 MB/s bez ohľadu akú rýchlosť má daný užívateľský účet 

definovaný v databázovej tabuľke. Obrázok 21 zobrazuje časť obsahu tabuľky files. 

 
Obr. 21: Obsah tabuľky files 
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9 Rozhranie Štatistiky 
Zobrazenie štatistických údajov v podobe grafov sú k dispozícií len pre určené 

výbery. K rozhraniu sa pristupuje pomocou navigačného menu a poskytuje výber medzi 

zobrazeniami: najväčšie súbory (Files – Size, Name), celková veľkosť súborov (Total 

File, Size), celková veľkosť zdieľaných súborov (Total Shared Size) jednotlivých 

užívateľov. Grafy sú generované dynamicky pomocou skriptu „graph.php“ pracujúcej s 

grafickou knižnicou GD. Veľkosť je prispôsobovaná automaticky vzhľadom na vstupné 

hodnoty. Vstupné hodnoty sú údaje z databáze volené podľa druhu zobrazovanej 

závislosti. Na obrázku 22 je vidieť štatistiku najväčších súborov. 

 
Obr. 22: Štatistika Largest Files 

  

Graf zobrazuje 6 najväčších súborov, ktoré sú uložené na servery. Na osy X sú 

zobrazené veľkosti jednotlivých súborov [KB]. Os Y zobrazuje veľkosti súborov 

v percentuálnom vyjadrení. Na vrcholku zobrazovanej hodnoty je meno súboru.  
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10 Záver 
V práci je popísaný základ aplikácie e-disk a jeho výhody. Programovanie bolo 

prevádzané pomocou PHP, voľne prístupnej databáze MySQL a knižnice Swf Upload 

určenej pre nahrávanie súborov na pozadí, zatiaľ čo je primárne vykonávaný PHP 

skript. Aplikácia umožňuje ukladanie a manažment súborov, zdieľanie medzi 

jednotlivými užívateľmi prípadne verejný prístup k súboru pomocou generovaného 

odkazu. Administratívne rozhranie je určené pre interakciu správcu so systémom. 

Obsahuje správu práv jednotlivých účtov a prideľovanie privilégií. Umožňuje nastaviť 

veľkosť adresného priestoru, rýchlosť sťahovania súborov zo serveru. V režime 

užívateľského prístupu je k dispozícií správa súborov a povolenie ich zdieľania. 

Následne systém generuje odkaz pre vyvolanie sťahovania súboru v prípade, že je súbor 

označený ako zdieľaný. Download takto označených súborov skrz kód súboru aj bez 

zahlásenia do systému. Pre zvýšenie prehľadnosti pri práce s tabuľkami sú k dispozícií 

sú rôzne filtre zobrazení, triedenia a vyhľadávanie. Pre oba režimy je možný prístup ku 

štatistikám v podobe grafov. Samozrejmosťou sú bežné operácie s databázou 

zahrňujúce vytvorenie, editáciu a mazanie. Pre prípad praktického využitia podobných 

informačných systémov bola  podrobne popísaná problematika elektronického 

bankovníctva pre prípad zpoplatenia služieb online systémom. 

 

V  spracovaní by bolo možné rozšíriť momentálny základ o nové užívateľské 

funkcie. Zavedenie skupín užívateľov, pridanie možnosti nastavenia viacerých 

adresárov pre ukladanie dát. Možnosť pravidelnej zálohy zvolených súborov mimo 

vyčlenený adresný priestor. Prístup na úložný priestor pomocou FTP. Pridanie ďalších 

informačných štatistík a ich grafické zobrazenie. Export týchto dát do súboru.  
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