VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION

DATABÁZOVÝ SYSTÉM PRO EVIDENCI
POŽADAVKŮ NA REGISTRACI DNS A DHCP
ZÁZNAMŮ
DATABASE SYSTEM FOR DNS AND DHCP REGISTRATION

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

DANIEL MARINOV

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

BRNO 2010

Ing. TOMÁŠ MACHO, Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií
Ústav automatizace a měřicí techniky

Bakalářská práce
bakalářský studijní obor
Automatizační a měřicí technika
Student:
Ročník:

Daniel Marinov
3

ID:
106619
Akademický rok: 2009/2010

NÁZEV TÉMATU:

Databázový systém pro evidenci požadavků na registraci DNS a DHCP záznamů
POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:
1. Seznamte se s problematikou databázového systému MySQL 5.x, jazyků PHP, Javascriptu a tvorby
dynamických WWW stránek.
2. Navrhněte koncepci databázového systému, který by umožňoval prostřednictvím webového rozhraní
zadávat požadavky na registraci zařízení v systému DNS a DHCP. Po schválení administrátorem musí
být DNS a DHCP záznamy uchovány v databázi tak, aby z databáze bylo možno generovat příslušné
zónové soubory pro DNS server Bind 9.x a ISC DHCP 4.x server.
3. Nakreslete ER diagramy a diagramy životních cyklů.
4. Informační systém naprogramujte a odlaďte .
DOPORUČENÁ LITERATURA:
1] DOSTÁLEK, Libor - KABELOVÁ, Alena. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5. akt.
vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2236-5.
[2] MASLAKOWSKI, Mark. Naučte se MySQL za 21 dní.1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. ISBN
80-7226-448-8.
[3] Šimůnek Milan. SQL kompletní kapesní průvodce. 1. dotisk. Praha: Grada,1999.247
s.ISBN80-7169-692-7.
Termín zadání:

8.2.2010

Vedoucí práce:

Ing. Tomáš Macho, Ph.D.

UPOZORNĚNÍ:

Termín odevzdání:

31.5.2010

prof. Ing. Pavel Jura, CSc.
Předseda oborové rady

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí
zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků
porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních
důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt
V této bakalářské práci jsem navrhl a realizoval aplikaci umožňující
spravovat záznamy DNS souboru prostřednictvím webového rozhraní. Pro realizaci
tohoto projektu jsem zvolil technologii PHP 5 a MySQL 5.0.
Výsledkem práce je aplikace, která umožňuje spravovat jednotlivá fyzická
zařízení a k nim příslušné DNS záznamy.
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Abstrakt
In this work, I designed and implemented an application able to manage DNS
records set through a Web interface. I chose PHP 5 and MySQL 5.0 technology for
this project.
The result is an application that allows you to manage individual physical
devices and their respective DNS records.

Key words
MySQL, DNS, databáze, PHP
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1.

ÚVOD

1.1

ÚVOD DO PROSTŘEDÍ NÁVRHU APLIKACE

V bakalářské práci se zabývám návrhem a realizací webové aplikace
umožňující správu jednotlivých zařízení umístěných v síti a k nim příslušejících
zónových záznamů DNS serveru.
V dnešní době představuje velká část internetových aplikací uživatelské
rozhraní ovládání databáze. U navrhované aplikace tomu nebude jinak. Využívání
webových rozhraní sebou přináší značné výhody, mezi které patří především
dostupnost. Přístup k webovému rozhraní je dán rozšířeností internetu, který
představuje celosvětovou síť propojených zařízení.
Prostředí internetu patří mezi jedny z nejdynamičtěji se rozvíjejících. Dochází
zde neustále ke vzniku nových technologií nebo vylepšení stávajících. Mezi jedny
z nejrozšířenějších patří PHP a MySQL. Ve vytvořené aplikaci právě využívám
těchto technologií pro dosažení požadovaného výsledku. Jazyk PHP jsem zvolil ve
verzi 5.0 podobně jako MySQL 5.0.
1.2

POŽADAVKY NA APLIKACI

Navržená aplikace by měla být dostupná prostřednictvím internetu. Přístup
k aplikaci je řízen pomocí oprávnění uživatelů, tak aby nemohl libovolný uživatel
internetu využívat webového rozhraní aplikace.
Systém doménových jmen využívající zónových souborů k ukládání dat je
pro přímou administraci uživatelem značně nepřátelský. Tato uživatelská nevlídnost
zónových souborů je dána, tím že jako hlavní identifikační prvek slouží IP adresa.
Navrhovaná aplikace neuchovává v databázi pouze data zónových souborů,
ale i data specifikující konkrétní zařízení. Toto opatření zajistí vyšší požadovanou
přehlednost pro uživatele. Aplikace je schopná generovat zónový soubor ve formátu
BIND 9.7.
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2.

DOMAIN NAME SYSTEM

2.1

POPIS SYSTÉMU DNS

V síti Internet je komunikace založena na rodině protokolů TCP/IP. Síťový
protokol IP zavádí unikátní číselné označení každého zařízení, které je do sítě
připojeno. Jedná se o tzv. IP adresu formátu IPv4, což je 32-bitové číslo, které si lidé
pro lepší čitelnost rozdělí na 4 části po 8 bitech a ty převedou do desítkové soustavy.
Využívá se také IPv6, který je následníkem IPv4.
Na Internetu se názvy k IP adresám nepřiřazují nastálo, ale jsou pojata jako
obecné jmenné označení místa v síti, tedy nikoliv výlučně jako pojmenování
konkrétního počítače. Těmto doménovým názvům se mohou dle potřeby příslušné IP
adresy měnit, pokud se mění fyzické umístění informací, které jsou s tímto názvem
spojeny. Skutečné umístění v síti tedy s názvem nesouvisí, na rozdíl od IP adres.
Struktura doménového názvu bývá spíše dána informacemi, tedy např. webovými
stránkami, které se pod tímto názvem schovávají (název firmy, označení zájmové
oblasti apod.).
Prostor doménových názvů na internetu je tvořen stromovou strukturou.
Kořenem stromu je jedna speciální doména, které se říká doména nultého řádu,
označuje se tečkou. Názvy přímých potomků každého uzlu musí být různé. Celý
doménový název je pak tvořen cestou od kořene k nějakému uzlu ve stromě, kde
skok mezi uzlem a jeho následovníkem na další úrovni je označen tečkou. Výsledné
jméno se píše opačným směrem, kořen je zcela vpravo. Doménám na druhé hladině
pod kořenem se říká doména první úrovně či doména nejvyšší úrovně (TLD – Top
Level Domain), např. doména cz. Doménám na další hladině se říká domény druhé
úrovně (SLD – Second Level Domain). [1]
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2.2

ZÓNOVÉ SOUBORY

Záznamy vedené na autoritativním DNS serveru jsou rozděleny do tzv.
zónových souborů. Každý takový soubor obsahuje záznamy o konkrétní doméně a
dále může obsahovat záznamy svých subdomén, pokud nemají samy vlastní zónové
soubory, či pro konkrétní subdomény specifikovat názvy autoritativních DNS
serverů, které obsahují její zónu. Server může odkazovat i sám na sebe, to znamená,
že subdoména má záznamy na stejném serveru, ale je pro ni vyhrazen vlastní zónový
soubor.
V nejpoužívanější implementaci DNS serveru – BIND – jsou zónové soubory
skutečně textové soubory v souborovém systému serveru, kde každý řádek odpovídá
jednomu DNS záznamu. Zóna se edituje prostým editováním tohoto souboru
libovolným textovým editorem, po dokončení změn administrátor voláním určitého
příkazu sdělí DNS serveru, že byla provedena změna, a server si soubor znovu načte
do paměti a začne propagovat aktualizované informace.[1]
2.3

TYPY ZÁZNAMŮ

Nejčastěji používané jsou následující typy zdrojových záznamů (v abecedním
pořadí):
• A (address record) záznam tohoto typu obsahuje IP adresu protokolu IPv4. Tyto
adresy jsou udržovány v lidsky čitelné formě (avšak v protokolu DNS jsou
předávány jako 32-bitové číslo).
• AAAA (IPv6 address record) jedná se o IP adresu protokolu IPv6.
• CNAME (canonical name record) záznam obsahuje jiné jméno pro jméno již
zavedené. Pokud pro nějakou doménu existuje tento záznam, nesmí pro ni
existovat žádný další.
• MX (mail exchange record) záznam uvádí doménový název mailserveru, na který
se má doručovat pošta pro tuto doménu. Před názvem serveru se uvádí priorita,
která má význam v případě, že MX záznamů pro jeden název je více. V takovém
případě se zkouší servery podle vzrůstajícího čísla priority (tj. největší prioritu má
server s nejnižším číslem) pokud nám server neodpoví, zkouší se další.
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• NS (name server record) tento typ záznamu slouží ke sdělení seznamu
autoritativních DNS serverů pro danou doménu. Uváděny jsou doménová jména
serverů, nikoliv IP adresy. Chce-li se zařízení spojit s autoritativním DNS
serverem nějaké domény, nejprve si na DNS serveru vyšší úrovně zjistí všechny
záznamy typu NS pro hledanou doménu, vybere si jeden z nich a zjistí si k němu
IP adresu, teprve pak může dojít ke spojení přes protokol DNS.
• PTR (pointer record) záznam umožňující překlad IP adres na doménová jména.
• SOA (Start Of Authority record) je speciální záznam, který se musí v každém
zónovém souboru vyskytovat právě jednou. Jedná se o jakousi hlavičku, která
obsahuje následující informace:
• MNAME – název primárního DNS serveru pro danou zónu
• RNAME – kontakt na správce zónového souboru. Uvádí se e-mailová adresa,
ve které je zavináč nahrazen tečkou.
• SERIAL – jedná se o číselný údaj, který udává verzi zónového souboru. Při
změně v záznamech se číslo navýší a sekundární DNS servery si při porovnání
s číslem, které mají uložené u sebe, zjistí, že došlo ke změně a že je třeba data
aktualizovat.
• REFRESH - počet sekund, po jejichž uplynutí od poslední kontroly či načtení
zóny z primárního DNS serveru provede sekundární server kontrolu sériového
čísla.
• RETRY - po zahájení zjišťování sériového čísla z předchozího bodu opakuje
požadavek na primární DNS server po uplynutí RETRY sekund, pokud se
předchozí požadavek nezdařil.
• EXPIRE - pokud se nedaří stáhnout sériové číslo z primárního DNS a od
posledního úspěšného pokusu uplynulo EXPIRE vteřin, je zóna považována za
neplatnou a sekundární DNS server by ji měl vyřadit ze svých záznamů.
• MINIMUM – položka představuje především TTL
TTL pro negativní cachování – doba, po kterou si cachovací DNS servery
pamatují, že nějaký záznam neexistuje. [1]
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3.

DATABÁZOVÝ SYSTÉM MYSQL

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Jeho
hlavními autory jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je považován za
úspěšného průkopníka dvojího licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí
GPL, tak pod komerční placenou licencí.
MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá pomocí jazyka
SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s
některými rozšířeními.
Název SQL je zkratkou úsloví Structured Query Language. Je to akronym
používaný výhradně

v souvislosti

s komunikací

s databázemi.

Každý větší

databázový systém používá dotazovací jazyk SQL a ani MySQL není v tomto ohledu
výjimkou. Jazyk SQL byl vytvořen krátce potom, co dr. E. F. Codd na počátku
sedmdesátých let přišel s teorií relačních databází. [3]
Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS
Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o
volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných
databázích. Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a
Apache jako základní software webového serveru.
MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu
některých zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna
nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou
doplňovány teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uživatelům produktu
– programátorům webových stránek – již poněkud scházet.[2]
3.1

POROVNÁNÍ MYSQL S JINÝMI SYSTÉMY

Pokud bych měl porovnat sám podle svých zkušeností produkt MySQL a
Microsoft SQL server pak bych zde viděl poměrně zřetelné rozdělení. MySQL
používám ve valné většině pro databáze menších objemů a složitostí určených
především pro internet. Hlavním důvodem oblíbenosti MySQL v této oblasti je jeho
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licenční politiky GPL. Rozsáhlé databáze s velkými objemy dat a četností přístupů
jsou dominantou Microsoft SQL serveru.
Často dochází k porovnání MySQL s PostgreSQL, která je poněkud
opomíjená a spíše neznámá. Většina lidí vytvářejících databáze pro internetové
stránky zná pouze MySQL a jen základní příkazy. MySQL 5 je rychlejší v operacích
s malou složitostí nad malým objemem dat, ale se zvyšováním zátěže dochází
k velkému pádu výkonnosti. PostgreSQL je často chválena za své přednosti, ale její
velkou nevýhodou je právě malá rozšířenost a podpora mezi poskytovateli prostoru
na internetu webovým stránkám. Označit systém jako méně úspěšný si mohu dovolit
pokud jako měřítko použiji rozšířenost.
V tomto porovnání píši obecně rozšířené mínění, nejedná se o porovnání na
základě série testů, protože výsledky testování jsou pouze zkrácené závěry plynoucí
z pochopení architektury systému.
3.2

ENGINE

MySQL ukládá každou databázi do podadresáře svého datového adresáře na
podkladovém souborovém systému. Když vytvoříte nějakou tabulku, MySQL uloží
definici tabulky do souboru .frm, který má název shodný s názvem tabulky. Pokud
tady vytvoříte tabulku nazvanou MyTable, MySQL vytvoří definici tabulky jako
soubor MyTable.frm. Protože MySQL používá při ukládání definic databázi a
tabulek souborový systém, otázka rozlišování velikosti písmen je závislá na
platformě. Každý úložný engine ukládá data, tabulky a indexy jinak, definici tabulky
ovšem zpracovává samotný server.[2]
3.3

INNODDB

InnoDB byl navržen pro zpracování transakcí – konkrétně pro zpracování
mnoha krátkodobých transakcí, které se obvykle potvrzují a jen málokdy anulují.
V současné době patří mezi nejpopulárnější úložné enginy pro ukládání transakcí.
Jeho výkonnost a možnost automatického zotavování po havárii ho nicméně učinily
populárním i pro potřeby netransakčních úložišť.
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InnoDB ukládá svá data do série jednoho nebo několika datových souborů,
kterým se dohromady říká tabulkový prostor (tablespace). Je to v podstatě černá
skříňka, kterou InnoDB spravuje zcela sám. InnoDB umí svůj tabulkový prostor
budovat na neprezentovaných diskových oblastech (raw parttions).
InnoDB používá MVCC, aby dosáhl vysoké souběžnosti a implementuje
všechny čtyři standardní izolace SQL. Výchozí úroveň izolace je REPEATABLE
READ. Také se používá strategie uzamykání příštího klíče (next-key-locking), která
v této úrovni izolace zabraňuje fantomovému čtení. InnoDB totiž neuzamkne pouze
ty řádky, jichž se týká dotaz, ale také uzamkne prázdná místa ve struktuře indexu,
čímž zabrání tomu, aby se mohly vkládat fantomové řádky.
Tabulky InnoDB jsou vybudovány na clusterovém indexu. Struktura indexů
InnoDB jsou velmi odlišné od struktur, které se používají v ostatních úložných
enginech MySQL. Důsledkem je, že poskytuje velmi rychlé vyhledávání podle
primárního klíče. Sekundární indexy (tj. indexy, které nejsou primárním klíčem )
ovšem obsahují sloupce primárního klíče, takže pokud máte velký primární klíč,
ostatní klíče budou také velké.
Kromě výbavy, která umožňuje vysokou souběžnost, je další populární funkcí
InnoDB omezení cizích klíčů (foreign key coinstrants), již MySQL server
neposkytoval. InnoDB dále poskytuje mimořádně rychlé vyhledávání podle hodnot
primárního klíče.
InnoDB má řadu interních optimalizací. Patří mezi ně prediktivní čtení
napřed(read-ahead), jímž se data do zásoby načítají z disku, adaptivní hashovaný
index, který automaticky buduje hashované indexy v pamětí pro potřeby velmi
rychlého vyhledávání, nebo speciální buffer, jímž se urychluje vkládání řádků (insert
buffer).[2]
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4.

SKRIPTOVACÍ JAZYK PHP [3]

Označeni PHP je zkratkou anglické fráze „Personal Home Page". Tuto
technologii vytvořil v roce 1994 Rasmus Lerdorf proto aby mohl sledovat aktivity
návštěvníků na svých stránkách.
S postupným nárůstem užitečnosti a možností této technologie (postupně se
začala prosazovat ve stále profesionálnějších řešeních) se ujal název „PHP:
Hypertext Preprocessor".
Podle oficiální webové prezentace PHP, kterou najdete na adrese
www.php.net, byl „PHP vloženým skriptovacím jazykem".
To znamená, že jej lze vložit přímo do kódu HTML, díky čemuž je vývoj
dynamických webových prezentací snáze dostupný. PHP je navíc skriptovací. Jazyk
PHP je navržen, aby vykonal určitou činnost jako reakci na výskyt určité události například když uživatel odešle vyplněný formulář nebo přejde na určitou adresu
URL.
Důležité také je, že PHP je technologie nezávislá na platformě, určena pro
servery. To, že jde o serverovou technologii, znamená, že vše, co se v kódu PHP
odehrává, se odehrává na serveru. Fakt, že jde o technologii nezávislou na platformě,
znamená, že jazyk PHP lze používat na většině operačních systémech včetně
systému Microsoft Windows, Unix (v mnoha jeho variantách včetně Linuxu) a
Macintosh. Ještě důležitější je však skutečnost, že skript napsaný na jednom serveru
bude fungovat prakticky bez úprav (nebo s minimálními změnami) také na jakémkoli
jiném serveru.
Při psaní této práce jsem ke tvorbě skriptů používal verzi PHP 4.3.3 ,která je
součástí phpMyAdmin 2.5.3. Případné problémy při zkoušení těchto skriptů může
způsobit rozdílnost použitých verzí programů.
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5.

STRUKTURA APLIKACE

Aplikace je rozdělena do několika oddělených bloků, které tvoří hlavní menu
programu.Hlavní menu je prvek tvořený sloupcem tlačítek v levé části obrazovky,
kde jednotlivá tlačítka představují vstup do jedné z hlavních funkcí programu.
Tlačítka jsou zobrazena podle stupně oprávnění přihlášeného uživatele. Uživatel
s oprávněním uživatel má přístupné funkce:
• Obecná žádost
• Zařízení
• Žádost registrace zařízení
• Opustit
Uživatel s oprávněním administrátor má k dispozici funkce:
• Obecné žádosti
• Administrace uživatelů
• Registrace uživatele
• SOA záznamy
• Zařízení
• Nastavení systému
• RR věty
• Zónový soubor
• Vyřízení žádosti
• Domény
• Opustit
Uživatel s oprávněním superadministrátora disponuje všemi funkcemi jako
administrátor, ale navíc má možnost pracovat se všemi uživatelskými účty v sekci
administrace uživatelů.
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Obrázek 1 Celkový diagram datových toků
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V diagramu je patrná příslušnost jednotlivých práv k procesům, jejich další
rozvětvení popíši na formulářích aplikace.
5.1

ŽIVOTNÍ CYKLUS

Životní cyklus představuje možné stavy, do kterých se může daná entita
dostat prostřednictvím navrhovaného systému.
V databázi se nalézá celá řada životních cyklů entit, ale většina z nich je
tvořena pouze dvěma stavy a to aktivní a neaktivní. Stav neaktivní reprezentuje
odstraněná data naproti tomu stav aktivní je jeho opakem.
5.2

ŽIVOTNÍ CYKLY ENTYT

Prvním krokem životního cyklu zařízení je uživatelova volba vzniku zařízení.
Následující kroky jsou čistě záležitostí administrátora, který může zařízení uvést do
stavu schválený nebo neplatný.

Obrázek 2 Životní cyklus entity zařízení
Životní cyklus zařízení je jako jediný umístěn v tabulce Stav zbývající životní cykly
mají obecnou definici, která není uložena v databázi.
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Obrázek 3 Životní cyklus entity zpráva

Obrázek 4 Životní cyklus entity domény

Obrázek 5 Životní cyklus entity jménaSítě
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Obrázek 6 Životní cyklus entity zařízeníTyp

Obrázek 7 Životní cyklus entity MacAdresa

Obrázek 8 Životní cyklus entity ZaznamRR
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Obrázek 9 Životní cyklus entity ZařízeníBudova

Obrázek 10 Životní cyklus entity telefonMistnosti
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6.

OVLÁDÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

6.1

PŘÍSTUP K WEBOVÉMU ROZHRANÍ APLIKACE

Přístup k aplikaci je zajištěn přes přihlašovací formulář dotazující se na
uživatelské jméno a heslo. Získání přihlašovacích údajů zprostředkovávají
administrátoři aplikace, ale cestou jinou touto aplikací nezajišťující.
6.1.1 Přihlášení uživatele
Funkce přihlášení tvoří vstupní bod do internetové aplikace. Pro úspěšné
přihlášení musí uživatel zadat správnou kombinaci hesla a uživatelského jména, která
mu byla přidělena administrátorem. Pokud uživatel správně zadá přihlašovací údaje
bude přihlášen do systému. Přihlášení se projeví, tak že uživateli bude zobrazena
hlavní stránka aplikace s hlavním panelem v levé části obrazovky. Přihlášení
uživatelé jsou systémem identifikováni pomocí uživatelské relace.
6.1.2 Odhlášení uživatele
Přihlášený uživatel má možnost se kdykoli odhlásit pomocí tlačítka
umístěného v hlavním panelu. Funkce odhlášení spočívá v odstranění uživatelské
relace. Odhlášený uživatel se samozřejmě může kdykoli opět přihlásit.
6.2

FUNKCE UŽIVATELE

Uživatel je v systému nejnižší možné oprávnění, které může pouze iniciovat
vznik nových zařízení pomocí zasílání žádostí administrátorům o vznik zařízení.
Uživatel s tímto oprávněním má dále možnost žádat o změny vlastností jednotlivých
zařízení prostřednictvím obecných žádostí zasílaných administrátorům.
K dispozici je i kompletní seznam zařízení s konkretizací až po IP adresy, ale
neumožňující jakoukoli editaci. V tomto seznamu je také možné vytvářet obecné
žádosti prostřednictvím, kterých jsou administrátoři žádáni o editaci zařízení.
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6.2.1 Obecná žádost
V seznamu zařízení určeného pro uživatele je odkaz směrující na stránku pro
vytvoření žádosti. Tento odkaz je umístěn v každé vrstvě seznamu zařízení (detail
zařízení, detail Mac adresy, detail IP adresy).

Obrázek 11 Formulář obecné žádosti
V poli pro text žádosti je již před vyplněná identifikace zařízení, která je
závislá na tom v jakém místě seznamu se zvolila obecná žádost. Například pokud
zvolíte v detailu zařízení obecnou žádost identifikace bude obsahovat mac adresu a
ip adresu, nebo pokud je zvolena obecná žádost z detailu zařízení nebude obsahovat
žádnou identifikaci. Tato funkce záměrně nutí uživatele k tomu, aby obecné žádosti
vytvářel v seznamu zařízení v příslušném detailu prvku o jehož editaci uživatel žádá.

6.2.2 Seznam žádostí uživatele
Funkce zprostředkovává přehled podaných obecných žádostí uživateli a
umožňuje jejich odstranění.

Obrázek 12 Formulář seznamu obecných žádostí uživatele
Stav ve kterém se žádost nalézá je indikován ve sloupci Stav a také barvou pozadí
daného řádku. Sloupec ID zarizeni nemá vypovídací hodnotu, ale slouží pro
navigování uživatele odkazy do detailu žádosti.
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Obrázek 13 Formulář detailu obecné žádosti uživatele
V detailu je možné si prohlédnout zobrazené informace a případně odstranit žádost.
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6.2.3 Seznam zařízení
Seznam zařízení je ústředním prvkem celé aplikace, protože umožňuje
uživatelům prohlížet jednotlivá zařízení a sledovat závislosti mac adres a ip adres.

Obrázek 14 Diagram datových toků modulu zařízení
Funkce je dostupná pod tlačítkem Zarizeni v hlavním menu. První
obrazovkou je formulář na vyhledávání.
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Obrázek 15 Formulář vyhledávání zařízení
Umožňuje nevyplnit žádný údaj což interpretuje vyhledáním všech zařízení
bez omezující podmínky. Vyhledávání v databázi je vytvořeno funkcí like díky, které
uživatel může zadat pouze část hledaného řetězce a zbývající nahradit znakem
procenta. Po stisknutí tlačítka hledat zarizeni je zobrazen seznam zařízení.

Obrázek 16 Formulář seznamu nalezených zařízení
Seznam zařízení umožňuje zobrazit detail zařízení se všemi podrobnostmi o zařízení.
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Obrázek 17 Diagram datových toků seznamu zařízení
Detail zařízení je přístupný pod odkazem ve sloupci Jmeno rozhrani.

Obrázek 18 Formulář detailu zařízení
Každé zařízení může mít své mac adresy, jejichž seznam ke každému zařízení je
zpřístupněn odkazem ve sloupci Mac adresa seznamu zařízení.

29

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně

Obrázek 19 Formulář seznamu mac adres

Obrázek 20 Diagram datových toků seznamu mac adres
Seznam mac adres je tvořen tabulkou s třemi sloupci, kde druhý sloupec
zprostředkovává odkazem detail mac adresy.

Obrázek 21 Formulář detailu mac adresy
Editovatelné pole je uživateli zobrazeno, ale práce s tímto polem je umožněna pouze
administrátorům.
Třetí sloupec tabulky seznamu mac adres obsahuje odkaz vedoucí na seznam
ip adres příslušné mac adresy.
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Obrázek 22 Formulář seznamu ip adres

Obrázek 23 Diagram datových toků seznamu zařízení
V druhém sloupci této tabulky je odkaz na detail samotné ip adresy.

Obrázek 24 Formulář detailu ip adresy
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V tomto formuláři jsou opět editovatelná pole, ale jejich použití je přístupné pouze
administrátorům. Vedle editovatelného pole ip adresy se nachází odkaz zobrazující
seznam ip adres existujících v dané síti.

Obrázek 25 Formulář výběru vhodné ip adresy
Tlačítko vyhledat IP slouží pro potvrzení existence či neexistence hledané ip
adresy.
6.2.4 Žádost o registraci zařízení
Žádost o registraci zařízení je funkce reprezentovaná formulářem dostupným
z hlavního menu pod tlačítkem Zadost registrace zarizeni.

Obrázek 26 Formulář žádosti o registraci zařízení
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Na tomto formuláři uživatel doplní všechny možné informace na základě, kterých je
zformulována žádost pro administrátory, kteří ji mohou schválit či zamítnout.
Výsledek posouzení administrátorem se uživatel dozví prostřednictvím seznamu
zařízení, kde vznikne nové zařízení při kladném zhodnocení.
6.3

FUNKCE ADMINISTRÁTORA

Administrátor má k dispozici některé funkce stejné jako uživatel, ale navíc
disponuje řadou rozšíření.
6.3.1 Seznam obecných žádostí
Administrátor zde vidí všechny podané obecné žádosti a opět se může odkazy
ve sloupci ID zarizeni navigovat do detailu žádosti.

Obrázek 27 Formulář seznam obecných žádostí administrátorů

Obrázek 28 Formulář detail obecné žádosti administrátora
V detailu obecné žádosti je možné žádost povolit nebo zamítnout pomocí dvou
tlačítek.
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6.3.2 Administrace uživatelů
Administrace uživatelů je jediný nástroj v aplikaci umožňující práci
s uživatelskými účty. Zde je možné editovat libovolné informace o uživatelích.

Obrázek 29 Formulář administrace uživatelů
Pole heslo nezobrazuje uložená hesla, ale pouze slouží k zadání nového hesla.
V databázi

jsou

hesla

skladována

v zakódované

podobě

pomocí

funkce

PASSWORD().
Obrázek 30 Formulář administrace uživatelů
6.3.3 Registrace uživatele
Registrace uživatele je formulář, do kterého administrátor zadá uživatelovi informace
a pro jeho odeslání stiskne tlačítko Odeslat informace.

Obrázek 31 Formulář registrace uživatele
6.3.4 Editace SOA záznamů
Editace SOA záznamů je základní volba pro nastavení zónového souboru. Ve
formuláři jsou již v editovatelných polích načtené aktuální hodnoty, vyčtené
z databáze.
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Obrázek 32 Formulář editace SOA záznamu
6.3.5 Seznam zařízení
Seznam zařízení pro administrátora je stejný jako pro uživatele, ale nabízí
další možnosti.
V seznamu zařízení nalezených prostřednictvím formuláře pro vyhledávání je
zobrazen odkaz pro vytvoření nového zařízení.

Obrázek 33 Formulář vytvoření nového zařízení administrátorem
Tímto formulářem mohou administrátoři vytvářet zařízení bez nutnosti čekat na
žádost od uživatelů.
Detail zařízení umožňuje provádět změny následujících položek:
• Evidencni cislo
• Popis zarizeni
• Umisteni zarizeni
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• Typ zarizeni
• Domena
Součástí detailu zařízení je také tlačítko s funkcí odstranit zařízení.
Detail mac adresy a ip adresy umožňuje nyní ukládat provedené změny do
databáze. V seznamu mac adres je volba pro vytvoření nové mac adresy a stejně tak
v seznamu ip adres je možné vytvářet nové ip adresy.

Obrázek 34 Formulář vytvoření nové ip adresy

Obrázek 35 Formulář vytvoření nové mac adresy

6.3.6 Nastavení systému
Funkce pro nastavení systému se dají rozdělit na část editace umístění a část
editace typu zařízení.
Změny umístění je možné provádět jako editaci již existujícího nebo
vytvoření nového umístění. Například pro vytvoření nové místnosti je nutné zvolit
budovu a stisknout tlačítko Editace místnosti. V zobrazeném formuláři
vyplnit pole nová místnost a stisknout tlačítko Ulozit mistnost. Pro editování
již existující místnosti je nutné vybrat z roletek budovu i místnost a opět stisknout
tlačítko Editace mistnosti. V následujícím formuláři se vyplní pole nová
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místnost a stiskem tlačítka Ulozit zmeny místnosti dojde ke změně názvu
místnosti. Obdobný postup platí i pro budovu a telefon.
Provádět změny typů zařízení je možné ve formuláři pod odkazem Typy
zarizeni.

Obrázek 36 Formulář editace umístění

Obrázek 37 Formulář editace typu zařízení
6.3.7 Editace RR vět
Záznam zónového souboru je jednoznačně určen celým doménovým jménem
a proto v úvodním formuláři této části aplikace se volí jméno zařízení a doména ve
které se vyskytuje. Po odeslání zvolených údajů následuje volba typu záznamu, který
chceme editovat:
• HINFO
• MX
• NS
• CNAME
• TXT
Volbou jedné z těchto možností se otevře příslušný formulář, který umožňuje volbu
konkrétního záznamu jeho odstranění nebo editaci.

Obrázek 38 Formulář editace záznamu typu HINFO
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Obrázek 39 Formulář editace záznamu typu MX

Obrázek 40 Formulář editace záznamu typu NS

Obrázek 41 Formulář editace záznamu typu CNAME

Obrázek 42 Formulář editace záznamu typu TXT

6.3.8 Zónový soubor
Funkce je tvořena pouze jediným odkazem, který vede na textový soubor
obsahující zónový soubor.

6.3.9 Vyřízení žádosti o registraci zařízení
Funkce tvoří část řetězce spojující uživatele a administrátory prostřednictvím
vytváření a vyřizování žádostí. Na formuláři je vidět seznam s žádostmi čekajícími
na vyřízení. Při zvolení odkazu ve sloupci tabulky Jmeno zarizeni je zobrazen
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ve stejném formuláři detail žádosti. Takto zobrazenou žádost je možné zamítnout
nebo povolit příslušnými tlačítky.

Obrázek 43 Formulář pro vyřízení registrace zařízení

6.3.10 Editace domén
První formulář slouží k vytváření nových domén, které jsou popsány jménem
domény a sítě. Síť je nutné popsat ještě rozsahem ip adres.

Obrázek 44 Formulář pro vytvoření nové domény
Odkaz v horním rohu formuláře směřuje na formulář pro editaci již existujících
domén. Ve kterém je možné změnit pouze jméno domény.
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Obrázek 45 Formulář editace domény
Stiskem tlačítka Editace site je možné přidávat nebo odstraňovat z domény sítě
prostřednictvím následujícího formuláře.

Obrázek 46 Formulář pro editaci sítě
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7.

DATABÁZOVÝ MODEL

7.1

TABULKY S DATY UŽIVATELŮ

Tato část databáze se skládá ze třech tabulek a to:
• Uzivatele
• Prava
• Prava_has_scripty
• scripty
• SpojUzivateleRozsahyIpAdres
• RozsahyIpAdres
Hlavní tabulkou je tabulka Uzivatele, která ukládá informace o
uživatelích získaných prostřednictvím procesu registrace. Tabulka Prava sdružuje
všechna oprávnění v tomto systém.
Možná oprávnění jsou:
• Uživatel
• Administrátor
• Superadministrátor
Tabulky scripty spojená s tabulkou Prava definuje pro každé oprávnění seznam
obrazovek (internetových stránek), které může uživatel s daným oprávněním
zobrazit. Jak je patrné z databázového modelu je tento systém poněkud omezenější,
protože neumožňuje definovat jednomu uživateli více oprávnění, avšak plně
vyhovující. Tabulka RozsahyIPadres, vytváří možnost každému uživateli
přiřadit rozsah ve kterém může vytvářet IP adresy. Tato možnost je pouze teoretická,
protože není implementována do systému úložných rutin a nemá přístup
z internetového rozhraní. Zbývající tabulky v této části databáze jsou tabulky
spojovací, které transformují vazbu N:M na 1:M, protože vazba N:M není
realizovatelná.
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Obrázek 47 Databázové tabulky s daty uživatelů
7.2

TABULKY S DATY ZAŘÍZENÍ

Databázové tabulky náležící této části databáze jsou:
• UmisteniZarizeni
• ZarizeniBudova
• ZarizeniUcebna
• TelefonMistnosti
• Zarizeni
• ZarizeniTyp
• Domeny
• jmenaSite
• MacAdresa
• Stav
• tabulkaPrechodu
V tabulkách ZarizeniBudova, ZarizeniUcebna a TelefonMistnosti
je sdružena informace o fyzickém umístění zařízení, které je popsáno jménem
budovy, místnosti a telefonem místnosti. Tyto tabulky jsou zastřešeny tabulkou
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UmisteniZarizeni, která neobsahuje informace, ale umožňuje rozšíření
databázového modelu pro širší popis umístění zařízení.
Tabulka zarizeni je ústřední tabulkou celé databáze, ve které jsou přímo
umístěny informace o jednotlivých zařízení nebo zprostředkovaně pomocí cizích
klíčů.
Seznam typů zařízení je umístěn v tabulce ZarizeniTyp, která je spojena
vazbou s tabulkou Zarizeni.
Tabulky jmenaSite a Domeny byly přidány do databázového modelu, protože
bylo nutné přidat systému možnost sdružovat jednotlivé IP adresy do sítí. Sítě jsou
popsány svým jménem, typem IP adresy (IPv4,IPv6), rozsahem IP adres a svou
příslušností k doméně. Všechna zařízení při svém vzniku mají již definovanou
příslušnou síť patřící dané doméně.
Každé zařízení má svou mac adresu, která je uložena v tabulce MacAdresa.
K tabulce Zarizeni přísluší, také tabulka Stav, která definuje jednotlivé stavy
životního cyklu entity. Tato tabulka má obecné použití pro všechny tabulky
v databázi, ale je reálně využívána pouze pro tabulku Zarizeni. Sloupce ostatních
tabulek v jejichž názvu figuruje stav využívají dvoustavového životního cyklu,
který není v databázi popsán daty, ale přesto je využíván v řadě tabulek.
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Obrázek 48 Databázové tabulky s daty o zařízeních
7.3

TABULKY S DATY ZÓNOVÉHO SOUBORU

Databáze je navržena na práci s jedním zónovým souborem, ale případné
rozšíření na více zónových souborů je možné. Tato část databáze je vytvořena na
odborném základě znalosti RR vět zónového souboru.
Součástí jsou tabulky:
• ZaznamRR
• TypyZaznamuRR
• ZoneFile
• TypyRRZaznamu
• TXT_HINFO_CN
• TypyZaznamuRRIP
• TypyZaznamuRRSOA
• EmailMx
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• Mx
• PrioritaMx
V této

části

databáze

označím

za

ústřední

tabulky

ZaznamRR

a

TypyZaznamuRR mezi kterými je vazba 1:1. Tyto dvě tabulky vytvářejí jakýsi
zásobník do kterého se vkládají jednotlivé typy záznamů (AAAA, A, MX, …).
Zbývající tabulky specifikují vkládaný záznam prostřednictvím svých cizích klíčů.
Tabulka ZoneFile je tabulkou, která v tomto systému nemá valného významu,
ale předznamenává možnost rozšíření databázového systému na více zónových
souborů. V současném stavu tabulka uchovává pouze konstantu, protože systém
neumožňuje práci s více zónovými soubory.
Druhou tabulkou svým funkčním významem za tabulkami ústředními je v této
části databáze tabulka TypyZaznamuRRIP, která je součástí cesty přes tabulky,
kterou je spojena část databáze s daty zařízení s touto částí obsahující data zónových
souborů. Tato tabulka přiřazuje mac adresám IP adresy a současně vytváří svými
záznamy data A a AAAA záznamů.
Dalšími tabulkami, také společně vytvářející nový typ záznamu jsou tabulky
EmailMx, Mx a PrioritaMx. Tyto tabulky vytvářejí záznam typu MX, který
sdružuje data o emailu správce a jeho prioritě.
V systému doménových jmen má výsadní postavení SOA záznam, který je
v databázi reprezentován tabulkou TypyZaznamuRRSOA. Tento typ záznamu se
může v daném zónovém souboru vyskytovat pouze jednou a to v tomto případě
znamená, že tabulka bude mít vždy pouze jeden záznam.
Tabulka TXT_HINFO_CN v sobě uchovává záznamy typu TXT, HINFO a
CNAME, které uchovává v podobě řetězce a jeho význam mu je přiřazen relací
s tabulkou TypyZaznamuRR zprostředkující vazbu s tabulkou TypyRRzaznamu.
Na závěr je tu poslední tabulka nevytvářející žádný konkrétní záznam, ale
uchovávající seznam typů záznamů, které systém rozlišuje.
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Obrázek 49 Databázové tabulky s daty zónových souborů
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8.

DATABÁZOVÉ RUTINY APLIKACE

8.1

ULOŽENÉ RUTINY

Uložená rutina je sada příkazů SQL, která je uložena na databázovém serveru
a vykonává se tak, že se zavolá prostřednictvím dotazu názvem, který jí byl přiřazen.
V mnohém je to obdoba funkce, protože ta také zapouzdřuje nějakou sadu příkazů,
které se vykonají poté, co se funkce zavolá svým názvem. Uložená rutina se dá
udržovat za bezpečnými zdmi databázového serveru a na kód aplikace nemusíte ani
sáhnou.[4]
8.2

VÝZNAM ULOŽENÝCH RUTIN V APLIKACI

Většina kódu komunikující s databází je napsána právě v úložných rutinách,
které jsou uloženy v databázi serveru. Tímto krokem jsem rozdělil aplikaci do části:
• Databázový model
• Schéma úložných rutin
• Webové rozhraní
V kódu PHP je uložena malá část databázových dotazů, pro které jsem považoval
vytváření samostatné rutiny za zbytečné. Příkladem může být dotaz dynamicky se
skládající při uživatelském vyhledávání.
V následujících podkapitolách uvedu seznam a stručný popis nejdůležitějších
rutin.
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8.3

48

ULOŽENÉ RUTINY PRACUJÍCÍ S DATY ZÓNOVÉHO
SOUBORŮ

Základní rutiny pracující s tabulkami ZaznamRR, TypyZaznamuRR,
TypyRRZaznamu.
• ulozit_RR - vytvoření záznamu v souvisejících tabulkách (ZaznamRR,
TypyZaznamuRR). Tato rutina je využívána ve všech rutinách vytvářejících
nový záznam.
• odstranit_name – odstraní změnou stavu všechny záznamy v tabulce
ZaznamRR, které mají stejné doménové jméno jako vstupní parametr funkce
(volá odstranit_ns).

• odstranit_cname – fyzické mazání záznamu typu cname v tabulkách
TXT_HINFO_CN, ZaznamRR, TypyZaznamuRR
• ulozit_cname – vytvoření nového záznamu typu cname (volá ulozit_RR)

-

• odstranit_txt

fyzické

mazání

záznamu

TXT

v tabulkách

TXT_HINFO_CN, ZaznamRR, TypyZaznamuRR
• ulozit_txt – vytvoření nového záznamu typu TXT (volání ulozit_RR)

• odstranit_hinfo

-

fyzické

mazání

záznamu

HINFO

v tabulkách

TXT_HINFO_CN, ZaznamRR, TypyZaznamuRR
• ulozit_hinfo

–

vytvoření

nového

záznamu

typu

HINFO

(volání

ulozit_RR)

• odstranit_MX – fyzické mazání záznamu MX v tabulkách Mx, EmailMx,
PrioritaMx, ZaznamRR, TypyZaznamuRR
• ulozit_MX - vytvoření nového záznamu typu MX (volání ulozit_RR). Tato
rutina pracuje navíc s tabulkami EmailMx, PrioritaMx a Mx.
• nacti_MX – funkce vrací záznam typu MX k danému doménovému jménu
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• odstranit_ns – mazání NS záznamu změnou stavu v tabulce ZaznamRR
• ulozit_ns – ověří zda neexistuje již stejný záznam a uloží nový záznam typu
NS (volání ulozit_RR , nacti_ns)
• nacti_ns – načte seznam NS záznamů k danému doménovému jménu

• ulozit_ip – po provedení kontrol uloží IP adresu a vytvoří nový záznam (volá
ulozit_RR)
• zmenit_IP

–

provádí

update

záznamu

v tabulce

ZaznamRR

a

TypyZaznamuRRIP

• ulozit_SOA – především provádí update již existujícího záznamu v tabulce
TypyZaznamuRRSOA.
• nacti_SOA

–

načte

kompletní

záznam

typu

SOA

z tabulky

TypyZaznamuRRSOA

• nacti_zonefile – načte jeden řádek dat popsaný svým typem a id záznamu
ze všech tabulek s daty zónových souborů.
8.4

ULOŽENÉ RUTINY PRACUJÍCÍ S DATY ZAŘÍZENÍ

Tato skupina rutin pracuje především s daty uloženými v tabulce zařízení a
tabulkách k ní bezprostředně přilehlých. Některé rutiny, ale potřebují pracovat s daty
i v tabulkách umístěných v jiné části databáze a to jim je umožněno prostřednictvím
volání příslušných rutin.
• odstranit_domena – smaže příslušnou doménu se sítěmi a zařízeními
využívá procedury odstranit_zarizeni. Mazání je prováděnou změnou
stavu příslušných záznamů.
• ulozit_domena – procedura uloží doménu a síť v tabulkách Domeny a
jmenaSite
• zmenit_domenaZarizeni – procedura provádí pouze změnu názvu domény
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• ostranit_sit – odstraní změnou stavu danou síť a příslušná zařízení (volá
odstranit_zarizeni)
• ulozit_sit – procedura vytvoří novou síť k dané doméně v tabulce
jmenaSite

• ulozit_zarizeni – procedura uloží zařízení vytvořené administrátorem nebo
prostřednictví žádosti uživatele. Tento proces se skládá z vytvoření zařízení, mac
adresy a ip adresy.
• odstranit_zarizeni – základní procedura provádí mazání zařízení
kaskádním voláním procedur odstranit_mac, odstranit_name. Tato
procedura je zároveň využívána všemi vyššími vrstvami procedur. Například se
volá pro smazání domény nebo sítě.

• ulozit_mac – uloží mac adresu do tabulky MacAdresa
• odstranit_mac – odstraní mac adresu a všechny příslušné ip adresy (volá
odstranit_name)
• zmenit_mac – provede změnu mac adresy v tabulce MacAdresa
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9.

USPOŘÁDÁNÍ ADRESÁŘŮ TVOŘÍCÍCH
APLIKACI

Aplikace se skládá z adresářů:
• forms – obsahuje veškeré skripty vytvářející formuláře
• kod – obsahuje skripty sdružující funkce využívané napříč aplikací
• style – obsahuje jediný soubor a to css pro nastavení kaskádových stylů
Adresář forms se dále dělí na jednotlivé moduly (adresáře), které sdružují skripty
tvořící formuláře spojené svou blízkou vzájemnou návazností z pohledu uživatele.
• modul_SOA
• modul_zarizeni
• modul_uvod
• modul_uzivatele
• modul_obecnaZadost
• modul_seznamZadostiUzivatele
• modul_MX
• modul_zadostZarizeni
• modul_vyrizeniReg
• RR
• zoneFile
• modul_novaData
• modul_domeny
Adresář kromě jednotlivých modulů obsahuje samostatné skripty vkládané do velké
části modulů.
• index.php
• login.php
• opustit.php
• VypisZonefile.php
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Skripty tvořící obrazovou strukturu stránek:
• hlava.inc
• pata.inc
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10. ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit funkční aplikaci umožňující spravovat
záznamy zónových souborů běžně spravovaných DNS serverem. Aplikace se
nepokouší být stejně efektivní jako zónový soubor, ale je kladen větší důraz na
komfort obsluhy. Základní odlišnost spočívá v pojmu zařízení, který reprezentuje
skutečné zařízení umístěné v komunikační síti, jakým může například být osobní
počítač. V zónových souborech jsou jednotlivé záznamy nepřehledně seskupeny do
jediného souboru, kde hlavním rozlišovacím prvkem je ip adresa. Navržený systém
zavádí pojem zařízení, který umožňuje uživateli snadné ztotožnění konkrétního
zařízení se záznamem v databázi. Záznamy se sdružují do skupin se stejnými
parametry, které vytvářejí uzly stromové struktury. Uživatel následně může
vyhledávat jednotlivé záznamy podle jejich polohy v dané struktuře.
Výsledkem snažení je aplikace vázající záznamy zónového souboru na
parametry konkrétních zařízení většinou osobních počítačů. Takováto vazba, která se
nevyskytuje v klasickém zónovém souboru umožňuje uživateli snazší orientaci
v systému. Základními vlastnostmi aplikace jsou:
omezený přístup podle přidělených oprávnění uživatelů
rozložení zařízení na vrstvu mac adres a ip adres
snadný přístup k záznamům zónového souboru pomocí jména rozhraní
vygenerování zónového souboru
práce s adresami formátu IPv4 a IPv6
Samozřejmostí je libovolná editace prvků na všech úrovních.
Aplikace je tvořena ze dvou částí a to z databáze a obslužného webového
rozhraní, které snadno zpřístupňuje uživateli databázová data a funkce pro
manipulaci s nimi. Databázový model je značně rozsáhlý v zájmu normalizovaného
návrhu, což sebou přináší značnou náročnost na konzistenci dat.
Nová generace ekvivalentu zónových souborů je BIND 10, který již
nepracuje s klasickými zónovými soubory, ale využívá k uchovávání dat databázový
systém. Což naznačuje správný směr ubírání tohoto projektu a nárůst významu
projektů podobných.
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V průběhu vytváření projektu bylo nutné řadu technologií a postupů nutných
pro zdárné dokončení rychle nastudovat a uplatnit. S přibývajícími znalostmi se zde
projevují nové možnosti vylepšení a zdokonalení v řadě oblastí.
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13. SEZNAM ZKRATEK
BIND – software DNS serveru
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) – protokol dynamického přidělování
IP adresy
GPL(General Public License) – licence pro svobodný software
MySQL – databázový systém
IP(Internet Protocol) – protokol používaný v počítačových sítí
IPv4(Internet Protocol version 4) – verze IP
IPv6(Internet Protocol version 6) – verze IP
PHP(Hypertext Preprocesor) – vložený skriptovací jazyk
SLD(Second Level Domain) – doména druhé úrovně
SQL(Structured Query Language) – programovací dotazovací jazyk
TCP/IP – sada protokolů pro komunikaci v počítačových sítí
TLD(Top Level Domain) - doména první úrovně
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15. PŘÍLOHA A
15.1 INSTALACE NEJNUTNĚJŠÍHO SOFTWARE
Internetové stránky vytvořené pomocí technologie PHP je možné zobrazit na
lokálním počítači pouze za předpokladu, že jsou nainstalovány následující aplikace:
• Software webového serveru (např. Apache,Xitami, nebo IIS)
• PHP
• MySQL
Server IIS má tu výhodu, že ho uživatelé windows XP nemusí pracně hledat, protože
je umístěn na instalačním cd spolu s operačním systémem.
Další možností je využít program phphome full, který v sobě kombinuje
Apache, PHP, MySQL. Díky tomu nemusí uživatel instalovat jednotlivé programy a
nastavovat parametry jejich spolupráce. Existuje také několik vývojových prostředí
integrujících vše potřebné pro ověřování funkce napsaných skriptů.
Řada nástrojů pro práci s databází je poskytována přímo výrobcem pod
licencí GPL, které zajišťují dostatečný komfort vývoje menších aplikací.
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