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Abstrakt 

Diplomová práca sa zameriava na zhodnotenie súčasného stavu a návrh zlepšení produktu 

spoločnosti Kentico software s. r. o. nazývanom Kentico Kontent. Na základe analýz 

organizácie a produktu je realizovaný návrh logovacieho systému určeného zákazníkom, 

ktorý v produkte chýba. 

Abstract  

This diploma thesis evaluates the current state of a product developed by a company 

Kentico software s. r. o. called Kentico Kontent. Based on the analysis of the organization 

and the product is realized a proposal of a log management system designed for customers 

of the company which is currently not implemented in Kentico Kontent. 
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ÚVOD 

Táto diplomová práca je zameraná na návrh logovacieho systému určeného pre 

zákazníkov v produkte Kentico Kontent, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Kentico 

software s. r. o. Prvá časť práce bude zameraná na teoretické východiská potrebné pre 

správne pochopenie problematiky práce. Nasledovať bude analýza samotnej spoločnosti, 

na základe ktorej je následne vykonaná analýza samotného produktu. Záver tejto časti je 

venovaný jednoduchej predprojektovej analýze. Jadro práce obsahuje už návrh 

samotného logovacieho systému a REST API, ktorá bude slúžiť na prezentáciu 

logovaných dát zákazníkom. Samotný systém a API bude potom testované pomocou 

vygenerovaných incidentov, ktoré by sme vďaka systému a API mali jednoducho odhaliť. 

Úplný záver práce bude obsahovať slovné a ekonomické zhodnotenie nákladov 

a prínosov práce. 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Hlavným cieľom práce je posúdenie CMS Kentico Kontent, ktorý bol vyvinutý 

spoločnosťou Kentico software s. r. o. a na základe analýz návrh systému logovania pre 

zákazníkov. 

Čiastkové ciele: 

• analýza súčasného stavu spoločnosti, 

• analýza súčasného stavu produktu, 

• identifikácia nedostatkov, 

• návrh riešenia pre logovací systém, 

• ekonomické zhodnotenie navrhnutého riešenia. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Táto časť obsahuje teoretické východiská, ktoré sú nutné pre správne porozumenie 

rozoberanej problematiky práce.  

1.1 Informácia  

Informácia sa dá chápať ako správa alebo vnem, ktorý by mal spĺňať tri základné 

požiadavky: 

1. Syntaktická relevancia – ten, kto správu prijme, by mal byť schopný 

rozpoznať, že ide o správu a porozumieť jej (1). 

2. Schematická relevancia – táto požiadavka sa dá chápať ako schopnosť subjektu 

porozumieť, čo správa vlastne znamená a ako vplýva na jeho okolie (1). 

3. Pragmatická relevancia – chápeme ako významnosť správy pre daný subjekt 

(1). 

1.2 Dáta  

V prípade, že dáta využívame pre podporu rozhodovania, stávajú sa pre nás informáciami 

a to z toho dôvodu, že je im pridelený význam a zmysel. Na základe tohto tvrdenia 

môžeme uvažovať o dátach ako o potenciálnych informáciách (1). 

Pre prácu s dátami sú nutné predovšetkým charakteristiky ako dĺžka, objem, dátové typy, 

formátovanie dát a vnútorná štruktúra dát (3). 

1.3 Informačný systém 

Informačnému systému môžeme rozumieť ako súboru komponentov usporiadaných za 

účelom dosiahnutiami určitých cieľov. Pri charakteristike informačného systému musíme 

brať do úvahy obecný systém ale taktiež aj softwarovo intenzívny systém. Informačný 

systém môže zahŕňať hardware, software, dáta, ľudí, procesy, procedúry, zariadenia, 

materiál a prírodné zdroje (2). 

1.4 Životný cyklus systému 

Jedná sa o proces zahŕňajúci riadenie rozvoja systému, ktorý chápeme ako jeho životný 

cyklus. Tento cyklus obsahuje činnosti, ktoré sú vykonávané v rámci jeho jednotlivých 



24 

 

fáz. Termín životný cyklus je používaný z toho dôvodu, že od počiatku prechádza svojimi 

jednotlivými fázami a po určitom čase v prevádzke sa systém dostane opäť na začiatok, 

kde je pripravovaná jeho novšia verzia, ktorá priamo reflektuje vývoj nových technológií 

a zodpovedá novo vznikajúcim požiadavkám užívateľov (4). 

1.5 SWOT analýza 

Podstatou je analýza silných, slabých stránok a príležitostí, hrozieb formou 

organizovaného zoznamu, ktorý môžeme použiť pre množstvo subjektov. Výstupy tejto 

analýzy sú používané predovšetkým pre podporu strategického rozhodovania (5). 

Silné a slabé stránky – sú interné a môžeme ich meniť v čase avšak nie bez práce. 

Príkladom môže byť dobré meno organizácie, know-how a iné (5). 

Príležitosti a riziká – sú externé čo pre nás znamená, že aj napriek vedomostiam o ich 

existencií ich nezmeníme. Typickým príkladom môže byť konkurencia (5). 

 

 

 

Obrázok 1: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 5) 

 

  

    Silné stránky 

• V čom vynikáme? 

• Aké interné zdroje máme? 

• Naše výhody oproti 

konkurencií? 

    Slabé stránky 

• V čom sa musíme 

zdokonaliť? 

• Čo nám chýba? 

• Naše nevýhody oproti 

konkurencií? 

  

    Príležitosti 

• Aké vhodné príležitosti 

existujú v našom okolí? 

• Budú dostupné dlhodobo 

alebo len na krátky čas? 

    Hrozby 

• Čo nás ohrozuje? 

• Kto sú naši potenciálny 

konkurenti? 
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1.6 SLEPT analýza 

Jedná sa o framework určený na skúmanie vonkajšieho prostredia organizácie. Je zložená 

z piatich faktorov: 

• Sociálne faktory – tieto faktory v sebe zahŕňajú hodnoty ako úroveň vzdelania, 

miera rastu populácie, rozdelenie pohlaví alebo sociálne triedy a iné (9). 

• Legislatíva – táto časť je zložená hlavne zo zákonov vplývajúcich na danú 

organizáciu ako napríklad zákon o duševnom vlastníctve, ochrana spotrebiteľa 

(9). 

• Ekonomické faktory – podstatou sú ekonomické vplyvy ako napríklad vývoj 

úrokovej miery, výmenných kurzov, menová politika (9). 

• Politické faktory – tieto faktory predstavujú vplyvy riadenia štátu ako sú 

hospodárske regulácie, vládna stabilita (9). 

• Technologické faktory – patrí sem predovšetkým technologické zázemie 

organizácie (9). 

1.7 McKinsey Model 7S 

Jedná sa o analýzu, ktorá rozoberá pohľad na organizáciu pomocou siedmych kľúčových 

elementov: 

1. Stratégia – jedná sa o plán organizácie, pomocou ktorého chce vybudovať 

dlhodobú konkurenčnú výhodu (10). 

2. Štruktúra – ide v podstate o organizačnú štruktúru skúmaného subjektu, ktorá 

nám dáva informácie o zodpovednostiach a kto za koho zodpovedá (10). 

3. Systémy – sekcia sa zaoberá procesmi a procedúrami spoločnosti, ktoré 

odrážajú jej každodennú činnosť a spôsob, akým sa prijímajú rozhodnutia (10). 

4. Schopnosti – odráža schopnosti, ktoré zamestnanci organizácie veľmi dobre 

vykonávajú. Počas organizačných zmien je často krát kladená otázka, aké 

schopnosti potrebuje organizácia pre posilnenie novej stratégie alebo štruktúry 

(10). 

5. Spolupracovníci – táto časť sa zaoberá typom a počtom zamestnancov, ktorých 

organizácia bude potrebovať a spôsob ako by mali byť prijatí, motivovaní, 

trénovaní a odmeňovaní (10).  
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6. Štýl – jedná sa o spôsob, akým je organizácia riadená najvyššími manažérmi 

najvyššieho levelu, ako komunikujú, aké kroky podnikajú a ich symbolická 

hodnota. Inými slovami by sa dalo povedať, že ide o štýl riadenia vedenia 

spoločnosti (10). 

7. Zdieľané hodnoty – nachádzajú sa v jadre modelu 7s. Jedná sa o súbor noriem 

a štandardov ktoré vedú správanie zamestnanca a kroky organizácie, sú teda 

základom každej organizácie (10).  

1.8 Porterov model 

Porterov model piatich konkurenčných síl patrí medzi základné analytické nástroje 

strategickej práce. Stret piatich základných konkurenčných síl nám ukazuje, aká bude 

ziskovosť daného odvetvia, aký má potenciál a priestor pre rast a naopak, ktoré kroky nie 

sú pre firmu vhodné a je lepšie ich eliminovať. Model je založený primárne na analýze 

toho ako potenciálny konkurenti, dodávatelia, kupujúci a substitúty dokážu ovplyvniť 

cenu ponúkaného produktu alebo služby (28). 

1.9 Lewinov model 

Je trojfázový model zmien ktorý patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie modely zmien 

v organizácii. Podľa autora má zmena prebiehať v troch fázach: 

1. Rozmrazenie – existujúce pravidlá, zvyklosti a spôsoby myslenia ktoré sú 

rozmrazené (30). 

2. Zmena – prebehne zamýšľaná zmena, jej súčasťou môže byť zmätenosť 

a neistota (30). 

3. Zamrazenie – nové pravidlá, zvyklosti a spôsobí myslenia sú zafixované (30). 

1.10 Cloud computing 

Pri termíne cloud computing máme na mysli poskytovanie výpočtového výkonu, 

aplikácií, databázového úložiska a iných ICT zdrojov na požiadanie prostredníctvom 

internetového pripojenia (7). 

1.11 Logovanie a jeho využitie 

Logovanie je schopnosť zaznamenať nejakú informáciu pre neskoršiu analýzu 

systémovými administrátormi alebo osobou na to určenou (12).  
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Logovanie by malo byť vždy z bezpečnostných dôvodov zahrnuté do aplikácií. Dáta 

logovania môžu byť použité na: 

• identifikáciu bezpečnostných incidentov (11), 

• monitorovanie porušenia politík (11), 

• poskytovanie informácií o problémoch a neobvyklom správaní (11), 

• podporu forenznej analýzy (11), 

• pomáhajú detegovať útoky v skorších fázach (11). 

Aplikačné logy môžu byť použité aj pre iné typy udalosti ako napríklad: 

• bezpečnostné udalosti (11), 

• business process monitoring (predčasne ukončenie procesu predaja, transakcie 

a iné) (11), 

• dáta potrebné pre audit ako napríklad pridávanie, úprava, vymazanie a export 

údajov (11), 

• monitorovanie výkonu napríklad doba načítania údajov (11), 

• monitorovanie súladu so skutočnosťou (11), 

• iné (11). 

Logy z monitorovania procesov, auditu, transakcií a iné, sú zhromažďované za inými 

účelom ako bezpečnostné logy a preto by mali byť uchovávané oddelene (11). 

1.11.1 Dizajn 

Aplikácia má sama o sebe prístup k širokému spektru informácií, ktoré by mali byť 

použité pre generovanie logovacích vstupov. Z toho vyplýva, že hlavným zdrojom dát je 

samotný kód aplikácie (11). 

Aplikácia má najviac informácií o užívateľovi (identita, role, oprávnenia) a kontext 

udalosti (cieľ, akcia, výsledok). Tieto dáta väčšinou nie sú dostupné zariadeniam 

infraštruktúry a ani úzko súvisiacim aplikáciám (11). 

Ostatné zdroje informácií o aplikácií, ktoré je vhodné zvážiť sú: 

• vstavaný zdrojový kód (11), 

• firewally na sieti (11), 

• systémy detekcie narušenia sietí alebo užívateľa (11), 



28 

 

• úzko súvisiace aplikácie, napríklad filtre zabudované do softvéru webového 

servera, presmerovanie alebo prepísanie url web servera na vlastné chybové 

stránky a rutiny (11), 

• aplikačné firewally napríklad filtre, XML brány, databázové filtre a iné (11), 

• databázové aplikácie ako napríklad triggerovacie akcie (11), 

• iné (11). 

Stupeň dôvery v informácie z udalosti musí byť dôkladne zvážený pri zahrnutí údajov 

udalostí zo systémov v inej zóne dôveryhodnosti. S týmito údajmi musí byť vždy 

zaobchádzané ako s nedôveryhodnými pretože niektoré dáta môžu chýbať, môžu byť 

upravené alebo sfalšované (11). 

1.11.2 Ukladanie dát 

Aplikácie zvyčajne ukladajú dáta udalostí do systému súborov alebo databázy (SQL alebo 

NoSQL). Aplikácie inštalované na desktopoch a mobilných zariadeniach môžu využívať 

lokálne úložisko, databázu ale taktiež aj odosielať dáta do vzdialeného úložiska, ktoré 

môže slúžiť aj ako centrálne úložisko pre zber a vyhodnocovanie týchto dát (11). 

Pri využití systému súborov je preferované používať oddelenú časť pamäti a to takú, ktorú 

nevyužíva operačný systém, ostatné súbory aplikácií ani obsah tvorený užívateľom (11). 

Pre súborovo orientované logy je dôležité nastaviť striktné pravidlá pre to, ktorí užívatelia 

môžu mať k ním prístup a pravidlá pre súbory okrem súborov ktoré obsahujú logy (11). 

Vo webových aplikáciách by nemali byť logy dostupné priamo z webu avšak, ak je to 

nevyhnutné, je nutné nastavenie obmedzeného prístupu k nim a konfigurovaný formát 

obyčajného textu typu MIME a nie HTML (11). 

Pre databázy je odporučené vytvoriť separátny databázový účet, ktorý bude využívaný 

výhradne len na zapisovanie logovaných dát. Tento účet by mal mať nastavené 

obmedzené oprávnenia pre databázy na servery, tabuľky, funkcie a príkazy (11). 
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1.11.3 Obsah logovania 

Level a obsah bezpečnostného monitoringu, varovaní a reportovania musí byť nastavený 

počas fázy požiadaviek a dizajnu projektu. Úroveň a obsah by mali byť nastavené 

vzhľadom k rizikám informačnej bezpečnosti. Na základe týchto informácií je následne 

definované, čo sa má logovať a čo nie (11). 

Pri návrhu logovania neexistuje žiadne riešenie, ktoré je všeobecne správne pre všetkých. 

Slepé nasadenie všeobecného systému môže viesť k zbytočným alarmom, ktoré sú pre 

náš systém bežné, čo môže spôsobiť, že skutočné problémy nebudú odhalené (11). 

Ak je to však možné, mali by sme logovať: 

• Zlyhanie overenia prístupu napríklad porušenia protokolu, neakceptované 

kódovanie, neplatné názvy parametrov a hodnoty (11). 

• Úspešné a neúspešné pokusy o Autentizáciu (11). 

• Zlyhania autorizácie (11). 

• Zlyhanie managementu relácií, napríklad zmena hodnoty identifikácie relácie 

cookie (11). 

• Zlyhania aplikácie a systémových udalostí: zlyhania syntaxe a zlyhania chodu 

programu, problémy s konektivitou, problémy s výkonom, správy o zlyhaní 

služieb tretích strán, zlyhania systému súborov, detekcia vírusov pri nahrávaní 

súborov, zmeny konfigurácie (11). 

• Využitie funkcionality, ktorá predstavuje vyššie riziko ako napríklad pripojenia 

do siete, pridanie alebo odstránenie užívateľov, zmeny práv, prideľovanie 

tokenov užívateľom, použitie administratívnych oprávnení systémov, prístup 

správcov aplikácií, všetky akcie spojené s užívateľmi s administrátorskými 

právami, prístup k údajom držiteľa platobných kariet, využitie údajov 

šifrovacích kľúčov, zmeny kľúčov, vytváranie a mazanie objektov na 

systémovej úrovni, import a export údajov vrátane reportov na obrazovke, 

predkladanie obsahu generovaného užívateľmi a to primárne nahrávanie 

súborov (11). 

• Právne a iné možnosti napríklad povolenia na funkcie mobilných telefónov, 

podmienky používania, súhlas na používanie osobných údajov, povolenie na 

prijímanie marketingovej komunikácie (11). 
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Následne je odporúčané zvážiť, či je možné logovať aj nasledujúce udalosti, prípadne či 

je logovanie týchto dát žiadúce: 

• poruchy dostupnosti (11), 

• nadmerné používanie (11), 

• zmeny dát (11), 

• podvody a iná trestná činnosť (11), 

• podozrivé, neprijateľné alebo neočakávané správanie (11), 

• úpravy konfigurácie (11), 

• zmeny kódu súboru aplikácie alebo zmeny pamäte (11). 

1.11.4 Atribúty udalostí 

Každý log musí obsahovať dostatočné informácie pre správne vykonávanie monitoringu 

a analýz. Aplikačné logy musia zaznamenať parametre kedy, kde, kto a čo pre vykonal 

pri každej udalosti. Ich vlastnosti sa budú líšiť v závislosti od architektúry, druhu 

aplikácie a hostiteľského systému prípadne zariadenia najčastejšie však obsahujú 

nasledovné (11): 

1. Kedy: 

• Dátum a čas vytvorenia logu (11). 

• Dátum a čas udalosti – časová známka udalosti môže byť iná ako čas 

vytvorenia logu napríklad pri logovaní servera, kde je klientska 

aplikácia hosťovaná na vzdialenom zariadení, ktoré je iba pravidelne 

alebo prerušovane online (11). 

• Identifikátor interakcie – jedná sa o metódu prepojenia všetkých 

relevantných udalostí pre jednu interakciu užívateľa. Aplikácie teda 

vie rozoznať, že všetky udalosti patria danej interakcií. Výhodou 

používania tejto techniky je, že v prípadne kontroly celej interakcie, 

nemusíme využívať nástroje na opätovnú rekonštrukciu jednotlivých 

udalostí. Príkladom by mohlo byť odoslanie formulára, vytvorenie 

webového requestu, kliknutie na tatíčko v mobilnej aplikácií, 

zavolanie konkrétnej služby (11). 
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2. Kde: 

• Identifikátor aplikácie napríklad meno a verzia (11). 

• Adresa aplikácie napríklad názov hostiteľa, IP adresa a číslo portu, 

identita pracovnej stanice, identifikátor lokálneho zariadenia (11). 

• Služba - jej meno a protokol (11). 

• Geografická lokácia (11). 

• Okno, formulár alebo stránka: vstupný bod URL a http metóda pre 

webové aplikácie, meno dialógového boxu (11). 

• Lokácia kódu napríklad meno modulu alebo scriptu (11). 

3. Kto: 

• Zdrojová adresa ako napríklad identifikátor užívateľského zariadenia, 

IP adresa užívateľa, číslo mobilného telefónu (11). 

• Identita užívateľa: číslo primárneho kľúča užívateľa z databáze, meno 

užívateľa, licenčné číslo (11). 

4. Čo: 

• Typ udalosti – každá organizácia by sa mala uistiť, že má konzistentný 

a dokumentovaný postup pre klasifikáciu udalostí (určenie typu, 

dôvery, závažnosti), syntax popisu udalosti, dĺžka a dátový typ, 

formát použitý pri dátume a čase (11). 

1.11.5 Ktoré dáta z logov vynechať 

Logovanie naráža na viacero úskalí a jedným z nich sú aj dáta, ktoré by mali byť 

z logovania vynechané pre ich citlivosť. Príkladom môže byť monitorovanie 

komunikácie zamestnancov, ktorá obsahuje citlivé dáta. Takýto monitoring je nezákonný 

bez súhlasu zamestnancov (11). 

Nasledujúce udalosti by zvyčajne nemali byť priamo obsahom logu a v prípade nutnosti 

je doporučené ich maskovať, ošetrovať, hashovať alebo šifrovať: 

• zdrojový kód aplikácie (11), 

• identifikačné hodnoty relácií (ak situácia vyžaduje sledovanie týchto hodnôt, je 

dôležité ich ošetriť napríklad hashovaním) (11),  

• prístupové tokeny (11), 

• citlivé osobné údaje napríklad zdravotný stav, štátne identifikačné čísla a iné 

(11), 
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• heslá (11), 

• reťazce potrebné pre pripojenie do databáze (11), 

• šifrovacie kľúče a iné tajomstvá (11), 

• bankové účty alebo údaje o držiteľovi platobnej karty (11), 

• dáta, ktoré majú z pohľadu bezpečnosti, vyšší význam ako logy (11), 

• citlivé obchodné informácie (11), 

• informácie, ktoré je nezákonné zhromažďovať o iných právnych systémoch 

(11), 

• dáta o užívateľovi, s ktorých zhromažďovaním nesúhlasil, prípadne doba 

súhlasu na takýto zber vypršala (11). 

V špecifických prípadoch je nutné zhromažďovanie tohto typu dát. Tu je odporúčané 

dané dáta pseudonymizovať (11). 

1.11.6 Rotácia logov 

Okrem aktuálne logovaného súboru je žiadúce uchovávať aj jeho staršie archivované 

verzie. Rotácia logov rieši problémy ako je veľkosť logovacieho súboru, kompresiu 

starších logovacích súborov, dĺžku archivácie (13). 

1.12 JavaScript Object Notation 

Pri výmene dát medzi prehliadačom a serverom môžu byť dáta výhradne obyčajným 

textom. JSON je text do ktorého môžeme konvertovať hocijaký objekt javascriptu 

a poslať ho na server. Jednou z jeho hlavných výhod je jednoduchá a rýchla možnosť 

spätne ho konvertovať na objekt. Týmto spôsobom môžeme pracovať s objektami bez 

väčších komplikácií (14). 

1.13 Log súbor 

Jedná sa o súbor s príponou .log. Dáta ktoré log súbor obsahuje sú typu obyčajný text. 

Jedná sa teda o štandardné textové súbory (18). 

1.14 API 

API je skratkou pre Application Programming Interface. Jedná sa o softwarového 

sprostredkovateľa, ktorý umožňuje dvom aplikáciám vzájomnú komunikáciu. Inými 

slovami môžeme povedať, že API je posol, ktorý doručí našu žiadosť poskytovateľovi 

,ktorý nám pomocou API môže odpovedať (19). 
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1.15 General Data Protection Regulation 

Právne nariadenie platné na celom území Európskej únie zameraný na ochranu osobných 

údajov občanov a nesprávnou manipuláciou s nimi. GDPR musí dodržiavať každý, kto 

poskytuje služby na území Európskej únie a pracuje s dátami užívateľov (21). 

1.16 GDPR a log management 

GDPR umožňuje logovať dáta užívateľov a to za predpokladu, že prevádzkovateľ 

logovacieho systému podnikne dostatočné kroky pre ich ochranu a ich využívanie bude 

transparentné. Je potrebné brať do úvahy právo užívateľa na odstránenie údajov prípadne 

ich migráciu (23). 

Najlepšími praktikami sú: 

• udržovanie logovaných informácií iba do doby, pokiaľ je to nutné (11), 

• šifrovanie logovaných informácií všade, kde je to možné (11), 

• monitorovanie prístupu k logovaným informáciám (11), 

• logovať len to, čo je potrebné (11). 

1.17 Citlivé osobné údaje 

Jedná sa, podľa GDPR, o špeciálnu kategóriu údajov, ktoré zahŕňajú dáta o rasovom či 

etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom vyznaní, 

členstve v odboroch, o zdravotnom stave, sexuálnej orientácií a trestných deliktoch či 

právo-mocnom odsúdení osôb (22). 

1.18 Pseudonymizácia a GDPR 

Podľa GDPR, pseudonymizácia znamená spracovanie osobných údajov takým 

spôsobom, aby osobné údaje nemohli byť priradené subjektu bez dodatočných informácií, 

ktoré sú uchovávané separátne a podliehajú technickým a organizačným opatreniam 

s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené k identifikovanej alebo 

identifikovateľnej fyzickej osobe (31). 

1.19 Hypertext Transfer protocol 

Jedná sa o aplikačný protokol primárne určený pre prenos hypertextových dokumentov 

väčšinou medzi prehliadačom a serverom. Protokol funguje na princípe žiadostí 

a odpovedí. Jedná sa o bez stavový protokol (34). 
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1.19.1 Metódy HTTP requestov 

Poznáme týchto sedem typov: 

• GET – využíva sa na požadovanie dát zo špecifického zdroja (35). 

• POST – využitím je predovšetkým posielanie dát serveru primárne pre 

vytvorenie alebo aktualizáciu zdroja (35). 

• PUT – tak ako aj pri metóde POST, aj PUT je primárne určený pre zasielanie 

dát a ich aktualizáciu. Hlavným rozdielom medzi PUT a POST je, že pri 

opakovanom odosielaní PUT, bude výsledok vždy rovnaký kdežto využívanie 

POST má v niektorých prípadoch nežiadúce účinky ako napríklad vytvorenie 

toho istého prostriedku viac krát (35). 

• HEAD – táto metóda je naopak značne podobná metóde GET s tým rozdielom, 

že metóda HEAD nemá žiadne telo odpovede. Príkladom môže byť volanie GET 

zobrazí telo s užívateľmi. HEAD spraví rovnaký druh requestu a však nevráti 

nič. Žiadosti typu HEAD sú užitočné pre zistenie, čo nám vráti GET ešte pred 

tým než sme ho zavolali. Príkladom môže byť volanie HEAD pred stiahnutím 

veľkého súboru (35). 

• DELETE – slúži na mazanie volaného zdroja (35). 

• OPTIONS – Táto metóda popisuje možnosti komunikácie pre cieľový zdroj 

(35).  

1.20 Architektúra Model View Controller 

Jedná sa o architektúru, ktorá rozdeľuje aplikáciu na tri hlavné skupiny ktorými sú Model, 

View a Controller. Podstatou MVC je rozdelenie všetkých týchto troch časí tak, aby boli 

na sebe čo najviac nezávislé čo znamená, že zmeny v jednom z týchto komponentov by 

nemali ovplyvniť funkčnosť ostatných (36). 
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Graf 1: Znázornenie fungovania MVC architektúry  

(Zdroj: 36) 

Model – jeho hlavnou úlohou je práca s dátami, ktoré sú aplikáciou využívané. Stará sa 

teda napríklad o čítanie a zapisovanie do databáze, JSON súborov a ďalších (36). 

View – je sústredený na zobrazenie užívateľského rozhrania, ktoré je majoritne tvorený 

na základoch modelu, ktorý obsah načíta a view ho následne zobrazí. Je nutné zdôrazniť, 

že ide vyslovene len o zobrazenie, akcie užívateľa má už na starosti controller (36). 

Controller – jeho hlavnou úlohou je sprostredkovanie komunikácie s užívateľom. 

Príkladom môže byť databázový dotaz, ktorý je zachytený controllerom ktorý ho 

následne predá modelu (36). 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto časť práce je zameraná na analýzu spoločnosti Kentico software s. r. o.. Stav 

organizácie zhodnotím analýzami 7S, SLEPT a SWOT. Na záver tejto kapitoly 

analyzujem súčasný stav content management systému Kentico Kontent. 

2.1 Základné informácie o organizácií 

 

 

Obrázok 2: Kentico software logo  

(Zdroj: 8) 

 

Tabuľka 1: Základné informácie o Kentico software  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 16) 

 

2.2 História organizácie 

Spoločnosť Kentico software bola založená 3. júna 2004 súčasným majiteľom firmy, 

Petrom Palasom a už v auguste toho istého roku vydala svoj prvý produkt Kentico CMS 

for ASP.NET, version 1.0 pričom na vývoji produktu sa v tej dobe podieľal len samotný 

zakladateľ. V nasledujúcom roku firma získava prvých zákazníkov a najíma prvých troch 

zamestnancov. Vzhľadom nato, že si organizácia v tej dobe ešte nemohla dovoliť 

seniorných zamestnancov, najíma študentov, ktorých si sama školí (17).  

Názov Kentico software 

Sídlo Brno – Staré Brno, Nové sady 996/25 

Právna forma  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO  03902803 
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V máji 2006 sa firma stáva certifikovaným partnerom spoločnosti Microsoft, počet 

zamestnancov sa zvýšil na 9 a súčasne v tom istom roku vydáva druhú verziu svojho 

produktu Kentico CMS (17). 

V roku 2008 sa firma naďalej zväčšuje a stáva zlatým partnerom spoločnosti Microsoft. 

Neskôr, ten istý rok, sa spoločnosť umiestňuje v rebríčku The Delotte Technology medzi 

50 najrýchlejšie rastúcimi technologickými firmami a zakladá svoju prvú pobočku 

v Spojených štátoch amerických (17). 

Spoločnosť pokračuje vo vývoji nových verzií svojho pôvodného produktu, otvára nové 

pobočky v USA, Spojenom kráľovstve, Austrálii a Holandsku pričom získava ďalšie 

významné ocenenia na svetovom fóre (17). 

V nasledujúcom období firma prichádza s novým produktom Kentico Kontent, získava 

významné certifikácie ako napríklad ISO 27001. V súčasnosti má firma zákazníkov skoro 

po celom svete a aj naďalej rastie (17).  

Predmet činnosti: 

• poskytovanie CMS riešení, ktoré pomáha k tvorbe úspešných webových 

aplikácií, 

• online obchod, 

• 24/7 in-house podpora zákazníkov, 

• konzultácie a tréning v oblasti CMS produktov. 

2.3 Analýza 7S 

2.3.1 Stratégia 

Spoločnosť Kentico software je firma poskytujúca riešenie content management 

systémov pričom pôsobí v tejto činnosti na trhu už 15 rokov. Produkt Kentico CMS je 

orientovaný na middle market v oblasti CMS systémov pričom má približne 3 hlavných 

konkurentov. Svoje postavenie na trhu si drží hlavne neustálim zdokonaľovaním 

produktu a pravidelným vydávaním nových verzií, ktoré sa snažia do seba 

implementovať novú funkcionalitu a technológie. 
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Druhým produktom je Kentico Kontent. Jedná sa o relatívne nové cloudové enterprise 

riešenie, ktoré je už od jeho začiatku budované na moderných technológiách, ako 

napríklad JS React, MVC, pričom dlhú dobu malo na trhu nižšiu konkurenciu.  

V súčasnosti je konkurencia sále podstatne nižšia ako pri prvom produkte a spoločnosť si 

udržuje svoje postavenie na trhu pravidelnou spätnou väzbou od zákazníkov a rýchlim 

vývojom produktu. 

Z dlhodobého hľadiska sú hlavnými cieľmi udržanie spoločnosti v popredí na trhu CMS 

systémov cielených na middle market a postupná expanzia Kentico Kontent na enterprise 

market. 

2.3.2 Systémy 

Spoločnosť je poprepletaná veľkým množstvom systémov, ktoré plnia rozličné úlohy. 

Evidenciu dochádzky zaznamenáva RON Software. Komunikácia medzi pracovníkmi je 

zabezpečená pomocou MS Teams, Outlook, GoTo Meeting a v niektorých prípadoch je 

využívaný Skype. Ako ERP systém je využívaný Jira Attlassian a pre potreby CRM slúži 

MS Dynamics CRM. 

Základné riešenie pre ochranu užívateľských staníc je antivírový software spoločnosti 

ESET, pre bežnú prácu s elektronickými dokumentmi primárne balíček Microsoft Office 

365. Využívané sú aj špecifické nástroje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnym profesiám ako 

napríklad Burp Suite PRO, Netsparker, Visual Studio Professional a iné. 

Organizácia taktiež využíva software, ktorý vyvíja sama pre správu svojich webov. Na 

túto činnosť sú využívané oba produkty spoločnosti Kentico.  

2.3.3 Zdieľané hodnoty 

Hlavnými hodnotami spoločnosti sú otvorenosť a transparentnosť. Spoločnosť otvorene 

zverejňuje jej výsledky, detailné ceny produktov, road mapu, ktorá udáva informácie 

o plánovanom vývoji. Ďalšími hodnotami sú priateľské a uvoľnené pracovné prostredie, 

ktoré je podporené množstvom oddychových miestností. Pohode napomáha aj zameranie 

firmy ako „dog friendly“. 

Transparentnosť firmy podporuje aj fakt, že všetky tieto informácie je možné dohľadať 

na webových stránkach organizácie.  
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2.3.4 Štruktúra 

Organizácia je rozdelená na dve divízie, ktorými sú Xperience a Kontent. V organizačnej 

štruktúre je hierarchicky nad týmito divíziami CEO. Pre prehľadnosť vypracujem 

organizačné diagramy pre každú divíziu zvlášť. Mimo divízií je team security ktorý vedie 

CISO a team Customer Success. 

 

Graf 2: Skrátená organizačná štruktúra divízie Xperience  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Do tejto skrátenej štruktúry pod produkt ďalej patrí viacero teamov ako Development 

a Produkt management team. 

 

Graf 3: Skrátená organizačná štruktúra divízie Kontent  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Základ organizačnej štruktúry pre divíziu Kontent je skoro rovnaký ako pri divízií 

Xperience, no pod povrchom skrýva viacero teamov aj väčšie členenie, napríklad pri sales 

na viacero teritórií. 

2.3.5 Štýl 

Spoločnosť využíva primárne agilný vývoj. Väčšina teamov je teda riadená pomocou 

agilných techník, ktoré zahŕňajú pravidelné prezentácie toho, čo sa v danej iterácií stalo 

a čo sa ďalej bude diať. 



40 

 

Nie všetky teamy sú riadené agilným spôsobom, ktorý vyššie popisujem a do istej miery 

alebo úplne vynechávajú isté prvky. Napríklad pri teame Marketingu sa tento systém 

neosvedčil a team Security je natoľko špecifický, že sa zavedenie agilného riadenia 

nezvažuje. Každopádne treba dodať, že oba spomenuté teamy aspoň z časti komunikujú 

s agile rangermi, zúčastňujú sa pravidelných reviews a v prípade potreby na nich aj 

vystupujú. 

2.3.6 Spolupracovníci 

Pracovníci sú do organizácie prijímaný na základe aktuálnych potrieb a fluktuácií ľudí. 

Na jednu stranu je firma zložená so skúsených zamestnancov s rokmi skúsenosti z praxe, 

no tak tiež dáva priestor študentom, prípadne čerstvým absolventom vysokých škôl. 

Odmeňovanie je vykonávané na základe výsledkov a ohodnotenia nadriadeného 

pracovníka. Pri zvyšovaní platu sa často krát rozhoduje aj na základe štvrťročných 

osobných výsledkov, takzvaných „small improvements“, kedy si každý zamestnanec 

zvolí svoj cieľ a pri rozhodovaní o odmene, sa firma pozerá, aký cieľ si zvolil a do akej 

miery ho naplnil. 

2.3.7 Schopnosti 

Vo firme pôsobí široké spektrum zamestnancov začínajúcich od developerov 

špecializovaných na viaceré programovacie jazyky cez predaj, marketing, security, 

human resources a zamestnanci zameraný na agilné riadenie. Všetky tieto skupiny majú 

svojich vedúcich a jadro zložené zo skúsených jednotlivcov, ktorých doplňujú juniori 

a študenti. 

2.4 SLEPT analýza organizácie 

2.4.1 Sociálne faktory 

Táto oblasť je pre organizáciu zaujímavá hlavne z pohľadu získavania novej pracovnej 

sily. Vzhľadom na to, že sa sídlo firmy nachádza priamo v Brne, je pre firmu prirodzené 

hľadať zamestnancov aj v radách študentov vysokých škôl. Vzdelanie v Brne poskytuje 

silné zázemie pre všetky druhy pozícií, ktoré Kentico software najíma. Mesto je tak tiež 

značne technicky zamerané, čo je z jednej strany výhodou pre organizáciu na vývoj 
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software ako je Kentico, no na druhú stranu to predstavuje riziko vysokej konkurencie 

v danom odbore podnikania. 

V súčasnosti má počet študentov v meste Brno klesajúci trend pričom stav klesol z takmer 

65 000 na 63 000 a počet absolventov klesol približne o 1 000 (8). 

2.4.2 Legislatívne faktory 

Jednou z dôležitých smerníc, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2018 je GDPR, ktorá sa 

zaoberá spracovaním a zaobchádzaním s osobnými údajmi, a to aj v elektronickej forme. 

Na spoločnosť má primárne vplyv legislatíva Českej republiky, kde sa nachádza jadro ale 

taktiež aj legislatívy krajín, v ktorých má pobočku ako je napríklad Holandsko, Austrália 

a Spojené štáty Americké. Vzhľadom na to, že množstvo zo spomínaných nie je 

v Európskej únií, môžu legislatívne zmeny daných krajín predstavovať určité riziko. 

2.4.3 Ekonomické faktory 

Kentico software je spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísaná do obchodného 

registra 4. júna 2004. Základným zdrojom financií je predaj produktov Kentico CMS, 

Kentico Kontent a poskytovanie služieb spojených s týmito produktami. 

V roku 2019 medziročný vývoj HDP väčšinou fluktuoval medzi hodnotami 2 – 3 %. Vo 

štvrtom kvartáli však bolo možné vidieť pokles na 1,8%. Priemerná medziročná hodnota 

vývoja HDP dosahovala 2,4%. V roku 2020 môžeme očakávať rázny pokles a to hlavne 

v súvislosti s Koronavírusom, ktorý bude mať celosvetový dopad. Tento fakt naznačuje 

firme, že by sa mala v najbližších mesiacoch pripraviť na zložité obdobie (29). 

2.4.4 Politické faktory 

Politická situácia jednoznačne ovplyvňuje dianie v organizácií keďže spadá pod GDPR 

a kybernetický zákon. Na firmu nedopadá len politika Českej republiky a Európskej únie 

ale tiež globálna politika jednotlivých krajín, v ktorých sa nachádzajú jej pobočky 

a zákazníci. 

Čo sa týka politickej situácie v Českej republike a všeobecne v Európskej únií, situácia 

bola v roku 2019 stabilná no začiatkom roka 2020 sa situácia zhoršila v súvislosti 

s Koronavírusom ktorý spôsobil, že skoro celá Európa vyhlásila núdzový stav. V Českej 



42 

 

republike bola situácia vďaka včasnej reakcií vlády podchytená včas, čím sa predišlo 

zložitým scenárom ako napríklad v Taliansku. 

V ohľade globálnej politiky je najzávažnejší stav na teritóriu Severnej Ameriky a to 

hlavne USA, kde už spomínaný Koronavirus pôsobí obrovské problémy. 

2.4.5 Technologické faktory 

Technológie sú kľúčovým faktorom, keďže sa jedná o organizáciu zameranú na vývoj 

software a poskytovanie služieb s ním spojených. Z toho dôvodu si firma zakladá na 

využívaní najmodernejších technológií a pravidelných školeniach zamestnancov pre 

správne a bezpečné vykonávanie ich pracovnej činnosti. 

Organizácia si taktiež zakladá na získanie rôznych certifikácií, ktoré potvrdzujú jej zhodu 

s požadovanými štandardmi (príkladom môže byť zavedenie certifikácie SOC 2 pre jeden 

z produktov). 

2.5 Porterov model 

2.5.1 Konkurencia 

Konkurenciu organizácie je nutné si rozdeliť na dve časti a to konkurencia pre produkt 

Kentico CMS a Kentico Kontent. 

1) Kentico CMS – konkurencia na tomto trhu je značná, keďže sa produkty medzi 

lower, middle a enterprise marketmi navzájom v niektorých prípadoch 

prekrývajú. Na trhu pôsobí veľké množstvo spoločností no hlavnými 

konkurentmi sú Sitecore, Umbraco, Sitefinity, Drupal, Episerver a menším, no 

nie úplne zanedbateľným je aj Wordpress. 

2) Kentico Kontnet – Jedná sa o novšie a technologicky odlišné riešenie ako 

Kentico CMS ktoré je zamerané hlavne na enterprise market. Tento trh je na 

teraz podstatne menej konkurenčný ako trh Kentico CMS. Hlavnými 

konkurentmi sú Contentful, Contentstack a Prismic. 

2.5.2 Potenciálna konkurencia 

Túto oblasť by som tak tiež rozdelil na dve časti podľa produktov: 

1) Potenciálna konkurencia Kentica CMS – Vzhľadom na to, že tento trh je 

značne konkurenčný, vstup významného hráča naň nie je očakávaný keďže by 
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znamenal veľmi vysoké vstupné náklady. Nový konkurent by bol tak tiež dlhšiu 

dobu bez zisku keďže vývoj takéhoto produktu zaberie dosť času, kým by sa 

ponúkanými službami priblížil ostatným. 

2) Potenciálna konkurencia Kentica Kontent – Tento trh je naopak novší 

a atraktívnejší pre vstup novej konkurencie pretože prostredie je síce silné, ale 

nepôsobí na ňom až také veľké množstvo silných hráčov ako pri predošlom 

produkte.  

2.5.3 Dodávatelia 

Jedným z hlavných dodávateľov organizácie je prenajímateľ budovy Titánium v centre 

Brna, kde sídli jadro firmy. Tento dodávateľ má vyjednávaciu silu ohraničenú zmluvou 

a z toho dôvodu je, do ukončenia tejto zmluvy, jeho vyjednávacia sila ohraničené no 

určite nie zanedbateľná. 

Ďalším, asi najvýznamnejším dodávateľom je spoločnosť Microsoft, ktorá má 

najsilnejšiu vyjednávaciu silu a to hlavne z dôvodu jej veľkosti a taktiež sú oba produkty 

Kentica založené na technológiách Microsoftu. Spoločnosť má síce ošetrené podmienky 

pomocou zmlúv, no aj tak sa musí skôr prispôsobovať dodávateľskému gigantovi. 

Posledným významnejším dodávateľom s určitou vyjednávacou silou je spoločnosť Dell, 

ktorá poskytuje majoritu hardwarového vybavenia spoločnosti. Vyjednávacia sila je však 

nižšia, keďže naša organizácia môže jednoducho prejsť na iného dodávateľa ako 

napríklad Lenovo, Toshiba a iné, ktoré sú kompatibilné s výrobkami značky Dell. Zmena 

dodávateľa by pre nás znamenala len menši náklady. 

Ostatní dodávatelia nemajú voči spoločnosti Kentico významnejšiu vyjednávaciu silu. 

2.5.4 Odberatelia 

Vyjednávacia sila odberateľov spočíva v možnosti výberu veľkého množstva produktov, 

ktoré trh ponúka. Hlavnou nevýhodou pre spoločnosť je, že vo väčšine výberových 

konaní sa nachádzajú hlavní konkurenti Kentica a to hlavne Contentful, Contentstack, 

Sitecore, Wordpress a ďalší. Z toho dôvodu má odberateľ vysokú vyjednávaciu silu, ktorá 

sa však znižuje po implementácií ich obsahu do daného CMS systému a to z toho dôvodu, 

že prechod z jedeného produktu na druhý môže byť náročnejší aj napriek rôznym REST 

API, ktoré dodávatelia štandardne ponúkajú práve pre zrýchlený prechod. 
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2.5.5 Substitúty 

Substitúty  nepredstavujú pre Kentico veľký problém a to hlavne z toho dôvodu, že viac 

menej neexistujú. Jediný možný spôsob substituovania je prechod z tradičného CMS na 

Enterprise riešenie ako je Kentico Kontent, ku ktorému sa väčšinou pristupuje len 

v prípade, že tradičné CMS riešenie nie je vhodné, v prípadoch, keď projekty dosiahnu 

väčších rozmerov. 

2.6 SWOT analýza organizácie 

Silné stránky: 

• dlhoročné pôsobenie, 

• organizácia má dobré strategické umiestnenie základne ale aj pobočiek, 

• dobré meno, 

• dobré vzťahy so zákazníkmi, 

• vysoká profesionalita a dlhoročné skúsenosti zamestnancov v odbore, 

• priestor pre študentov a juniorov na zdokonaľovanie, 

• úzka spolupráca s Masarykovou univerzitou v Brne, 

• vybavenosť najmodernejšími technológiami, 

• profesionálne vyvinuté produkty, ich dôkladný marketing a podpora, 

• pravidelné školenia zamestnancov v oblasti IT, 

• priateľské prostredie, 

• využívanie produktov organizácie po celom svete, 

• certifikácia ISO 27001, 

• certifikovaný zlatý partner spoločnosti Microsoft. 

Slabé stránky 

• vysoká vyťaženosť niektorých pracovníkov, 

• užšie produktové portfólio, ktoré je však bežné pre spoločnosti ako Kentico, 

• vysoká vyjednávacia sila spoločnosti Microsoft, 

• nižšie investičné stimuly ako niektorí konkurenti. 
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Príležitosti 

• možnosť vytvorenia nového produktu, 

• vstup na nové trhy, 

• vyvinutie novej funkcionality v súčasných produktoch ktorá osloví ďalších 

zákazníkov, 

• rozšíriť úzku spoluprácu s fakultami VUT v Brne. 

Hrozby 

• vznik novej silnej konkurencie, 

• zhoršenie finančnej a politickej situácie v Českej republike, 

• zhoršenie finančnej a politickej situácie v iných krajinách kde firma pôsobí, 

• odchod kľúčových pracovníkov, 

• zaostanie vývoja produktov za konkurenciu, 

• vznik ekonomickej krízy. 

2.7 Popis produktu Kentico Kontent 

Jedná sa o CaaS riešenie ktoré dáva organizáciám kontrolu nad životným cyklom ich 

obsahu v jednom zjednotenom prostredí. CaaS znamená, že management obsahu je 

separovaný od platformy, ktorá ho zobrazuje ako napríklad webová stránka alebo 

aplikácia. Headless CMS od Kentica nám ponúka vyššiu flexibilitu na vytvorenie 

digitálneho obsahu (6). 

 

Obrázok 3: Kentico Kontent  

(Zdroj: 8) 
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2.7.1 Analýza základnej funkcionality produktu 

Po prihlásení do CMS vidíme v menu základnú ponuku skladajúcu sa z častí Profile 

details, Projects, Subscriptions. 

 

 

Obrázok 4: Hlavné menu Kentico Kontent  

(Zdroj: 15) 

2.7.1.1 Profile details  

V tejto sekcií môžeme nájsť základné informácie o našom účte ako email, meno 

a priezvisko, funkcionalitu zmeny hesla a emailových preferencií. 

2.7.1.2 Projects 

Táto sekcia je určená pre základný management projektov. Funkcionalitou je vytvorenie, 

archivácia, klonovanie a mazanie projektov. Pre prístup k podrobnejšiemu managementu 

jednotlivých projektov klikneme na vybraný projekt. 

 

Obrázok 5: sekcia Projects  

(Zdroj: 15)     
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Po otvorení projektu máme k dispozícií ďalšie štyri nastavenia ktorými sú Home, Content 

& assets, Content models a Project settings: 

Home: v tejto časti máme základnú funkcionalitu ako prehľad projektu, kalendár, prehľad 

obsahu projektu. 

Content & assets: táto časť má za úlohu management zdrojov a obsahu. Zdrojmi 

môžeme v tomto prípade chápať rôzne súbory od obrázkov až po html súbory. V časti 

managementu obsahu môžeme manažovať rôzne content itemy čo zahŕňa tvorbu, 

archiváciu, kontroly workflow, obsah samotného itemu a iné. 

 

Obrázok 6: Prehľad content itemov  

(Zdroj: 15) 

Na obrázku vyššie môžeme vidieť istú formu logovania informácií, v tomto prípade 

konkrétne čo sa s jednotlivými položkami v poslednej dobe dialo. 

Content models: v tejto časti môžeme nastavovať taxonomie, typy obsahu a časti typov 

obsahu. 

a. Taxonomie: táto časť umožňuje vytvorenie, mazanie, úpravu a zmenu 

kódového mena pre danú taxonomiu. 

b. Časti typov obsahu: Tu si môžeme jednoducho vytvoriť, upraviť alebo 

odstrániť jednotlivé časti pre typy obsahu. Tie môžeme následne vložiť do 

jednotlivých typov. 

c. Časti typov obsahu: ako aj v predošlých častiach, jedná sa tu o manažovanie no 

tento krát samotných typov obsahu. Na obrázku nižšie môžeme vidieť tvorbu 

typu obsahu kde vkladáme nami predom vytvorenú časť obsahu (Content type 

snippet). 
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Obrázok 7: Vytvorenie content type  

(Zdroj: 15) 

Settings: V tejto časti nastavujeme práva a role užívateľov, typy workflowu a lokalizáciu. 

Ďalšou funkcionalitou je nastavenie API kľúčov (Kenico Kontent v rôznych verziách 

ponúka Delivery, Preview a Management API). Ďalej tu môžeme nastaviť webhooky. 

 

Obrázok 8: Kentico Kontent Project settings  

(Zdroj: 15) 
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2.7.1.3 Subscriptions 

Táto časť produktu umožňuje vytvárať a mazať svoje subscriptions. Pre manažovanie 

samotnej subscription môžeme sledovať správu používania, históriu platieb, informácie 

o nastavených platbách, plány, adminov našich odberov a aké projekty sa pod daným 

odberom nachádzajú. Na obrázku nižšie je opäť vidieť istú formu logovania. 

 

Obrázok 9: Subscriptions Kentico Kontent  

(Zdroj: 15) 

2.7.2 SWOT analýza Kentico Kontent 

Pre analytickú časť firmy som zvažoval viacero analýz no vzhľadom nato, že som 

v organizácií pracoval, tak som si bol dobre vedomí slabín a silných stránok produktu, 

preto som si pre podporenie svojich tvrdení a vedomostí vybral SWOT analýzu, ktorá by 

mi potenciálne mohla pomôcť odhaliť aj nejaké ďalšie slabiny. 

Silné stránky: 

• využívanie najmodernejších technológií ako MVC, JS React, 

• nižšia konkurencia na trhu v porovnaní s ostatnými produktami, 

• na vývoji sa podieľajú profesionálni developeri, 

• jeden z prvých produktov tohto typu na trhu, 

• silná zákaznícka základňa, 

• bezpečnosť, 

• SOC 2 certifikovaný produkt, 
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• produkt podporuje veľké množstva jazykov. 

Slabé stránky: 

• chýbajúca služba log managementu pre zákazníkov, 

• produkt je technicky náročný. 

Hrozby: 

• odchod technických pracovníkov z teamov pre vývoj a podporu produktu, 

• vznik podobných produktov od iných poskytovateľov, 

• vznik nových bezpečnostných slabín, 

• využitie knižníc tretích strán pri vývoji. 

Príležitosti: 

• implementácia ďalšej funkcionality ako napríklad systém logovania pre 

zákazníkov, 

• expanzia produktu na ďalšie trhy. 

 

2.8 Výsledky doterajších analýz 

Spoločnosť sa javí nateraz ako stabilná no mala by zohľadňovať blížiace sa ťažké časy 

spojené s očakávanou krízou spojenou s Koronavírusom. Najväčšie riziká hrozia zo 

strany konkurencie a preto je nutné pokračovať vo vývoji súčasných produktov. Firma by 

sa mala zameriavať na udržanie si svojich súčasných zákazníkov pretože, kvôli blížiacim 

sa ekonomickým následkom spojených s krízou, nových v najbližších mesiacoch bude 

pravdepodobne pribúdať len málo. 

Analýza poukazuje tak tiež na vysokú kvalitu a profesionalitu organizácie o čom svedčí 

množstvo certifikácií ako ISO 27000, SOC 2, certifikácia zlatého partnerstva so 

spoločnosťou Microsoft a iné. 

Vysoký potenciál pre rozvoj a zisk nových zákazníkov má produkt Kentico Kontent, 

v ktorom bol doterajšou analýzou odhalený nedostatok a to predovšetkým v oblasti log 

managementu určenému zákazníkom a z toho dôvodu sa zameriam na analýzu takéhoto 

projektu. 
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2.9 Identifikácia zmeny 

SWOT analýza organizácie poukázala na slabinu v nižšom produktovom portfóliu 

a primárne hrozby plynúce s existenciou konkurencie. Z tohto dôvodu som sa rozhodol 

zaoberať sa samotnými produktami. Pretože Kentico Kontent nie je na trhu tak dlho ako 

Kentico CMS, nemá tak pevné postavenie na trhu, čo ma viedlo k zameraniu sa priamo 

na prvý spomínaný produkt. Analýza samotného produktu odhalila nedostatky v oblasti 

log managementu, ktorý by potenciálne mohol viesť k zaostaniu produktu za 

konkurenciou, čo považujem za primárnu hrozbu. 

Zmena bude pozostávať z návrhu logovacieho systému pre zákazníkov, ktorý síce 

v aplikácií nejako fungoval, no nedá sa považovať za ucelený efektívny systém, ktorý by 

mohol byť použitý, v prípade incidentu, na reverznú analýzu. Takýto systém bude 

pozostávať z nastavenia pravidiel, čo by sa malo logovať, čo by sa naopak logovať 

nemalo, z návrhu atribútov logov a ukladania logovacích súborov. Druhou časťou 

logovacieho systému bude návrh a vývoj jednoduchého REST API, ktoré bude slúžiť pre 

prezentáciu logovaných dát zákazníkovi. 

2.10 Prínosy projektu 

Hlavným prínosom projektu je zvýšenie hodnotenia informačnej bezpečnosti content 

management systému zákazníkmi, ktoré môže pri výberovom konaní znamenať 

konkurenčnú výhodu. Ďalšími prínosmi je možnosť použitia logovacích súborov pre 

reverznú analýzu v prípade bezpečnostného incidentu alebo rýchlejšou detekciou 

potenciálneho incidentu samotným zákazníkom.  

2.11 Požiadavky zadávateľa 

Požiadavky na samotný návrh boli konzultované s CISO organizácie. Systém logovania 

by mal spĺňať nasledujúce požiadavky: 

• atribúty logu navrhnuté tak, aby bolo možné dohľadať porušenie integrity, 

dostupnosti alebo dôvernosti dát, 

• návrh efektívneho a lacného umiestnenia logovacích súborov, 

• návrh rotácie logov ktorý bude obsahovať čas rotácie, veľkosť logovacieho 

súboru, návrh systému pomenovania logovacích súborov, 

• v súlade s GDPR, 
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• návrh formátu logu podľa najlepších praktík, 

• návrh dĺžky archivácie logovacích súborov, 

• návrh jednoduchého REST API slúžiaceho pre prezentáciu logovaných dát. 

2.12 Lewinov model 

Pre zavádzanie zmeny som sa rozhodol využiť Lewinov model. Zmena v podobe 

managementu logovania bude teda pozostávať z troch krokov: 

• Rozmrazenie – príprava na zmenu. 

• Zmena – v tomto kroku bude zmena prebiehať. 

• Zmrazenie – v tejto fázy bude zmena ukončená. 

 

Sily pôsobiace ZA zmenu 

• zvýšenie dôvery v produkt zo strany zákazníkov, 

• zníženie nákladov organizácie na služby zákazníkom, 

• zvýšenie dohľadu nad účtami jednotlivých zákazníkov bez nutnosti vstupu 

samotnej organizácie, 

• rýchlejšia detekcia potenciálnych bezpečnostných incidentov, 

• možnosť reverznej analýzy pri vzniku incidentu zákazníkmi, 

• zvýšenie konkurencie-schopnosti produktu, 

• záujem CISO organizácie o zmenu. 

Sily pôsobiace PROTI zmene 

• vznik dodatočných nákladov na prevádzku produktu, 

• potenciálny vznik nového vektoru pre kybernetické útoky.  
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2.12.1 Kvantifikácia síl 

Tabuľka 2: Kvantifikácia síl  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Sily pôsobiace PRE zmenu Sily pôsobiace PROTI zmene 

Zvýšenie dôvery v produkt zo 

strany zákazníkov 
4 

Vznik dodatočných nákladov na 

prevádzku produktu. 
-2 

Zvýšenie dohľadu nad účtami 

jednotlivých zákazníkov bez 

nutnosti vstupu samotnej 

organizácie. 

2 

Potenciálny vznik nového vektoru 

pre kybernetické útoky. 
-2 

  

Rýchlejšia detekcia potenciálnych 

bezpečnostných incidentov. 
3 -  

Možnosť reverznej analýzy pri 

vzniku incidentu zákazníkmi. 
3 -  

Zvýšenie konkurencie-schopnosti 

produktu. 
3 -  

Záujem CISO organizácie o zmenu. 5 -  

Spolu 20 Spolu -4 

 

Tabuľka kvantifikácie nám jednoznačne napovedá, že by zmena mala byť realizovaná. 

Zmenu výrazne podporuje CISO organizácie pretože sa týka priamo zvýšenia bezpečnosti 

produktu. Sily pôsobiace PROTI majú len malú pravdepodobnosť pre ovplyvnenie 

zmeny, pretože by ju bolo nutné aj tak skôr či neskôr realizovať. 

2.12.2 Sponzor zmeny 

Sponzorom zmeny je spoločnosť Kentico software s. r. o. a samotným iniciátorom je 

CISO organizácie, čo znamená, že zmena má podporu zo strany vedenia.  

2.12.3 Agent zmeny 

Agentom zmeny bude už viac krát spomínaný CISO organizácie pretože zodpovedá za 

riadenie informačnej bezpečnosti organizácie, je hlavou Security teamu organizácie a je 

teda aj v jeho záujme zvyšovanie bezpečnosti samotných produktov. Tento pracovník má 

taktiež značné skúsenosti a znalosti danej problematiky pre riadenie takéhoto projektu. 
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2.12.4 Intervenčné oblasti 

Je tak tiež nutné si vymedziť, ktorých oblastí organizácie sa zmena najviac dotkne. Keďže 

sa jedná len o implementáciu modulu do produktu, väčšina oblastí firmy bude zasiahnutá 

málo alebo vôbec. 

• Procesy firmy – proces sprístupnenia logovaných dát na vyžiadanie zákazníkom 

bude plne automatizovaný pomocou REST API. Ostatné procesy vo firme by 

nemali byť zasiahnuté. 

• Technológie firmy – po implementácií systému logovania a REST API bude 

môcť organizácia lepšie monitorovať správanie sa zákazníka v produkte 

a napomôcť tak k zlepšovaniu služieb. 

2.13 Fázy intervencie a vlastná zmena 

Jednotlivé fázy budú prebiehať podľa predom vypracovaného harmonogramu pričom 

jednotlivé činnosti budú navzájom nadväzovať. Pre spracovanie harmonogramu 

využijem metódu kritickej cesty. 

2.13.1 Fáza zmeny 

V tejto fáze pristúpime k návrhu a implementácií samotného logovacieho systému. Počas 

nej bude nutné komunikovať návrh s CISO a vývojármi, aby boli splnené požadované 

parametre systému, ktoré bude následne možné previesť k technickej realizácií. Počas 

implementácie budú jednotlivé časti systému priebežne testované.  

Keď bude systém logovania plne implementovaný, zaháji sa návrh a vývoj REST API, 

ktorá bude slúžiť na prezentáciu logovaných dát zákazníkom. Opäť bude nutné 

skompletizovať nároky na funkcionalitu a technické nároky aplikácie. Po vyvinutí 

aplikácie prebehnú UNIT a penetračné testy. Ak budú odhalené nejaké chyby v kóde, 

developer ich opraví a celý proces testovania prebehne znova. 

Na záver bude spustená testovacia prevádzka, ktorá poslúži ako záverečný test súladu 

systému s požadovaným stavom. V prípade, že systém prejde aj touto záverečnou 

kontrolou, bude nasadený do ostrej prevádzky. 
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2.13.2 Fáza zmrazenia 

Táto fáza má za úlohu sledovať, či zmena dosiahla očakávaní, na základe ktorých bola 

realizovaná. Budú sa tu taktiež sledovať prínosy, ktoré sme pri plánovaní zmeny 

definovali ale taktiež tie, ktoré neboli na začiatku očakávané. 

2.14 Verifikácia výsledkov 

Táto fáza bude sledovať, či celý projekt dosiahol sledované zmeny. Týmito faktormi budú 

napríklad sledovanie využívania API zákazníkmi, aspoň čiastočné zlepšenie spätnej 

väzby na bezpečnostnú stránku produktu. Po určitej dobe v ostrej prevádzke môžu byť 

rozoslané spätno-väzobné dotazníky, ktoré poskytnú pohľad zákazníkov na tento systém. 

Dotazník by mal obsahovať otázky týkajúce sa zvýšenia vnímania bezpečnosti produktu 

a prípadnú detekciu bezpečnostných incidentov ktoré nový systém priniesol. Na základe 

týchto nástrojov potom rozhodneme o tom, či bola zmena úspešná. 

2.15 Časová analýza 

Pre výpočet dĺžky trvania zmeny som použil ako mernú jednotku dni. Doba trvania bola 

pomocou metódy PERT vypočítaná na 27,42 dní. V sieťovom grafe uvedenom nižšie je 

každej činnosti pridelený práve jeden uzol. Hodnoty bunky vysvetľuje nasledujúca 

tabuľka. 

ZM = KM predošlého uzla   KP = ZM nasledujúceho 

KM = ZM – Dobra trvania   ZP = KP – Doba trvania   RC = ZP – Z 

 

 

 

  

Obrázok 10: Vzor uzlu činnosti  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Tabuľka 3: Časová analýza  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Činnosti Názov činnosti Následník aij mij bij tij oyij σ2yij 

A 
Vytvorenie návrhu 

logovacieho systému. 
B 2 3 5 3.17 0.50 0.25 

B 
Konzultácie návrhu s 

CISO a developermi. 
C 0.5 1 2 1.08 0.25 0.06 

C 
Implementácia 

logovacieho systému. 
D,E 4 6 8 6.00 0.67 0.44 

D 

Testovanie a menšie 

dolaďovanie 

logovacieho systému. 

F 1 2 3 2 0.33 0.11 

E Návrh REST API F 2 3 4 3.00 0.33 0.11 

F 

Konzultácie návrhu 

aplikácie s CISO a 

developermi. 

G 0.5 1 2 1.08 0.25 0.06 

G Vývoj aplikácie. H,I 1 3 4 2.83 0.50 0.25 

H UNIT testy. J 1 2 3 2.00 0.33 0.11 

I Penetračné testy. J 1 2 3 2.00 0.33 0.11 

J 

Oprava prípadných 

chýb a opätovné 

testovanie. 

K 0.5 1 2 1.08 0.25 0.06 

K Testovacia prevádzka. L 3 5 8 5.17 0.83 0.69 

L 
Prechod do ostrého 

používania 
- 1 2 3 2.00 0.33 0.11 
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Graf 4: Sieťový graf  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V sieťovom grafe je naznačená kritická cesta zložená z činností A-B-C-E-F-G-H-J-K-L. Vzhľadom na to, že činnosti H a I majú rovnakú  dobu 

trvania, by bolo možné zvoliť aj alternatívnu kritickú cestu A-E-E-F-G-I-J-K-L. 
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2.16 Analýza rizík 

Nevyhnutnou časťou plánovania zmeny je analýza rizík, ktorá nám pomôže odhaliť 

možné problémy v priebehu samotného projektu a poslúži nám ako podpora pri 

rozhodovaní o tom, či projekt nie je pre realizáciu príliš rizikový. 

2.16.1 Spôsob hodnotenia rizík 

Pri analýze rizík je nutné si v začiatku určiť jednotný systém hodnotenia rizík. Pre účely 

tohto projektu som si vybral Skórovaciu metódu. Stupnicu závažnosti som stanovil na 

hodnotách od 1 do 10 pričom 1 vyznačuje najmenšiu možnosť výskytu a dopad, naopak 

10 najvyššiu možnosť výskytu a dopad. Celkovú hodnotu rizika dostanem následne 

vynásobením hodnôt dopadu a možnosti výskytu. 

 

Tabuľka 4: Hodnotenie dopadov rizika  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hodnota Popis 

1 - 2 Žiadny alebo zanedbateľný 

3 - 4 Malý 

5 - 6 Stredný 

7 - 8 Vážny 

9 - 10 Existenčný 
 

Tabuľka 5: Hodnoty možností výskytu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hodnota Popis (v %) 

1 - 2 <0;20> 

3 - 4 (20;40> 

5 - 6 (40;60> 

7 - 8 (60;80> 

9 - 10 81 + 
 

Tabuľka 6: Hodnoty významnosti rizika  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hodnota Popis 

<0;25) Bezvýznamné 

<25;50) Bežné 

<50;75) Vážne 

75 + Kritické 
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2.16.2 Identifikácia a hodnotenie rizík 

Tabuľka 7: Identifikácia rizík  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

č. Riziko MV D H Opatrenie NMV ND NH 

1 
Zle nastavený systém 

logovania 
2 8 16 

Kontrola nastavení 

interným pracovníkom 

mimo projektu 

1 8 8 

2 

Zlyhanie 

implementácie 

logovacieho systému 

2 6 12 

Podstúpenie rizika z 

dôvodu nízkej hodnoty 

rizika 

2 6 12 

3 

Zle spracovaná analýza 

požiadavkou na REST 

API 

3 9 27 

Prizvanie dodatočného 

security engineera k 

spracovaniu 

požiadavkou 

1 9 9 

4 
Zle zabezpečené REST 

API 
2 10 20 

Meeting Security teamu 

pre konzultáciu 

architektúry 

1 10 10 

5 

Chybné dáta po 

preformátovaní logov 

do formátu JSON 

4 7 28 
Vytvorenie scriptu pre 

kontrolu dát. 
1 7 7 

6 
Zle zabezpečené 

úložisko dát 
1 4 4 

Podstúpenie rizika - 

riziko je zo značnej 

časti už prevedené na 

poskytovateľa úložiska 

(SLA). 

1 4 4 

7 

Predĺženie doby trvania 

projektu v dôsledku 

pandémie 

2 7 14 

Vypracovanie 

krízového plánu pre 

prípad pandémie 

2 3 6 

8 

Zákazníci nebudú 

systém logovania 

využívať 

7 8 56 

Využitie funkcionality: 

Samotné CMS 

užívateľovi oznámi, že 

takýto systém existuje a 

priloží odkaz na 

príručku používania 

3 8 24 

9 

Strata podpory projektu 

zo strany vedenia 

organizácie 

1 10 10 Podstúpenie rizika. 1 10 10 
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10 

Zle spracovaná analýza 

požiadavkou na systém 

logovania 

3 10 30 

Využitie konzultačných 

služieb certifikovanej 

tretej strany 

1 10 10 

11 
Nedostatočné UNIT 

testy 
4 7 28 

Dodatočná kontrola 

vykonaných testov 
2 7 14 

12 
Nedostatočné 

penetračné testy 
3 9 27 

Penetračné testy 

vykonané ďalším 

členom Secruity teamu. 

1 9 9 

 

2.16.3 Mapa rizík 

Pomocou výstupov identifikácie a hodnotenia rizík som vytvoril mapu rizík, ktorá mi 

pomohla pochopiť, ktorým rizikám by som sa mal s akou prioritou venovať. Zvýšenú 

pozornosť som teda venoval najmä vrchnej časti mapy a pre riziká, nachádzajúce sa v nej 

som sa snažil, ak to bolo možné, navrhnúť zmysluplné opatrenia ktoré je možné vidieť 

v tabuľke vyššie. 

 

Graf 5: Mapa rizík  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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V mape je jasne vidieť, že majorita rizík sa nachádza v ľavom hornom kvadrante, čo 

znamená významné riziko. Jedno z rizík, konkrétne zákazníci nebudú systém využívať, 

sa nachádzalo v pravej hornej časti, čo znamenalo kritické riziko. Tomuto som venoval 

najväčšiu prioritu a jeho hodnota sa mi podarila značne znížiť. 

2.16.4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení rizík 

Pre zhodnotenie vplyvu opatrení na riziká som sa rozhodol vytvoriť graf, ktorý nám 

umožní lepší pohľad na funkčnosť navrhovaných opatrení. 

 

Graf 6: Riziká pred a po opatreniach  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Graf nám, pomocou dotýkajúcich sa bodov ukazuje, kde sme sa rozhodli riziká podstúpiť 

no taktiež jasne odráža oblasti, kde nami navrhované opatrenia hodnotu rizika znížili. 

Posledná skutočnosť ktorú graf odráža sú nízke hodnoty identifikovaných rizík čo nám 

napovedá, že sa jedná o relatívne nízkorizikový projekt. 

2.17 Odporúčania vychádzajúce z analýzy rizík 

V prípade tejto seminárnej práce sa jedná len o menšie rozšírenie funkcionality 

samotného produktu, ktoré nemá príliš veľký vplyv na samotnú organizáciu, no na druhú 

stranu sa jedná o zmenu, ktorú bude nutné určite časom vykonať. Ďalším faktom je, že 

projekt nie je zaťažený prílišnými rizikami na neúspech. 
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Na základe týchto faktov odporúčam realizáciu projektu v období, keď bude mať CISO, 

ako najvyťaženejší zo zamestnancov podieľajúcich sa na tomto type projektu, čas. Je 

nutné dbať na pravidelné kontroly jednotlivých činností a to hlavne v oblasti návrhu 

systémov a aplikácie. Zvýšenú pozornosť by som taktiež venoval prezentácií 

funkcionality zákazníkom, pre ktorých je vyvíjaná, pretože bez používania nimi nemá 

v podstate žiaden zmysel. 

Pri dodržaní vyššie uvedených bodov nie sú predpokladané väčšie komplikácie spojené 

s úspešným a včasným dokončím tejto zmeny. 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

Táto časť práce bude zameraná na návrh vlastných riešení pre produkt Kentico Kontent. 

Z výsledkov analytickej časti ma najviac zaujal nedostatočný systém logovania udalostí 

pre užívateľov a preto som sa rozhodol pre návrh práve takéhoto systému. Svoje riešenie 

som sa rozhodol rozšíriť o návrh REST API, ktoré bude v tejto práci primárne slúžiť pre 

overenie funkčnosti navrhovaného systému no taktiež aj ako základný vzor pre vývoj 

API, ktoré bude následne nasadené do používania pre prezentáciu logovaných dát 

užívateľom. 

3.1 Vymedzenie rozsahu 

Na základe analýz a konzultácie s CISO organizácie, som sa rozhodol navrhovaný systém 

prispôsobiť potrebám zákazníkov, kde vidím veľký potenciál pre zlepšenie. Logovací 

systém bude klásť dôraz na schopnosť riešenia incidentov súvisiacich s dostupnosťou, 

dôvernosťou, integritou a nepopierateľnosťou. 

Návrh sa bude venovať témam: 

• členenie logov, 

• ukladanie logov, 

• aké informácie by sme nemali logovať, 

• návrh atribútov logu. 

Následne pristúpim k vytvoreniu jednoduchého REST API a jeho základnej špecifikácií, 

pomocou ktorého, na mnou vygenerovaných dátach, otestujem samotný návrh z pohľadu 

už spomínaných dostupnosti, dôvernosti, integrity a nepopierateľnosti. Je nutné 

zdôrazniť, že dáta používané v práci sa netýkajú žiadneho reálneho užívateľa a sú 

vygenerované mojou vlastnou činnosťou v produkte. 

3.2 Členenie logov 

Návrh členenia udalostí do skupín som prispôsobil na mieru samotnému produktu. Dôraz 

som kládol na pokrytie všetkých situácií, ktoré by mohli z pohľadu zákazníka nastať. Pre 

navrhovaný systém považujem za dostatočné nasledujúce rozdelenie: 
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Tabuľka 8: Členenie logov pre Kentico Kontent  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Názov skupiny Popis a príklad 

User logs 

• Jedná sa o udalosti spojené so samotným užívateľom a jeho 

účtom, ktoré majú vplyv na nastavenia samotného konta.  

• Príkladom môže byť zmena hesla, zmena emailu, prihlásenie 

do účtu a podobne. 

Project logs 

• Táto podskupina je zameraná na udalosti spojené so samotnými 

projektami. 

• Príkladom môže byť vytvorenie alebo zmazanie projektu, 

vytvorenie content itemu v konkrétnom projekte. 

Subscription 

logs 

• Podskupina zameraná na subscription. 

• Príkladom môže byť vytvorenie platba za subscription, výber 

platobnej metódy a iné. 

 

Majorita užívateľov používa pri práci s produktom anglický jazyk. Z toho dôvodu sú 

pomenovania skupín navrhnuté v angličtine.  

3.3 Ukladanie logov 

Jedná sa o kľúčovú oblasť návrhu, s ktorou sa spája umiestnenie logovaných informácií, 

formát súboru, v ktorom budú informácie uložené, rotácia logov a formát samotného 

logu. Táto kapitola má za úlohu zodpovedať základné dizajnové otázky spojené so 

systémom a zdôvodniť výber navrhovaných riešení. 

3.3.1 Umiestnenie logovacích súborov 

V súčasnosti prevládajú dve základné riešenia pre umiestnenie logovaných informácií, 

ktorými sú ukladanie do systému súborov a ukladanie do databáz. Ani jedno z riešení 

nemá výrazné výhody alebo nevýhody oproti druhému. 

Pre svoj návrh som si vybral systém súborov, ktorý sa mi javí ako jednoduchšie a o niečo 

častejšie využívané riešenie.  
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Základnými požiadavkami pre ukladanie logovaných informácií v systéme súborov 

podľa metodiky OWASP sú:  

• Použitie oddelenej časti disku pre ukladanie logov. Za oddelenú časť považujem 

tú, ktorá je rozdielna od častí používaných operačným systémom a užívateľmi. 

• Nastavenie striktných pravidiel pre prístup k logovacím súborom. Prístup 

k dátam by mal byť udelený len administrátorovi, prípadne špeciálne vytvorenej 

role v systéme, ktorej jediná úloha bude správa logovacích súborov. Prístup 

k dátam by malo mať aj REST API, ktoré bude schopné, na základe tokenu 

vygenerovaného špecificky pre požadovaný projekt, pristúpiť k logovaným 

informáciám daného projektu. 

• Vzhľadom na to, že sa jedná o webovú aplikáciu, súbory budú definované ako 

obyčajný text. V žiadnom prípade nesmieme použiť formát html, ktorý by 

vytvoril potenciál pre množstvo vektorov kybernetický útokov. Takzvaný log 

súbor (koncovka .log) spĺňa všetky tieto pravidlá pričom sa jedná o štandardný 

typ textového súboru používaného na túto činnosť. 

Tieto pravidlá považujem za vhodné a dostačujúce pre riešenie navrhovaného systému. 

3.3.2 Konkrétne umiestnenie logovaných dát 

Pre ukladanie logovaných súborov som si zvolil Microsoft Blob storage. Jedná sa 

o cloudové riešenie od spoločnosti Microsoft, ktoré je optimalizované pre ukladanie 

veľkého množstva dát, ktoré sú užívateľovi následne servírované pomocou http alebo 

https protokolu (24). 

Azure storage vždycky ukladá viac kópií dát ktoré sú tým pádom chránené proti 

plánovaným alebo neplánovaným udalostiam vrátane prechodných zlyhaní hardwaru, 

siete a podobne. Úložisko tak tiež kontroluje integritu dát a pri zistení poškodenia sú dáta 

opravené pomocou redundantných dát (25). 

Ponuka služieb úložiska začína na priaznivej cene 0.058 dolárov za 1 GB na mesiac (27). 

Z jednotlivých programov Blob storage som vybral Files od spoločnosti Microsoft, ktorá 

je prispôsobená pre spoluprácu s REST API (27). 
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Pre zhrnutie, Microsoft Blob storage ponúka tieto výhody: 

• ponúka redundanciu dát, 

• program Files podporuje používanie REST API, 

• používa 256-bit AES šifrovanie, 

• priaznivé ceny, 

• loguje aktivitu spojenú s úložiskom, 

• prispôsobené na ukladanie veľkého množstva dát, 

• možný prenos pomocou HTTPS protokolu, 

• jedna z technológií Microsoftu, ktoré sú rozšírené po celej firme, 

• nízka cena, 

• kontroluje integritu dát. 

3.3.3 Návrh typu formátu 

Ako formát pre ukladanie samotných logov v log súbore som vybral JSON a to hneď 

z viacerých dôvodov: 

• jedná sa o jeden z najtypickejších formátov webovej komunikácie, 

• je často preferovaný práve pri logovaní, 

• prehľadné logovanie, 

• jednoduchá práca s týmto formátom pri programovaní, 

• rýchlosť pri používaní formátu JSON, 

• produkt Kentico Kontent používa pri komunikácií práve JSON. 

3.3.4 Návrh rotácie logov 

V tejto oblasti je nutné určiť maximálnu veľkosť logovacieho súboru, čas po akom sa 

súbor bude rotovať, názov jednotlivých súborov a ako dlho budeme udržiavať logovacie 

súbory v našom systéme. Pre lepšiu prehľadnosť pri rotácií zohľadňujem faktor času 

a veľkosti súboru. 

3.3.4.1 Nastavenie času rotácie 

Rotácia generovaných dát by sa mala vykonávať periodicky v rovnakých časových 

intervaloch. Za primeranú hodnotu považujem 24 hodín ktorú som zvolil po zohľadnení 

na veľkosti produktu a zamerania na užívateľov. 
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3.3.4.2 Veľkosť logovacieho súboru 

Periodická rotácia má za následok rozdielnu veľkosť logovacích súborov, ktorá môže, 

v prípade zvýšenej prevádzky, spôsobiť značné rozdiely v ohľade veľkosti vedúce 

k zníženej prehľadnosti. Z toho dôvodu som sa rozhodol zohľadniť aj toto hľadisko. Túto 

hodnotu som stanovil na 500 MB ktorá sa mi javí ako optimálna. Rozhodnutie ovplyvnila 

aj veľkosť produktu ku ktorému je bežne pripojených 2000 užívateľov naraz. 

3.3.5 Návrh systému názvov súborov 

Súbory s logovanými dátami by mali čo najjednoduchšie a najprehľadnejšie 

odzrkadľovať, že sa jedná o súbor s logovanými dátami a časovú postupnosť. Formát 

navrhujem zložiť z troch častí, ktorými sú: 

1) Poradie logu. Najmladší log v poradí bude mať v prvej časti názvu číslo 1. 

Akonáhle prebehne archivácia súboru, číslo logu sa zvýši o 1, v tomto prípade 

na číslo 2, a nový logovací súbor bude mať hodnotu 1. Poradové číslo na 

začiatku názvu má ešte jeden benefit, ktorým je automatické zoradenie 

logovaných súborov podľa časovej postupnosti v manažérovi súborov. 

2) Druhou časťou bude dátum, kedy bol súbor vytvorený vo formáte mm-dd-yy. 

3) Záverečná časť bude u každého z logov rovnaká a bude mať názov KontentLog, 

čo bude odrážať fakt, že sa jedná o súbor s logovanými informáciami pre 

produkt Kentico Kontent. 

Výsledné meno logovaných súborov by mohlo vyzerať napríklad takto: 

 

Obrázok 11: Ukážka názvov logovaných súborov  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.3.6 Dĺžka archivácie súborov 

Logovacie systémy musia z hľadiska archivácie zohľadňovať dva fakty: 

1) miesto na disku, 

2) dostatočnú dobu archivácie pre potreby efektívnej analýzy. 

Výsledkom zhodnotenia týchto dvoch faktorov bude doba archivácie súborov. Ako 

optimálnu dobu archivácie logovacích súborov som stanovil 6 mesiacov. 

Pri výbere dĺžky trvania archivácie súborov som zvažoval riešenie, ktoré by udržovalo 

určitý počet logovacích súborov čo by z časti mohlo riešiť prípadné problémy s kapacitou 

miesta na diskoch. Táto možnosť mi však neprišla správna pretože prípadný útočník by 

mohol vykonať nejakú škodlivú činnosť a následne zavolať veľké množstvo dotazov, 

ktoré by sa logovali, čo by mohlo mať za následok zmazanie už spomínanej škodlivej 

činnosti z logovacieho systému. 

3.3.7 Súhrn navrhovaných atribútov pre ukladanie 

Tabuľka 9: Súhrn riešení pre ukladanie dát  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Položka Navrhované riešenie 

Riešenie umiestnenia Systém súborov 

Pravidlá pre umiestnenie 

Oddelená časť disku 

Prístupy: admin / špeciálne vytvorená rola 

pre tento účel, REST API 

Služba umiestnenia Microsoft Blob storage - verzia Files 

Formát súboru .log 

Formát logu JSON 

Rotácia – časové hľadisko Periodicky každých 24 hodín. 

Rotácia – Maximálna veľkosť súboru 500 MB 

Dĺžka archivácie 6 mesiacov 

Názov logovaného súboru Poradie_mm-dd-yy_KontentLog 
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3.4 Návrh atribútov logov. 

Táto časť sa bude venovať atribútom samotných logov a informáciám, ktoré by mali byť 

zaznamenávané a ktoré by naopak nemali. 

3.4.1 Dáta ktoré sa nebudú logovať 

Ešte pred návrhom samotných atribútov logov som sa rozhodol definovať, ktoré 

informácie by sa v samotných logoch nemali objaviť: 

• heslá, 

• zdrojový kód aplikácie, 

• identifikačné hodnoty relácií (ak by to bolo nutné, nahradiť ich hodnotami 

hashov), 

• prístupové tokeny (Bearer token), 

• citlivé osobné údaje, 

• databázové connection stringy, 

• šifrovacie kľúče a iné tajomstvá. 

3.4.2 Atribúty logovania 

V tejto časti navrhnem atribúty, ktoré by mal každý log obsahovať. Vzhľadom na to, že 

som v začiatku návrhovej kapitoly rozčlenil logy do troch skupín, navrhnem pre každú 

skupinu špecifickú štruktúru podľa jej potrieb. Pri tvorbe štruktúry budem dbať hlavne 

na to, aby atribúty vedeli odpovedať na otázky: Kedy, Kde, Kto a Čo. Na začiatku budem 

definovať atribúty, ktoré sú pre všetky druhy skupín rovnaké. Všetky atribúty budem 

definovať v anglickom jazyku z toho dôvodu, že majorita klientov a aj samotný produkt 

primárne pracuje s angličtinou. 

3.4.2.1 Atribúty ktoré obsahuje každý log 

1) Log group: je definovaná na základe už spomínaných skupín logov. Hodnoty, 

ktoré môže nadobúdať sú: User, Subscription, Project. 

2) Log ID: jedná sa o identifikátor, na základe ktorého vieme jednoznačne rozlíšiť 

konkrétne logy od seba. Pre používanie identifikačného čísla pre logy som 

pristúpil z toho dôvodu, že som nenašiel lepší spôsob, ako jednoznačne 

identifikovať bez použitia dodatočných dát. 
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3) Event type: každý systém logovania by mal uvažovať o voľbe typov udalostí, 

ktoré budú odrážať závažnosť a typ logovanej udalosti. Pre tvorbu hodnôt tohto 

atribútu som sa rozhodol použiť systém hodnotenia atribútov spoločnosti 

Microsoft. 

Tabuľka 10: Návrh atribútov typov udalostí  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 20) 

Typ udalosti Popis a príklad udalostí 

Error 

• Udalosť, ktorá indikuje signifikantný problém ako napríklad 

strata dát alebo stratu funkcionality.  

• Príklad: zlyhanie načítania služby pri spustení, udalosť typu 

Error bude logovaná.  

Warning 

• Udalosť, ktorá nemusí byť vyložene signifikantná, ale môže 

indikovať možný problém v budúcnosti.  

• Príklad: užívateľovi vyprší predplatné na využívanie služby, 

čo môže ovplyvniť dostupnosť dát, udalosť typu Warning bude 

logovaná.   

Information 
• Udalosť, ktorá popisuje úspešnú operáciu aplikácie, služby 

alebo driveru. 

• Príklad: úspešné vytvorenie nového content itemu. 

4) Date and time: Zaznamenanie času udalosti je nevyhnutnou súčasťou každého 

logovacieho systému. Ako formát času a dátumu navrhujem použitie 

univerzálneho úplného formátu yyyy-mm-ddThh:mm:ss, ktorý považujem za 

dostačujúci. Čo sa týka samotného API, premenná bude dátovým typom string. 

5) URL: Každý log by mal obsahovať lokáciu, kde sa udalosť stala. Pre tento 

atribút som sa rozhodol použiť URL pretože jednoznačne určuje miesto, kde sa 

udalosť vyskytla. Toto riešenie je vhodné aj z toho dôvodu, že URL nikdy 

neobsahuje dáta, ktoré som v predošlej kapitole označil ako nežiadúce pre 

logovanie. 

6) User info: Informácie u užívateľovi sú kľúčovou informáciou pre zaistenie 

nepopierateľnosti. Existuje množstvo dát, ktoré dáva zmysel evidovať. Pre tieto 

účely som vybral nasledujúce atribúty: 

• User type: Tento atribút poskytuje informáciu, či je užívateľ 

autentizovaný alebo nie. V prípade, že sa jedná o neautentizovaného 
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užívateľa, hodnota bude unauthenticated naopak pri autentizovanom 

užívateľovi bude hodnota authenticated. 

• Role ID: ak sa nejedná o log zameraný na projekt, hodnota je vždy 

nastavená na NoNe. V prípade, že sa jedná o log typu project, hodnota 

nadobúda identifikačné číslo role daného užívateľa. Môže tu nastať 

otázka, prečo si nezvoliť z dôvodov prehľadnosti logov názov miesto id. 

Toto riešenie by nebolo príliš vhodné, pretože názov role sa dá v projekte 

meniť, kdežto identifikačné číslo ostáva stále rovnaké. Týmto spôsobom 

predídeme potenciálnym problémom pri filtrácií. 

• User IP: je ďalšou informáciou, ktorá nám môže potencionálne mnoho 

odhaliť, napríklad v prípade, že sa zrazu niekto prihlási do nášho účtu 

z inej IP adresy. 

• User ID: pre bližšiu identifikáciu som v prvom rade zvažoval použitie 

emailovej adresy, čo som po úvahe nepovažoval za vhodné riešenie 

pretože by sa v logoch zbytočne nachádzala informácia, ktorú by klient 

potenciálne nechcel zverejňovať. Z toho dôvodu som si zvolil ako atribút 

id užívateľa. 

 

7) User Agent: túto informáciu som sa rozhodol zaradiť do logovania, pretože má 

potenciál nám v niektorých prípadoch rýchlo odhaliť, čo sa stalo. Príkladom 

môže byť informácia, že užívateľ používa prehliadač, ktorý nie je podporovaný 

a preto nastala udalosť typu Error prípadne vieme zistiť, že danú aktivitu 

vykonával robot. 

8) Description: Atribút, ktorý užívateľovi rýchlo a stručne bližšie priblíži kontext 

udalosti. Hodnota by mala nadobúdať časť odpovedi serveru ako napríklad 

„Password changed“, „Access denied“. 
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3.4.2.2 Špecifické atribúty pre skupiny logov 

Táto kapitola bude zameraná na atribúty špecifické pre rôzny skupiny logov. Cieľom je 

stanoviť zoznam atribútov pre každú skupinu a uviesť príklad ich potenciálnych hodnôt. 

User group – túto skupinu budem používať ako odrazový mostík pre ostatné pretože jej 

hodnoty budú obsiahnuté vo všetkých ostatných skupinách. Príklad takéhoto logu 

môžeme vidieť nižšie:  

 

[// pole user logov 

    {// jeden log 

        "log_id" :  "03cd3599-842a-4d6f-989a-9b92a415968d-4d6f-842a", 

        "log_group" :  "User", // informácia o skupine 

        "event_type" : "Informational", // typ udalosti 

        "date_and_time" : "2020-02-13 07:15:34, 

        "url":"https://app.kontent.ai/user-profile", // url kde udalosť nastala 

        "user": { // informácie o užívateľovi 

               "utype" : "Authenticated", 

               "role_id" : "NoNe"  

               "uip" : "95.82.135.119", 

               "uid" : "5e307470b4091a0e8d4f37at"}, 

"user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/   

537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36" 

        "description" : "Last name was successfuly changed"}]  

 

Project group – Atribúty typu Log group, Eventy type a Date and time odporúčam 

nemeniť, pretože obsahujú dostatočné množstvo informácií. Túto skupinu je však nutné 

rozšíriť o informácie vzťahujúce sa k projektu. Za najsprávnejšie riešenie považujem 

pridať celú sekciu s názvom Project, ktorá bude obsahovať id projektu, typ meniacej sa 
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položky (ako napríklad content model) a id položky, ktorá sa mení. Sekcia atribútov bude 

vyzerať nasledovne: 

"project": { // informácie o porjekte 

       "pid" : "3caa9951-4dcf-008e-c391-42882bcd01e9", // id projektu 

       "itype" : "content-models", // typ položky 

       "iid" : "c5837fd0-b1d8-4648-849c-ed87b77e4466" // id položky}, 

 

Tento typ logovania je vhodný pre väčšinu udalostí okrem vytvorenia a archivácie 

projektu. Pri týchto dvoch udalostiach by hodnoty itype a iid nadobúdali hodnotu NoNe. 

Táto skupina logov by už mala obsahovať vyplnenú hodnotu role užívateľa. V prípade, 

že by sa neautorizovanému užívateľovi podarilo manipulovať s projektom, rola užívateľa 

by bola nastavená na hodnotu unknown. Celá sekcia logu by mohla vyzerať napríklad 

takto: 

"user" : { // informácie o užívateľovi 

       "utype" : "Authenticated", 

       "role_id" : " b3be010f-a8d3-4f3b-aa53-f469358fe9dd ", 

       "uip" : "95.82.135.119", 

       "uid" : "5e307470b4091a0e8d4f37at", 

 }, 

Subscription group – Tento typ udalostí by opäť obsahoval viacero polí, ktoré by 

užívateľovi poskytovali informácie o jeho vlastnej subscription na základe, ktorých by 

mohol následne logy filtrovať. Zaujímavými poľami sú purchase_date a end_date ktoré 

by označovali dátum nákupu a dátum do kedy je subscription platná. Vzor logu pre typu 

udalosti subscription by mohol vyzerať nasledovne: 
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"sub_info" : { // informácie o užívateľovi 

           "subid" : "03cd3599-842a-4d6f-989a-9b92a415968d", 

           "sub_type" : "Business", 

           "action" : "canceled", // akcia, ktorá bola zalogovaná 

           "purchase_date" : "2020-02-13",             

           "end_date" : "2021-02-13", 

}, 

3.4.3 GDPR a log management navrhovaného riešenia 

Vzhľadom na to, že je produkt Kentico Kontent ponúkaný na území EU, je nutné venovať 

pozornosť aj GDPR. Vyradenie vyššie uvedených informácií z logovania nám z veľkej 

časti odstráni množstvo problémových dát, no nie všetky je môžeme vyradiť bez straty 

istej výpovednej hodnoty logov. V teoretickej kapitole venujem časť najlepším praktikám 

pre log management v súvislosti s GDPR. Na základe tejto teórie sa odrazím pri 

hodnotení kompatibility návrhu s nariadením. 

Udržovanie logovaných informácií iba do doby, pokiaľ je to nutné - táto praktika je 

splnená v predchádzajúcej kapitole pojednávajúcej o dĺžke archivácie, kde som 

zdôvodnil, prečo je navrhovaná dĺžka zmysluplná. 

Šifrovanie logovaných informácií všade, kde je to možné - túto podmienku za nás spĺňa 

navrhované riešenie ukladania logov na Microsoft Azure Blob storage, ktorý používa 

256-bitovú verziu šifry AES. 

Monitorovanie prístupu k logovaným informáciám - vzhľadom na to, že užívatelia 

budú pristupovať k dátam pomocou REST API, je nutné zaistiť aj logovanie tohto API 

pre jasnú dokumentáciu o tom, kto a kedy k dátam pristupoval. Tieto informácie nám 

taktiež zabezpečuje už spomínaný Blob storage od spoločnosti Microsoft. 

Logovať len to, čo je potrebné - problematika tejto praktiky je podľa môjho názoru 

dostatočne riešená v časti o dátach, ktoré by sa nemali logovať, ktorá čerpala z teórie 

metodiky OWASP.  

Pseudonymizácia – pretože sa jedná o aplikáciu, ktorá podlieha nariadeniu GDPR, je 

nutné riešiť správnosť pseudonymizácie. Vzhľadom na to, že náš systém využíva pre 
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identifikáciu identifikačné čísla a z časti IP adresy, nie je možné, bez pomoci 

dodatočných dát, identifikovať fyzickú osobu. Týmto považujem otázku 

pseudonymizácie za dostatočne zvládnutú. 

 

3.5 Návrh REST API 

Táto časť práce je zameraná na návrh a popis REST API, ktoré bude mať za úlohu 

prezentáciu logov užívateľom produktu Kentico Kontent. Prvá časť tejto sekcie bude 

zameraná na požiadavky a návrh aplikácie. Nasledovať bude overenie funkčnosti API 

a navrhovaného systému pomocou praktickej ukážky vyhľadávania incidentu v logoch. 

V závere pristúpim k ekonomickému zhodnoteniu nákladov a prínosov pre samotnú 

firmu. 

Pre vývoj tejto aplikácie som primárne využil Microsoft Visual studio 2019 a program 

Postman, pomocou ktorého som odosielal requesty na navrhované API. 

3.5.1 Základné požiadavky 

Ešte pred návrhom aplikácie je nutné určiť si základné požiadavky pre samotnú aplikáciu. 

Pri návrhu týchto požiadaviek som prihliadal do veľkej miery aj na to, že mnou 

navrhované API má plniť skôr demonštračnú a inšpiračnú úlohu pre prezentáciu logov, 

čiže sa nejedná o aplikáciu, ktorá bude nasadená do produkcie. 

Požiadavky: 

• Autentizácia užívateľov – keďže sa bude v budúcnosti jednať o dáta 

zákazníkov, prístup k dátam by mal mať len registrovaný užívateľ. 

• Filtrácia – API by malo vedieť filtrovať logy na základe query stringov 

zadaných užívateľom do url. 

• Programované v C# - nejedná sa síce o striktnú podmienku no vzhľadom na to, 

že organizácia primárne vyvíja v C# a JavaScripte, rozhodol som sa pre tento 

programovací jazyk. 

• Kompatibilné s navrhovaným systémom – Aplikácia by mala byť navrhnutá 

tak, aby súhlasila so systémom navrhovaným vyššie v práci, čo znamená 

napríklad čítanie logov zo súboru a podobne. 
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• JavaScript Object Notation – aplikácia by mala pracovať s formátom JSON. 

• Logy budú volané len pomocou GET requestov – aplikácia bude pre volanie 

logovaných dát využívať iba GET requesty pretože jej úloha bude iba 

prezentačná a užívateľ by nemal mať právo meniť, mazať alebo manuálne 

pridávať logy. 

3.5.2 Vytvorenie nového projektu 

Pre tvorbu nového projektu som si zvolil možnosť ASP.NET Web Application (.NET 

Framework), ktorú si je možné jednoducho prispôsobiť pre vytvorenie REST API. Na 

obrázku nižšie môžeme vidieť vybranú možnosť Web API, ktorú som si zvolil.  

 

Obrázok 12: Počiatočné nastavenia projektu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vzhľadom na jednu zo základných požiadaviek, ktorou bola autentizácia, som si 

v pravom hornom rohu vybral možnosť Individual User Accounts. 
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3.5.3 Štruktúra aplikácie 

Aplikácia bude využívať MVC architektúru čo znamená, že jej primárna časť bude 

rozdelená do súborov models, views a controllers. 

V našom prípade však časť views nebudeme vôbec používať, keďže nie je našim cieľom 

vizualizácia výsledkov, ale iba o ich prezentácia pomocou vhodného formátu. Táto 

zložka bude obsahovať iba vizuálny pohľad na domovskú stránku.   

Časť controllers sa bude skladať z dvoch častí. Prvá časť bude oddelená súborom 

EndpoinControllers, ktorý bude obsahovať logiku volania samotných endpointov pre 

volanie logovaných dát.  

Druhá časť sa bude nachádzať priamo len v zložke Controllers, ktorá bude obsahovať 

súbory: 

AccountController.cs – v tomto súbore sa nachádza logika a volanie endpointov 

spojených so správou účtov jednotlivých užívateľov 

HomeController.cs – jedná sa o MVC controller, ktorý sa stará o logiku stránky home 

page, ktorá má skôr informatívny význam pre vývojára. 

ParameterParserController.cs – Classa ktorá má na starosti primárne správne členenie 

query stringov a z časti aj filtráciu. Tak tiež má v sebe implementovanú logiku pre 

manipuláciu s nesprávne zadanými hodnotami ktoré by v opačnom prípade mohli 

spôsobiť pád aplikácie. 

LogFileReadController.cs – tento súbor obsahuje logiku čítania logov zo súboru a ich 

správne prekonvertovanie do formátu JSON. 

 

Obrázok 13: Štruktúra aplikácie sekcie Controllers  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Následne prejdeme k časti Models, ktorá bude rozdelená taktiež na dve časti, ktorými 

bude súbor pre modely určené jednotlivým logom a modely spojené s autentizáciu, ktoré 

boli pred-vytvorené pri voľbe šablóny. 

 

Obrázok 14: Štruktúra aplikácie sekcie Models  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.5.4 Autentizácia 

Natavenia samotnej autentizácie sú primárne určené v súbore IdentityConfig.cs. Pre účely 

tejto práce nám postačí základné nastavenie. 

3.5.5 Vytvorenie užívateľa 

Samotná aplikácia má prednastavené endpointy pre registráciu užívateľa do API 

a získanie tokenu, ktorý následne umožní prístup jednotlivým endpointom. Tieto 

endpointy sú verejné. 

Postup vytvorenia užívateľa a získania tokenu je nasledovný: 

1. Pre vytvorenie použijeme POST request na endpoint /api/account/register, kde 

do tela zadáme obsah vo formáte JSON s emailom a voľbou hesla. Na obrázku 

nižšie môžeme vidieť, pomocou kódu odpovede, že sa registrácia podarila. 
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Obrázok 15: Tvorba užívateľa pomocou nástroja Postman  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

2. Druhým krokom je získanie tokenu, ktorý bude užívateľ následne potrebovať 

pre prístup k neverejným endpointom. Pre získanie tokenu voláme endpoint 

/token, kde je nutné pomocou query stringov zadať hodnoty, ktoré je možné 

vidieť na obrázku nižšie. 

 

Obrázok 16: Získanie tokenu pomocou nástroja Postman  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Po odoslaní requestu obdržíme response so samotným tokenom, informáciami 

komu bol vydaný, kedy bol vydaný a ako dlho bude platiť. 
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Obrázok 17: Response na získanie tokenu pomocou nástroja Postman  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3. Testovanie funkčnosti autentizácie - v prvom rade si skúsime zavolať endpoint 

bez toho, aby sme pridali do requestu token. Je nutné podotknúť, že volaný 

endpoint musí mať v kóde pred jeho triedou kód [Authorize]. 

 

Obrázok 18: Request bez tokenu pomocou nástroja Postman  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na obrázku vyššie môžeme vidieť, že autorizácia prebehla podľa očakávania, 

pretože bol prístup užívateľovi bez prístupového tokenu zamietnutý. Následne 



81 

 

vyskúšame zavolať ten istý endpoint a však tento krát pridáme do hlavičky 

requestu token, ktorý sme obdržali v predošlom kroku. 

  

Obrázok 19: Request s použitím tokenu pomocou nástroja Postman  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tento krát môžeme vidieť, že sa nám logované dáta podarilo obdržať. V nasledujúcich 

častiach práce budeme predpokladať, že užívateľ používa autorizačný token v hlavičke 

http requestu.  

3.5.6 Filtrácia 

Túto požiadavku majú za úlohu riešiť controllery endpointov a LogFileReadController a 

ParametersParserController. Pre správne pochopenie spôsobu filtrácie zjednodušene 

popíšem navrhovanú funkcionalitu, ktorá bude majoritne založená na query stringoch 

v endpointoch. 

LogFileReadController.cs – Program v prvom rade prečíta súbor a uloží ho do 

premennej typu string. Následne pristúpi k rozdeleniu stringu podľa znaku „{“ pričom sú 

jednotlivé stringy pridané do poľa. Pokračujeme rozdelením jednotlivých prvkov poľa do 
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špecifických listov, ktoré potom pospájame tak, aby bolo vytvorené pole, ktoré logy 

správne skompletizuje takým spôsobom, že jeden log bude práve jedným prvkom poľa. 

V závere prebehne už spomínaná filtrácia logov, ktorá bude založená na iterácií poľom 

kompletných logov a rozdelí ich do skupín user, subscription a projekt. Poslednou časťou 

je konvertovanie skupín do formátu JSON. Po prekonvertovaní sú logy pripravené na 

volanie inými controllermi. 

Pre demonštráciu mechanizmu fungovania filtrácie použijem ProjectController. Tento 

Controller používa logiku, ktorá je pre všetky ostatné endpoint controllery, v zásade 

rovnaká. 

[Authorize] 
[RoutePrefix("api/Project")] 
public class ProjectController : ApiController  

Tento endpoint získava logované dáta práve pomocou vyššie spomínaného 

LogFileReadControlleru. 

List<Project> projects = new List<Project>(); 
private ProjectController(){ 
    var logFileContent = new LogFileReadController(); 
    projects = logFileContent.LoadProjectJson(); 
} 

Na začiatok je nutné ešte pripomenúť, že do celého procesu budú vstupovať modely ako 

je napríklad Project model ktorý, ako môžeme vidieť na ukážke nižšie sám obsahuje 

v svojej štruktúre ďalšie modely ako UserInfo a ProjectInfo. 

 
namespace KontentLogAPI.Models.EndpointModels 
{ 
    public class Project 
    { 
        public string log_id { get; set; } = ""; 
        public string log_group { get; set; } = ""; 
        public string event_type { get; set; } = ""; 
        public string date_and_time { get; set; } ""; 
        public string url { get; set; } = ""; 
        public UserInfo user { get; set; } 
        public string user_agent { get; set; } = ""; 
        public ProjectInfo project { get; set; } 
        public string description { get; set; } = ""; 
    } 

} 
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Základný endpoint pre tento typ controllerov bude mať url nastavenú ako samotný prefix. 

Pre filtráciu bude užívateľ využívať query stringy do ktorých zadá jednotlivé parametre 

na základe ktorých bude následne filtrovať logované dáta. 

[HttpGet] 
[Route("")] 
public HttpResponseMessage getProjects() { 
 

var queryString = 
ActionContext.Request.GetQueryNameValuePairs().ToDictionary(x => x.Key, x => 
x.Value); 
 
var parser = new ParameterParserControler(projects); 

 
   if (parser.quryStringExistenceCheck(queryString) == ""){ 
      try { 
                     

List<Project> timedProjects = parser.makeSelection(queryString); 
List<Project> filteredProjects = 
parser.getProjectByParameters(timedProjects, queryString); 

 
        if (filteredProjects.Count() > 0){ 

return Request.CreateResponse(System.Net.HttpStatusCode.OK, 
parser.getProjectByParameters(timedProjects, queryString)); 

        } 
        else { 

return Request.CreateResponse(System.Net.HttpStatusCode.NotFound,  
"[-] Nothing found"); 

        } 
     }  
                 
     catch(Exception err) { 

return Request.CreateErrorResponse(System.Net.HttpStatusCode.BadRequest, 
"[!] Invalid date format."); 

     } 
   } 
   else { 
      return Request.CreateErrorResponse(System.Net.HttpStatusCode.BadRequest, 

"[!] Invalid Parameters: " + 
parser.quryStringExistenceCheck(queryString)); 

  } 
} 

Tento endpoint v začiatku načíta, pomocou metódy GetQueryNameValuePairs, všetky 

parametre zadané užívateľom. Endpoint bude využívať metódy ktoré sú súčasťou triedy 

ParameterParserController a preto túto triedu inicializuje. 

Následne, pomocou metódy queryStringExistenceCheck, skontroluje či naše API používa 

parametre zadávané užívateľom. Táto funkcia má v sebe uložené názvy všetkých 

parametrov, ktoré môže užívateľ zadať a tie porovná so skutočne zadanými údajmi. Ak 

nejaký zo zadaných parametrov aplikácia nepoužíva, vráti response so správou, že 
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užívateľ zadal neplatné parametre a napíše mu, ktoré to boli. Uvedené množstvo údajov 

je oproti skutočnému kódu skrátené, aby v práci nezaberalo príliš veľa miesta. 

public string quryStringExistenceCheck(Dictionary<string, string> 
queryParameters) {  
         
   List<string> allPossibleParameters = new List<string>(){"event_type", "pid", 

"uid", "date_from", "iid"}; 
    
   string existenceStatus = ""; 
             
   foreach (string key in queryParameters.Keys) { 
       if (allPossibleParameters.Contains(key) == false) { 
           existenceStatus += key + ", "; 
        } 
   } 
 
   return existenceStatus; 
} 

 

V prípade, že užívateľ zadal neplatný parameter, odpoveď aplikácie bude vyzerať 

nasledovne: 

 

Obrázok 20: Ukážka neplatného parametra pomocou nástroja Postman  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Endpoint pokračuje s časovou filtráciou ktorú rieši pomocou samostatnej funkcie 

makeSelection ktorá zistí, či užívateľ časový údaj zadal alebo nie. 

public List<Project> makeSelection(Dictionary<string, string> queryParameters) 
{ 
 
   if (queryParameters.ContainsKey("date_from") == true){ 

 
List<Project> TimedProjects = 
logsByStartingDate(queryParameters["date_from"]); 

        
       return TimedProjects; 
   } 
   else{ 
        

List<Project> TimedProjects = logsByStartingDate("-1"); 
       return TimedProjects; 
   } 
} 
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Na základe týchto zistení metóda makeSelection zavolá pomocnú metódu 

logsByStartingDate ktorá pomocou zadaných hodnôt užívateľom prezentuje logy od 

dátumu, ktorý dostala na vstupe.  

private List<Project> logsByStartingDate(string starting_date) 

{ 
     List<Project> TimedProjects = new List<Project>(); 
 
     if (starting_date == "-1"){ 
         DateTime last_month = DateTime.Today.AddMonths(-1); 
 
         foreach (Project project in projects){ 
            DateTime logDateTime = DateTime.ParseExact(project.date_and_time,  

 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", CultureInfo.InvariantCulture); 
 
             if (((logDateTime - last_month).ToString()).Contains("-") == false){ 
              TimedProjects.Add(project); 
             } 
         } 
         return TimedProjects;       
      } 
 

Prvá časť podmienky funkcie logsByStartingDate rieši prípad, keď užívateľ dátum 

nezadal. V tom prípade funkcia zistí aktuálny dátum od ktorého odčíta jeden mesiac 

a následne iteruje logmi. Na výstupe sú prezentované logované informácie ktoré nie sú 

staršie ako jeden mesiac. 

Druhá časť podmienky rieši naopak prípad, kedy bol dátum užívateľom zadaný. Funkcia 

konvertuje zadaný dátový string na dátový typ DateTime. Po konvertovaní funkcia iteruje 

jednotlivými projektovými logmi a na výstupe prezentuje tie, ktoré vyhovujú dátumu 

zadanému užívateľom. 

else{ 
 

    DateTime specified_last_month = DateTime.ParseExact(starting_date, 
"yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture); 

 
          foreach (Project project in projects){ 
 
          DateTime logDateTime = DateTime.ParseExact(project.date_and_time, 

"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", CultureInfo.InvariantCulture); 
 
               if (((logDateTime - specified_last_month).ToString()) 

  .Contains("-") == false){ 
                    TimedProjects.Add(project); 
               } 
          } 
          return TimedProjects; 
      }} 
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Pre filtráciu času užívateľ pridá do url query string date_from. Pre príklad si môžeme 

simulovať situáciu, kedy sa užívateľ rozhodol zobraziť všetky projektové logy od dátumu 

trinásteho januára z roku 2019. Zadaná url by vyzerala teda nasledovne: 

/api/project?date_from=2019-01-13 

Na obrázku nižšie môžeme vidieť, že boli zavolané len dáta, ktoré niesu staršie ako dátum 

uvedený v query stringu. 

 

Obrázok 21: Ukážka časovej filtrácie pomocou nástroja Postman  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Aplikácia má opäť v kóde ošetrené nesprávne zadanie časového parametru pričom 

užívateľa informuje, že časový údaj bol zadaný v zlom formáte. Pre príklad môžme 

aplikácií zadať hodnotu časového údaju /api/project?date_from=2019-99-13. Response 

na takýto request môžeme vidieť na obrázku nižšie.  

 

Obrázok 22: Ukážka nesprávne dátumu pomocou nástroja Postman  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Po filtrácií času prichádza program k samotnej filtrácií podľa ostatných parametrov 

zadaných užívateľom pomocou metódy getProjectByParameters.  

public List<Project> getProjectByParameters(List<Project> timedProjects, 
Dictionary<string, string> queryParameters){ 
 
   Dictionary<string, string> allParameters = new Dictionary<string, string>(){ 
      {"event_type", ""}, 
      {"pid", ""}, 
      {"iid", ""}, 
      {"uid", ""}, 
   }; 
 
   Dictionary <string, string> completeParameters = new Dictionary<string,  

string>(); 
 
   foreach (string key in allParameters.Keys){ 
       if (queryParameters.ContainsKey(key) == true){ 
           completeParameters[key] = queryParameters[key]; 
       } 
       else 
       { 
           completeParameters[key] = allParameters[key]; 
       } 
   } 
 
   List<Project> parsedProjects = new List<Project>(); 
   foreach (Project project in timedProjects){ 

if(project.event_type.ToLower().Contains(completeParameters["event_type"].T
oLower()) == true && 
                    
project.project.pid.ToLower().Contains(completeParameters["pid"].ToLower()) 
== true && 
                    
project.project.iid.ToLower().Contains(completeParameters["iid"].ToLower()) 
== true && 

                    
project.user.uid.ToLower().Contains(completeParameters["uid"].ToLower()) == 
true) 

         { 
             parsedProjects.Add(project); 
         } 
   } 
 
   return parsedProjects; 
} 

 

Metóda má v prvej časti definované kľúčové názvy parametrov v slovníku stringov na 

hodnotu prázdneho stringu. Následne iterujeme cez hodnoty tohto slovníku a ak užívateľ 

zadal parameter do url, hodnota prázdneho stringu je prepísaná na hodnotu, ktorú zadal 

užívateľ a v opačnom prípade ostáva nezmenená čo nám umožní určite na základe 

ktorých parametrov budeme filtrovať. 
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Následne funkcie prejde k veľkej obecnej podmienke ktorá filtruje na základe hodnôt 

priradených parametrom. V prípade, že bola hodnota užívateľom zadaná, filtrácia 

hodnotu vyberie a pridá do listu filtrovaných projektov. V prípade, že nám na základe 

hodnoty nechceme filtrovať, podmienka obdrží hodnotu prázdneho stringu pre daný 

parameter ktorý vyhovie každému z parametrov logu, tým pádom takáto filtrácia je vždy 

vyhovujúca a neovplyvní výsledok. 

Podmienka síce nie je optimálna a obsahuje niekoľko nedokonalostí, no chcel som ňou 

primárne demonštrovať základný fakt, že je lepšie takúto funkcionalitu postaviť na ľahko 

rozšíriteľnom riešení a nie na obrovskom množstve podmienok ktoré vyústia v obrovský 

a neprehľadný kód. 

Na záver aplikácia porovná dĺžku listu s vyfiltrovanými logovanými dátami. Ak zistí, že 

dĺžka listu je nulová, informuje užívateľa že žiaden z logov nebol na základe 

poskytnutých parametrov nájdený. V opačnom prípade vráti response s kódom 200 

a požadovanými dátami. 

Príkladom môže byť filtrácia na základe času, typu udalosti a identifikačných čísiel 

projektu, položky a užívateľa. Volaná url s query parametrami by mohla vyzerať 

nasledovne 

/api/project?date_from={date}&event_type={event_type}&pid={projectId}&iid={item

ID}&uid={userId} 

Je nutné podotknúť, že pre zobrazenie odpovede je nutné do hlavičky zadať správny 

autentizačný token. 
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3.6 Praktické odskúšanie systému a aplikácie 

Úlohou tejto časi bude odskúšať funkčnosť logovacieho systému v kombinácií s 

navrhovaným REST API. Logované dáta, použité pre tieto účely, boli mnou účelovo 

vygenerované používaním samotného systému a občasnou manuálnou modifikáciou. 

Súčasťou testovania funkčnosti teda nebudú žiadne dáta zákazníkov spoločnosti Kentico 

software. Testovanie bude založené an troch scenároch, ktoré by mali preveriť správnosť 

a funkčnosť navrhovaného systému. 

3.6.1 Scenár z hľadiska integrity 

Pre otestovanie incidentu z oblasti integrity, som si zvolil nasledujúci scenár: 

Administrátor pracujúci na projekte si vypracoval kontent item pre ním predávaný 

produkt. O týždeň na to zistil, že informácie o produkte boli niekym zmenené. Našou 

úlohou je pomocou REST API zistiť, kto a kedy content item zmenil. Dodatočné 

informácie ktoré použijeme budú ID projektu 86b53b52-98cb-000d-a03b-607a942c956f 

a ID Content Itemu e27603e9-49e7-4d73-ba9f-843017d460db. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o informácie týkajúce sa projektu, použijeme pre 

dohľadávanie informácií práve endpoint controlleru projekt. 

V prvom kroku voláme api/project endpoint s query stringami, ktorými sú identifikačné 

čísla projektu a content itemu. Do stringu môžeme pridať pre lepšiu prehľadnosť dátum 

s pred týždňa no nie je to podmienkou keďže danú hodnotu by sme v logoch našli pretože 

od zalogovania udalosti neprešiel mesiac. Volaná url bude teda vyzerať nasledovne: 

/api/project?date_from=yyyy-MM-dd&pid=86b53b52-98cb-000d-a03b-607a942c956f 

&iid=e27603e9-49e7-4d73-ba9f-843017d460db 

Na základe dohľadaných logov môžeme vidieť v užívateľskej sekcií, že s content 

itemom, okrem nás, manipulovali dvaja rôzni užívatelia, čo je vidieť vďaka rôznym ID. 

Užívateľ č. 1 

"user": { 

      "utype": "Authenticated", 

      "role_id": "12ff49f7-cc69-43d3-a6b7-e90f2379a72b", 

      "uip": "95.82.134.198", 

      "uid": "5ea93772d63cf40cd7850305e"}, 
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Užívateľ č. 2 

"user": { 

      "utype": "Authenticated", 

      "role_id": "12ff49f7-cc69-43d3-a6b7-e90f2379a72b", 

      "uip": "75.81.124.187", 

      "uid": "7ea93672d63cf40cd78503055"}, 
         

Pre pokračovanie výskumu vložíme do url queyr stringy pre výber logov na základe ID 

užívateľa, ID itemu a ID projektu ktorý zavoláme nasledovnou url adresou: 

/api/project?date_from=yyyy-MM-dd&pid=86b53b52-98cb-000d-a03b-607a942c956f 

&iid=e27603e9-49e7-4d73-ba9f-843017d460db&&uid={uid} 

Volanie endpointu pomocou tejto url funguje rovnako ako vyššie spomínané filtrovanie 

podľa identifikačného čísla projektu a užívateľa a však podmienka v ňom je rozšírená 

o identifikačné číslo content itenmu. 

Výsledok nám odhalí, že práve užívateľ s ID 5ea93772d63cf40cd7850305e manipuloval 

s content itemom: 

{ 

  "log_id": "340ea7fb-9fcc-4cce-9840-f4ca149907a4", 

  "log_group": "Project", 

  "event_type": "Infromational", 

  "date_and_time": "2020-03-24 10:32:57", 

"url": "app.kontent.ai/86b53b52-98cb-000d-a03b-607a942c956f/content- 

inventory/00000000-0000-0000-0000-000000000000/content/e27603e9-49e7-4d73-

ba9f-843017d460db", 

  "user": { 

       "utype": "Authenticated", 

       "role_id": "12ff49f7-cc69-43d3-a6b7-e90f2379a72b", 

       "uip": "95.82.134.198", 

       "uid": "5ea93772d63cf40cd7850305e", 

            }, 

"user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36" 

   "project": { 

       "pid": "86b53b52-98cb-000d-a03b-607a942c956f", 

       "itype": "content_item", 

       "iid": "e27603e9-49e7-4d73-ba9f-843017d460db" 

              }, 

   "description": "changed" 

} 
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Pri bližšom preskúmaní logu vidíme, že spĺňa potreby nepopierateľnosti pretože je v ňom 

uvedené užívateľovo osobné ID, čas kedy sa akcia odohrala a naviac aj IP adresa. 

V prípade rozdielnej IP adresy, ako je bežne používaná, by sme mohli uvažovať aj 

o odcudzení účtu o čo sa však v našom prípade nejednalo. 

3.6.2 Scenár narušenia dôvernosti 

 

Pre otestovanie funkčnosti systému pri narušení dôvernosti dát som sa rozhodol použiť 

nasledujúci scenár: Užívateľovi prišlo na do mailovej správy upozornenie, že sa niekto 

viac krát pokúšal prihlásiť na jeho účet z inej IP adresy. Rozhodol sa teda preveriť situáciu 

pomocou logovacieho systému a REST API. Doplňujúcou informáciou k tomuto scenáru 

je ID zasiahnutého užívateľa 86b53b52-98cb-000d-a03b-607a942c956f. 

Užívateľ si nechá zavolať /api/user?description=wrong&uid=86b53b52-98cb-000d-

a03b-607a942c956f. Volanie pomocou tohto query stringu využíva metódu .Contains() 

pre porovnanie, či sa časť stringu nachádza v popise logu. 

Po zavolaní endpointu môžme vidieť, že sa niekto neúspešne pokúšal dostať na 

užívateľov účet v podozrivom čase približne o 1 hodine ráno. Tak tiež sme si všimli 

rozdielnu IP, 55.83.141.119, ako je nami bežne používaná a na viac aj rozdielneho user-

agenta. 

Doterajšia filtrácia nám poskytla veľa užitočných informácií no mali by sme bližšie 

preskúmať činnosť tohto užívateľa a tak pridáme do volania dohľadnú IP adresu. Volaná 

url bude teda: 

/api/user?uip=55.83.141.119 

V prípade, že by sme robili výskum, ktorý by zasahoval do obdobia staršieho ako mesiac, 

zahrnuli by sme do url aj dátum. 

Vo výsledku môže užívateľ vidieť, že daná IP skúšala prihlásenie do konta, čo sa jej, po 

určitom počte pokusov podarilo, a jedná sa teda o odhalenie bezpečnostného incidentu 

a narušenia dôvernosti dát. Obsah ukážky vyfiltrovaných logov som pre ich dĺžku skrátil 

na počet dvoch logov. 
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{ 

  "log_id": "340ea7fb-9fcc-4cce-9840-f4ca149907a9", 

  "log_group": "User", 

  "event_type": "Warning", 

  "date_and_time": "2020-03-09 01:20:11", 

  "url": "https://login.kontent.ai/login? (skrátené pre dĺžku) ", 

  "user": { 

     "utype": "Unknown", 

     "role_id": "NoNe", 

     "uip": "55.83.141.119", 

     "uid": "86b53b52-98cb-000d-a03b-607a942c956f" 

        }, 

 "user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/   

537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36" 

  "description": "Wrong email or password.}, 

 { 

  "log_id": "340ea7fb-9fcc-4cce-9840-f4ca149907ad", 

  "log_group": "User", 

  "event_type": "Infromational", 

  "date_and_time": "2020-03-09 01:20:26", 

  "url": "https://login.kontent.ai/login? (skrátené pre dĺžku)", 

  "user": { 

     "utype": "Authenticated", 

     "role_id": "NoNe", 

     "uip": "55.83.141.119", 

     "uid": "86b53b52-98cb-000d-a03b-607a942c956f" 

       }, 

"user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (K

HTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36", 

  "description": "Logged in successfully"} 

  

Užívateľ z logov jasne vidí, ako dávno bol jeho účet kompromitovaný, podľa uvedenej 

IP môže ďalej pokračovať v skúmaní činnosti a na základe zozbieraných informácií 

primerane reagovať na vzniknutú situáciu. 
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3.6.3 Scenár z hľadiska dostupnosti 

V tomto scenári prišlo užívateľovi na emailovú adresu upozornenie, že sa končí doba jeho 

predplatenej subscription. Vzhľadom na to, že neaktívna subscription by mala vplyv na 

dostupnosť k samotnej aplikácií, užívateľ sa rozhodne konať, no napred si pomocou 

logovacieho systému skontroluje opodstatnenosť takejto akcie. 

Vzhľadom na to, že každý log typu Subscription má v svojom tele informácie o dátume 

ukončenia platnosti, môžeme zavolať endpoint ktorý po zadaní príslušných stringov 

filtruje Subscription logy na základe subscription id a zadaného dátumu. 

api/Subscription?sub_id={sub_id}&date_from=2018-01-01.  

{ 

   "log_id": "340ea7fb-9fcc-4cce-9840-f4ca149907a4", 

   "log_group": "Subscription", 

   "event_type": "Warning", 

   "date_and_time": "2018-02-13 19:44:24", 

  "url": "https://app.kontent.ai/subscription/28ca23a3-4e86-4023-bf06-

84d1d6e3ca8a/billing-information", 

   "user": { 

       "utype": "Authenticated", 

       "role_id": "NoNe", 

       "uip": "95.82.134.187", 

       "uid": "5ea93772d63cf40cd78503055" 

        },        

"user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (K

HTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36" 

   "sub_info": { 

       "sub_id": "28ca23a3-4e86-4023-bf06-84d1d6e3ca8a", 

       "sub_type": "Business", 

       "action": "payment", 

       "purchase_date": "2018-02-13", 

       "end_date": "2020-02-13" 

        }, 

   "description": "Successfull Payment" 

}, 

 

Vo výsledku, ktorý nám sprístupnilo naše API môžeme vidieť položku end_date, ktorá sa 

nachádza v sekcií sub_info. Užívateľ sa volaním endpointu presvedčil, že emailové 

varovanie bolo opodstatnené. 
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3.7 Ekonomické zhodnotenie 

V tejto časť práce bude zameraná na orienzačné vyčíslenie nákladov na projekt a jeho 

očakávané ekonomické prínosy. 

3.7.1 Vyčíslenie nákladov projektu 

Väčšinu nákladov tohto projektu bude tvoriť práca zamestnancov podieľajúcich sa na 

projekte a však menšiu časť bude tvoriť nájom Microsoft Blob storage. Pri výpočte som 

vychádzal z časovej analýzy, ktorá sa nachádza v analytickej časti pričom jeden deň 

považujem v tomto prípade za 4 pracovné hodiny a to z toho dôvodu, že väčšina 

zamestnancov má viacero povinností a tak tiež absolvuje denné schôdzky, ktoré sa 

nebudú týkať tohto projektu. Jednotlivé hodnoty boli vyrátané ako odhadovaná hodinová 

mzda, ktorú som vynásobil počtom hodnín činností, na ktorých sa daný pracovník bude 

podiaľať. Ročnú sadzbu za Microsoft Blob storage som vyrátal obdobným spôsobom 

pričom uvažujem s potrebnou veľkosťou 1 000 GB. 

Tabuľka 11: Vyčíslenie nákladov na projekt  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Položka Cena v Kč 

CISO 49 500 

Developery 245 820 

Security engineer 28 750 

Microsoft Blob storage (za 1 rok) 17 405 

Spolu 341 475 

 

3.7.2 Slovné zhodnotenie prínosov 

Táto časť má za úlohu slovne zhodnotiť hlavné prínosy projektu ktorými sú: 

• rozšírenie funkcionality produktu Kentico Kontent, 

• zvýšenie hodnotenia bezpečnosti prouduktu, 

• tvorba konkurenčnej výhody pri výberovom konaní, 

• ekonomické prínosy pre organizáciu aj zákazníkov, 

• zvýšenie prehľadnosti manipulácie s produktom, 
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• zníženie nákladov na kontrolu logovaných dát, 

• predchádzanie a rýchlejšia eleminácia bezpečnostných incidentov, 

• potenciál odhalenia bezpečnostných slabín, 

• dáta uložené na vysokzabezpečenom úložisku s podmienkami oštetrenými 

v SLA, 

• zníženie vyťaženia niektorých pracovníkov. 

3.7.3 Ekonomické zhodnotenie prínosov 

Na ekonomické zhodnotenie prísnosov sa môžeme pozerať z hľadiska firmy a hľadiska 

zákazníka. 

Hľadisko organizácie 

Z hľadiska organizácie ide do veľkej miery o zvýšenie konkurencie schopnosti produktu. 

Vzhľadom na to, že pri výberovom konaní často krát rozhodujú maličkosti, zvýšenie 

bezpečnosti produktu pomocou navrhovaného logovacieho systému, môže pri niektorých 

tesných výberových konaniach potenciálne rozhodnúť. Business sucscription produktu 

začína na 999 $ za mesiac. Z tohto dôvodu nám vyplýva, že investícia sa vráti pri nákupe 

produktu 14 zákazníkmi, ktorí sa rozhodnú vďaka navrhovanému systému (32). 

Menším, no určite nie zanedbateľným prínosom je ušetrenie nákladov na pracovníka 

podpory, ktorý trávail určitú časť svojej pracovnej doby práve riešením logov a ich 

sprístupňovaním zákazníkom. Priemerná odhadovaná mesačná časová dotácie na tieto 

úkony je 15 hodín. Zavedením navrhovaného systému odhadujem zníženie do by na 3 

hodiny. Priemernú hodinovú sadzbu odhadujem pracovníka supportu odhadujem na 300 

korún. 

Tabuľka 12: Rozdiel nákladov vynaložených na podporu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Názov Náklady za rok v Kč 

Náklady pred zavedením 54 000 

Náklady po zavedení 10 800 

Rozdiel 43 200 
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Hľadisko zákazníka – z hľadiska zákazníka má logovací systému potenciál včas odhaliť 

podozrivú aktivitu na jeho účte. Vyčíslenie prínosu pre zákazníka môžeme teda vyrátať 

v jednotkých odvrátených incidentov. Finančné následky incidentu je však v tomto 

prípade náročné vyčísliť, keďže záleží skôr na dátach samotného užívateľa CMS. 

Podľa portálu waterdogcomputerworks.com v roku 2016 organizácie pôsobiace v malom 

businesse zaplatili približne 14 000 dolárov za jeden únik dát pričom táto suma nezahŕňa 

práve, regulačné, povinné poplatky a pokuty. Portál uvádza, že táto suma je ešte relatívne 

nízka pretože podľa iných štúdií dosahovala bežne hodnoty nad 500 000 dolárov (33). 

Z tohto hľadiska je veľmi jednoduché vidieť finančný prínos takéhoto systému pre 

zákazníka. 
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ZÁVER 

Táto práca bola predovšetkým zameraná na návrh logovacieho systému určenému 

výhradne zákazníkom používajúcim produkt Kentico Kontent. 

Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými východiskami potrebnými pre správne 

pochopenie analýz a navrhovaných riešení. 

Nasledujúca časť je zameraná na analýzu samotnej organizácie, z ktorej vyplynulo, že 

najväčšou hrozbou pre spoločnosť je konkurencia. Z toho dôvodu som sa rozhodol 

vykonať analýzu samotného produktu Kentico Kontent, ktorý potvrdil, že nasadenie log 

management systému určenému zákazníkom má potenciál čiastočne znížiť riziká, ktoré 

predstavuje konkurencia. Záver tejto časti bol venovaný analýze rizík takéhoto projektu, 

ktorej výsledkom bolo odporučenie projekt realizovať. 

Jadro práce je venované návrhu samotného logovacieho systému, jeho pravidlám 

a obsahu. Práca sa ďalej zameria na návrh a vývoju REST API, ktoré má predovšetkým 

za úlohu overiť funkčnosť mnou navrhovaného systému a taktiež prezentovať môj pohľad 

na to, ako by približne takáto aplikácia mala fungovať. Je nutné dodať, že optimalizácia 

aplikácie z hľadiska jej výkonu nie je zahrnutá do rozsahu projektu. 

Záver práce je zameraný na ekonomické zhodnotenie nákladov a prínosov takéhoto 

projektu. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

JSON – JavaScript Object Notation. 

CMS – content management system 

CaaS – content as a service 

CISO – chief information security officer 

API – Application Programming Interface 

REST – Representational State Transfer 

MB – Megabytes 

GDPR – General Data Protection Regulation 

EU – Európska únia 

SLA – Service-level agreement 

MVC – Model View Controller 
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