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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá problematikou databázového systému MySQL a jeho prepo-
jenia s programovým prostredím JAVA. Pojednáva o realizácii aplikácie s možnos-
ťou editácie údajov tabuliek databáze. V teoretickej časti najskôr uvádza možnosti 
pripojenia k databázovému serveru pomocou JDBC Connectoru a jeho typov. Ďalej 
definuje vlastnosti pre prepojenie a komunikáciu s FTP serverom. Práca popisuje 
aj zabezpečenie tejto komunikácie využitím SSL/TLS protokolu. V praktickej časti 
popisuje vytvorenie serverovej časti a vytvorenie aplikácie v JAVA FX.  

Kľúčové slová 

JAVA, databáza, MySQL, JDBC, databázová aplikácia, FTPS, SSL protokol 

Abstract 

This thesis deals about the MySQL database system and its connection with JAVA 
programming environment. It discusses the implementation of applications with 
data editing database tables. In the first theoretical part deals about connectivity to 
the database server using JDBC Connector and its types. Next it defining properties 
of connection and communication with FTP server. The thesis describes also the 
security of communication with server using SLL/TLS protocol. The practical part 
describes how to create the server side of project and the application in JAVA FX. 
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1  Úvod 

V súčasnej dobe sme obklopený množstvom rôznych komunikačných prostriedkov. 
Tie umožňujú zdielanie informácií v rozličných sieťach. Informácie sú dostupné na 
serveroch vo forme dát a tie predstavujú miesto pre využitie databázových systé-
mov. Každý človek je denne v konfrontácií s databázami, napríklad v škole, za-
mestnaní, v obchodoch, bankách či úradoch. 

Ich použitie vyplýva z potreby efektívneho triedenia informácií pred ich ďal-
ším užitočným spracovaním. V súčasnosti sú takmer všetky používané databázové 
systémy založené na relačnom dátovom modeli. Základné požiadavky na databá-
zové systémy sú ukladanie, modifikácia a výber dát databáze. 

Táto práca bližšie popisuje MySQL databázový systém, ktorý je jedným 
z najobľúbenejších databázových systémov. Množstvo svetových rýchlo rastúcich 
organizácií, ako Facebook, Google alebo Adobe, používajú MySQL z dôvodu jeho fle-
xibility a výkonu pri práci s veľkým objemom dát. MySQL je multiplatformným sys-
témom bežiacim na viac ako 20 operačných systémoch [1]. V prehľade teórie je 
uvedená problematika zamykania a správy zámkov v MySQL. Súčasťou je tiež pri-
blíženie architektúry MySQL a popis jeho vlastností. Sú predstavené základné prog-
ramy obsiahnuté  v MySQL, ktoré slúžia pre základnú správu cez príkazový riadok. 
Rozobrané sú niektoré úložné enginy pre databázové tabuľky a popis kritérií pre 
ich použitie. V teoretickej časti je obsiahnutý popis JDBC connectoru a jeho funk-
cionalita pri prepojení MySQL s programovým prostredím JAVA. Uvedený je aj po-
pis štyroch typov JDBC ovládačov, ktoré sa líšia svojím prístupom k databáze. 
V súvislosti s programovým prostredím je opísaný nástroj JasperReporter využíva-
ný pre vytváranie reportov z vývojového prostredia JAVA a jeho dynamická rozší-
renie DynamicReport. Teoretická časť práce ďalej obsahuje úvod do zabezpečenia 
spojenia prostredníctvom  protokolu SSL/TLS. Rozoberá vrstvy SSL, typy šifrova-
cích algoritmov, možnosti využitia kľúčov a certifikátov pre  autentizáciu a priebeh 
SSL Handshake s popisom výhod a nevýhod tohto zabezpečenia. Pre prenos dát je 
osvetlený princíp prenosu pomocou FTP protokolu a špecifikácie takéhoto preno-
su. Je preskúmaná možnosť použitia zabezpečenej formy prenosu použitím SFTP 
a FTPS. 

V praktickej časti sa nachádza popis vytvárania projektu, ktorý mimo tried 
a metód aplikačného programu obsahuje aj serverovú časť spolu s návodom pre jej 
nastavenie. V časti vypracovania aplikácie je popísaný prístup ku konkrétnej 
MySQL databáze zadanej vedúcim práce.  Ďalej je definovaný postup pri riešení 
konkrétneho bodu zadania práce a popísané riešenie prípadných problémov pri 
návrhu. Oficiálne zadanie bolo vedúcim práce doplnené požiadavky na niektoré 
špecifické schopnosti aplikácie, ktoré sú popísané vo vypracovaní. Základným cie-
ľom bolo vytvoriť aplikáciu v JAVA FX pre komunikáciu s MySQL serverom, ku kto-
rému bola priradená adresárová štruktúra so súbormi dokumentov k položkám 
v MySQL databáze.  Základným rámcom bolo teda vytvorenie aplikácie pre prezen-
táciu dát MySQL tabuľky synchronizovanú so sťahovaním príslušných dokumento-
vých súborov z adresárovej štruktúry dátového servera. 
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2 Teoretické poznatky 

2.1 Programovací jazyk JAVA 

V tejto kapitole je uvedený prehľad literatúry, ktorý sa viaže k programovaciemu 
jazyku JAVA a jeho nástrojom. 

2.1.1 JDBC a jazyk JAVA 

Prvá verzia JDBC sa objavila na trhu v roku 1997 ako súčasť JAVA JDK 1.1. Od tohto 
roku začal vývoj a expanzia na užívateľské počítače a servery. Z pohľadu histórie 
bolo JDBC inšpirované štandardom ODBC navrhnutým firmou Microsoft. 

ODBC ako také bolo primárne prístupné len cez C/C++ aplikácie. ODBC je teda 
API čisto pre jazyk C, ktoré nemá žiadny objektový základ a je pomerne nepre-
hľadný a neštruktúrovaný. Programátori v jazyku JAVA môžu využívať funkcionali-
tu ODBC implementovanú v JDBC (napr. JDBC-ODBC bridge). [26] 

V súčasnej dobe je dostupná JDBC API v4.1, ktorá podporuje niekoľko desiatok 
DBMS a implementuje JDBC driver popísané vyššie v texte. To umožňuje použiť 
rozsiahlu škálu nastavení pre prístup k rôznym typom databáz prostredníctvom 
jazyka JAVA. [7] 

2.1.2 Spracovanie programu v JAVE 

Program prechádza piatimi fázami: editáciou, prekladom (kompilácia), zavedením 
(load), overovaním (verifikáciou) a prevedením. Verifikácia v jazyku JAVA je odliš-
nou fázou programu ako iné, ktoré sú bežnými aj pre iné programovacie jazyky. 
Verifikácia je záležitosťou bezpečnosti, a to hlavne pri programovaní na webe –
applet. 

Pri preklade kódu je použitý takzvaný byte–code. Ide o pseudojazyk nezávislý 
na platforme. Po preložení programu je byte–code uložený v súbore s príponou 
.class. Ten je pri spustení zavedený do pamäte počítača a súčasne prebieha ove-
rovanie byte–code. Po overení je program spustený pomocou interpretu, podobne 
ako je tomu napr. pri programovacom jazyku BASIC, patriaci medzi interpretované 
jazyky. [6] 

2.1.3 Trieda a základné pojmy 

Je zložená z kľúčového slova class, názvu triedy a tela triedy. Názov triedy môže 
obsahovať medzeru a musí vždy začínať veľkým písmenom. Telo triedy sa definuje 
vnútri ľavej a pravej zloženej zátvorky, kde deklarujeme atribúty a definujeme jej 
chovanie. Slovo class informuje kompilátor o definícii triedy so zadaným názvom 
triedy. JAVA ako objektovo orientovaný programovací jazyk definuje objekty 
s ktorými ďalej pracuje. Na triedu sa teda môžeme pozerať ako na nový dátový typ, 
používaný pri vytváraní inštancií triedy. [11] 
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Objekt predstavuje súhrn dát a činností, ktoré nám môže poskytovať. Trieda je 
obecným popisom vlastností činnosti objektu. Pokiaľ je vytvorený konkrétny re-
prezentant danej triedy, je nazývaný inštanciou triedy. Týchto inštancií môže byť 
ľubovoľné množstvo. JAVA nám poskytuje už množstvo preddefinovaných tried 
pre zjednodušenie práce. Trieda popisuje vlastnosti jednotlivých inštancií pomo-
cou premenných. Pri vytvorení novej premennej je potrebné definovať jej formát 
(string, int, boolean atd.). Takto vytvorená premenná je nazývaná aj premennou 
inštancie. Trieda ďalej obsahuje metódy, ktoré popisujú chovanie inštancií (metó-
dy inštancie), alebo je spoločná všetkým inštanciám (metódy triedy). 

Jednou zo základných vlastností objektu je zapuzdrenie. Jedná sa o skrytie de-
tailov objektu pri zachovaní funkčnosti dostupnej iným objektom. Dostupná časť 
ostatným objektom je rozhraním objektu. Dedičnosť je taktiež jednou zo základ-
ných vlastností objektového programovania. Ide o doplnenie vlastností, alebo čin-
ností objektu pomocou rozšírenia už vytvorenej triedy tak, že novú triedu definu-
jeme ako potomka stávajúcej triedy (rodičovskej triedy). [11] 

2.2 Vlastnosti JDBC 

JDBC je API  v programovacom jazyku JAVA, ktorý definuje jednotné rozhranie pre 
pripojenie nielen k relačným databázam. Je určený k prístupu k ľubovoľnému for-
mátu dát ukladaného v stĺpcovej podobe, čo môžu byť napríklad aj textové súbory 
atd. 

Ide o unifikáciu prístupu k databázam. Základom je využitie funkčnosti JDBC 
driveru, ktorý jeho volania prevádza do natívnych volaní danej databáze. Pre pripo-
jenie ku konkrétnemu databázovému serveru je potrebný JDBC konektor danej 
databáze. Ten je poskytovaný výrobcom daného databázového systému. Užívateľ 
je vlastne oddelený od štandardnej API databázového systému a môže sa pripojiť 
pomocou JDBC rozhrania k ľubovoľnej databáze, ktorá poskytuje JDBC ovládač. 
JDBC je teda istá medzivrstva medzi JAVA aplikáciou a databázou. [26] 
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Obr. 1 Architektúra JDBC 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Šeda [26] 

Z obrázka 1 – zo zjednodušenej schémy architektúry spojenia aplikácie k databáze 
je vidieť určitá priamočiarosť. Logika JDBC je však zložitejšia v závislosti na type 
ovládača. 

2.2.1 JDBC ovládače 

Typ I. JDBC–ODBC Bridge 
Tento typ ovládača využíva lokálny ODBC ovládač, ku ktorému je pristupované 
prostredníctvom JDBC. Takáto aplikácia vyžaduje nainštalovanie a nastavenie lo-
kálneho ODBC ovládača pre danú databázu spoločne s aplikáciou v jazyku JAVA, 
ktorá tento ODBC využíva. [26] 

Výkon je znížený v dôsledku prechodu volania JDBC API cez ODBC bridge ovlá-
dača, a až potom je natívne volaná daná databáza. Výsledok je posielaný reverzným 
procesom zasa späť. Nemusí byť vhodný pre rozsiahle aplikácie. Ich administrácia 
je časovo náročná, keďže ODBC ovládače sú špecifické pre každého výrobcu data-
báze. [10] 

 
Typ II Partial JAVA driver 
Druhý typ ovládača prekladá volania požiadaviek JDBC do volania špecifického 
ovládača, ktorý je v natívnej podobe nainštalovaný na PC a je určený len pre daný 
typ databáze. Napríklad API pre Oracle, Sybase, Informix, DB2. [26] Môžeme teda 
povedať, že JDBC–ODBC je určitou podmnožinou. Ten je však viazaný len na ODBC. 
Dosahuje nižšiu efektivitu ako ovládače typu III a IV. Pri administrácii môžu nastať 
rôzne problémy z dôvodu použitia rôznych ovládačov s ktorými JDBC komunikuje. 
[10] 

 
Typ III Network–protocol driver 
Jedná sa o ovládač, ktorý už nepoužíva žiadny natívny kód. Namiesto toho komuni-
kuje s databázou cez JDBC API prostredníctvom sieťového protokolu, ktorým, ako 
je vidieť na obrázku 2, sa priamo spojuje so serverom a ten poskytuje prístup 
k databáze. Server konvertuje sieťový protokol, ktorým klient komunikuje do pro-
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tokolu, ktorému rozumie databáza. Tento typ ovládača je založený čisto na JAVA 
API a je vysoko efektívny vďaka priamej komunikácii sieťovým protokolom. To aj 
s ohľadom na možnosť poolingu a tým aj zvýšením rýchlosti dotazovania. Architek-
túra tohto typu je najrozšírenejšia z dôvodu unifikácie komunikácie prostredníc-
tvom sieťového servera ako komunikačného rozhrania pre rôzne druhy databáz. 
K sieťovému serveru sa okrem toho môžu pripojiť aj iný klienti ako JAVA vďaka 
nezávislosti sieťového protokolu na platforme. [26] 

 

Obr. 2 Komunikácia prostredníctvom ovládača typu III [26] 

 
Typ IV. Nativ–protokol driver 
Jedná sa o implementáciu ovládača, ktorá konvertuje požiadavky JDBC priamo do 
daného špecifického sieťového protokolu používaného priamo DBMS. Tento typ 
ovládača je celý napísaný v jazyku JAVA a je nezávislý na používanej platforme. Je 
inštalovaný priamo vnútri v JVM klienta. Poskytuje lepšiu efektivitu ako typ I a II. 
Keďže neprevádza konverziu do požiadaviek pre ODBC alebo požiadaviek API da-
tabáze. Na rozdiel od nich nepotrebuje inštaláciu asociovaného softwaru na strane 
klienta. Priebeh komunikácie ovládača popisuje nasledujúce zobrazenie: 
Client Machine → Native protocol JDBC Driver → Database server. [7] 

2.2.2 Používané metódy a triedy 

Kľúčovým prvkom komunikácie s databázou prostredníctvom JDBC API je ovládač, 
ktorý je poskytovaný výrobcom databázového systému. Jeho štruktúra bola popí-
saná vyššie v texte. Tento ovládač je špecifickou triedou volanou v databázovej 
aplikácii. 

Predtým, ako budú prevedené akékoľvek zásahy do databáze, je potrebné 
ovládač nahrať a zaregistrovať pomocou príkazu Class.forName(). Volanie tejto 
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statickej metódy v programe je nutné volať v bloku try/catch exception. Odpove-
ďou pri nenájdení triedy ovládača systémom pri nahrávaní bude v tomto 
prípade ClassNotFoundException, narozdiel od SQLException v prípade metód, kto-
ré priamo pracujú s databázou. Tieto metódy je taktiež nutné volať v bloku try, 
z dôvodu testovania pripojenia k práve obsluhovanej databázy prostredníctvom 
týchto metód. Jedná sa o špeciálne metódy definované v triede ovláda-
ča DriverManager, s ktorým je registrácia JDBC ovládača priamo spojená. 

Ako náhle je ovládač nahraný so správne registrovaným DriverManagerom, 
je možné naviazať spojenie s databázou. Spojenie jednoznačne identifikuje databá-
zové URL, ktoré obsahuje cestu k databázovému systému (IP adresa, port). K tomu 
slúži metóda getConnection(). URL môže ďalej obsahovať meno a heslo užívate-
ľa, ktorý je registrovaný v databázovom systéme pre získanie práv pre prácu s da-
tabázou. 

Ak je užívateľ autorizovaný k získaniu pripojenia, metóda getConnection() 
vráti požadované spojenie, ktoré je základom pre ďalšiu prácu s databázou, a cez 
ktoré sú vykonávané všetky operácie nad databázou. Triedou pre dátové operácie 
v databáze je Statement, ktorý využíva služby pripojenia triedy Connection. In-
štancia triedy Statement slúži pre posielanie SQL príkazov databáze. Tie 
sú následne spracované a databáza odpovedá prostredníctvom vrátenia odpoveda-
júcich hodnôt. 

Metóda executeQuery(), ktorú obsahuje trieda Statement, slúži k odosie-
laniu dotazov do databáze (SELECT). Odpoveďou je objekt triedy ResultSet, ten 
obsahuje požadované dáta, s ktorými je možné ďalej pracovať. Metóda nazvaná 
executeUpdate(), slúži k aktualizovaniu databáze (príkazy UPDATE, INSERT, 
DELETE). [26] 

2.3 JasperReports a DynamicJasper 

Jasper Reports je svetovo najpopulárnejší open source reporter enginom. Jeho kód je 
celý napísaný v jazyku JAVA a je schopný použiť dáta z akéhokoľvek dátového 
zdroja a produkovať vzhľadovo vysoko kvalitné dokumenty, ktoré možno preze-
rať, tlačiť alebo exportovať do rôznych formátov, vrátane HTML, PDF, Excel,  
OpenOffice a Word . 

Práca s Jasper Reports je možná v dvoch prevedeniach. Prostredníctvom JAVA 
vývojového prostredia, napríklad vývojovým nástrojom Eclipse, je možné použiť 
Jasper Reports knižnice a volať tak objekty a metódy dostupné v zásuvnom module. 
Druhou možnosťou je využiť aplikáciu iReport, viď obr. 3. Základom je XML súbor 
slúžiaci ako zdroj parametrov pre vzhľad výstupného súboru. Vytvoriť .jrxml 
šablónu je možné pomocou textového editoru alebo iReport designeru. Ten je 
vhodným grafickým editačným nástrojom pre vytvorenie profesionálneho výstup-
ného dokumentu. Podobne ako sú .fxml súbory šablónami vzhľadu aplikačných 
okien, .jrxml prezentujú vzhľad stránky dokumentu. Rovnako tak obsahujú defi-
nície objektov. Nejedná sa však o tlačidlá a textové polia ako pri vývoji aplikácie ale 
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o definície umiestnenia a spôsobu grafického prezentovania zdrojových dát najčas-
tejšie v objektoch polí. 
Po vytvorení šablóny nasleduje fáza prekladu kompilátorom JRCompileManager  
do .jasper formátu vhodného pre prácu s triedou JaspeReport. Po kompilácii je 
objekt triedy JasperReport plnený dátami z JRDataSource. Ako zdroj je možné 
mu poskytnúť rôzne dátové zdroje pre naplnenie do naformátovaného a skompilo-
vaného dokumentu prostredníctvom JasperFillManager. Následne je možné ho 
exportovať na disk použitím JasperExportManagera  hneď pripraviť na prezen-
táciu na ploche alebo na tlač pomocou JapsperPrintManagera.[2] 

 

Obr. 3 Okno nástroja iReport [9] 

Na obrázku 4 je uvedený podrobnejší prehľad životného cyklu vytvárania reportu 
prostredníctvom Jasper Reports spolu s výpisom nástrojov použitých pre nahranie, 
kompiláciu, naplnenie, exportovanie, prezentovanie a vytlačenie reportu. 
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Obr. 4 Priebeh životného cyklu generovania reportu [8] 

Dynamic Jasper je API, ktorá rozširuje komplexné možnosti Jasper Reprots enginu 
o dynamický aspekt. Dokáže vytvárať reporty priamo za behu aplikácie a meniť 
v nej v reálnom čase nastavenia jednotlivých dátových objektov a nastavenia 
vzhľadu následne vytvoreného vyexportovaného súboru . 

Oproti klasickej verzii Jasper Reports  používa Dynamic Jasper dynamický ob-
jekt DynamicReport a nástroje triedy DynamicReportBuilder, v ktorej sú dy-
namicky vytvárané objekty polí pre prezentáciu exportovaných dát(napríklad de-
finície stĺpcov) v tomto dynamickom objekte, ktoré sú po následne prepojené 
s .jrxml šablónou a v rámci objektu triedy skompilované. Ako šablóna postačí 
prázdny .jrxml súbor, ktorého obsah je dynamicky generovaný počas vytvorenie 
dynamického objektu DynamicReport. Pomocou  DynamicJasperHelper je ge-
nerovaný objekt JasperReport, ktorý je už možno s JasperFillManager vyex-
portovať výstupný súbor v požadovanom formáte. Ako dátové zdroje je možné 
použiť rôzne formáty zdrojových informácií a to napríklad JDBC , JavaBean, Hash 
mapy, Tabuľkové modely, XML, CSV , XLS. [2] 

2.4 SSL/TLS protokol 

2.4.1 Vrstva SSL 

SSL je bezpečnostnou vrstvou slúžiacou na overenie identity servera ku ktorému 
sa klient v rámci spojenia pripája a taktiež poskytuje ochranu a utajenie prenáša-
ných dát medzi klientom a serverom. Primárne je využívaný s HTTP protokolom  
v prehliadačoch ako jedna z metód ochrany prenášaných údajov, kde je komuniká-
cia šifrovaná pomocou vrstvy SSL. Ich kombináciou vzniká HTTPS zabezpečený 
protokol. Zabezpečenie je v súčasnosti implementované do všetkých internetových 
prehliadačov a jeho využitie je patrné z použitia https://www... pred doméno-
vým menom. SSL protokol je však možné využiť s ľubovoľným aplikačným proto-
kolom, viď obr. 6, ktorý v sebe zahŕňa jeho podporu. Nastavenie v prehliadači viď 
obr. 5. [14] 
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Obr. 5 Ukážka nastavenia SSL/TLS šifrovania pre prehliadač Firefox 

SSL využíva 1024bitový kľúč a 128bitové šifrovanie. Vrstva SSL protokolu je pria-
mo vložená medzi spojovo orientovanú vrstvu TCP a aplikačnú vrstvu. SSL vrstva 
šifruje dáta od aplikačných protokolov, vypočítava kontrolný súčet a odovzdáva ho 
TCP vrstve. Na druhej strane spojenia dôjde k overeniu kontrolného súčtu, dešifro-
vaniu dát a ich predaniu príslušnému aplikačnému protokolu. [14] 

 

Obr. 6 Začlenenie TLS/SSL protokolu do modelu TPC/IP [19] 

Vytvorenie SSL spojenia funguje na princípe asymetrickej šifry, prostredníctvom 
dvojice kľúčov – verejného a súkromného. Princípom autentizácie je v tomto prí-
pade schopnosť rozšifrovať správu zašifrovanú prostredníctvom verejného kľúča 
jedine súkromným kľúčom, ktorý nie je možné žiadnym matematickým postupom 
odvodiť z kľúča verejného. 

 
Základné kryptografické prvky SSL:  

 Symetrické šifrovanie (blokové/prúdové) 

 Autentizácia komunikujúcich strán (certifikáty) 
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 MAC (konštrukcia z hešovacích funkcií) 

 Pseudonáhodný generátor 

 
Dvomi hlavnými vrstvami SSL protokolu sú SSL Record protocol a SSL Handshake 
protocol, viď obr. 7. Record protocol je zodpovedný za zabalenie dát protokolov 
vyšších vrstiev (HTTP, FTP a ostatné časti SSL protokolu). Handshake protocol je 
zodpovedný za vytvorenie bezpečného kanálu pre komunikáciu medzi klientom a 
serverom. To je dané overením a odsúhlasením šifrovacieho algoritmu a kľúčov. 

 

Obr. 7 Podvrstvy SSL protkolu–Hanshake a Record [18] 

Prínosy SSL: 

 Bezpečnosť šifrovania – hlavným prínosom je zostavenie šifrovaného spoje-
nia medzi komunikujúcimi stranami (klient/server). Potom ako dôjde pro-
stredníctvom iniciačného algoritma k výmene bezpečných kľúčov je k šifro-
vaniu dát použité symetrické šifrovanie. 

 Spoľahlivosť – prenos správy obsahuje kontrolu integrity prostredníctvom 
entity nazývanej MAC. 

 Interoperabilita – rozličné aplikácie rôznych programátorov by mali byť 
schopné úspešnej výmeny bez znalosti kódu aplikácie druhej strany. 

 Rozšíriteľnosť – štruktúra SSL umožňuje implementáciu nových metód šifro-
vania a výmene verejných kľúčov. 

 Relatívna efektivita – proces šifrovania je náročný na výpočetný výkon pro-
cesoru. SSL kompenzuje túto záťaž prídavnými funkciami ako je komprimá-
cia dát alebo kešovanie spojenia (obmedzenie počtu spojení iniciovaných 
vždy od začiatku). 
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Typy šifrovacích algoritmov 
SSL je variabilný čo sa týka použitých šifrovacích technológií. Pre šifrovanie dát, 
ako už bolo uvedené, je použité symetrické šifrovanie, je možné použiť metódy 
DES, RC4, RC2, IDEA, 3DES alebo AES. Pre výmenu kľúčov je použité asymetrické 
šifrovanie RSA, DSS, KiEA a sú použité len pre overenie komunikujúcich strán 
a prenos symetrického kľúča, použitého v ďalšom kroku komunikácie. Aj keď je 
SSL v hierarchickom modely TCP/IP používané nad vrstvou protokolu TCP, nie je 
jeho použitie nutne viazané na TCP/IP, ale je ho možné využiť aj pod inými proto-
kolmi. 

Okrem dvoch hlavných vrstiev sú ďalej využívané ďalšie komponenty a to SSL 
Change Cipher Spec Protocol a  SSL Alert Protocol. Tie spolu s Handshake kompo-
nentom tvoria protokoly používané pre správu SSL komunikácie, jej naviazanie 
a nastavenie parametrov zabezpečenia (napr. typ symetrického šifrovania pre 
prenášané dáta). 

2.4.2 Podvrstva SSL Handshake 

SSL Handshake protocol 
 
Protokol je tiež nazývaný aj key-exchange protocol, teda protokol pre výmenu kľú-
čov. Jeho hlavnou úlohou je ustanovení bezpečnej relácie (session) medzi komuni-
kujúcimi stranami. Handshake prechádza pri svojej činnosti niekoľkými stavmi, viď 
obr. 20: [21] 

 overenie serveru klientom, 

 vyjednanie spoločných šifrovacích algoritmov, ktoré sa budú využívať pri 
vzájomnej komunikácii, 

 overenie klienta serverom (nie je vždy vyžadované, voliteľná možnosť), 

 použitie šifrovania s verejným kľúčom pre výmenu šifrovacích parametrov 
(zdielanie hesla), 

 vytvorenie zabezpečeného spojenia (connection) v rámci danej relácie. 

 
Štruktúra SSL Handshake rámca: 
 
  Type            Length             Content 

8 b 24 b  

 
Type: typ správy SSL Handshake 
Length: dĺžka správy (v bytoch) 
Content: parametre pridané ku správe  
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Obr. 8 Priebeh SSL Handshake [20] 

 
SSL Change Cipher Spec Protocol 
Tento protokol je používaný v poslednej fáze činnosti SSL Handshake protokolu. 
Jeho účelom je umožniť účastníkom presun z vyčkávacieho do prevádzkového sta-
vu. To znamená, že účastníci ukončí použitie algoritmus výmeny kľúčov a začnú 
používať šifrovací a overovací (MAC) algoritmy, ktoré boli definované v predchá-
dzajúcich fázach Handshake protokolu. Správa tohto protokolu má dĺžku 1 byte a je 
šifrovaná a skomprimovaná pomocou dohodnutých protokolov. [21] 

 
SSL Alert Protocol  
Významom tohto protokolu je odovzdávanie informácií o chybách objavujúcich sa 
v priebehu celého spojenia (connection). Výstrahy (Alerts) sú dvoch úrovní - fatálne 
a varovné. Ak sa objavia fatálne výstraha, spojenie je okamžite ukončené. Ostatné 
spojenie používajúce rovnakú cestu (session) môžu pokračovať, ale session ID bude 
označené ako neplatné, takže na tejto ceste nebude možné nadviazať žiadne nové 
spojenie. [21] 

 



Teoretické poznatky 21 

2.5 File Transfer Protocol 

2.5.1 Služba FTP 

Služba FTP slúži k prenosu dát prostredníctvom internetu a to prostredníctvom 
prístupu klienta k FTP serveru. Táto služba je definovaná v dokumente RFC 959. 
Poskytuje spoľahlivý prenos, ktorý ku svojej činnosti využíva protokol TCP na 
transportnej vrstve. Jedná sa o model komunikácie server/klient. FTP pre svoju 
činnosť využíva primárne dvojicu portov 20 a 21. Zostavujú sa teda dve paralelné 
pripojenia pre vlastný prenos dát – port 20 a pre prenos správ a reakcií na  
ne – port 21. 

 

Obr. 9 Priebeh server/klient komunikácie cez FTP protokol [5] 

Štandardným režimom komunikácie je aktívny režim (označovaný ako PROT). 
Komunikácia v tomto móde je zobrazená na ľavej strane obr. 9. Klient má záujem 
o naviazanie spojenia a tak je mu OS pridelený nejaký neprivilegovaný port(nad 
1023) . V našom prípade je klientovi pridelený port 37843. Pomocou neho naviaže 
spojenie s FTP serverom na porte 21, na ktorom server štandardne očakáva navia-
zanie nového spojenia. Po autentizácii užívateľa prostredníctvom mena a hesla je 
parametrom PORT poslaná žiadosť o prenos dát prostredníctvom dátového portu. 
Server následne odpovie prostredníctvom portu pre dáta – port 20 a naviaže spo-
jenie s klientom pre prenos dát na voľnom, neprivilegovanom porte klienta zo žia-
dosti PORT. Po prenose je toto spojenie ukončené. 

V pasívnom režime nezahajuje komunikáciu pri prenose server ale klient. 
V prípade NATu môže byť voľba portu serverom na závadu a nebude prenos mož-
ný. Zahájený je príkazom PASV zo strany klienta na port 21. Tým oznamuje svoj 
prechod do pasívneho režimu a definuje, že prenos dát bude zahájený len na po-
žiadanie zo klienta. V tomto prípade odosiela klient z voľného portu požiadavku na 
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prenos cez voľný port z rozsahu FTP servera – volí klient. Následne sú prenesené 
dáta a po ukončení prenosu je toto spojenie ukončené. [13] 
 
Príkazy riadiaceho jazyka FTP sú delené do troch skupín: 

1. Access Control Commands (príkazy riadenia prístupu): 

 USER – zadanie užívateľského mena 

 PASS – zadanie užívateľského hesla 

 CWD – zmena aktuálneho adresára 

 QUIT – ukončenie spojenia 

 

2. Transfer Parameter Commands (príkazy nastavujúce parametre prenosu): 

 PORT – klient špecifikuje port pre dátové  spojenie a posiela ho serveru, ktorý 
zahajuje komunikáciu 

 PASV – prechod klienta do pasívneho módu, klient v tomto prípade zahajuje 
komunikáciu 

 TYPE – typ reprezentácie dát, text alebo binárna forma 

 

3. FTP Service Commands (obsluhujíce príkazy): 

 RETR – požiadavka na prenos súboru zo servera 

 STOR – slúži k prenosu dát na server 

 DELE – zmazanie súboru zo servera 

 LIST – získanie zoznamu súborov 

 

2.5.2 SFTP a FTPS 

Servery FTP sa často využívajú k voľnému šíreniu dát po internete. Z pohľadu bez-
pečnosti sa však  nejedná o bezpečnú službu keďže heslá spolu s menami užívate-
ľov sú odosielané ako prostý text bez šifrovania. Tie je možné pri sledovaní komu-
nikácie útočníkom odchytiť a v prípade administrátorského účtu zmazať všetky 
dáta na disku servery ku ktorým má FTP prístup. 

Zabezpečenou alternatívou je použitie SFTP. Ide o použitie FTP protokolu spo-
lu SSH. FTP je tunelované SSH pripojením, ktoré je použité pre bezpečný prenos 
prihlasovacích údajov a prístupu ku serveru. Prenášané dáta sú taktiež šifrované. 
Druhou možnosťou je využiť spolu FTP a SSL protokol. Pomocou SSL/TLS môže 
byť zabezpečené jak prihlasovanie tak prenášané dáta. Pomocou vygenerovaných 
SSL certifikátov je možné autentifikovať jak klienta tak server a to vďaka znalosti 
súkromných a verejných asymetrických kľúčov v certifikátoch. Dôveryhodnosť 



Teoretické poznatky 23 

serveru navyše potvrdzuje certifikačná autorita potvrdením pravosti jeho certifi-
kátu. Samotnému prihláseniu do FTP predchádza SSL Handshake  medzi komuni-
kujúcimi stranami a následná komunikácia a prenos dát je symetricky šifrovaný. 
STFP a FTPS sú dve rôzne služby a nemali by byť zmeňované. [22] 

2.6 Služba MySQL 

2.6.1 Architektúra MySQL 

 

Obr. 10 Schéma architektúry MySQL 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MySQL profesionálně [16] 

Na obrázku 10 je zobrazené zjednodušené schéma pre popis činnosti architektúry 
MySQL. Vrstva úplne hore obsahuje služby, ktoré nie sú jedinečné pre MySQL. Ob-
sluhujú väčšinu potrebných nástrojov klient/server, ktoré sú na sieti založené. Na-
príklad spracovanie pripojenia, autentizáciu, bezpečnosť. 

V druhej vrstve sa nachádza väčšina funkčnej časti MySQL. Je to kód pre roz-
bor dotazu (parsing), analýzu, optimalizáciu a pre všetky zabudované funkcie (dá-
tum a čas, matematické výpočty a šifrovanie). Na tejto úrovni sa nachádza celá 
funkcionalita, ktorá je poskytovaná prostredníctvom úložných enginov (uložené 
procedúry, triggre, pohľady). 

Tretia vrstva obsahuje úložné enginy. Tie majú na starosti ukladanie všetkých 
dát uložených v MySQL. Podobne ako napríklad GNU/Linux, majú jednotlivé enginy 
svoje výhody a nevýhody. Ich použitie je individuálne, podľa potreby. Server ko-
munikuje s úložnými enginmi prostredníctvom API úložných enginov. Toto rozhra-
nie ukrýva rozdiely medzi jednotlivými enginmi a činí ich tak na vrstve dotazov 
veľmi transparentnými. „API obsahuje několik desítek nízkoúrovňových funkcí, 
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které provádějí takové operace jako „zahájit transakci“ nebo „získat řádek, který 
má tento primární klíč“. 

Úložné enginy nevykonávajú rozbor SQL a neprebieha medzi nimi komuniká-
cia. Len odpovedajú na požiadavky servera. Výnimkou je InnoDB, ktoré vykonáva 
rozbor (parsing) na základe cudzích kľúčov, pretože ich MySQL server samotný 
ešte neimplementoval. [16] 

2.6.2 Zamykanie 

Systémy, ktoré aplikujú súbežný čítací, alebo zapisovací prístup, typicky imple-
mentujú uzamykajúci systém zložený z dvoch typov zámkou. Tieto zámky sa nazý-
vajú aj zdielané zámky (shared locks) a výlučné zámky (exclusive locks), alebo aj 
čítacie zámky (read locks) a zapisovacie zámky (write locks). 

Ich popis je nasledujúci. Čítacie zámky, ktoré sú pridelené zdroju sa zdielajú 
a vzájomne sa neblokujú. To znamená, že z daného zdroja môže čítať množstvo 
klientov, pretože žiadny nijakým spôsobom neruší ostatných. Zapisovacie zámky 
sú proti tomu výlučné (blokujú jak ostatné zapisovacie, tak čítacie zámky), pretože 
jedinou bezpečnou zásadou je povoliť zapisovať iba jedinému klientovi v danom 
okamihu a po dobu zapisovania do tabuľky zabrániť všetkým čítať z daného zdro-
ja. Správa zámkou v MySQL je prevádzaná interne a väčšinou transparentne. [16] 

2.6.3 Práca s MySQL 

Koncový užívateľ neuvidí MySQL ako program, miesto toho bude využívať bežné 
programy, alebo webové stránky pre prístup k databáze, vkladanie nových dát. Pre 
tieto účely môžeme používať programy mysql, mysqladmin, mysqldump. Progra-
my, ktoré spustíme príkazmi mysql, mysqlamin, mysqldump sú určené pre tex-
tový režim a nie sú v nich žiadne ponuky, alebo iné ovládacie prvky. 

Komunikácia prebieha cez príkazový riadok. Výhodou však je, že príkazy 
možno zadávať aj cez počítačovú sieť (napríklad cez SSH). Ďalej sú vhodné pre au-
tomatickú správu databáz (programovanie skriptov). Pre skúsených užívateľov 
MySQL sú tieto programy nepostrádatelnou súčasťou ich programového vybave-
nia. [12] 

Program mysql je relatívne malý program slúžiaci k odosielaniu príkazov na 
server MySQL a zobrazovanie výsledkov. Program mysql teda nie je žiadny server 
MySQL, ale klientský program, ktorý komunikuje so serverom. [12] 

Program mysql spustíme s obvyklými parametrami –u a –p. Teraz je možné 
po zadaní root hesla zadávať SQL príkazy. Príkazy môžu mať dĺžku aj niekoľko 
riadkov a sú ukončované stredníkom. Pokiaľ sme nešpecifikovali, s ktorou databá-
zou budeme pracovať, je nutné zadať parameter USE nasledovaný názvom databá-
ze. Okrem príkazov SQL má mysql aj niektoré vlastné príkazy (napríklad source). 
Tieto príkazy nie je nutné ukončovať stredníkom. Príkazy programu mysql nie sú 
citlivé na veľkosť písmen, rovnako ako SQL. 

Príkazy v skrátenej podobe je možno zadávať aj na koniec riadku. Neskrátené 
príkazy smú byť vkladané len na začiatok riadku. Program mysql si pamätá histó-
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riu posledných príkazov, dokonca aj po ukončení programu. Zoznam je možné pre-
chádzať pomocou kurzorových šípok. Ukončenie zadávaného vstupu, pri chybe 
uprostred veľmi dlhého príkazu, je možné po doplnení skráteného príkazu \c na 
kamkoľvek do zadávaného riadku. Po stlačení klávesy ENTER nebude zadaný 
vstup zrušený. [12] 
 
Program mysqladmin pomáha s radou úloh pri vytváraní alebo mazaní databáze 
a zmenou hesla. Príklad použitia je: 
 
> mysqladmin [parametre] prikazspravcu 

 

2.6.4 Obmedzenia v MySQL 

Pokiaľ v MySQL používame formát tabuliek typu MyISAM, môžeme uzamykať (blo-
kovať možnosť zmeny informácie v databáze) iba pre celé tabuľky. Tento problém 
môžeme vyriešiť pomocou implementácie iného typu tabuľky, ktorý podporuje 
uzamykanie na úrovni riadkov. Štandardné MyISAM tabuľky neumožňujú online 
zálohovanie (zálohovanie za bežného chodu databáze bez zamykania tabuliek). 

Riešením je opäť nasadenie implementácie iného typu, napríklad InnoDB, kto-
ré zálohovanie umožňuje. Mnoho databázových systémov ponúka možnosť defino-
vania dátových typov. MySQL túto vlastnosť neobsahuje. MySQL je veľmi rýchlou 
databázou, má ale veľmi obmedzené možnosti použitia pre aplikácie v reálnom 
čase. Nemá totiž funkciu OLAP. 

OLAP sú funkcie zahrnujúce špeciálne metódy správy a analýzy viacdimenzio-
nálnych dát. Systémy s podporou OLAP sú nazývané aj dátové sklady. MySQL síce 
obsahuje uložené procedúry a triggre, avšak zatiaľ nie sú dostatočne vyvinuté 
(hlavne trigger) a nemajú rovnakú stabilitu a dokonalosť funkcií ako ponúkajú 
komerčné databázové systémy. Podobné obmedzenia platia aj pre GIS. Komerčné 
databázové systémy v niektorých prípadoch ponúkajú viac funkcionality. [12] 

2.6.5 MySQL úložné enginy 

MySQL podporuje niekoľko úložných enginov, ktoré slúžia ako handlery pre rôzne 
typy tabuliek. Typy úložných enginov je možné meniť podľa potreby tabuľky. Sú-
časne je možné využívať len jeden na tabuľku. 

 
MyISAM 
Každá MyISAM tabuľka je na disku uložená do troch súborov. Tie majú názov, ktorý 
začína menom tabuľky a príponu pre určenie typu súboru. Súbor s príponou .frm 
obsahuje formát tabuľky. Súbor obsahujúci dáta tabuľky má príponu .MYD  
(MYData). Súbor s indexmi má príponu .MYI (MYIndex). To, koľko riadkov celkovo 
môže MyISAM tabuľka obsahovať, je primárne dané veľkosťou úložného miesta na 
disku databázového servera a tiež tým, aký veľký súbor povoľuje vytvoriť operač-
ný systém. [16] 
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MyISAM bol do verzie 5.5 nastavený ako východzí úložný engine, pokiaľ nebo-
lo nastavenie zmenené užívateľom. Tento typ tabuliek nepodporuje transakcie a je 
optimalizovaný pre dotazy SELECT. [17]  

MyISAM uzamyká celé tabuľky, nie riadky. Jedná sa o významnú a dôležitú 
funkciu, ktorá je bližšie popísaná v časti o zámkoch. Ďalej podporuje automatickú 
kontrolu a opravu MyISAM tabuliek. V tabuľkách MyISAM je možné vytvárať indexy 
na prvých 500 znakoch stĺpcov BLOB a TEXT. MyISAM podporuje fulltextové inde-
xy, v ktorých sa indexujú jednotlivé slová pre potreby zložitých vyhľadávacích ope-
rácií. 

To aký formát bude použitý rozhodne MySQL na základe definície tabuľky. 
Existujú tieto tri podtypy MyISAM tabuliek. [16] 
 

1. Statická tabuľka (pevná dĺžka) 
 

Statický formát je východzím pre MyISAM tabuľku. Je použitý vtedy, ak tabuľka 
neobsahuje žiadny stĺpec s dátovým typom premenlivej dĺžky (VARCHAR, 
VARBINRY, BLOB, alebo TEXT). Každý riadok je uložený s použitím pevného počtu 
bytov, má teda pevne vyhradené miesto. Z formátov podtypov sa jedná 
o najjednoduchší a najbezpečnejší – najmenej náchylný na chyby, každý prvok má 
priradenú fixnú veľkosť, a je teda dobre detekovateľný v prípade poruchy. Je tak-
tiež najrýchlejším z on–disk formátov, vzhľadom k jednoduchosti, s akou je možné 
vyhľadať jednotlivé stĺpce v dáta súbore na disku. 

Pri zápise MySQL do tabuľkového formátu fixnej dĺžky MyISAM sa bezpečnosť 
prejaví pri výpadku počas zápisu. V tomto prípade dokáže myisamchk určiť začia-
tok a koniec riadku, takže dokáže obnoviť každý riadok okrem zapisovaného.  
MyISAM tabuľkové indexy je možné spätne získať na základe údajov riadkov. Zvy-
čajne vyžadujú viac miesta na disku ako dynamické tabuľkové formáty. [23] 

 
2. Dynamická tabuľka (premenlivá dĺžka) 

 
Dynamický úložný formát je používaný v prípade, ak MyISAM tabuľka obsahuje 
stĺpec dátového typu premenlivej dĺžky (VARCHAR, VARBINARY, BLOB, TEXT), ale-
bo ak bola tabuľka vytvorená použitím  
 

ROW_FORMAT=DYNAMIC 

 
Dynamický formát je komplexnejší ako statický, čo vyplýva z použitia záhlavia pre 
každý riadok, ktorý obsahuje informáciu o dĺžke riadku. Riadok môže byť uložený 
fragmentovane (v nesúvislých úsekoch) pri vytvorení. Je možné použiť príkazu 
OPTIMIZE TABLE alebo  myisamchk – r pre defragmentáciu tabuľky. 

Ak sú používané stĺpce so statickou dĺžkou premennej, ku ktorým je často pri-
stupované, alebo sa často menia v tabuľke, ktorá obsahuje stĺpce s premenlivou 
dĺžkou premennej, je vhodné presunúť statické stĺpce do inej tabuľky, len aby sa 
predišlo fragmentácii. Každý string stĺpec v tabuľke dynamického formátu je dy-
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namický s výnimkou tých, ktorých dĺžka je menej ako štyri. Je vyžadované menej 
miesta na pamäťovom médiu ako v prípade tabuľky s fixnou dĺžkou stĺpca. 

Pri páde dynamického formátu je náročnejšia rekonštrukcia tabuľky. 
Z dôvodu fragmentácie riadkov sú rozdelené na mnoho častí a odkazy na niektoré 
časti môžu úplne chýbať. [4] 

 
3. Komprimované tabuľky 

 
Niektoré tabuľky napríklad v aplikáciách založených na CD-ROM a DVD-ROM, ale-
bo aj v niektorých zabudovaných (embbed) prostrediach, potom čo sa vytvoria 
a naplnia dátami sa už ďalej nemenia. V tomto prípade je vhodné použiť kompri-
movanú tabuľku. [16] 

Komprimovaný úložný formát je formát určený iba k čítaniu a je generovaný 
nástrojom myisampack. Dekompresia tabuľky je možná pomocou myisamchk. Po-
chopiteľne takéto tabuľky zaberajú najmenej miesta na disku zo všetkých podty-
pov. Dôsledok toho je lepší výkon, pretože ich menšia veľkosť zrýchľuje vyhľadá-
vanie záznamu na disku. Každý riadok je komprimovaný samostatne. Záhlavie 
riadku zaberá od jedného do dvoch bytov, v závislosti na najväčšom riadku v ta-
buľke. Každý stĺpec tabuľky je komprimovaný rozdielne, pre každý je použitý iný 
Huffmanov kód. Komprimovať sa dajú oba formáty, dynamický aj statický. [3] 
 
InnoDB 
Jedná sa o transakčne bezpečný úložný engine pre MySQL, ktorý obsahuje commit, 
rollback, crash-recovery pre ochranu užívateľských dát, ktorého dizajn sleduje 
ACID model (atomicity, consistency, isolation, durability). InnoDB má efektívnejší 
model pre konzistentné čítanie ako MyISAM, zaujímavé je, že jeho tvorca mal pri 
jeho tvorbe za vzor práve Oracle. [15] 

InnoDB bol navrhnutý pre spracovanie transakcií. Práve štýl konzistentného 
čítania a zamykanie záznamu na úrovni riadkov zvýšili jeho multiuživateľské vyu-
žitie a jeho výkon. Oproti MyISAM je optimalizovaný pre prácu s veľkým objemom 
dát. Jeho CPU efektivita predčí všetky ostatné diskovo založené relačne databázové 
enginy. [17] InnoDB tabuľky usporiadavajú dáta na disku k optimalizácii prícho-
dzích požiadaviek založených na primárnom kľúči. Každá InnoDB tabuľka má in-
dex primárneho kľúča nazývaný clustered index, ktorý organizuje dáta tak, aby sa 
minimalizovali vstupne–výstupné operácie pri vyhľadávaní primárneho kľúča. 
InnoDB ukladá svoje tabuľky a indexy do tabuľkového priestoru, ktorý môže po-
zostávať z niekoľkých súborov (alebo diskových oddielov), narozdiel od MyISAM, 
ktoré ukladá každú tabuľku zvlášť s použitím samostatných súborov (.frm, 
.MYD, .MYI). [25] 

 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Atomicity_%28database_systems%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Consistency_%28database_systems%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_%28database_systems%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Durability_%28database_systems%29
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CSV 
Tento úložný engine ukladá dáta v textových súborov s použitím čiarky ako odde-
ľovača. Každý záznam je zvlášť na jednom riadku. Ak je vytvorená CSV tabuľka, 
server najskôr vytvorí súbor o formáte v adresári databáze. Ten sa ako v prípade 
MyISAM začína menom tabuľky a obsahuje .frm príponu. Dáta sú obsiahnuté 
v súbore s príponou .CSV. Dáta sú ukladané do dátového súboru ako prostý text 
s čiarkovým oddeľovačom.  

Pri vytvorení CSV tabuľky je tiež vytvorený príslušný metasúbor, ktorý ukladá 
stav príslušnej tabuľky a počet riadkov. Metasúbor je zakončený príponou .CSM. 
Tento formát môže byť čítaný ale aj do neho zapisované tabuľkovými aplikáciami, 
ako je napríklad Microsoft Excel. [24] 
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3 Vlastné vypracovanie 

3.1 Vytvorenie serverovej časti aplikácie 

3.1.1 XAMPP 

Pri vypracovaní bola pre vytvorenie MySQL servera použitá aplikáciu XAMPP, čo je 
vlastne balík aplikácií pre inštaláciu webového servera, ktorý v sebe MySQL obsa-
huje. Balíček je dostupný pre operačné systémy Windows, Linux, OS X  Solaris. Pou-
žitá verzia 1.8.1 ktorá obsahuje: 

 Apache 2.4.3 

 MySQL 5.5.27 

 PHP 5.4.7 

 phpMyAdmin 3.5.2.2 

 FileZilla FTP Server 0.9.41 

 Tomcat 7.0.30 (with mod_proxy_ajp as connector) 

 Strawberry Perl 5.16.1.1 Portable 

 XAMPP Control Panel 3.1.0  

XAMPP je príkladom využitia LAMP technológie (Linux, Apache, MySQL, PHP), ktorá 
predstavuje kombináciu operačného systému, webového servera, databázového 
systému a skriptovacieho jazyka používanú ako základ pre implementáciu dyna-
mických webových stránok. [27] 

Po počiatočnom nastavení bol spustený webový server na adrese 127.0.0.1 – 
localhost. Výpis stavu je na obrázku 11. XAMPP umožňuje prístup do MySQL pro-
stredníctvom grafického webového rozhrania phpMyAdmin. Ten umožňuje jedno-
duchú správu pre vytvorenie a editovanie databáz a v nich obsiahnutých tabuliek.  

 

Obr. 11 XAMPP dokončenie inštalácie a spustenie služieb 
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3.1.2 Import tabuliek do MySQL, vytvorenie užívateľa 

Základným úkonom, ktorý nasledoval po inštalácii balíčku, bolo importovanie da-
tabáze s tabuľkami. Databázu nebolo nutné vytvárať, bola poskytnutá vedúcim 
bakalárskej práce spolu s požiadavkami na aplikáciu. Databáza s tabuľkami je sú-
časťou elektronickej prílohy s vytvorenou aplikáciou a zdrojovými kódmi. Tabuľky 
sú v formáte .MYI, je možné ich jednoducho importovať vložením do adresárovej 
štruktúry inštalácie  (implicitne ...\xampp\mysql\data\...  nasledované zlož-
kou s názvom databáze, ktorá obsahuje súbory tabuliek). Jednotlivé tabuľky by 
mali byť prístupné cez phpMyAdmin, kde je možné skontrolovať správnosť impor-
tu. Tento postup bol aplikovaný pri spracovaní semestrálneho projektu a slúži iba 
ako príklad a doplnenie do bakalárskej práce. 

 
create database db; 

use db; 

CREATE USER 'michal'@'localhost' IDENTIFIED BY 'michalpw';  

grant usage on *.* to 'michal'@'localhost' identified by 

'michalpw';  

grant all privileges on db.* to 'michal'@'localhost' identified 

by 'michalpw'; 

 

CREATE TABLE UDAJE (ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

    USER VARCHAR(30) NOT NULL, 

    EMAIL VARCHAR(30),  

    DATUM DATE NOT NULL,  

    COMMENTS VARCHAR(400) NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (ID)); 

 

INSERT INTO UDAJE values (default, 'Michal', 

'michalbernat1@gmail.com','1990-05-13','komentar'); 

INSERT INTO UDAJE values (default, 'Martin', 

'mmm@gmail.com','1995-10-8','koment'); 

INSERT INTO UDAJE values (default, 'Martin', 

'mato@gmail.com','1999-6-10','komentars'); 

INSERT INTO UDAJE values (default, 'Johnny', 'johny@mail','1975-

11-11','????'); 

INSERT INTO UDAJE values (default, 'Lars', 

'lars@mail.com','1980-5-6','coment'); 

INSERT INTO UDAJE values (default, 'Honza', 

'honza@mail.com','1980-5-6','coment'); 

 

V kóde je uvedené vytvorenie databáze s názvom db a jej použitie. Je vytvorený 
nový účet ‘michal’ pre pripojenie z localhostu ‘@localhost’. Nový užívateľ je identi-
fikovaný podľa hesla ‘michalpw’. Ďalej sú novému užívateľovi pridelené práva pre 
prístup k databázam a všetky privilégia k všetkým tabuľkám obsiahnutým 
v databáze db. Príkazy sú zakončované stredníkom. 

V ďalšej časti je definovanie tabuľky údaje a jej dátových typov. Jedná sa 
vlastne o definovanie názvov jednotlivých stĺpcov tabuľky a ich dátových typov 



Vlastné vypracovanie 31 

spolu s ich dĺžkou. Definované je aj to, ktoré stĺpce nesmú byť prázdne. Pre tabuľku 
je definovaný primárny kľúč prostredníctvom id. To je po vložení každého nové-
ho riadku automaticky navyšované v db. Kľúč bude slúžiť k indexácii riadkov 
v tabuľke a pre ich rýchle lokalizovanie. V tabuľke sa nemôžu súčasne nachádzať 
dva záznamy so zhodnou hodnotou v stĺpci, a teda zhodným primárnym kľúčom. 
Pri zmazaní záznamu je id zmazané spolu s celým riadkom a pri ďalšom vkladaní 
riadkov sa toto id v tabuľke neobjavuje. Pre uloženie tabuľky bol ponechaný vý-
chodzí úložný engine InnoDB. Na obrázku 12 je tabuľka, ktorá je vložená do MySQL 
databáze a zobrazená v XAMPP.  

 

Obr. 12 XAMPP zobrazenie databázovej tabuľky cez phpMyAdmin 
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3.1.3 Generovanie certifikátov 

Ďalším krokom bolo zabezpečenie pripojenia k MySQL serveru pomocou SSL/TLS 
protokolu. Nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia pripojenia pomocou SSL je gene-
rovanie kľúčov a certifikátov pre server a klienta. Pre ich generovanie bol použitý 
program OpenSSL. Ten je interpretovaný príkazovým riadkom a ovládaný pomo-
cou textových príkazov. 

Nasledujúca časť kódu obsahuje príkazy pre vytvorenie kľúčov a certifikátov 
v OpenSSL pre OS Linux. 
 
# Create clean environment  

shell> rm -rf newcerts 

shell> mkdir newcerts && cd newcerts 

 

# Create CA certificate 

shell> openssl genrsa 2048 > ca-key.pem 

shell> openssl req -new -x509 -nodes -days 3600 \ 

         -key ca-key.pem -out ca-cert.pem 

 

# Create server certificate, remove passphrase, and sign it 

# server-cert.pem = public key, server-key.pem = private key 

shell> openssl req -newkey rsa:2048 -days 3600 \ 

         -nodes -keyout server-key.pem -out server-req.pem 

shell> openssl rsa -in server-key.pem -out server-key.pem 

shell> openssl x509 -req -in server-req.pem -days 3600 \ 

         -CA ca-cert.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 01 -out 

server-cert.pem 

 

# Create client certificate, remove passphrase, and sign it 

# client-cert.pem = public key, client-key.pem = private key 

shell> openssl req -newkey rsa:2048 -days 3600 \ 

         -nodes -keyout client-key.pem -out client-req.pem 

shell> openssl rsa -in client-key.pem -out client-key.pem 

shell> openssl x509 -req -in client-req.pem -days 3600 \ 

         -CA ca-cert.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 01 -out 

client-cert.pem 

  

 

#Verfying certs after creation 

shell> openssl verify -CAfile ca-cert.pem server-cert.pem cli-

ent-cert.pem 

server-cert.pem: OK 

client-cert.pem: OK 

 

Podrobnejšie informácie o certifikátoch, ich generovaní a použití v MySQL, sú do-
stupné z domovských stránok MySQL. Pre využívanie certifikátov v  je nutné ešte 
nastaviť cesty k certifikátom v konfiguračnom súbore my.ini dostupnom v zložke 
mysql v inštalácii xamppu, alebo cez XAMPP Control Panel. Po otvorení my.ini je 
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nutné vložiť do nastavenia serverovej časti (označenej aj ako [mysqld]) cesty ku 
všetkým vygenerovaným certifikátom. 
 
ssl–ca = cesta k súboru 

 
Po zadaní SQL príkazu  
 
> SHOW VARIABLES LIKE '%ssl%';  

 

by mala byť odozva MySQL nasledujúca, za predpokladu správneho importu certi-
fikátov. Prípadné chyby importu MySQL nehlási, a preto je vhodné nahliadnuť do 
logov v zložke mysql. V prípade 

 
have_ssl = YES  

 
je server správne nastavený a je možné sa k nemu pripojiť pomocou vygenerova-
ného certifikátu klienta. 

Pred samotným pripojením je ešte nutné vytvoriť užívateľa, ktorý vyžaduje 
pre pripojenie SSL protokol, a to obdobným spôsobom ako v 3.1.2 s pridaním 
REQUIRE SSL: 
 
> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ssluser'@'remote-hostname' 

IDENTIFIED BY 'ssluser' REQUIRE SSL; 

 
Následne by už malo byť možné pripojenie na účet užívateľa k MySQL serveru 
a komunikácia bude ďalej prebiehať šifrovane. Pre komunikáciu so serverom je 
vhodné zvoliť znakovú sadu utf8 pre korektné zobrazovanie českých znakov do 
databáze a to odkomentovaním nastavenia v súbore my.ini 
 
character_set_server = utf8 

 

3.1.4 Nastavenie FTP servera 

Predtým, než je možné plne využívať možností databázovej aplikácie, je nutné 
z balíčku XAMPP ešte nastaviť FTP server FileZilla. Ten bol vybraný pre prístup 
k súborom, ktoré náležia ku jednotlivým záznamom v MySQL databázy. Tým je vy-
tvorené efektívne previazanie medzi MySQL databázou a FTP serverom prostred-
níctvom JAVA aplikácie. 

Po otvorení administrátorského panelu vo FileZille je možné uskutočniť zá-
kladné úpravy pre pripojenie v záložke Edit → Settings → SSL/TLS settings  a povo-
liť tak službu FTPS. Použijeme vygenerované certifikáty a kľúče z MySQL. 

Ako private key použijeme server-key.pem a ako certificate použijeme  
server-cert.pem. Port pre službu FTPS necháme nastavený na hodnotu 990. Na 
tento port zasiela aplikácia požiadavky na pripojenie. Vhodné je označiť ešte mož-
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nosť „Force PROT P“ a nastaviť v Edit → Settings → Passive mod settings rozsah  
portov pre prenos súborov v pasívnom móde. 

V menu Edit → Users  je nutné vytvoriť užívateľa pre prístup k FTP serveru a 
nastaviť mu domovský adresár na zložku na disku, v ktorej sú umiestnené súbory 
k databázy. Prihlasovacie meno a heslo by malo byť zhodné s MySQL (v aplikácii je 
jedna spoločná úroveň prihlasovania pre MySQL a FTP). Vnútorná štruktúra je im-
plementovaná v aplikácii a toto nastavenie je preto dostačujúce. Možno nastaviť aj 
práva pre prístup k zložke (read, write, delete…) a podzložkám. Pre účty užívateľov 
je vhodné nastavovať práva celým skupinám, kde FileZilla umožňuje delenie práv 
podľa skupín. 

3.1.5 Import certifikátov pre aplikáciu 

Než bude možné používať certifikáty pre pripojenie k MySQL, musia byť certifikáty 
importované pomocou nástroja v domovskej zložke JDK – KeyTool. Jedná sa o vy-
tvorenie súborov keystore a truststore,  ktoré sú využívané pre ukladanie 
viacerých certifikátov pre rôzne aplikácie v prostredí JAVA. V našom prípade bude 
keystore obsahovať kľúč klienta a trustore bude obsahovať certifikát certifi-
kačnej autority. Týmto certifikátom sa prehlasujeme za dôveryhodnú autoritu 
a potvrdzujeme pravosť našich generovaných certifikátov pri dotazovaní sa 
na bezpečnosť pre pripojenie na náš server. Pri použití licencovaných (platených) 
SSL protokoloch je možné použiť už vytvorený truststore pre verejné certifikačné 
autority. 
 
> keytool -import –alias client-key -keystore keystore -file 

client-key.pem 

> keytool -importcert -alias ca-cert –file ca-cert.pem -keystore 

truststore  

 

Tieto dva súbory musia byť priložené k aplikácii. Použitie v aplikácii je zaručené 
nasledujúcim kódom, ktorý je možné volať v ktorejkoľvek časti kódu. Pridanie je 
možné aj nastavením systémovej premennej.  
 
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore",..cesta ku 

/keystore); 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword",password); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore",..cesta ku 

/truststore); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword",password); 

 

3.2 Databázová aplikácia, JAVA program 

Neoddeliteľnou súčasťou vypracovania databázovej aplikácie bolo nastavenie ser-
verovej časti a odskúšanie funkčnosti aplikácie v praxi. Serverová časť je súčasťou 
vypracovania a jej podrobný popis spolu s návodom pre nastavenie sa nachádza 
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v kapitole 3.1. Program bol vypracovaný na základe MySQL databáze poskytnutej 
vedúcim práce a jeho funkcionality boli vypracované v súlade so zadanými cieľmi 
a požiadavkami vedúceho práce.  

Pre tvorbu programu bolo použité vývojové prostredie Eclipse s podporou 
JAVA FX so SceneBuilderom pre tvorbu .fxml súborov. Boli použité ďalšie kompo-
nenty spojené s týmto vývojovým prostredím, ktoré sú uvedené ďalej v texte vy-
pracovania. Aplikácia bola vytvorená pod OS Windows 7. Z balíčku XAMPP boli vyu-
žité nástroje: 

 FTP server FileZilla v0.9.41 
 Databázový server MySQL v5.5.27 

3.2.1 Okno prihlasovania 

Po spustení aplikácie je volaná hlavná JAVA FX trieda Main. Po volaní tejto triedy je 
spustené hlavné okno aplikácie. Tá si sama pri štarte generuje ob-
jekt primaryStage, čo je typické pre FX aplikácie. Po jej volaní sa otvorí úvodné 
okno aplikácie, viď obr. 13. V tele triedy Main je volaná nová inštancia triedy 
ScreensController. Tá predstavuje objekt triedy, ktorá podľa potreby nahráva 
a zobrazuje jednotlivé scény v okne aplikácie. K príslušným scénam priraďuje ich 
kontrolnú triedu a umožňuje tak funkcionalitu jednotlivých častí programu. Aktu-
álne kontrolované okno je prezentované ako Interface ControlledScreen. 

ControlledScreen je implementovaný v každej kontrolnej triede a pro-
stredníctvom neho je pri volaní niektorého z okien scény predávaný ob-
jekt ScreensControlleru pre ovládanie zobrazovania okien a je spoločný pre 
všetky scény programu. Pri spustení je taktiež vytvorená zložka Dokumenty. Do tej 
budú sťahované a následne z nej otvárané súbory z FTP servera. Po ukončení apli-
kácie bude zložka Dokumenty spolu so stiahnutými dokumentmi zmazaná 
z pevného disku. 



Vlastné vypracovanie 36 

 

Obr. 13 Okno prihlásenia 

Úvodné okno prihlásenia je prvou nahranou scénou spolu s jej kontrolnou 
triedou Controller. V tejto triede je vytváraný objekt pripojenia Connection. Po 
zadaní vstupných údajov a prihlásení sa k MySQL serveru prebieha komunikácia 
cez JDBC driver prostredníctvom objektu pripojenia. Proces vytvárania objektu 
pripojenia je popísaný v teoretickom úvode. Prihlásenie a komunikácia so serve-
rom beží zabezpečene prostredníctvom SSL, viď obr. 14. Následne je možné prejsť 
cez menu Otevřít → Výrobky do okna výrobkov prezentovaného triedou Vyrobky. 

 

Obr. 14 Výpis SSL Handshake z WireSharku pri pripojení aplikácie k MySQL serveru 
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3.2.2 Okno triedy Vyrobky, využitie triedy ScreensController 

Toto okno je hlavnou náplňou práce, prezentuje dáta tabuľky MySQL databáze a je 
najväčšou triedou projektu. Podľa zadania práce sú možné dva spôsoby prihláse-
nia do aplikácie podľa typu účtu – užívateľ a administrátor. Na obr. 15 vidíme okno 
výrobkov pri prihlásení v administrátorskom režime. Oproti tomu na obr. 16 je 
zobrazené okno pre užívateľa, ktoré postráda časť ovládacích prvkov aplikácie. 
V ďalšom texte bude preto rozobraná hlavne časť určená administrátorovi so všet-
kými funkciami.  
Ak je pripojenie v poriadku, je po otvorení okna načítaná prvá položka z tabuľky 
výrobky a svieti zelene signalizačný nápis Connected. Je vytvorená inštancia triedy 
Statement JDBC driveru, ktorá slúži pre komunikáciu s MySQL na úrovni SQL 
správ. Prostredníctvom metódy executeQuery je uskutočnené SQL volanie do 
databázy: 
 
> SELECT * from polozky.vyrobky 

 
Odpoveď servera na SQL volanie je uložená v objekte triedy ResultSet, ktorý ob-
sahuje metódy prístupu a spracovania daného setu návratovej hodnoty na SQL do-
taz. K volaniu a vytvoreniu setu dôjde v rámci metódy statementVyrobky(), tá je 
volaná po načítaní okna výrobkov a inicializácii kontrolnej triedy Vyrobky. 

Pri zmene okna na výrobky je v triede Controller volaná metóda 
goToScreenVyrobky, v rámci ktorej dochádza k volaniu funkcie objek-
tu ScreensController a to hlavne jeho metóda setScreen(String name) 
a loadScreen(String name, String resource) slúžiace pre nahranie ďalšie-
ho okna a jeho zobrazenia. Navyše obsahuje metódy typu set(), z dôvodu predá-
vania niektorých objektov a premenných medzi triedami jednotlivých okien. 

Keď je objekt ScreensControlleru následne predaný, sú v metó-
de setScreenParent(ScreensController screenParent), prostredia  
ControlledScreen po načítaní okna výrobky ešte volané metódy tejto inštancie 
typu get() v okne kontrolnej triedy, teda Vyrobky. Konkrétne je predaný objekt 
pripojenia Connection. Pri načítaní okna a danej kontrolnej triedy nie je možné 
využiť volanie konstruktoru triedy. Preto sú použité metódy get(), set() pre 
predávanie informácií prostredníctvom objektu MyController trie-
dy ScreensController, ktorý riadi zobrazovanie aplikačných okien. Funk-
cia Interface ControlledScreen je v tomto prípade využitá miesto konstruktoru 
k inicializácii premenných pri prepnutí na príslušné okno riadiacej triedy. 
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Obr. 15 Okno výrobkov v administrátorskom režime 

 

Obr. 16 Okno výrobkov v užívateľskom režime 
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Vyhľadanie a zobrazenie výrobku 
Pre zobrazenie jednej položky objektu resultSet triedy ResultSet, teda jedného 
riadku databázovej tabuľky, je volaná funkcia zobrazVyrobok(). Tá vhodným 
spôsobom prechádza jednotlivé položky resultSetu, bunky riadku MySQL tabuľ-
ky a prezentuje ich v grafickej forme v okne výrobkov, viď obr. 17. 

Horná časť okna výrobky je tvorená panelom vyhľadávania skladajúceho sa 
z ComboBoxu, dvoch textových polí a tlačidla „Hledej“. Pri stlačení je volaná funkcia 
vyhladaj(). Najskôr je kontrolované, či je textové pole kódu výrobku prázdne. Ak 
áno, bude vyhľadávané podľa názvu výrobku. Ak obe polia obsahujú text, je vyhľa-
dávané podľa kódu, ktorým je primárnym kľúčom pre vyhľadávanie v MySQL, spo-
lu s použitím textového reťazca TextFieldu „Hledaný výrobek“. Vyhľadávanie je 
fulltextové a sú zobrazené výrobky obsahujúce časť textového reťazca v názve, 
alebo časť kódu. Vyhľadané výrobky sú následne zobrazené v ComboBoxe – ten 
obsahuje kód, názov a niektoré ďalšie parametre pre lepšiu orientáciu vo vyhľada-
ných záznamoch. Po vyhľadaní sú parametre položky zobrazené v príslušných po-
liach rovnako ako po kliknutí na položku zoznamu v ComboBoxe. Pokiaľ nie je uve-
dená položka nájdená, je ComboBox v stave disable s textom o chybe. Po stlačení 
tlačidla pri prázdnych poliach sú zobrazené všetky položky databázovej tabuľky.  

V spojení s ComboBoxom vyhľadávania sú použité tlačidlá pohybu vzad „<<“ 
a vpred „>>“. Tie slúžia k postupnému prechádzaniu položiek načítanej tabuľ-
ky databáze, napríklad pri zamknutom ComboBoxe. Zobrazovanie obsa-
hu ComboBoxu je zviazané s orientačnými tlačidlami prostredníctvom listeneru. Pri 
prechode na ďalšiu položku pomocou orientačných tlačidiel sa automaticky mene-
ní obsah ComboBoxu rovnako ako obsah informačných polí okna výrobky. 
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Obr. 17 Vyhľadávanie v okne výrobkov 

Tlačidlá štítkov, prístup k súborom FTP servera 
Okno výrobkov ďalej obsahuje tlačidlá štítkov. Ide o prístup k súborom umiestne-
ným na FTP servery. V databázovej tabuľke sú pre každú položku norma, množství, 
tloušťka, rozměr a balení prítomné dva stĺpce. Prvá položka je určená pre zobraze-
nie v textovom poli štítku a druhá nesie názov štítkového súboru spolu s príponou 
formátu. Tá je volaná funkciou tlačidla. Pri stlačení je volaná funkcia štítku, ktorá 
ďalej predáva parameter názvu súboru metóde getfileDownolad(). 

Pri volaní sťahovania je vytvorené nové vlákno procesu pre plynulý chod apli-
kácie. V tomto vlákne je vytvorené nové pripojenie k  FTP serveru. Ako bolo už 
spomenuté, je využívané zabezpečené pripojenie FTPS s použitím SSL certifikátov. 
Certifikáty a užívateľské účty sú spoločné pre MySQL a  FTP server.  Nie je preto 
nutné opätovné prihlásenie užívateľa k  FTP a prenos súborov prebieha šifrovane. 
V novo vytvorenom vlákne je volaná nová inštancia FtpsClienta, ktorá nadväzuje 
spojenie na adrese servera. Ten v sebe zahŕňa funkcie pre komunikáciu so serve-
rom na úrovni FTP príkazov. Po prihlásení prechádza FtpsClient do pasívneho 
módu. Klient iniciuje zahájenie prenosu a následne sú dohodnuté porty pre prenos. 
Na strane serveru je možné nastaviť rozsah portov, z ktorého je jeden vybraný pre 
prenos dát. Po dohode portov a zmene adresára FTP servera cez žiadosť PWD na 
adresár daného štítku je súbor odosielaný klientovi. Spolu s downloadom 
a uploadom je zviazaná funkcia ProgressIndicatoru downloadBar, ktorý zobrazuje 
priebeh sťahovania dokumentu v percentách. Ten prostredníctvom listeneru čaká 
na prenos a svojím výstupom prezentuje jeho priebeh. Obzvlášť pri prenose väč-
ších súborov je užívateľsky pohodlné sledovať priebeh prenosu a vedieť, že sa ap-
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likácia nezasekla, prenáša dáta, a súčasne môcť vykonávať iné operácie v MySQL 
časti aplikácie vďaka behu na inom vlákne. 

Po uložení do zložky Dokumenty je súbor následne otvorený pomocou funkcie 
openFile() a prezentovaný užívateľovi v prehliadači pre daný typ súboru. Po 
ukončení sťahovania súboru je taktiež ukončené pripojenie FTPS klienta. 
V nasledujúcom kroku je vedľajšie procesové vlákno rušené. Pre každý prenos dát 
je volané vlákno so špecifickými parametrami pre aktuálne vyžadovanú reláciu 
prenosu s vytvorením nového pripojenia FtpsClienta. FTP server tak nie je zaťa-
žovaný neustálym pripojením užívateľa, ktoré v konečnom dôsledku nie je možné, 
keďže po uplynutí kľudového časového intervalu dôjde k samočinnému odpojeniu 
klienta. 

 
Alternatíva prístupu k súborom 
Týmto je prakticky ukončený popis funkcií v triede Vyrobky, určených pre bežné-
ho užívateľa, okrem funkcií objektu MenuBar, umiestneného v hornej čiernej lište 
v okne výrobkov. 

Pri riešení prístupu k súborom bolo zvažované použitie Apache web servera 
v spojení s PHP, alebo Tomcat web server, spolu s nástrojom Eclipse IDE pre JAVA 
EE. Bol zvolený Tomcat server z dôvodu možnosti spúšťania JAVA servletov pre 
tento server. Servlety sú písané a spúšťané v Eclipse JEE. Tieto aplikácie sú spúšťa-
né na strane servera a umožňujú tak vytvorenie dynamických stránok, ktorých 
funkcie sú nimi riadené. Tomcat podporuje vytváranie dynamických webových 
stránok JSP (Java Server Pages), ktorých funkcie sú prezentované prostredníctvom 
servletov bežiacich na servery. Je tak možné previazať viaceré nástroje do dyna-
mických webových stránok poskytujúcich užívateľovi rôzne služby bežiace pod 
serverom. Napríklad prístup k MySQL databáze použitím JDBC ovládača na strán-
kach JSP so servletmi bežiacimi pod Tomcat serverom. K Tomcat serveru je spolu 
s SSL certifikátmi pristupované prostredníctvom HTTPS protokolu cez port 8443. 
K web serveru bola vytvorená skúšobná JSP stránka pre nahrávanie súborov, viď 
obr. 18, a k nej príslušný servlet pre uloženie súboru na disku PC servera. Dotazy 
aplikácie na servlet majú tvar klasických HTTPS správ POST, PUT, GET rovnako, 
ako s použitím internetového prehliadača. 

V triede Vyrobky boli vytvorené metódy pre prenos súborov prostredníctvom 
inštancie triedy HttpClient. Ten práve umožňuje komunikáciu so serverom na 
úrovni internetového prehliadača z JSP stránok. V konečnom návrhu aplikácie však 
nie je Tomcat použitý. Muselo by byť vytvorené zabezpečené prihlasovanie k web 
serveru a vytvorené web stránky v JSP. To však nebolo zadaním práce. Lepšie 
možnosti poskytoval FTP server FileZilla, konkrétne využitie bezpečného protoko-
lu FTPS, s už integrovaným prihlasovaním a možnosťou vytvárať rôzne užívateľské 
úrovne prístupu k súborovým štruktúram definovaným administrátorom. K apli-
kácií sú ako príloha priložené servlety pre prenos dát spolu s kódmi funkcií apliká-
cie z triedy Vyrobky pre prenos pomocou HttpClienta. Táto serverovo/klientská 
časť je k dispozícii pre prípadné rozšírenie aplikácie. 
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Obr. 18 Okno vývojového nástroja Eclipse pre JAVA EE 

Tlačidlá nahratia súboru a listovania 
Ďalšími funkčnými tlačidlami v okne výrobkov sú tlačidlá pre nahranie súboru na 
FTP server. Súbor je nahraný do príslušnej zložky adresárovej štruktúry na FTP 
servery. Takýmto spôsobom môže byť nahraný nový dokument o balení, alebo vý-
robnej norme. Rovnako ako v prípade sťahovania je vytvorené nové vlákno pre 
nahranie súboru a je volaná funkcia uploadFile(). Taktiež je vytvorený klient 
v pasívnom režime pre prenos a jeho priebeh je zaznamenaný ProgressIndicatrom. 
Pre vyhľadanie súboru na disku a jeho nahranie je otvorený objekt triedy  
FileChooser. Po nahraní je spojenie ukončené a vlákno zrušené. Funkcia nahra-
nia súboru je dostupná všetkým položkám disponujúcimi funkciou pre stiahnutia 
štítku. 

Listovacie tlačidlá sú poslednými, ktoré pristupujú k dátam na FTP servery. 
Ich úlohou je vytvoriť FtpsClienta pre pripojenie k FTP serveru. Po pripojení je 
zmenená pracovná zložka na zložku s dokumentmi danej položky. Následne klient 
požiada o vylistovanie názvov súborov a ich zoznam sa zobrazí v objekte 
lisView, v pravej časti okna výrobkov. 

Pri kliknutí na položku v zozname je názov štítku zobrazený v príslušnom tex-
tovom poli štítku bez prípony a pod tlačidlom štítku je uložený celý názov súboru. 
Ak je pred týmto úkonom tlačidlo štítku vypnuté, bude následne aktivované 
a možno si tak daný štítkový dokument stiahnuť a prehliadnuť. Tieto komponenty 
sú navzájom previazané listenerom, ktorý aktualizuje ich obsah pri zmene označe-
nia položky v objekte listView. Aby boli korektne zobrazované všetky české zna-
ky, je vykonaná, v tele listovacej metódy, zmena kódovania. Windows si nerozumel 
s FTP serverom. 
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Encoded = URLEncoder.encode(fileName,“UTF-8“);  

decoded = URLDecoder.decode(encoded,“ISO-8859-1“); 

 

Po tejto úprave sú už položky korektne zobrazované a ukladané. V administrátor-
skom režime je taktiež možné mazať položky z FTP servera, uvedené v zozname 
pri vylistovaní. Mazanie súboru je realizované funkciou deleteSubor() pod tla-
čidlom „Vymazat soubor“. To prostredníctvom FtpsClienta volá príkaz mazania 
daného súboru pracovnej zložky. 

Vedľa tlačidla pre mazanie položiek listu je prítomný zatrhávací objekt pre 
vyhľadávanie „Vyhledávat z listu“. Pri zatrhnutí tejto možnosti je pri zadávaní hľa-
daných znakov do poľa panelu vyhľadávania „Hledaný výrobek“ v reálnom čase 
menený výpis listView . 

Položky Receptura , VZ a Kontrola majú obdobne tlačidlá listovania, nahráva-
nia a stiahnutia štítku. Sú to sekundárne dokumenty k položkám a nemajú pre svo-
je prezentovanie textové pole. Je možné im priradiť dokumenty prítomné na FTP 
servery. Ak nie je dokument priradený, je pole prázdne. Nemožno priradiť doku-
ment, ktorý pred priradením nebol prítomný na FTP servery. 
 
MySQL tlačidlá, zmena parametrov výrobku 
V okne výrobky sa pod najnižším textovým polom popisu výrobku nachádzajú tri 
MySQL administračné tlačidlá. Tie slúžia k editácii práve zobrazenej položky 
v tabuľke prostredníctvom klasických SQL príkazov INSERT, UPDATE, DELETE. Po 
volaní INSERT sú vymazané všetky textové polia, odobrané všetky súbory štítkov 
a je vymazaný vyhľadávací ComboBox. Po vymazaní je možné vyplniť príslušné 
polia a stlačiť tlačidlo pre uloženie nového záznamu. Pre uloženie novej položky do 
databázy nesmie byť nulový primárny kľúč – kód výrobku. Ak je potrebné vložiť 
výrobok s podobnými hodnotami štítkov aké má nejaká položka tabuľky, je možné 
ju vyhľadať a po jej zobrazení zmeniť hodnotu kódu a názvu výrobku a následne 
tento nový výrobok vložiť do tabuľky. Pre zmenu hodnôt v tabuľke databáze pre 
aktuálne zobrazený výrobok je volaná funkcia UPDATE položky, kde sú hodnoty v 
databáze zmenené podľa hodnôt nastavených v textových poliach a pod tlačidlami 
štítkov. Aktualizácia hodnôt položky je vykonaná na základe primárneho kľúča. Pre 
zmazanie položky je volaná funkcia DELETE s parametrom primárneho kľúča. Po 
vykonaní jednej z týchto troch operácií je následne aktualizovaný resultSet. V 
prípade ak nie je volané mazanie, je vyhľadaná a následne zobrazená menená po-
ložka v okne výrobkov. Funkcie INSERT a UPDATE sú ešte ovplyvnené nastavením 
fieldFile zviazania, ktoré je vysvetlené ďalej v texte. 

 Ďalším dôležitým tlačidlom je tlačidlo prípon „Set Prefix“. Pred využitím 
MySQL tlačidiel a zapísaním zobrazených údajov pre aktuálne prezentovaný výro-
bok do tabuľky („Update“) je možné tieto údaje editovať v textových poliach. Štít-
kové textové polia (textové polia položiek norma, množství, tloušťka, rozměr, popis) 
súvisia spolu s otváranými štítkami – názvom súboru daného štítku, ktorý je pre-
zentovaný aktívnym tlačidlom štítku. Názov súboru pod tlačidlom môže odpovedať 
textu poľa, ktorý je zhodný s názvom súboru bez prípony, prípadne sa tieto dva 
znakové reťazce môžu líšiť. 
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Z toho vychádza pravidlo funkcie filedFile reťazenia. Je dostupné z hornej 
menu lišty cez Rozšířené → fieldfile Svázání. Jedná sa objekt CheckMenuItem a po 
kliknutí naň prechádza z východzieho stavu označený na neoznačený. Ak je 
v aktívnom stave, ovplyvňuje funkcie tlačidiel „Set Prefix“, „INSERT“, „UPDATE“. Pri 
kliknutí do príslušného textového poľa štítku je v objekte prefixCombo zobrazená 
prípona súboru štítku, to znamená prípona súboru pod tlačidlom otvorenia štítku. 

V programovom okne je v menu Rozšířené možné označiť  globálnu hodnotu 
prefixu. To znamená, že bez ohľadu na previazaní je pri označení jedného zo štít-
kových textových polí automaticky v prefixCombe zobrazený prefix zvolený 
v menu ale iba v prípade ak je prefix zvolenej položky prázdny (názov súboru je 
prázdny). Toho je využívaného pri rýchlom zadávaní položiek, kde pri kliknutí na 
položku je po stlačení klávesy ENTER volaná funkcia tlačidla „Set prefix“ a pri stla-
čení klávesy TAB označené ďalšie pole v poradí. Ak prefix nie je prázdny, je pred-
nostne zobrazovaný aj pri vybranom globálnom prefixe z menu.  

Posledným objektom triedy výrobky je CheckBox „Report z vyhledaných“. Pri 
označení objektu sú v triede PdfReporter  následné využívané výsledky vyhľadá-
vania z okna výrobkov. To znamená, že užívateľsky definovaný report bude zosta-
vený iba nájdených položiek v MySQL databázy. 
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Aktívne fieldFile previazania 
 
Ak je ff aktívne, je funkcia tlačidla „Set Prefix“ zmenená nasledujúcim spôsobom, 
ktorý je popísaný vývojovým diagramom na obrázku 19. 

 

Obr. 19 Vývojový diagram stlačenia tlačidla Set prefix a aktívnej funkcie fieldFile 
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INSERT a UPDATE vykonávajú svoje funkcie nasledovne podľa obr. 20. Pri volaní 
týchto funkcií nie je braný ohľad na stav objektu prefixu. 

 

Obr. 20 Vývojový  diagram MySQL funkcie Insert, Update pri zapnutej funkcii fieldFile 
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Neaktívne fieldFile previazenie 
 

Ak je previazanie neaktívne, je funkcia tlačidla „Set Prefix“ zmenená nasledujúcim 
spôsobom podľa diagramu obrázku 21. 

 

Obr. 21 Vývojový diagram stlačenia Set prefix s vypnutou funkciou fieldFile 
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INSERT a UPDATE vykonávajú svoje funkcie podľa nasledovného diagramu na pod-
ľa obr. 22. 

 

Obr. 22 Vývojový diagram MySQL pri vypnutej funkcii fieldFile 
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3.2.3 Okno triedy PdfReporter 

Prostredníctvom menu Otevřít → Tiskové sestavy sa dostávame do ďalšieho okna 
aplikácie. Základnou funkciou okna triedy PdfReporter je vytvorenie užívateľsky 
definovaných tlačových zostáv z databázovej tabuľky a ich exportovanie do .pfd 
súboru. Ako bolo podrobnejšie popísané v teórii, je k tomu využíva-
ný JasperReports engine s rozšírením DynamicJasper. Trieda PdfReporter 
sama report nevytvára. Riadi však zobrazené okno a pomocou nej sú získavané 
hodnoty pre vstupné parametre pre inštanciu triedy CreateReport, v tele ktorej 
je volaný DynamicJasper a jeho nástroje. Pre vytvorenie .jrxml šablóny bol pou-
žitý nástroj iReport. 

 

Obr. 23 Okno pre vytvorenie tlačových zostáv 

V hornej časti zobrazeného okna, viď obr. 23, v panely výberu stĺpca, je skupina 
objektov (tzv. položky výberu) typu CheckBox – zatrhávacích polí, ktoré slúžia 
k vybraniu položky, z ktorej bude formovaný výsledný report. Jedná sa o stĺpec vo 
výslednom .pdf dokumente. Obsah týchto stĺpcov je sťahovaný z MySQL serveru, 
rovnako, ako zobrazené položky okna výrobkov. Ak bolo v okne zaznačené pole 
„Report z vyhledaných“, je obsah reportu obmedzený na položky vyhľadané pro-
stredníctvom panelu vyhľadávania v okne výrobkov. V prípade nutnosti je túto 
možnosť potreba zrušiť. 

V prípade označenia položky výberu je pridaná položka do listu stĺpcov a je 
zaznamenané jej poradie. To je možné zobraziť rozkliknutím ComboBoxu 
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poradieCombo v panely šírky stĺpcov. Pri odznačení položky výberu je položka 
odobraná z listu stĺpcov. List je aktualizovaný aj s poradím obsiahnutých položiek. 
Pri opätovnom zaznačení bude pridaná na koniec listu ComboBoxu poradieCombo. 
Ak užívateľ navolil stĺpce a ich poradie pre export, je po kliknutí na tlačidlo  
„Vytvořit sestavu“ vygenerovaný .pdf report z databáze s východzím nastavením 
editačných parametrov.  

 
Editácia parametrov tlačových zostáv, funkcia makeList 
V prípade ak užívateľovi východzie nastavenie nevyhovuje, môže nastaviť niektoré 
parametre pre export. Pri kliknutí na položku v poradieCombo je šírka stĺpca zob-
razená v TextFielde widthField, pole šírky. V ňom uvedené hodnoty šírok pre 
jednotlivé stĺpce sú východzí hodnotou pre zobrazenie stĺpca v .pdf dokumente. 
Po stlačení „Nastav šířku“ je pre danú položku zmenená šírka na aktuálnu hodnotu 
textového poľa widthField. Pre zmenu orientácie je možné v menu Rozšířené → 
Orientace sestavy → Na šířku zvoliť možnosť orientácie na šírku miesto na výšku. 
Prístupná je ešte možnosť nastavenia „Název sestavy“ vpísaním jej názvu do prí-
slušného textového poľa. V pravej časti okna tlačovej zostavy v panely stĺpcov sa 
nachádzajú nástroje pre úpravu stĺpcov pre výstupný .pdf dokument. Jedná sa 
o horizontálne zarovnanie, písmo a veľkosť písma pre text v stĺpci a hlavičku stĺp-
ca. Získané údaje z boxov sú taktiež parametrami pre PdfCreate. Tieto možnosti 
úprav sú doplnkovými k definícii počtu, poradia, šírky stĺpcov a nastavenia z okna 
výrobkov „Report z vyhledaných“. Ak je stlačené tlačidlo „Zruš nastavení“, je obno-
vené východzie nastavenie možností panela nastavenia stĺpcov. Ak chce užívateľ 
po vytvorení súbor otvoriť a prezrieť si jeho obsah, môže označiť voľbu  
„Otevřít po vytvoření“. 

Pri stlačení „Vytvořit sestavu“ je metódou makeList() volané generovanie re-
portu. Ako prvá je vytvorená Hashmap columns, ktorá bude v roli kľúča obsahovať 
názov stĺpca. Tento názov stĺpca je získaný z ComboListu combolist z ComboBoxu  
poradieCombo. Hashmapa je pripravená pre vkladanie hodnôt. Následne sú do 
mapy pridané hodnoty stĺpcov z odpovede MySQL databáze z objektu resultSet. 
Ten je postupne prechádzaný a sú získané hodnoty stĺpcov, ktorých názov odpove-
dá položke v ComboListe. Pre každú položku v resultSet je vytvorená nová mapa, 
ktorá je po cykle plnenia vložená do objektu ObserverbaleList records ako jeden 
riadok listu. List je predaný spolu s Combolistom inštancii triedy PdfCreate cez 
volanie konstruktoru spolu s niektorými ďalšími parametrami pre dynamické ge-
nerovaniu obsahu objektov výstupného dokumentu, určené pre triedu  
DynamicReportBuilder. Dochádza k vytvoreniu objektu DynamicReport 

a prostredníctvom DynamicReportBuilder k jeho naplneniu objektmi stĺpcov. 
Tento nový dynamický  objekt je pomocou DynamicJasperHelper prekonverto-
vaný do formy objektu JasperReport a prostredníctvom JesperFillManager je 
plnený dátami z JRDataSource. Zdrojom dát je v tomto prípade list records, 
ktorý bol predaný inštancii triedy PdfCreate při jej vytvorení. Nakoniec je objekt 
reportu spracovaný nástrojmi triedy JasperExportManager a vyexportovaný 
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v formáte .pdf na disk počítača. Na obrázku 24 je okno výstupného .pdf doku-
mentu. 

 

Obr. 24 Výsledná tlačová zostava vyexportovaná do .pdf dokumentu 
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4 Záver 

V práci bola rozobraná problematika prístupu k databázovému systému MySQL 
prostredníctvom programovacieho jazyka JAVA. Rozobraný bol popis JDBC ovlá-
dača a jeho činnosť, ktorá značne zjednodušuje pripojenie k databáze a prácu s 
ňou. Vďaka predpripraveným metódam a triedam je možné pohodlne pristupovať 
k dátam v databáze. Dotazovanie pre zvolený typ ovládača prebieha na základe 
SQL dotazov, prostredníctvom sieťového protokolu. Ako dátový server bol použitý 
FTP server FileZilla. Ten umožňoval prístup k dátam prostredníctvom textových 
príkazov podobne ako MySQL. Bola zvolená zabezpečená varianta FTPS s použitím 
SSL certifikátov. Rovnaké certifikáty boli použité aj pre zabezpečenie pripojenia 
JAVA aplikácie k MySQL databáze. Tým je celá komunikácia medzi aplikáciou a ser-
vermi šifrovaná. 

Po spustení aplikácie je možné využívať jej funkcií podľa úrovne práv užívate-
ľa. V aplikácií v  je v súlade so zadaním možné vystupovať v roli administrátora 
alebo bežného užívateľa. V roli užívateľa nie je možné meniť štruktúru alebo ma-
zať položky serverov MySQL a FTP. Aplikácia v sebe spojuje prezentáciu dát MySQL 
serveru a s nimi previazanými dokumentmi FTP serveru FileZilla, ku ktorým je pri-
stupované podľa funkčných zákonitostí definovaných vo vypracovaní bakalárskej 
práce. Táto väzba medzi položkami je jedným z doplnkových cieľov práce. Štruktú-
ra databázy a jej tabuliek bola zadaná vedúcim práce spolu so adresárovou štruk-
túrou s dokumentovými súbormi. 

Aplikácia v sebe spojuje nástroje prechádzania dát serverov, zmenu ich para-
metrov či nastavení. Je umožnená editácia položiek a prezentovanie ich vlastností 
vo forme okna aplikácie. Po editácii položiek MySQL tabuľky možné vyexportovať 
jej obsah do .pdf dokumentu. Pre účel vytvárania reportov bol použitý nástroj 
JasperReport s rozšírením DynamicReport pre vytváranie dynamických výpisov z 
databáze. Na to slúži ďalšie okno aplikácie kde je užívateľovi umožnené pomocou 
nastavovacích prvkov meniť vzhľad výstupného dokumentu.  

Tým boli splnené všetky ciele zadania a úspešne vytvorená funkčná databázo-
vá aplikácia. V závere by som zhrnul, že podobné typy aplikácií nie sú sériovou zá-
ležitosťou a pre efektívne previazanie a spravovanie rôznych informačných zdro-
jov je nutná určitá konkretizácia konštrukcie programového kódu pre danú štruk-
túru dátových zdrojov a cieľových požiadaviek. 
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6 Abecedný prehľad použitých skratiek 

  
Alerts   – Poplachy 
Apache   – Webový server 
API   – Application Programming Interface 
Applet    – Užívateľská aplikácia, opak servletu 
Byte-code  – Pseudojazyk kompilátora 
C/C++   – Programovací jazyk 
Combolist  – Java objekt listu 
Connection  – Spojenie 
CVS   – Concurrent Version Systém 

DBMS   – Database Management Systém 
DES, RC4, RC2, IDEA,  
3DES,  AES  – Symetrické šifrovacie algoritmy 
Driver   – Ovládač 
Disable    – Stav vypnutý 
DynamicReport  – Dynamický nástroj pre tvorbu zostáv 
FileZilla   – FTP server 
FTP   – File Transfer Protocol 
FTPS   – FTP protokol zabezpečený SSL/TLS 
Hash map  – Objekt listu s kľúčom 
HTML   – Hypertext Markup Language 
HTTP   – Hypertext Transfer Protocol 
HTTPS   – Zabezpečená verzia http s použitím SSL/TLS 
INSERT, UPDATE ,  
DELETE   – Príkazy pre správu MySQL tabuliek 
Interface   – Rozhranie 
IP    – Internet Protokol 
JasperReports   – Nástroj pre tvorbu tlačových zostáv 
JAVA   – Objektovo orientovaný programovací jazyk 
JAVA EE    – Java Enterprise Edition 
JAVA FX    – Java platforma 
JAVA ME   – Java Micro Edition 
JAVA SE    – Java Standard Edition 
JDBC   – Java Database Conectivity 
JDK   – Java Development Kit 
JRXML, XML, FXML – Extensible Markup Language 
JSP   – Java Server Pages 
Key-exchange  – Výmena kľúčov 
MAC   – Message Authentication Code 
MySQL    – Databázový server s tabuľkami 
NAT   – Network Address Translation 
ODBC   – Open Database Connectivity 
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OLAP   – Online Analytical Processing 
Open source  – Otvorený zdroj (kód) 
Parsing   – rozbor 
PHP   – Hypertext Preprocessor 
Port   – Väčšinou súvisí s poskytovanou službou 
POST, PUT, GET  – Metódy Http 
Reporter   – Nástroj pre tvorbu zostáv 
RSA, DSS, KiEA  – Asymetrické šifrovacie algoritmy 
Session   – Relácia 
SFTP   – FTP protokol zabezpečený SSH 
Servlet   – Serverová aplikácia, opak appletu 
SQL   – Structured Query Language 
SSL   – Secure Socket Layer 
TCP/IP   – Sieťový model, rodina protokolov 
TLS   – Transport Layer Security 
Tomcat   – Webový server 
Trigger   – Spúšť 
URL   – Uniform Resource Locator 
 

 


