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1. Úvod 

Webové rozhraní je stále více používanou aplikací v mnoha podnikových nebo 

informačních systémech, online aukcích, diskusních fórech, ale i internetových 

obchodech. Většina webových aplikací je vytvářena přímo v programovacím jazyce 

jako je např. PHP nebo Perl, které umožňují programátorům navrhnout rozhraní 

vysoké úrovně. 

Programovací jazyk PHP prodělal za poslední dobu velký rozvoj, čímž se z něj 

pomalu stává nejrozšířenější webová platforma. Uvádí se, že až jedna třetina 

webových serverů na světě využívá právě jazyk PHP. PHP získává stále více na 

oblibě a narůstá počet uživatelů díky jeho jednoduchosti použití a velké zásobě 

funkcí. Funkce, které PHP nabízí, umožňují uživateli vytvářet jednoduché a moderní 

webové aplikace. PHP jazyk poskytuje programátorům částečnou volnost 

v syntaxích, protože kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků. Vývoj jazyku 

jde stále dopředu, čímž se zvyšuje i jeho kvalita. 

V následujících kapitolách je rozveden návrh webového rozhraní pro správu FTP 

serveru a jeho realizace. Stručně jsou popsány použité technologie při realizaci 

rozhraní. Hlavní popisovanou části jsou jednotlivé implementované funkce rozhraní, 

které jsou rozebrány detailně včetně kódu. Na závěr práce je zhodnoceno navržené 

rozhraní a jeho výsledné použití v praxi ve firmě Glass Service, a.s. 

 

O firmě Glass Service, a.s. 

Hlavní firemní filozofií je propojení základního výzkumu v oblasti tavení sklovin, 

použití vyspělých laboratorních technologií a dlouholeté technologické praxe 

s provozem a stavbou tavících agregátů. Všechny výše uvedené obory byly 

historicky poměrně dobře rozvinuty, ale jejich velmi úzké a přímé propojení existovalo 

pouze v omezené míře. K zásadní změně došlo v první polovině 80. let s příchodem 

relativně levné a pružné výpočetní techniky a vývojem prvních matematických 

modelů sklářských pecí. Takto vznikly technické podmínky pro integraci vědeckých 

poznatků a laboratorních technik přímo do tavícího procesu. 
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Společnost  Glass Service, a.s. nabízí řešení a služby v oblasti sklářského 

průmyslu. K těmto řešením patří 

 pokročilé řízení sklářské výroby pomocí vlastního Expertního systému ESIII 

 konzultace designu a optimalizace provozu sklářských pecí pomocí vlastního 

software pro matematické modelování 

 fyzikální modelování a simulace tvarování skla 

 laboratorní služby a analýza defektů ve skle 

 provádění pecního auditu - endoskopická prohlídka vnitřního prostoru pece 

 a další 

 

Firma byla založena počátkem devadesátých let minulého století a v současné 

době má kolem šedesáti zaměstnanců. V České republice má pobočky ještě v 

Teplicích a Hradci Králové, v zahraničí potom na Slovensku, USA, Nizozemí, Číně a 

obchodní zastoupení v dalších zemích světa. 
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2. Popis stávající struktury 

 

2.1 Současný stav ve firmě 

Při činnosti a službách, které firma provádí pro své zákazníky je potřeba přenášet 

objemná data, která obsahují např. výsledky měření, technické výkresy, modelové 

studie apod., která jsou pro přenos přes standardní elektronickou poštu příliš velká. Z 

tohoto důvodu firma provozuje vlastní FTP server, na který je možné data ukládat a 

data ze serveru stahovat. Konkrétně se jedná o linuxový FTP server pureFTPd ve 

spojení s MySQL databází, kde jsou uloženy FTP účty. 

V současné době je ve firmě následující postup při vytváření účtů. Pokud 

potřebuje nějaký zaměstnanec získat data od zákazníka nebo mu je poskytnout,  

požádá správce IT (informačních technologií) o vytvoření FTP účtu s definovaným 

požadavkem na velikost prostoru. Správce na serveru účet ručně vytvoří a přístupové 

údaje (login, heslo) následně zaměstnanci poskytne. 

Nevýhody stávajícího systému: 

Tento systém má nevýhody v tom, že vytváření účtů není uživatelsky přívětivé a 

může ho provádět jenom správce, který nemusí být vždycky okamžitě dostupný nebo 

je zaneprázdněn jinou činností. Dále systém neřeší případy, kdy je účet potřeba jen 

jednorázově, či na krátkou dobu, takže na serveru se často hromadí data a účty, 

které už nejsou potřeba. 

Požadované úpravy:  

Záměrem je vytvořit ke stávajícímu řešení FTP serveru webové konfigurační 

rozhraní, kde by měli přístup i někteří zaměstnanci a mohli by podle potřeby sami 

vytvářet a měnit parametry účtů. Přes webové konfigurační rozhraní by navíc mělo 

být možné nastavit rozšířené parametry např. kvótu, expiraci, automatické 

promazávání starých dat apod. 

 



4 
 

3. Návrh rozhraní 

Při konzultaci zadání na vytvoření rozhraní přímo ve firmě byly vzájemně 

vyjasněny požadavky na strukturu databáze, funkce rozhraní a rozvržení jednotlivých 

obrazovek. Následně byl vytvořen návrh jednotlivých komponent. Návrh rozhraní je 

rozdělen do dvou kapitol: Navržení obrazovek a Navržení databáze. 

Rozhraní bylo vytvářeno postupně podle jednotlivých obrazovek od úvodní 

autorizace, na kterou se nabalovaly a připojovaly další stránky. Jednotlivé 

naprogramované stránky byly posléze kontrolovány a zkoušena jejich funkčnost. To 

dovolovalo okamžité opravení chyb. 

3.1 Navržení obrazovek (stránek) rozhraní 

Nejprve přišlo na řadu navržení obrazovek (stránek) rozhraní a jejich propojení. 

Pro lepší představu jak celkové rozhraní bude vypadat, a na které stránky jednotlivé 

obrazovky odkazují (viz obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Rozvržení obrazovek rozhraní 



5 
 

3.2 Navržení databáze 

Dalším krokem v této práci bylo navržení úložiště dat, tedy databáze. Pro uložení 

dat o uživatelích a účtech bude použita databáze MySQL.  

Primárním úkolem databázových systémů je zpřístupnit klientským systémům data 

a tato data spravovat, organizovat a zajišťovat jejich konzistenci. Na způsobu vnitřní 

reprezentace dat v databázi velmi závisí rychlost vykonávání dotazů nad databází. 

Tabulky mohou být optimalizovány pro příkaz SELECT (příkazy vkládání jsou 

relativně pomalejší) anebo hledají kompromis. Záleží na vývojáři, aby zvolil správný 

databázový systém a typ tabulky. [14] 

MySQL v posledních verzích řady 5 nabízí hned několik typů tabulek. Každý typ 

má své výhody a nevýhody a hodí se pro různé situace. Jedním z hlavních rozdílů je 

podpora transakcí. [14] 

Typ tabulek použitý pro databázi našeho rozhraní je MyISAM, který je popsán dále. 

Typ MyISAM 

Jedná se o nejpoužívanější typ tabulek v systému MySQL. Poprvé se objevil v 

MySQL 3.23.0. Tyto tabulky nepodporují transakce, ale na druhou stranu jsou velmi 

rychlé a typ MyISAM je optimalizován pro dotazy SELECT. Typ MyISAM se dále 

rozděluje do tří podtypů. [14]  

 Statické tabulky se vyznačují tím, že neobsahují žádný datový typ s proměnnou 

délkou (varchar, text, blob a jejich varianty). V tom případě je pro každý údaj v 

tabulce pevně vyhrazené místo a nedochází ke fragmentaci. I proto jsou všechny 

dotazy na tuto tabulku mnohem rychlejší. 

 Dynamické tabulky obsahují nějaké datové typy s proměnnou délkou a každý 

takový údaj musí navíc obsahovat informace o své délce a o svém rozmístění. 

[14] 
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3.3 Nástroje a technologie 

Při úpravách a zdokonalování nového řešení jsou použity nástroje a technologie 

v praxi běžně používané a volně dostupné. Tato kapitola obsahuje krátký popis 

každé z nich.   

3.3.1 PHP  

První popisovanou, a také v našem projektu hlavní technologií je jazyk PHP. 

Protože je to velice důležitý prvek našeho rozhraní, rozebereme stručně i jeho 

historii. 

Historie PHP 

 

U zrodu skriptovacího jazyku PHP stál Rasmus Lerdorf. V roce 1995 vytvořil 

nástroj, který nazval PHP/FI pro správu svého webu. Zkratka PHP/FI znamená 

Personal Home Page a Form Interpreter. Tento nástroj byl vytvořen jako jednoduchá 

sada skriptu v jazyce Perl. Umožňoval mu například zaznamenávat počet 

návštěvníku na jeho stránkách. Pro větší funkčnost napsal Rasmus Lerdorf v roce 

1997 obsáhlejší program PHP/FI 2.0 v jazyce C, který již dokázal komunikovat 

s databázovými systémy. Tato funkce napomohla k tvorbě prvních webových 

aplikací. Do této doby vyvíjel tento program sám Rasmus Lerdorf. Na tuto novou 

verzi, po uvolnění zdrojového kódu Rasmusem, který ho zveřejnil především, aby se 

kód mohl zdokonalit, narazili Andi Gutmans a Zeev Suraski, kteří hledali 

programovací jazyk, který by jim pomohl v univerzitním projektu.  

Zeev a Andi se rozhodli skriptovací jazyk zcela přepracovat. Spojili se 

s Rasmusem a společně připravili verzi PHP 3. S novou verzí vznikl rovněž nový 

název – PHP: Hypertext Preprocessor. Autoři chtěli zdůraznit, že PHP je nyní jiným 

produktem a není určen jen pro osobní potřebu. Zeev a Andi také navrhli a 

implementovali nová rozšíření rozhraní API. Nové rozhraní API umožňovalo snadnou 

podporu dalších rozšíření. Ta se dala využít například ke spojení s databází, ke 

kontrole pravopisu a k dalším procesům. Šlo o technologie, jež jsou středem zájmů 

mnohých vývojářů, kteří se k projektu PHP připojili, i když nebyli členy ústředního 

vývojového týmu jazyka. Po uvolnění třetí verze PHP v červnu 1998 se odhadovalo, 

že PHP je instalován na 50 000 domén. Začalo to tedy vypadat na skutečný průlom – 
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nakonec se ukázalo, že první verze byla instalována na více než jednom miliónu 

domén. [2] 

 Na konci roku 1998 se Zeev a Andi ohlédli za svou prací na projektu PHP a 

dospěli k názoru, že mohli skriptovací jazyk napsat lépe. Pustili se tedy do dalších 

úprav. Skriptovací stroj PHP 3 zpracovával skript během čtení. Verze PHP 4 už přišla 

s novým přístupem – „nejprve překlad, pak zpracování“. Skriptovací stroj nepřekládá 

skript do strojového kódu, ale do bajtového kódu, jenž je pak zpracován pomocí 

stroje Zend Engine (název Zend symbolizuje jména Zeev a Andi). Stroj Zend se stal 

srdcem prostředí PHP 4. Díky novému zpracování skriptů se výkon zvýšil, aniž by 

došlo k zásadnímu narušení zpětné kompatibility s jazykem PHP 3. Mezi další 

zdokonalení patří vylepšené rozhraní API s lepším výkonem, dále vrstva serverové 

abstrakce, díky níž lze PHP provozovat na většině oblíbených webových serverů, a 

mnoho dalších. Jazyk PHP ve verzi 4 byl oficiálně uvolněn 22. března roku 2002 a 

dnes je už instalován na více než 15 milionech domén. [2] 

V roce 2004 přichází PHP 5, kde základní funkce jsou stejné, ale PHP běží na 

Zend Engine 2.0. PHP 5 bylo obohaceno o spoustu nových funkcí a některé funkce 

byly upraveny, jako např. funkce dědění od více předků byla nahrazena rozhraními, 

přibyl nový objektově orientovaný model nebo nové objektově orientované funkce. 

 

Popis fungování jazyky PHP 

 

PHP je skriptovací jazyk vykonávaný na straně serveru, který se vkládá do 

běžného HTML kódu. Co to znamená? Každá stránka obsahující PHP skripty, server 

nejprve vezme a vykoná všechny příkazy v PHP, které jsou ve stránce uvedené, poté 

pošle klientovi již čistý HTML kód, který je výsledkem běhu skriptu. Server může PHP 

skripty teoreticky hledat ve všech odesílaných souborech, ale zpravidla je 

nakonfigurován tak, aby je hledal v souborech s příponami, php. [10] 
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Obrázek 2: Proces komunikace mezi klientem a serverem 

 

Příkazy PHP jsou vkládány přímo do HTML kódu a jsou od něj odděleny tagy: 

<?php  PHP kód ?>................standardní zápis 

<?  PHP kód  ?>....................zkrácený zápis[10] 

 

Hlavním kladem PHP  je jeho nezávislost na platformě (Windows, Linux, Unix…), 

mezi další výhody PHP patří i široké možnosti použití. PHP například umí pracovat 

se soubory a s mnoha různými databázemi, s PHP lze generovat a upravovat grafiku, 

umí odesílat a přijímat emaily, vytvářet PDF, podporuje všechny důležité internetové 

protokoly. [6] 

Protože má PHP poměrně volnou syntaxi (způsob zápisu), snadno se učí, 

zejména pokud již máte zkušenosti s jinými programovacími jazyky. Společně 

s webovým serverem Apache a databází MySQL tvoří PHP tzv. triádu, trojici 

programů nejčastěji používaných pro generování stránek. [6] 

 

  

 

  

Strana serveru 

Požadavek 

skriptu 

http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/databaze/
http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/apache/
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 3.3.2 MySQL 

MySQL je relační databáze typu DBMS (database managment system) a vychází 

z deklarativního programovacího jazyka SQL (Structured Query Language). [9]  

Velkou výhodou MySQL je jeho rychlost a licenční podmínky, které ho v poslední 

době řadí mezi nejoblíbenější databázové systémy. MySQL je jednodušší, menší 

databázový systém, má nějaká omezení než jiné mohutné databázové systémy, ale 

zato je velice rychlý.   

MySQL je zkratka z anglického My Structured Query Language = systém pro 

řízení databází. MySQL v sobě zahrnuje nástroje pro práci s databázemi, a také pro 

manipulaci s daty (vkládaní dat, řazení, aktualizace, mazání a filtrovaní dat). 

Nejčastěji se MySQL používá ve spojení s jazykem PHP, který umožňuje přístup k 

uloženým datům. [9] 

Každá databáze v MySQL obsahuje tabulky, každá tabulka má sloupce a řádky – 

v každém řádku jsou záznamy předem určeného typu. [9] 

 

Struktura SQL 

První částí jazyka SQL je jazyk DDL - Data Definition Language. Jedná se o jazyk 

pro vytváření databázových schémat a katalogů. [13] 

Způsob ukládání tabulek definuje jazyk SDL - Storage Definition Language, který 

je druhou částí struktury SQL. 

Následující částí pro návrháře a správce je jazyk VDL - View Definition Language, 

určující vytváření pohledů (pohled si lze představit jako virtuální tabulku složenou z 

různých jiných tabulek). [13] 

Poslední částí struktury je jazyk DML - Data Manipulation Language, který 

obsahuje základní příkazy INSERT, UPDATE, DELETE a nejpoužívanější 

příkaz SELECT. S jazykem DML pracují nejvíce koncoví uživatelé a programátoři 

databázových aplikací. [13] 

 

 

http://www.artic-studio.net/slovnicek-pojmu/skriptovaci-jazyk-php/
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 3.3.3 APACHE 

Apache je softwarový server, tedy program, který běží na hardwarovém stroji 

připojeném do internetu a zajišťuje obsluhu prohlížečů jednotlivých návštěvníků 

(posílá jim jednotlivé stránky). Mezi výhody Apache patří zejména dostupnost pro 

všechny hlavní platformy (Windows, Linux…) a také fakt, že Apache je vyvíjen jako 

Open Source (a je tedy k dispozici zdarma). [8] 

 3.3.4 MyPHPadmin 

Pro jednoduchou správu MySQL databází se používá nástroj PhpMyAdmin. 

PhpMyAdmin je Open Source program napsaný v PHP, který umožňuje vytváření 

databází, tabulek, vkládání, editaci a mazání záznamů v tabulkách, zálohování, 

apod. PhpMyAdmin je pokročilý nástroj pro kompletní správu MySQL systému přes 

webové rozhraní. [9] 

 3.3.5 HTML 

HTML je původní jazyk, který se ještě dnes v některých případech používá 

k vytváření základní obsahové kostry webových stránek. Dříve jazyk HTML sloužil 

i k formátování vzhledu (v současnosti se k tomu kvůli zachování přístupnosti webu 

používají kaskádové styly, které umožňují vytvářet vzhled jako druhou, na obsahu 

nezávislou vrstvu). [5] 

Název HTML je zkratkou od HyperText Markup Language – textový značkovací 

jazyk. Slovo HyperText zde vyjadřuje možnost vzájemně propojovat texty na základě 

odkazů, Markup označuje schopnost jazyka HTML dávat významy jednotlivých 

blokům textu s pomocí speciálních značek nazývaných tagy a elementy (např. vypsat 

část textu tučně nebo ji třeba určit jako nadpis). [5] 

Jazyk HTML patří do široké rodiny značkovacích jazyků SGML. Vznikl v roce 1990 

ve Švýcarsku a postupně se vyvíjel v závislosti na nejpoužívanějších prohlížečích až 

k současné verzi HTML4.01, u které byl vývoj ukončen, neboť na ni navazuje 

modernější jazyk XHTML. [5] 

 

  

http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/server/
http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/open-source/
http://www.phpmyadmin.net/
http://www.adaptic.cz/znalosti/efektivni-web/pristupnost-webu/
http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/kaskadove-styly/
http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/xhtml/
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3.3.6 CSS 

Kaskádové styly, známé také pod zkratkou CSS (z anglického Cascading Style 

Sheets) jsou moderním jazykem umožňujícím účinné formátování stránek psaných 

v jazycích HTML, XHTML či XML. Slovo kaskádové, jež mají CSS v názvu, značí 

jejich nejcharakterističtější vlastnost – jednotlivá pravidla kaskádových stylů se 

mohou vzájemně překrývat, což zvyšuje jejich efektivnost. [7] 

Jsou-li kaskádové styly správně používány, umožňují naprosté oddělení vzhledu 

dokumentu od jeho obsahu (tzv. bez tabulkové layouty). Toto oddělení obou vrstev 

(prezentační a strukturální) zvyšuje přístupnost webu a právě v něm spočívá hlavní 

rozdíl proti formátování s pomocí atributů, jež se používalo dříve. [7] 

Další výhody kaskádových stylů proti používání samotného HTML: 

 větší možnosti formátování 

 snazší správa větších prezentací (CSS šablony) 

 rychlejší načítání stránky 

 menší zatížení serveru [7] 

 

  

http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/html/
http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/xhtml/
http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/xml/
http://www.adaptic.cz/znalosti/efektivni-web/pristupnost-webu/
http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/atribut/
http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/server/
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4. Realizace nového rozhraní 

Podle zadaných informací byla vytvořena databáze s názvem pureftpd. Do této 

databáze byly přidány dvě požadované tabulky users a accounts. Pro vytvoření 

tabulek v SQL jazyce slouží příkaz CREATE TABLE.  

 

Obrázek 3: SQL příkaz - vytvoření tabulky 

 

Ihned za samotným příkazem následuje jméno vytvářené tabulky. Jedná se opět o 

identifikátor, podobně jako jméno databáze a jména sloupců tabulky, které nesmí 

obsahovat mezery ani některé „pochybné“ znaky, včetně znaků s českou diakritikou. 

Z těchto důvodů je doporučeno používat pouze písmena anglické abecedy, číslice a 

podtržítko. [1] 

V závorkách za jménem nově vytvářené tabulky se uvádí seznam vytvářených 

atributů. Seznam je tvořen jednotlivými definicemi oddělenými čárkou, přičemž každá 

definice má tvar: [1] 

 

Obrázek 4: Definice atributů 

 

Jméno atributu je identifikátor, pod kterým bude s daným sloupcem v tabulce 

pracováno. Následuje datový typ – často používané datové typy jsou uvedeny 

v tabulce 1. Seznam volitelných modifikátorů a jejich základní význam je popsán v 

v tabulce 2. 
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Tabulka 1: Datové typy používané v MySQL [1] 

 Datový typ Rozsah hodnot 

Celočíselné datové 

typy 

SMALLINT -32 768 .. 32 767 

MEDIUMINT -8 388 608 .. 8388 608 

INT -2 147 483 648 .. 2 147 483 648 

Číslo s pohyblivou 

řadovou čárkou 

FLOAT -3.402823466³⁸ .. 3.402823466³⁸ 

DOUBLE -1.7976931348623157³⁸   

1.7976931348623157³⁸  

DECIMAL(x,n) zaleží na x, n 

Datum a čas 

DATE ,1000-01-01‘ .. ,9999-12-31‘ 

DATETIME ,1000-01-01 00:00:00‘.. ,9999-12-31 23:59:59‘ 

TIME ,-838:59:59‘ .. ,838:59:59‘ 

Řetězce 
CHAR(x) x znaků 

VARCHAR(x) x znaků 

 

Tabulka 2: Modifikátory sloupců v příkazu CREATE TABLE [1] 

Modifikátor Význam 

NOT NULL 

Atribut je vždy vyžadován. Za normálních 

okolností je možné do tabulky vložit i záznamy, 

jež některé atributy (sloupce) nemají vyplněny. 

To se však netýká sloupců označených pomocí 

tohoto modifikátoru. Databázový systém takový 

záznam s chybějící hodnotou neumožní vložit. 

UNIQUE 

Vynutí jedinečnost každé hodnoty v daném 

sloupci. Databázový systém nedovolí vložit 

záznam, který v takto označeném sloupci 

obsahuje hodnotu, jež už v tabulce v daném 

sloupci je. 

PRIMARY KEY 

Označí daný atribut jako primární klíč. Primární 

klíč musí být vždy unikátní a nesmí chybět, proto 

není třeba současně zadávat předchozí dva 

modifikátory. Primární klíč může být v jedné 

tabulce pouze jeden (ale může být případně 

tvořen několika atributy dohromady). 

AUTO_INCREMENT Tento modifikátor označuje, že do zadaného 
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sloupce systém automaticky vygeneruje unikátní 

hodnotu v pořadí. Je-li poslední hodnota 5, 

následující záznam bude vložen s číslem 6. 

Modifikátor je možné použít pouze na celočíselné 

hodnoty a v jedné tabulce pouze jednou. 

DEFAULT hodnota 

Nastaví standardní hodnotu pro daný atribut, 

která se použije v případě, že hodnota nebude 

zadána. 

 

 

V obou tabulkách je nastaven primární klíč pro identifikaci záznamu, v tabulce 

users u sloupce username a u tabulky accounts login.  

 

Obrázek 5: SQL příkaz - přidání primárního klíče 

Tabulky v databázi: users 

   accounts 

 

 

Obrázek 6: Výpis tabulek 
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Tabulka users 

 

Tabulka users obsahuje tři sloupce username, password a admin. Pro 

jednoznačnost záznamu je nastaven primární klíč u sloupce username, který 

představuje přihlašovací jméno uživatele. Maximální velikost sloupce username je 

nastavena na 16 znaků. Sloupec password ukládá přihlašovací hesla uživatelů o 

max. velikosti 12 znaků. Ve sloupci admin se přidělují administrátorská práva, 

zaškrtnutím nebo nezaškrtnutím políčka checkbox. 

 

Tabulka accounts 

 

Tabulka accounts ukládá data o vytvořených účtech uživatelů databáze. Je 

tvořena jedenácti sloupci různých typů.  

Prvním sloupcem je login s nastaveným primárním klíčem, který reprezentuje 

přihlašovací jméno k účtu.  Dále sloupec password ten je charakterizován stejně jako 

u tabulky users. K popsání a přidání informací o účtu slouží účet comment 

s maximální délkou 128 znaků. Web access informuje, zda je možné přistupovat k 

datům přes webový prohlížeč. Sloupec dir zobrazuje cestu k adresáři s daty na 

serveru. Pro určení velikosti FTP prostoru v megabytech pro daný účet je tu k 

dispozici sloupec quota. Sloupec expiration ukazuje datum, po kterém bude účet 

automaticky smazán. Ve sloupci clean out se nastavuje počet dnů. Data starší jak 

nastavený počet dnů budou automaticky promazávána. Sloupec typu boolean hidden 

označuje, zda se jedná o skrytý účet, pokud ano, tento účet uvidí jen autor účtu a 

administrátor. A poslední dva sloupce author a created ukládají jméno uživatele, 

který účet vytvořil a datum vytvoření účtu. 
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4.1 Psaní kódu – PHP a SQL 

 

4.1.1 Struktura skriptů 

 

Skripty vykreslující uživatelské rozhraní 

 autorizace.php           - pomocí tohoto souboru se přihlásí uživatel do 

       systému, v případě úspěšného přihlášení bude 

                                            přesměrován na stránku tabulka_accounts.php 

 tabulka_accounts.php - hlavní stránka rozhraní se zobrazenou tabulkou 

                                            FTP účtů  

 tabulka_users.php  - zobrazuje uložené uživatele v databázi 

 users_details.php  - dovolí upravit informace o uživateli 

 accounts_details.php - dovolí upravit informace o vytvořeném účtu 

 add_user_index.php  - umožňuje přidat uživatele 

 add_account_index.php - umožňuje přidat učet FTP  

 logout.php   - tento soubor umožní uživatele odhlásit 

 

Skripty s automatickými úkony 

 

 connection.php  - vytváří připojení k databázi 

 session.php   - vytváří a kontroluje sezení (session) uživatele 
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4.1.2 Připojení k databázovému serveru 

Než budeme moci s naší databází pracovat, je třeba se k ní z PHP připojit. K tomu 

slouží funkce mysql_connect(), které předáme tři parametry: adresu databázového 

serveru, ke kterému se chceme připojit, uživatelské jméno a přístupové heslo. 

Protože se obvykle budete připojovat k databázovému systému běžícím na stejném 

počítači jako PHP a webový server, stačí zadat localhost jako první parametr. [1] 

Příkaz mysql_connect() vrací celočíselnou hodnotu identifikující nově vytvořené 

připojení. Pokud se připojení k databázovému systému nezdaří, je vrácena hodnota 

false. V jednom skriptu můžete mít teoreticky otevřeno připojení k několika 

databázovým systémům a průběžně pokládat dotazy libovolnému z nich. V takovém 

případě je u všech následujících funkcí třeba uvádět právě identifikaci příslušného 

databázového připojení (hodnota vrácena funkcí mysql_connect()). Pokud pracujete 

pouze s jedním databázovým systémem, není třeba tento parametr vůbec uvádět (a 

nemusíte si jej ani uchovávat). [1] 

Dobrým zvykem je kontrolovat, zda nedošlo k chybě, a zda se připojení zdařilo. 

Nejjednodušší je použití operátoru or spolu s voláním funkce die(). Pokud se 

připojení k databázovému systému nezdaří, zpracování skriptu se ukončí 

s chybovým hlášením: [1] 

 

 

Obrázek 7: PHP skript - připojení k databázi 
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4.1.3 Výběr databáze 

Po předchozím vytvoření připojení k databázovému systému, je nyní potřeba 

vybrat databázi, se kterou bude dále pracováno. Pro výběr databáze je určen příkaz 

mysql_select_db(), který má jako parametr jméno databáze. Ten slouží jako 

identifikace databáze, k níž je nutné se připojit. Kontrola správného připojení je 

pomocí funkce die(). 

 

Obrázek 8: PHP skript - výběr databáze 

 

Tyto dva příkazy, připojení k databázi a výběr databáze byly vloženy do jednoho 

skriptu connection.php, která se vkládá na začátku každé stránky. 

 

4.1.4 Přihlášení 

Autorizace uživatelů do webových aplikací se v dnešní době praktikuje převážně 

dvěma způsoby. První z nich je HTTP autorizace, u které si webový server a klient 

předávají cookies, což jsou krátké textové zprávy. Výhodou tohoto způsobu 

přihlašování je jednodušší aplikace naprogramování, ale také má dvě nevýhody. Při 

každém požadavku je posíláno jméno a heslo v hlavičce stránky, které se ukládají 

v nezakódovaných textových souborech v počítači klienta, a proto je dosti nevhodné 

pro ukládání citlivých informací, a také je složité vyřešit odhlašování ze systému. 

Druhý způsob, který se v praxi používá, a to i častěji, je autorizace pomocí sessions 

(tzv. sezení). Pro návrh tohoto rozhraní je použit druhý způsob přihlašování, který je 

následně podrobněji popsán. 

 

Základní princip komunikace je u session stejný jako u cookies s tím rozdílem, že 

mezi uživatelem a serverem se posílá dlouhý vygenerovaný řetězec čísel a písmen, 

který identifikuje sezení uživatele. Přestože session proměnné vzešli z cookies a 

využívají je, dokážou pracovat i pomocí jiných prostředků. Veškerá ostatní data o 
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klientovi (obsah nákupního košíku, počet návštěv, uživatelské jméno), která byla 

uložena v cookies a posílána, jsou nyní uložena v databázi na serveru.  

 

Celý postup lze mírně zjednodušeně popsat takto: při každém přístupu na server 

je zjišťováno, zda již existuje platná session. Pokud neexistuje, je následně 

vytvořena. Pokud již session existuje, server to rozpozná buď podle zaslané cookies 

s identifikací sezení, nebo pomocí parametru předaného v URL. Identifikace sezení 

je obvykle velmi dlouhé jedinečné číslo – aby nemohlo dojít k záměně sessions mezi 

dvěma uživateli. Na serveru jsou poté obvykle v databázi či pouze v paměti ukládána 

všechna data, spojená s jednotlivými sezeními – tj. vlastní proměnné a hodnoty, 

které vás zajímají. Pokud tedy k serveru je přistoupeno již s platnou identifikací 

sezení, jsou vyhledána data týkající se vašeho sezení a obnovena do prostředí PHP 

tak, aby je aplikace měla k dispozici. Po zpracování skriptu (kde může dojít ke 

změnám v hodnotách jednotlivých proměnných, nebo mohou být vytvořeny i nové 

session proměnné) jsou veškerá data opět automaticky uložena, aby byl aktualizován 

jejich stav pro případnou další návštěvu téhož webu v rámci jednoho sezení. [1] 

 

Celý postup má řadu výhod oproti posílání cookies, především: 

 Bezpečnost – potenciálně citlivá data není třeba přenášet mezi uživatelem a 

serverem a riskovat jejich prozrazení. 

 Anonymita – identifikace sezení je zcela anonymní a nedává žádnou 

informaci ani o uživateli, ani o datech na serveru uložených. 

 Rychlost – není třeba přenášet tolik dat v hlavičkách http požadavku či 

odpovědi, a proto je komunikace mezi klientem a serverem rychlejší. 

 Spolehlivost – mechanizmus session proměnných není na cookies závislý, 

dokáže v případě potřeby využít i jiných prostředků (nejčastěji propagaci 

identifikace sezení v URL). [1] 

 

 

Ve stránce autorizace.php, která je počáteční a přihlašovací stránkou, je vytvořeno 

nové sezení pro uživatele, a to zavoláním funkce session_start(). Právě tato funkce 

zjišťuje, zda uživatel má existující identifikaci pro existující session, pokud ano 

umožní pro toto session otevřít uložená data. Ale jestliže se identifikace nepotvrdí, 
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založí tato funkce nové session a předá identifikaci uživateli. Po vytvoření session je 

nyní potřeba zaregistrovat proměnné, které si má session pamatovat. Ke stanovení 

proměnných slouží superglobální proměnná $_SESSION[]. Do pole proměnné 

session je přidán název proměnné, v tomto případě username, která si nese hodnotu 

$username. Zaregistrování proměnné stačí jednou, na ostatních stránkách bude 

obnovena pomocí funkce session_start(). 

 

 

Obrázek 9: PHP skript - nastartování session a registrace proměnné 

 

Pro ostatní stránky kde se session používá, byla vytvořena stránka session.php, 

která se pomocí jednoduchého skriptu vkládá na začátku každé stránky: 

 

 

Obrázek 10: PHP skript - include 

 

Tento skript se od kódu na stránce autorizace liší. Za prvé, se už nevolá registrace 

proměnné $_SESSION[] a za druhé se zde kontroluje, odkud uživatel přistupuje 

k webu. Pokud bude uživatel přistupovat do rozhraní pomocí jiné stránky než přes 

autorizaci, bude právě na autorizace přesměrován. 

 

   

 

Obrázek 11: PHP skript ze stránky session.php 
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V tomto rozhraní jsou uživatele děleni do dvou skupin, a to admin (administrátor) a 

běžní uživatelé. Uživatel admin jak se předpokládá má všechna práva pro správu 

rozhraní. Oproti běžnému uživateli má přístup i k tabulce users. Administrátor vidí i 

účty definované jako skryté účty, které se administrátorovi po přihlášení zobrazují 

jinou barvou. (viz obrázek 12) Admin může upravovat a mazat jakýkoliv učet nebo 

uživatele v rozhraní. Běžní uživatelé mají práva omezená a nemají přístup k tabulce 

users. Mohou přidávat nový účet, editovat a mazat. Odstranit ale mohou jen ten účet, 

který vytvořili. 

 

 

Obrázek 12: Ukázka tabulky se zvýrazněním skrytého účtu 

 

  V navrženém rozhraní není řešena registrace uživatelů. Uživatele do systému 

přidává sám administrátor. 

 

4.1.5 Vypsání tabulek z databáze 

Po připojení k databázi a ověření přihlašovacího jména a hesla uživatele, se 

uživatel dostane na hlavní stránku rozhraní, kterou tvoří převážně tabulka accounts. 

Pro zobrazení tabulek bylo použito, formátovaní pomocí HTML kódu – nástroj 

tabulku HTML. (viz obrázek 13) 
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Obrázek 13: HTML skript - zobrazení tabulky 

 

K výběru záznamů z databázových tabulek slouží příkaz SELECT. Jeho možnosti 

jsou rozsáhlé. Kromě výběru všech záznamů z databázové tabulky dokáže vybrat 

rovněž jen určitou podmnožinu záznamů. Může vybrat jen určité sloupce, 

přejmenovat názvy sloupců ve výstupu, vybrat záznamy bez duplicit apod. 

Zjednodušená syntaxe příkazu SELECT vypadá takto: [4] 

 

Obrázek 14: SQL příkaz - SELECT [4] 

 

Vetší část příkazu SELECT je nepovinná, některé části se používají častěji, jiné 

méně. Povinná slova příkazu jsou SELECT a FROM. Za výrazem SELECT se 

vypisuje seznam atributů, které budou z databáze vypsány. Tyto atributy lze nahradit 

znakem *, který znamená, že budou vybrány všechny atributy tabulky. Za výrazem 

FROM následuje název tabulky, z které jsou atributy vybírány.  
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Syntaxe příkazu SELECT jež byla použita, vypadá takto: 

 

Obrázek 15: PHP skript - SELECT 

 

Funkce pro odesílání příkazů SQL 

 

S příkazem SELECT byla současně použita funkce mysql_query(), která odesílá 

příkaz SQL do konkrétní databáze. Funkce mysql_query() provede dotaz na aktuální 

spojení v aktivní databázi na serveru a vrátí identifikátor výsledné sady. 

 

Obrázek 16: PHP skript - Mysql_query 

 

Funkce pro načítání výsledné sady 

 

Jak bylo řečeno, funkce mysql_query() v takovém případě vrací odkaz na výsledek 

tohoto dotazu. K vlastním hodnotám je možno se dostat pomocí několika funkcí, 

nejčastěji se používá mysql_fetch_array(). Funkce mysql_fetch_array() zpřístupní 

vždy jeden řádek z výsledku v asociativním poli. To znamená, že pro přístup 

k jednotlivým hodnotám je možno využít nejen číselných indexů (0, 1, 2 atd.), ale 

také indexů odpovídajících názvům sloupců v tabulce. Každé následující volání 

mysql_fetch_array() vrací vždy následující řádek z výstupu generovaného původním 

příkazem SELECT. Pokud již další řádky nejsou k dispozici, vrátí funkce 

mysql_fetch_array() prázdné pole (odpovídající hodnotě false). [1] 

Aby bylo dosaženo zpřístupnění více řádků, a aby se funkce mysql_fetch_array 

nemusela psát stále dokola, je umístěna funkce mysql_fetch_array() do cyklu while, 

který projde celou tabulku. 

Cyklus while se použije v situacích, kdy není znám přesný počet záznamů, tedy se 

neví kolikrát se cyklus while bude procházet. 
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Průběh cyklu lze popsat takto: 

   1. Vyhodnotí se podmínka. Není-li splněna, je cyklus ukončen. 

  2. Jsou provedeny příkazy cyklu. 

  3. Pokračuje se od bodu 1. [1] 

 

Obrázek 17: PHP skript -  Cyklus while s podmínkou 

 

A poté jednotlivé řádky jsou vypsány pomocí příkazu echo: 

 

Obrázek 18: PHP skript - cyklus while a příkaz echo 

 

4.1.6 Přidávání (add) záznamů do databáze 

 

Přidávání nových objektů do databáze, tedy nového uživatele nebo nového účtu 

se bude provádět na stránce add_user.php a add_account.php. Přidávání nových dat 

do databáze dovolí webové formuláře a SQL příkaz INSERT. 

 

Jeden napsaný příkaz INSERT umožňuje vložit data pouze do jedné tabulky. 

Příkaz INSERT má více variant syntaxe, z nichž nejčastěji se používá tato: 



25 
 

 

Obrázek 19: SQL příkaz - INSERT [4] 

 

Za příkazem INSERT INTO je třeba uvést jméno tabulky, do které budou hodnoty 

zapisovány. Dále může, ale nemusí následovat seznam vkládaných atributů psaný 

do závorek. Za klíčovým slovem VALUES je v závorce uveden seznam vložených 

hodnot. Jestliže situace vyžaduje vložení více řádků, stačí napsat čárku, za kterou se 

v závorce uvede seznam hodnot pro další řádky. [1] 

 

4.2 Webové formuláře 

 

Webový formulář je část kódu HTML uzavřená do značek <form> uvádějící 

začátek formuláře a </form>, který formulář uzavírá. Prvek FORM, může obsahovat 

atribut action (uvedený v počáteční značce prvku), prostřednictvím kterého se určí, 

kam budou zadané údaje odeslány. Atribut action obsahuje název souboru se 

skriptem v jazyce PHP, jenž údaje zadané do formuláře zpracuje. [4] 

 

Dalším důležitým atributem je atribut method, říkající jakým způsobem se zadaná 

data z formuláře odešlou. Možnými hodnotami atributu method, které lze nastavit 

jsou get a post. Rozdíl mezi get a post je vysvětlen níže. 

 

Metoda get pošle data z formuláře přímo v URL adrese, kdežto metodou post 

budou data zaslána v hlavičce požadavku. Takže údaje posílané přes get jsou vidět 

přímo v URL stránky, což je na jednu stranu výhoda i nevýhoda. Jako výhoda může 

být považováno, že když je adresa uložena, poslána mailem nebo použita jako 

odkaz. Tak posléze když je stránka znovu otevřena, bude vše běžet. Nevýhoda a 

hlavně nevhodné je metodu get používat při posílání citlivých údajů jako jsou např. 

hesla. U metody post jsou data skryta a poslána v http hlavičce. Pomocí této metody 

lze posílat téměř libovolně dlouhá data, což u metody get nedovoluje omezená délka 

URL. 
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Textové pole má velmi důležitý atribut name. Ten slouží k jednoznačné identifikaci 

hodnoty zadané do formuláře a pomůže přiřadit hodnotu správné proměnné. [4] 

 

V tomto rozhraní byly použity tyto typy prvku INPUT: 

 Submit – tlačítko, 

 Checkbox- zaškrtávací pole, 

 Hidden – skryté pole, 

 Password – pole pro zadání hesla, uživatel vidí hvězdičky. 

 

 

 

Obrázek 20: HTML skript - webový formulář 

 

4.2.1 Přidávání (add user) nového uživatele 

 

Nový uživatel se tedy do databáze vloží prostřednictvím webového formuláře (viz 

obrázek 20) a SQL příkazu INSERT (viz obrázek 21). 
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Obrázek 21: PHP skript -  INSERT (user) 

 

4.2.2 Přidávání (add account) nového účtu 

 

Přidání nového účtu je obdobné jako přidání nového uživatele. 

 

 

Obrázek 22: PHP skript – INSERT (account) 

 

4.2.3 Úprava (edit) záznamu 

Na editaci záznamů v tabulkách je stanoven příkaz UPDATE. Příkaz UPDATE 

dovoluje nově zadaným údajům ve webových formulářích přepsat odpovídající 

atributy na nové hodnoty. Pro editaci stávajících záznamů je vytvořena stránka 

edit_user.php a edit_account.php. 

Syntaxe: 

 

Obrázek 23: SQL příkaz - UPDATE 
 

Při použití příkazu UPDATE je potřeba znovu určit tabulku, ve které má být 

provedena aktualizace (přepsání) záznamu. Aby bylo jasné, k jakému záznamu se 

změny vztahují, je nutné nastavit podmínku identifikující záznam čí více záznamů.  
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Za výrazem SET, ve kterém se provádí konkrétní změna záznamu, je umístěn 

jeden či více atributů s hodnotou.  

Aby bylo zřejmé, který záznam je vybrán pro aktualizaci, řídí se skript pomocí 

primárního klíče tabulky, tedy pomocí sloupce username a login. Při kliknutí na 

tlačítko edit se zobrazí webové formuláře, které si dokážou držet původní hodnoty. Je 

to velice praktické a přehlednější pro uživatele, který záznam mění. Po vykonání 

příslušné změny se nové hodnoty zapisují do tabulky a uživatel je přesměrován 

zpátky již na aktualizovanou tabulku. Skript, který to umožní je přímo vložen do 

webového formuláře do hodnoty value: 

 

Obrázek 24: PHP skript- držící hodnoty ve formuláři 

 

 Část kódu ze stránky edit_user.php 

 

Obrázek 25: PHP skript – UPDATE 

 

4.2.4 Smazání (delete) záznamu 

Je-li nutné odstranit záznamy z tabulek poslouží k tomu SQL příkaz DELETE. 

Jako u ostatních příkazů je nutné definovat jméno tabulky, ze které budou data 

odstraněna, a zpravidla i podmínku WHERE. Jestliže se podmínka nedefinuje, jsou 

smazány všechny záznamy dané tabulky. SQL příkaz delete je vložen do PHP 

skriptu a pro odeslání příkazu do databáze je použita funkce mysql_query(). Níže, na 

obrázku 26. je zobrazena syntaxe: 
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Obrázek 26: PHP skript - DELETE 

 

4.2.5 Odhlášení (logout) 

Aby se uživatel mohl bezpečně a pohodlně odhlásit z webového rozhraní je nad 

tabulkou umístněn odkaz na odhlášení. Tento odkaz vykoná smazání session, 

uživatele odhlásí a přesměruje ho na úvodní obrazovku autorizace.  

Popis postupu odhlášení: 

1) Spustí se funkce session_start(), která nastartuje session, 

2) Smazaní pole zajistí příkaz $_SESSION[], pomocí funkce $_SESSION = 

array(), 

3) Nakonec je volána funkce session_destroy(), která ukončí sezení uživatele. 

 

 

Obrázek 27: PHP skript - odhlášení 

 

4.3 Realizace webového designu 

V poslední řadě bylo potřeba rozhraní trochu upravit graficky, dát mu nějaký 

vzhled. Pro úpravu vzhledu webového rozhraní bylo užito jazyka HTML a 

kaskádových stylů. Pomocí kaskádových stylů byl vytvořen layout, což je rozvržení 

stránky. Layout tvoří hlavička, menu lišta, tělo dokumentu, které je rozděleno na tři 

divy a patička. Každá jednotlivá část layoutu je nadefinována v souboru kaskádových 

stylů default.css, kde jsou nastaveny další různé prvky stránek jako nadpisy h1 až 
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h6, text pro tělo dokumentu, pozadí, vkládání obrázku atd. U těchto prvků můžeme 

nastavit barvu, velikost, umístění, rámeček, pozadí aj. Tato všechna nastavení prvků 

si ostatní stránky přebírají pomocí odkazů ve stránce. 

 

 

Obrázek 28: Ukázka css kódu 
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Obrázek 29: Konečný vzhled rozhraní – tabulka accounts 

 

 

Obrázek 30: Konečný vzhled rozhraní – tabulka users 
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5. Závěr 

 

Výsledkem této předložené bakalářské práce je vytvořené funkční webové 

rozhraní pro správu účtů na FTP serveru společnosti Glass Service, a.s. pomocí 

kterých společnost komunikuje a předkládá návrhy svým zákazníkům. Výsledné 

webové rozhraní bylo úspěšně vytvořeno programovacími jazyky PHP, HTML a SQL. 

Součástí práce je i krátké představení akciové společnosti Glass Service s 

popisem současného stavu prezentace firemní činnosti jejich zákazníkům. Stěžejní 

část práce je věnována popisu celkové struktury zdrojového kódu navrhovaného 

rozhraní a podrobnějšímu představení některých funkčních částí i návrhu grafického 

designu webu. 

Zkušební provoz aplikace v praxi dopadl bez větších problémů. Drobné chyby, 

které se vyskytly, byly obratem opraveny. Výsledkem práce je fungující přehledné 

webové rozhraní, které bylo vytvořeno podle zadaných podmínek a bylo vyhověno 

všem zadaným kritériím. Ohlasy na provozuschopnost webového rozhraní jsou ze 

strany společnosti GS kladné. Aplikace skýtá prostor pro eventuální budoucí vývoj o 

doplnění drobných funkcí a vylepšení pro ještě příjemnější práci uživatelů. 
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