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Anotace 
V předložené bakalářské práci je zpracován návrh jednoduchého, přehledného 

a zabezpečeného internetového obchodu. Tato práce se zaměřuje především na 

problematiku bezpečnosti internetového obchodu, jsou nastíněny možnosti 

zneužití poskytnutých dat, právní ochrana spotřebitelů, certifikáty pro bezpečný 

obchod, zabezpečení databáze a zabezpečení dat na straně poskytovatele 

hostingu, a to jak ze strany napadení útočníkem, tak ze strany ztráty či poškození 

dat. V projektu je navrhnuta vhodná databáze a zpracována na systému MySQL. 

Pro vytvoření finálního vzhledu je použito CSS stylů. V další části práce je analýza 

bezpečnostních rizik a jejich řešení s praktickými ukázkami zabezpečení. 
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Annotation 
The submitted Bachelor thesis contains a scheme of a simple, well-arranged and 

secured E-shop. The work is primarily aimed at the issue of the E-shop security. It 

outlines the possibility of the abuse of provided data, legal protection of 

consumers, certificates for a secure business, data security on the hosting 

provider's side against attackers by an attacker as well as against the lost or 

damage of the data. The project deals with a competent database which was 

processed using the MySQL system. CSS styles were used to make the final 

design. Another part of the work analyses the security risks and the ways how to 

tackle them together with the practical demonstration of securing. 
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1 Úvod 
Při výběru tématu mé bakalářské práce jsem přihlížel k mým dosavadním 
zkušenostem při tvorbě webových stránek. Rozhodl jsem se prohloubit své 
znalosti v této problematice o návrh a realizaci internetových obchodů, bezpečnost 
internetového obchodu a informačních systémů obecně. 

V první kapitole je potřeba analyzovat požadavky na internetový obchod, na jeho 
velikost, vzhled, požadavky na funkce, jaké úkony bude mít na starost 
administrátor a zda bude muset být uživatel přihlášen. 

Dále je nutné analyzovat požadavky na databázi, navrhnout a zpracovat vhodnou 
databázi v některém z databázových systémů. 

Jednou z nejdůležitějších částí je bezpečnost internetového obchodu. Je třeba 
prozkoumat bezpečnostní rizika a to jak na straně aplikace, tak na straně serveru 
a komunikaci mezi serverem a aplikací. Poté navrhnout opatření ke zmírnění 
bezpečnostních rizik. 

K bakalářské práci bude připojena praktická ukázka zabezpečení internetového 
obchodu. 

Pro vytvoření internetového obchodu jsem se rozhodl použít programovací jazyk 
PHP s prvky HTML. Pro praktické zpracování databáze jsem použil jazyk SQL. 
Vzhled je nakonfigurován pomocí CSS stylů a to z důvodu jednoduché 
a přehledné editace vzhledu pro různorodé použití. 
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2 Požadavky na internetový obchod 
Cílem je vytvořit jednoduchý, přehledný a rychlý internetový obchod zaměřený na 
řešení bezpečnosti. Internetový obchod by měl být intuitivní a bezpečnostní 
opatření by neměla zákazníka zbytečně omezovat. Z důvodu zjednodušení se 
nebudu zabývat napojením na skladové zásoby a účetnický software. Internetový 
obchod bude obsluhovat pouze jeden správce. Tento správce by měl mít z důvodu 
bezpečnosti pouze nutné pravomoci a přístup pouze k nezbytným datům. 
Výsledný internetový obchod by se měl korektně zobrazovat a pracovat pod všemi 
dostupnými prohlížeči a také na mobilních telefonech. Z důvodů složitosti 
implementování a testování nebudeme na internetovém obchodu umožňovat 
platbu pomocí platební brány. 

Abych se mohl zaměřit na problematiku bezpečnosti, kontaktoval jsem společnost 
Netdevelo, s. r. o. Tato společnost se zabývá vývojem profesionálních 
internetových aplikací a především e-shopů. V této společnosti jsem byl seznámen 
se zabezpečením dat na jejich serverech, a to jak z hlediska ochrany dat před 
napadením či zneužitím, tak ochrany dat před ztrátou či poškozením. Zároveň mi 
byl na jejich serveru poskytnut zkušební hosting pro praktickou ukázku 
zabezpečení internetového obchodu.   

2.1 Vzhled Internetového obchodu 
Při návrhu internetového obchodu jsem se inspiroval velkými e-shopy. 

Výsledný internetový obchod by měl obsahovat všechny základní prvky 
nejpoužívanějších internetových obchodů. 

Základní rozvržení stránky je u většiny velkých internetových obchodů velmi 
podobné, proto se jej budu držet. Toto rozvržení spočívá v hlavičce umístěné ve 
vrchní části stránky, hlavní části, jednoho případně dvou menu, umístěných po 
stranách stránky a zápatí.  

Pro ukázku internetového obchodu použiji z důvodu přehlednosti pouze levé 
menu, kde bude přihlašovací formulář a po přihlášení nákupní košík, stromová 
struktura výrobků, náhodně vybraná jedna novinka v e-shopu a náhodně vybraný 
jeden kus zboží, který je zrovna v akci. Celý obchod bude umístěn na střed 
prohlížeče. Do hlavičky umístím pomocné menu, kde je vhodné pro přehlednost 
dát například kontakty, nákupní či reklamační řád.  V zápatí obvykle bývá vlastník 
e-shopu, případně reklamní část. V pravém menu zpravidla bývají reklamy, 
odkazy na spolupracující společnosti či nabídka akčního zboží, tuto nabídku tedy 
vynechám.  



 Martin Mikošek: Návrh internetového obchodu 

2012  3 

 

 
Obr. 1 - Základní rozvržení stránky 

Internetový obchod by měl být navržen tak, ať působí na první pohled seriózně, 
profesionálně a přehledně. Všeobecně při tvorbě internetových stránek by měl být 
kladen důraz na vhodnou volbu barevného provedení. Barvy jsou ve většině 
případů to první, co návštěvník stránek vnímá a co během několika prvních 
sekund nejsilněji utváří jeho první dojem. Barvy mají také velký vliv na použitelnost 
stránek. Nízký kontrast mezi pozadím a barvou písma bývá velmi častou příčinou 
špatné čitelnosti webových stránek. Naopak velký kontrast mezi barvami 
a nevhodné použití barev unavuje oči. Aby se stránka návštěvníkům líbila a dobře 
se s ní pracovalo, musí na ní být všechny barvy navzájem vhodně sladěny. Tato 
tématika je natolik obsáhlá, že by vydala na samostatnou bakalářskou práci. Pro 
kontrolu, zda je web vhodně barevně navržen, existují testy kontrastu a vhodnosti 
barevného schématu. 

Je třeba zvolit vhodný databázový systém, který je multiplatformní a je k dispozici 
zdarma pod bezplatnou licencí. Volím multiplatformní databázový systém, protože 
většina serverů větších hostingových společností běží nad OS Linux, ovšem 
najdou se i takové společnosti, které používají OS Windows Server.  Bezplatná 
licence není u větších projektů až tak důležitá, naopak při bezplatné licenci 
nemáme většinou možnost vzdálené podpory. Pro praktickou ukázku 
internetového obchodu je ovšem výhodnější bezplatná licence.  Velmi důležitým 
faktorem pro výběr databázového systému je poskytované zabezpečení. Tyto 
požadavky v plné míře splňuje databázový systém MySQL. V základním 
zabezpečení je požadována autentizace uživatelským jménem, heslem 
a hostitelem (adresa serveru, tj. doména nebo IP adresa). Další možnosti 
zabezpečení jsou například certifikáty X509 přes protokol SSL, kdy při každém 
dotazu klienta server ověřuje, zda má klient patřičná oprávnění.  
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2.2 Uživatelské prostředí 
Neregistrovaný návštěvník má možnost procházet katalogem zboží 
prostřednictvím kategorií a podkategorií v levém postranním menu, jednotlivé 
zboží může procházet buď buňkově s náhledy obrázků, nebo řádkově bez 
obrázků. Zboží se dá filtrovat podle výrobce a ceny, také musí být možnost seřadit 
ho dle ceny nebo názvu výrobku. 

V levém menu bude strom kategorií výrobků, nové produkty a produkty v akci. 

Pro zakoupení zboží bude muset být uživatel z důvodu bezpečnosti přihlášen. 
Některé z mnou zkoumaných e-shopů přihlášení nevyžaduje, avšak je to méně 
časté, proto bude přihlášení nutné. Na každé stránce bude přihlašovací formulář 
a odkaz na registraci. Pro registraci je vhodné požadovat jen nezbytné údaje. 
Registrace musí být bezpečná a poskytnutá data nesmí být zneužita. 

Po zaregistrování uživatele a následném přihlášení bude možné po zadání počtu 
kusů daného zboží vložit jej do virtuálního nákupního košíku. Následně si uživatel 
může zboží, které má ve virtuálním nákupním košíku, zakoupit. 

Pro správu účtu a jednotlivých objednávek je nutné vytvořit uživatelské rozhraní, 
kde bude zobrazen obsah nákupního košíku a historie jeho objednávek. 

Pro zakoupení zboží z virtuálního nákupního košíku si uživatel vybere, jakým 
způsobem chce zboží zaplatit a doručit, má možnost přidat k objednávce 
poznámku a zboží zakoupit. Následně může sledovat status objednávky a při 
každé změně statusu objednávky je vhodné zákazníka informovat prostřednictvím 
mailu. 

Uživatel má mít možnost změnit své registrační údaje či smazat svůj účet. 

2.3 Administrátorské prostředí 
Pro vedení a celkovou správu internetového obchodu je nutné vytvořit 
administrátorské rozhraní pro správce internetového obchodu. Náš internetový 
obchod bude obsluhovat pouze jeden správce. 

2.3.1 Správa objednávek 

Po přihlášení do tohoto prostředí se správci zobrazí aktuální objednávky seřazené 
podle statusu a od nejstarší po nejnovější a to z toho důvodu, aby byly nejdříve 
vyřízeny starší objednávky. Správce musí mít možnost zobrazit všechny i již 
uzavřené objednávky, přiřazovat statusy k objednávkám, filtrovat objednávky 
podle statusu objednávky a uživatele. Statusy mohou být podle potřeby přidávány 
a ubírány. 
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Pro statistiku a přehlednost by měl mít správce možnost zobrazit si počet 
prodaných kusů určitého zboží a celkovou cenu prodaného zboží za určité měsíce 
případně roky. 

V neposlední řadě správce může exportovat z objednávky fakturu do formátu pdf 
či doc. Pro zjednodušení lze uvažovat, že uzavřená objednávka = faktura. 
Vynechám možnost spojování či rozdělování objednávek. 

2.3.2 Správa zboží 

Správce musí mít možnost přidávat, mazat a upravovat nabízené zboží. Každý 
nabízený výrobek musí mít jednoznačný identifikační kód, název a cenu. Správce 
má také možnost přidávat, mazat či editovat výrobce, kategorie a podkategorie. 

V případě, že správce chce smazat kategorii, která má podkategorie, musí být na 
toto upozorněn. Pokud kategorii i přesto smaže, smažou se i všechny 
podkategorie a zboží, které bylo zařazeno v těchto kategoriích, se automaticky 
přesune do výchozí kategorie „nezařazené“. 

Správce může zboží označit za novinku, nebo že je zboží v akci a zadá mu novou, 
akční cenu. 
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3 Návrh databáze 

3.1 Vstupní analýza 
Profesionální internetové obchody mají velmi obsáhlé databáze, pro naši ukázku 
bude stačit jednodušší databáze.  Cílem databáze bude uchovávat informace 
o zákaznících (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, heslo, stav účtu), veškeré 
objednávky včetně statusu objednávky, položek na objednávce a ceny. 

Dále je nutné evidovat nabízené zboží, výrobce zboží a do které kategorie zboží 
spadá. 

Ke každé objednávce je zapotřebí vytvořit a uchovávat fakturu, která musí 
obsahovat jméno a adresu zákazníka, provozovatele internetového obchodu, 
jednotlivé zboží na objednávce s dílčími cenami a celkovou cenu. Data k fakturám 
budou uchovávána v samostatné tabulce a samotná faktura bude vytvořena 
pomocí formuláře a exportována do formátu doc či pdf. 

Pro ukázku bude stačit, když k jedné objednávce se použije právě jedna faktura. 

Dále pro zjednodušení databáze budu uvažovat, že internetový obchod má pouze 
jednoho administrátora. Tímto odpadá nutnost uchovávat informace 
o zaměstnancích a hlavně zjišťovat a uchovávat informace, který zaměstnanec 
provedl každý jednotlivý krok a změnu. 

Jednotlivé zboží má svého výrobce, kterého je zapotřebí evidovat kvůli 
vyhledávání, dále zboží může patřit do více kategorií a podkategorií, proto je nutné 
evidovat jednotlivé kategorie. 

Z důvodu různého vnoření kategorií je zapotřebí uchovávat rodiče kategorie 
(nadkategorii). 

Ke každé objednávce je nutno uchovávat cenu dopravy a cenu jednotlivého zboží 
na objednávce a to v prvním případě přímo v tabulce objednávka a ve druhém 
případě v pomocné tabulce zboží na objednávce. A to proto, že mezi vytvořením 
objednávky a jejím vyřízením se může změnit cena zboží či dopravy a cena na 
faktuře by byla jiná, než za jakou si zákazník zboží objednal. 

3.2 Entity 
Zákazník (ID zákazníka, jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, e-mail, 
telefon, heslo, stav účtu, počet chybných přihlášení) 

Objednávka (ID objednávky, ID zákazníka, datum vytvoření, datum vyřízení, cena 
zboží, cena dopravy, ID dopravy, komentář, ID statusu) 
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Status objednávky (ID statusu, název) 

Faktura (ID faktury, ID zákazníka, ID objednávky, splatnost) 

Doprava a platba (ID dopravy, název dopravy, cena) 

Položka objednávky (ID položky, ID objednávky, ID zboží, počet, cena) 

Zboží (ID zboží, název zboží, product code, ID výrobce, popis, cena, fotografie, 
novinka, datum přidání, aktivní) 

Výrobce (ID výrobce, název, popis) 

Zařazení zboží (ID zboží, ID kategorie) 

Kategorie (ID kategorie, název, rodič) 

Akce (ID akce, ID zboží, nová cena, popis, od data, do data) 

3.3 Konceptuální návrh 

 
Obr. 2 - ER diagram 
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Obr. 3 - Rozšířený ER diagram 

3.4 Relační schéma databáze 

 
Obr. 4 - Relační schéma databáze 

V prvním kroku jsem si určil požadavky na databázi, dále entity a jejich atributy, 
sestavil jsem ER diagram, stanovil kardinalitu vztahů, poté rozdělil vztah M k N 
a vytvořil druhý, rozšířený ER diagram. 

Z ER diagramu jsem vytvořil relační schéma databáze, kde jsou určeny vztahy, 
jejich kardinalita, parcialita, atributy, primární a cizí klíče a každý atribut má datový 
typ a podtyp a to tak, aby byla splněna první a druhá úplná normální forma. 
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4 Analýza bezpečnosti 
Při budování internetového obchodu je nutno počítat s tím, že bude čelit mnoha 
ohrožením. Proto provedu velké množství bezpečnostních opatření. Tato 
bezpečnostní opatření by však neměla nadměrně omezovat uživatele. 

Internetový obchod a informační systém obecně by měl být USER FRIENDLY - 
uživatelsky přátelský (přívětivý). Za user friendly lze označit informační systém, 
přístroj, internetové stránky, které jsou přehledné, kde uživatel lehce nalezne vše, 
co hledá a zároveň ho zbytečně neomezuje. 

Bezpečnostní požadavky na internetový obchod lze rozdělit na čtyři základní 
kategorie: 

1. Zabezpečení na straně serveru 
2. Zabezpečení komunikace 
3. Autentizace a autorizace druhé komunikující strany 
4. Právní ochrana zákazníka 

Pro veškeré komunikační spoje mezi zákazníkem a e-shopem (serverem) musí 
být v zásadě brány v potaz následující ohrožení: 

• Ztráta důvěrnosti přenášených dat - například odposlechem komunikace. 
Mohou být přitom odposlechnuta především hesla sloužící k autentizaci 
nebo jiná důvěrná data, jako odesílatel, příjemce atd. 

• Ztráta integrity přenášených dat - například kvůli chybám způsobeným 
technickými defekty, nebo kvůli záměrné manipulaci. 

• Ztráta použitelnosti přenášených dat - například zásahem vyšší moci, jako 
je výpadek proudu, výpadek sítě, přerušení sítě, chyba při přenosu, nebo 
záměrně manipulativním zásahem třetí osoby. 

• Hackering od vnějšího pachatele - pokus hackerovat server e-shopu 
využitím mezer v zabezpečení. Následně možnost provést různé 
manipulace s daty, resp. tato data vymazat. 

• Hackering od vnitřního pachatele - pracovník firmy, která hostuje servery 
e-shopu, si zajistí přístup k serveru a následně zneužije uložená data, nebo 
může někdo z rodinného okolí zákazníka zneužít jeho počítač a objednat 
zboží na jeho účet. 

• Sabotáž - pachatelé se pokusí sabotovat server prodejce tím, že ho cíleně 
přetíží (Denial of service-angriffe), aby vypověděl službu. 

• Výpadek systému – server může mít v důsledku technického defektu 
výpadek, takže ani zákazník, ani prodejce nemohou využívat jeho služeb. 
Zrovna tak mohou selhat paměťová média, ve kterých jsou uložena data, 
takže by došlo ke ztrátě dat. 
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• Stažení nekontrolovaného softwaru z internetu – při surfování 
zákazníka po internetu se do počítače dokáže nahrát jistý software (ActiveX 
nebo Java-Applets), vytvořený záměrně k tomu, aby vyzvěděl zákazníkova 
přihlašovací jména a hesla a následně je zneužil. (Kvůli interním 
bezpečnostním opatřením je ohrožení Java-applety podstatně nižší než 
u aplikací ActiveX) 

Uzavírání smluv na dálku má pro zákazníka nesporné výhody, v porovnání 
s klasickým nákupem v obchodě pro něj znamená úsporu času a ve většině 
případů i peněz. Značné jsou však i nevýhody: zákazník se často musí rozhodnout 
jen na základě stručné informace, při dodání objednaného zboží může dojít ke 
zpoždění či poškození výrobku zasílatelskou společností. Další komplikace, věcné 
i časové, mohou vzniknout zejména při reklamaci, je-li výrobek vadný. 

Při návrhu internetového obchodu se proto musíme řídit platnými zákony České 
republiky, při návrhu internetového obchodu se jedná se zejména o: 

• Ochrana osobních údajů - v České republice je regulována zákonem 
č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
a dalšími právními předpisy.  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. 5. 1997 
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2009 
o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém 
obchodu“) 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 5. 2005 
o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 

Vzhledem k tomu, jak často dochází ke změnám v zákonech, je potřeba tyto 
zákony a směrnice pravidelně sledovat a přizpůsobovat se jim. 
  

http://www.oou.cz/index.php?file=personal_data_protection_law
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5 Návrh opatření v oblasti zabezpečení 

5.1 Zabezpečení na straně serveru 
Při volbě poskytovatele hostingu pro náš e-shop musíme být obezřetní.  Měli 
bychom vybrat společnost, která nám může poskytnout záruky proti ztrátě či 
zneužití dat. Další možnost je zvolit vlastní server a vhodně zabezpečit data na 
tomto serveru. V následující kapitole přiblížím možnosti zabránění či spíše 
zmenšení možnosti ztráty, poškození či zneužití dat. Na hosting ukázky e-shopu 
jsem zvolil společnost Netdevelo, s. r. o., jelikož v této firmě mi byli ochotní 
poskytnout informace o zabezpečení jejich serverů a také zkušební hosting pro 
ukázku zabezpečení e-shopu. 

5.1.1 Ochrana proti ztrátě dat 

Zabezpečení dat proti ztrátě a narušení integrity dat představuje ochranu dat 
v důsledku chyby datového nosiče nebo vlivem katastrofy. Nedílnou součástí 
zabezpečení integrity dat je zálohování dat. 

Pravidelné zálohování – Pro různé podmínky se používají různé druhy 
zálohování. Volba správné strategie zálohování závisí na tom, zda je potřeba se 
zálohami pracovat často či nikoliv a jaká je požadovaná maximální délka 
archivace zálohovaných dat. 

Nestrukturovaná záloha dat – tuto metodu zálohování představuje větší množství 
CD, DVD nosičů, pevných či flash disků s minimem informací o zálohovaných 
datech. Tento způsob zálohování dat je sice nejjednodušší, ale vhodný maximálně 
pro domácí použití. 

Úplná + inkrementální záloha dat – Tato metoda má za úkol vytvořit více kopií 
dat vhodnějším způsobem. V první fázi je provedena úplná záloha všech dat. 
V druhé fázi se provádí inkrementální záloha, to znamená, že se zálohují pouze 
soubory, které byly od poslední úplné nebo inkrementální zálohy změněny. 

Hlavní nevýhodou této metody zálohování je, že při obnově dat je potřeba 
pracovat nejprve s úplnou zálohou a následně se všemi inkrementálními zálohami 
až k požadovanému okamžiku zálohy dat. Toto je ve většině případů velmi 
náročné na pracovní prostor a výkon. 

Úplná + rozdílová – hlavní rozdíl oproti předchozí metodě je v tom, že po úplné 
záloze každá další částečná záloha uloží všechny změněné nebo vytvořené 
soubory od poslední úplné zálohy, i když už jsou obsaženy v předchozí záloze. 
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Výhoda této metody je, že obnova dat spočívá v obnovení poslední úplné zálohy 
a následně její překrytí poslední rozdílovou zálohou. Tímto se zvyšuje odolnost 
proti defektu nosiče zálohy. 

Zrcadlová + reverzně přírůstková – tato metoda obsahuje takzvané zrcadlo 
odrážející stav dat po poslední záloze a historii přírůstkových záloh. Hlavní výhoda 
je, že je neustále k dispozici aktuální, plná záloha dat a ukládá se pouze historie 
změn. Každé zálohování se automaticky promítá do „zrcadla“ a soubory, které 
byly změněny, jsou přesunuty do přírůstkové zálohy. Tato metoda není vhodná 
pro přenosná média. 

Průběžná záloha dat – tato metoda používá místo plánovaných záloh dat 
okamžitý zápis změny do seznamu (logu) změn. Ukládají se buď byty, nebo bloky 
dat namísto ukládání celých změněných souborů. 

Úplná záloha systému – tato metoda obvykle vytváří obraz disku, to znamená, že 
zálohuje celý počítač včetně operačního systému. K tomuto typu zálohování je 
potřeba speciální software. 

Zálohování na vzdálená úložiště – všechny předchozí metody zálohování dat 
mohou fatálně selhat v případě, že jsou zálohovaná data uložena na stejném 
disku, serveru či dokonce místnosti jako data, které zálohujeme. 

Existuje několik scénářů, při kterých je vysoce pravděpodobné, že dojde ke ztrátě 
či poškození dat i jejich záloh: 

• Přírodní katastrofy (požár, povodně, hurikán) 
• Přepětí v síti 
• Krádež výpočetní techniky 
• Úmyslné poškození výpočetní techniky osobou s přístupem k serverům 

Eliminovat tato rizika lze použitím geograficky vzdáleného úložiště. Donedávna se 
kopie dat musely do vzdáleného úložiště přenášet ručně, což znamenalo 
nezanedbatelné personální i logistické nasazení. V dnešní době tyto zálohy dat 
probíhají automaticky a to buď po internetu, nebo po soukromých datových linkách 
(sítích). 

Redundantní disková pole (RAID) 

Diskovým polem rozumíme externí zařízení s jedním nebo více diskovými řadiči, 
pomocí kterých se více fyzických disků navenek jeví jako jeden logický disk. 

Nejčastěji používané RAID pole jsou: 

RAID 0 – alias stripping. Toto pole není redundantní, ztráta jednoho z disků 
znamená ztrátu dat z celého diskového pole. Důvod použití tohoto pole je výkon 
a kapacita, tedy zvýšení propustnosti nebo přenosové rychlosti tam, kde není 
důležité uchování dat, ale je důležitá rychlost. 
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Je to systém postupného zápisu a čtení z více disků. V jednom okamžiku systém 
pracuje pouze s jedním diskem. Inteligentní řadič dokáže výrazně zkrátit 
vybavovací dobu. Při jakékoliv poruše se systém zhroutí, proto musí být data 
obnovena z backupu. V podstatě toto není zálohování dat. 

RAID 1 – alias mirroring (zrcadlení). Na dva disky stejných kapacit se ukládají 
totožné informace a při výpadku jednoho z disků server bez přerušení pokračuje 
v činnosti. Implementace je jednoduchá, mnohdy čistě softwarová. Nevýhodou je, 
že potřebujeme 100 % diskové kapacity navíc. Z hlediska výkonu je pomalejší 
zápis na disk, z důvodu, že se všechny informace zapisují dvakrát, avšak čtení je 
rychlejší, protože řadič může střídat požadavky mezi disky. 

RAID 5 - Minimem jsou tři disky. Toto pole ukládá paritní informace, pomocí 
kterých zjišťuje, zda nedošlo k chybě. Data a paritní informace se ukládají střídavě 
po všech discích z pole. RAID 5 má kapacitu n-1 disků a snese selhání jednoho 
z disků. Nevýhodou je pomalejší zápis a náročnost na výpočetní výkon, protože se 
k datům počítá parita). 

RAID 10 – kombinace RAID 0 (stripe) a RAID 1 (mirror). Jde o zrcadlený stripe. 
Minimální počet disků je 4, je potřeba 100 % diskové kapacity navíc. Poskytuje 
nejvyšší výkon v bezpečných typech polí. Další výhoda je odolnost proti ztrátě až 
50 %. 

Ve společnosti Netdevelo, s.r.o. se nejčastěji používá RAID 10. 

Duplicitní systémové zdroje – společnosti, které mají na starost důležitá data 
vlastní ve většině případů náhradní server, který v případě výpadku primárního 
serveru bez přerušení, ztráty dat či integrity dat tento server nahradí. 

5.1.2 Ochrana proti vniknutí 

Firewall – zjednodušeně řečeno zařízení či software oddělující provoz mezi 
dvěma sítěmi, přičemž propouští data jedním nebo druhým směrem dle předem 
stanovených pravidel. Brání před neoprávněnými průniky do sítě a odesílání dat 
ze sítě bez vědomí uživatele. 

V malých firmách a domácnostech je brána firewall nejefektivnějším 
a nejdůležitějším prvkem zabezpečení počítače. Je velice důležité, aby firewall 
a antivirový software byly zapnuty ještě před připojením k internetu. Firewall 
pomůže odvrátit většinu hlavních útoku zvenčí. Ideální politika pravidel firewall je, 
že co není výslovně povoleno, je zakázáno. 

Firewally je možné rozdělit do tří základních skupin: 

• Packetové filtry – nejčastěji implementovány na routerech. Jejich výhodou 
je vysoká rychlost avšak na úkor bezpečnosti, kontrolují totiž pouze 
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zdrojovou a cílovou adresu a port. Nejsou schopné upozornit administrátora 
na podezřelé aktivity a neumožňují logování událostí. 

• Aplikační brány – pomalejší ale podstatně bezpečnější, než packetové filtry. 
Pro každou službu je nutné napsat novou aplikaci (proxy), která kontroluje 
všechny procházející pakety mezi chráněnou a nedůvěryhodnou sítí. 

• SMLI Gateways – Kombinace toho nejlepšího z obou předchozích skupin. 
Vyznačují se vysokou rychlostí packetových filtrů. 

Ochrana proti SQL Injection 

SQL injection "speciální význam v jazyce SQL", je to technika napadení 
databázové vrstvy programu. Tato technika spočívá v podsunutí vlastního, 
upraveného kódu přes neošetřený vstup a vykonání pozměněného SQL dotazu. 
Jsou v základě dvě možnosti jak tomuto napadení zabránit: 

• Escaping – jednoduchý, avšak k chybám náchylný způsob, je tzv. 
„escapování“ znaků, které mají speciální význam v jazyce SQL. Jedná se o 
znaky, které ukončí právě vykonávaný dotaz a za ním spustí dotaz napsaný 
útočníkem. K takovému vložení vlastního dotazu může dojít právě skrze 
neošetřené vstupy z prezenční vrstvy aplikace. 

• Na straně databáze – v databázi lze útoku zamezit vhodným nastavením 
práv uživatele. Málokdy je třeba z aplikační vrstvy například mazat tabulky 
či dokonce celé databáze, proto stačí povolit pouze základní SQL příkazy. 

5.2 Zabezpečení komunikace 

5.2.1 HTTPS 

Hypertext Transfer Protocol Secure - nadstavba síťového protokolu HTTP, která 
umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem 
před podvržením dat a odposloucháváním. Zároveň umožňuje ověřit identitu 
protistrany. HTTPS používá protokol HTTP, přičemž přenášená data jsou 
šifrována pomocí SSL nebo TLS. 

Protokol HTTPS využívá asymetrické šifrování. Obě strany si před zahájením 
komunikace vygenerují pár klíčů (privátní a veřejný). Při zahájení komunikace si 
vymění veřejné klíče, které by obě strany měly ověřit pomocí jiného 
komunikačního kanálu. Ověření může proběhnout kontrolou výtahu (hash) 
veřejného klíče u protistrany. 

Úskalím HTTPS je, že se na jednom webserveru dá použít HTTPS pouze pro 
jednu doménu. Certifikát je totiž vygenerován pro konkrétní doménu, ale servery si 
certifikáty vyměňují ve chvíli, kdy ještě není jasné, o který virtuální server na dané 
IP adrese jde. Tento nedostatek lze odstranit použitím tzv. SNI (Server Name 
Indication), který umožní výměnu informací o virtuálním serveru ještě před 
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zahájením šifrované komunikace. Existuje bohužel značné procento zastaralých 
operačních systémů a prohlížečů, které tuto technologii nepodporují. 

5.2.2 Provoz aplikací na nestandardních portech 

Při pokusu o neoprávněné vniknutí hackera bude tento uživatel očekávat provoz 
aplikací na běžných portech (např MySQL – 3306, SSH -22). Změnou těchto portů 
na nestandardní hodnoty hackerovi znepříjemníme práci a jeho útok prodloužíme 
o nutnost hledání portu, na kterém tato aplikace naslouchá. 

5.2.3 Omezení vzdáleného přístupu 

Pokud je třeba se na aplikační servery (např. FTP, MySQL) připojovat vzdáleně, je 
možné toto připojení omezit pouze na určité IP adresy, to znamená, že například 
pro úpravu souborů e-shopu se bude muset uživatel přihlásit pouze z přesně 
definovaných lokalit (kancelář, domov). 

5.2.4 Přesná definice přístupových práv 

Zvýšení míry zabezpečení aplikace dosáhneme tím, že jednotlivým uživatelům 
přesně a striktně nadefinujeme jejich přístupová práva a možnosti manipulace. 
Toto platí nejen pro administrační rozhraní informačních systémů a e-shopů ale 
rovněž pro práva uživatelů k aplikačním serverům (např. FTP a MySQL). 

5.2.5 VPN sítě 
Při používání informačních systémů a e-shopů s přesně definovanými uživateli 
(bez možnosti vlastní registrace) je možné zvýšit míru bezpečnosti použitím VPN 
tunelu. Takový tunel umožní připojení uživatele do virtuální privátní sítě a následný 
bezpečný přenos informací do informačního systému a zpět. K autentifikaci u VPN 
může být použito jak heslo, tak certifikát. 

5.3  Autentizace a autorizace 

5.3.1 Heslo  

Heslo je základní prvek autentizace, uživatel je pokládán za oprávněného, pokud 
prokáže znalost přístupového hesla. Heslo musí být známé pouze oprávněnému 
uživateli, musí ho držet v tajnosti. 

Bezpečné heslo – takové heslo, které není snadno zjistitelné, prolomitelné či jinak 
zneužitelné. 

Nevhodné heslo – heslo, které vzniklo z nějakého údaje o naší osobě či o našem 
okolí, například: 
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• Vlastní jméno, příjmení či jméno rodinného příslušníka, domácího mazlíčka 
apod. 

• Datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu apod. 
• Číslo domu, telefonní číslo, adresa apod. 
• 1234, heslo, heslo1, asdf, qwertz apod. 

Nejbezpečnější heslo je nesmyslná kombinace písmen, číslic a speciálních znaků. 
Nejvhodnější je tudíž automaticky generované heslo, u kterého stoprocentně 
zajistíme délku hesla. 

Pamatujme také na to, že heslo si nesmíme nikam zapsat. Hesla by na serverech 
měla být uložena v zabezpečených souborech a pod šifrováním, respektive 
centrálním heslem. Dále je velice důležité, aby uživatelé neměli hesla uložena 
v prohlížeči či v jiném programu. 

Délka hesla – bezpečné heslo by mělo mít minimálně 8 znaků. Jistě nás 
napadne, že PIN kreditní karty má pouze čtyři číslice, nezapomínejme ale, že 
v případě kreditní karty máme omezený počet chybných zadání hesla. Toto 
zabezpečení se u informačních systémů moc nepoužívá a pomocí vhodného 
softwaru je možné toto heslo prolomit za poměrně krátkou dobu. 

Použité znaky – čím větší množinu znaků použijeme, tím bude prolomení hesla 
složitější. Proto při vytváření hesla bychom neměli používat pouze běžné znaky. 

Konkrétní případ Brute Force útoku 

Brute force (BF) útok je snaha o uhodnutí hesla hrubou silou, to znamená 
otestování přihlášení se všemi možnými kombinacemi hesla až do jeho uhodnutí.  

Při výpočtu následující tabulky jsem pro názornost uvažoval heslo o délce 5 znaků 
a informační systém, který nám umožní provést 100 pokusů přihlášení za 
sekundu. 

Za speciální znaky jsou v tabulce považovány následující: /*/+,.? 
Tab. 1 Doba trvání prolomení hesla 

Malá 
písmena 

Velká 
písmena 

Číslice Speciální 
znaky 

Počet 
kombinací 

Čas BF útoku 

A N N N 11881376 1 d, 9 h, 14s 

A A N N 380204032 44d, 7m, 20s 

A A A N 916132832 106d, 48m, 48s 

A A A A 8153726976 2r, 213d, 5h, 14m, 30s 

Z uvedené tabulky je patrné, že pouhým přidáním speciálního znaku do hesla lze 
útočníkovi prodloužit čas BF útoku na téměř devítinásobek. 
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5.3.2 Externí ověřovací metody 

Při větším důrazu na bezpečnost můžeme požadovat externí metodu autentizace 
uživatele. 

Nejpoužívanější metody externího ověřování jsou: 

• zaslání jedinečného kódu na uživatelův mobilní telefon, uživatel musí kód 
zadat do informačního systému (používají banky u internetového 
bankovnictví, bazary pro ověření zadaného telefonního čísla) 

• zaslání dopisu s jedinečným kódem na adresu uživatele, tento kód 
následně uživatel zadá do informačního systému (používá například 
aukro.cz) 

Tyto metody však nejsou vhodné pro klasický e-shop. 

5.3.3 Přístupový certifikát 

Je to certifikát pořízený za účelem vstupu do zabezpečených aplikací 
a informačních systémů, případně také k šifrování zasílaných a přijímaných dat. 
Používá se také pojmenování komerční certifikát nebo také autorizační certifikát. 

Přístupovým certifikátem v asymetrické kryptografii rozumíme digitálně podepsaný 
veřejný šifrovací klíč, který vydává certifikační autorita. Uchovává se ve formátu 
X.509, obsahuje v sobě informace o majiteli veřejného klíče a vydavateli 
certifikátu. Certifikáty se používají pro identifikaci protistrany při vytváření 
zabezpečeného spojení (VPN, HTTPS atd.). Na základě principu přenosu důvěry 
je možné důvěřovat neznámým certifikátům, které podepsala důvěryhodná 
certifikační autorita. 

Třídy certifikátů: 

• Class 1 – určena pro jednotlivce, e-mail 
• Class 2 – určena pro organizace, kde je vyžadováno prokázání identity 
• Class 3 – určena pro servery a digitální podpisy, kde je vyžadováno 

potvrzení identity certifikační autoritou 
• Class 4 – určena pro on-line obchodní transakce mezi společnostmi 
• Class 5 – určena pro soukromé subjekty a vládní bezpečnost 

5.3.4 Ochrana proti robotům 

Captcha – používá se na webu tam, kde je nutné rozlišit lidského uživatele od 
robotů (registrace, vkládání komentářů apod.). 

Test spočívá v zobrazení obrázku s deformovaným textem, úkolem uživatele je 
zobrazený text na obrázku opsat do příslušného políčka. Základním předpokladem 
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je, že lidský mozek dokáže správně rozeznat i velmi deformovaný text, ale robot 
i při použití technologie OCR nebude schopen text správně rozpoznat. 

Hlavní nevýhoda této metody je nepřístupnost pro zrakově postižené uživatele. 
Navíc, protože se stále zdokonalují metody automatického rozpoznávání 
CAPTCHA roboty, nástroje pro generování CAPTCHA generují stále více 
zdeformované texty, proto se stává text nečitelný i pro klasického uživatele. 

Kromě deformovaného textu může CAPTCHA obsahovat také matematické nebo 
logické úlohy. 

Omezení počtu pokusu přihlášení – Tuto metodu používají například platební 
karty. 

5.4 Právní ochrana spotřebitelů 
Existují tři hlavní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele při nákupu na dálku:  

5.4.1 Směrnice o prodeji na dálku 97/7/ES 

• upravuje postup při uzavírání smluv o koupi a dodávce zboží nebo služeb 
komunikačními prostředky na dálku; 

• ukládá dodavateli, aby s dostatečným časovým předstihem předal 
spotřebiteli ve směrnici vypočtené informace, jež musí být formulovány 
jasně, srozumitelně a poskytnuty způsobem odpovídajícím povaze 
použitých komunikačních prostředků na dálku; obchodní účel těchto 
informací musí být zřejmý; 

• ukládá dodavateli, aby informace zvlášť důležité pro rozhodnutí spotřebitele 
a uzavření smlouvy písemně potvrdil; jde zejména o údaje dostatečně 
identifikující dodavatele a informace o službách, zárukách a právu 
spotřebitele odstoupit od smlouvy nebo ji zrušit; 

• opravňuje spotřebitele, aby od smlouvy uzavřené na dálku odstoupil bez 
udání důvodů a bez úhrady jakýchkoliv sankcí v sedmidenní lhůtě; toto 
právo však spotřebitel nemá, jestliže před uplynutím této lhůty dodavatel 
služeb zahájil se souhlasem spotřebitele plnění; 

• ukládá dodavateli splnit objednávku nejpozději do 30 dnů; 
• ukládá členským státům, aby do národního zákonodárství zahrnuly zákaz 

dodávek spojených s požadavkem na zaplacení ceny, které spotřebitel 
neobjednal, a aby ve své legislativě stanovily, že spotřebitel není povinen 
zaplatit cenu dodávky, kterou si nevyžádal; 

• ukládá členským státům, aby v národním zákonodárství upravily oprávnění 
orgánů veřejné správy, organizací spotřebitelů a profesních organizací dát 
podnět k zahájení soudního a správního řízení k zajištění provádění 
směrnice. [7] 
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5.4.2 Směrnice o elektronickém obchodu 2000/31/ES 

Směrnice o elektronickém obchodu má za úkol zvýšit právní jistotu tohoto 
obchodu s cílem posílit důvěru uživatelů internetu. Vytváří stabilní právní rámec 
tím, že podřizuje služby informační společnosti zásadám vnitřního trhu (volný 
pohyb a svoboda usazování) a že zavádí omezený počet harmonizovaných 
opatření. 

5.4.3 Směrnice o nekalých obchodních praktikách 2005/29/ES 
Zákon o ochraně spotřebitele v § 4 obecně vymezuje zakázané nekalé obchodní 
praktiky, a dále je specifikuje v souladu se směrnicí do dvou skupin. První skupinu 
tvoří klamavé obchodní praktiky a druhou agresivní obchodní praktiky. Obě 
skupiny jsou definovány v obecném ustanovení, přičemž příloha zákona je 
doplněna o tzv. černou listinu (black-list), která obsahuje seznam praktik, které 
jsou automaticky považovány za nekalé, a tudíž za zakázané. [9] 

Při vývoji internetového obchodu je nutno se zaměřit na tři klíčové oblasti: 

1. Kontaktní údaje obchodníka - podle předpisů EU musí být k dispozici úplné 
informace – název, adresa a e-mailová adresa prodejce. 

2. Jasné informace o nabídce (celková cena a jasný popis zboží) - Podle 
právních předpisů EU na ochranu spotřebitele musí obchodníci prodávající 
na internetu poskytovat jasné informace o vlastnostech zboží, jakož 
i celkové ceně (včetně daní), veškerých dalších nákladech na doručení 
a platební podmínky. Konečná cena k úhradě musí být stejná jako údaj 
poskytnutý před zakoupením. 

3. Jasné informace o právech spotřebitele - podle právních předpisů EU musí 
být spotřebitelům poskytnuta informace o jejich „právu na vrácení“ v EU, 
tj. o tom, že ve lhůtě trvající minimálně 7 dní mohou zboží zakoupené na 
dálku vrátit bez uvedení důvodu. [8] 

Dále je velmi důležité řídit se zákonem o ochraně osobních údajů. Je třeba zajistit, 
aby se poskytnutá data nedostala na veřejnost a nemohla být zneužita a zároveň 
je nutné požadovat po uživatelích pouze nezbytná data. 
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6 Technické řešení aplikace a zabezpečení 
Součástí této bakalářské práce je ukázka internetového obchodu. Internetový 
obchod není zcela funkční, z důvodu rozsáhlosti a zaměření bakalářské práce. 
Záměrem bylo prakticky ukázat základní možnosti zabezpečení internetového 
obchodu. 

V praktické části jsou zpracovány tyto části: 

6.1 Databáze 
Databázi jsem zpracoval na serveru společnosti Netdevelo, s. r. o. v prostředí 
PHPMyAdmin. 

 
Obr. 5 - Prostředí PHPMyAdmin 

6.2 Vzhled 
Pro nakonfigurování základního vzhledu jsem použil kaskádové styly (CSS). 
Zároveň jsem využil znalosti programu Adobe Photoshop, které jsem získal 
v předmětu Multimediální prezentace a webové technologie. V tomto programu 
jsem vytvořil požadovaný vzhled, následně jsem z něj vyexportoval jednotlivé 
obrázky, zkopíroval jednotlivé barvy a vytvořil CSS styl. 

Základní prvky jsou: 

• #header – zde je obsaženo logo internetového obchodu (použil jsem logo 
fakulty) název internetového obchodu a základní menu 

• #left – levé tabulky, je zde přihlašovací formulář, struktura nabízených 
výrobků, novinky a zboží v akci 

• #right – hlavní část internetového obchodu 
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• #footer – patička, obsahuje pouze jméno administrátora internetového 
obchodu 

Vzhled je nakonfigurován s ohledem na barevnou kombinaci, přehlednost 
a jednoduchost. 

 
Obr. 6 - Vzhled internetového obchodu 

6.3 Registrace uživatele 
Základní prvek ukázky internetového obchodu je registrace. Registrační formulář 
je umístěn v souboru registrace.php, v tomto formuláři požaduji pouze nezbytná 
data, je ošetřena nutnost zadání informací a jejich validita (např. e-mail). 
Z bezpečnostních důvodů je v registaci požadováno heslo o minimální délce 
5 znaků, vyplnění CAPTCHA a aktivaci účtu skrze odkaz zaslaný e-mailem. 
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Obr. 7 - Registrační formulář 

6.3.1 Výbraný kód registrace 
Načtení knihovny pro zpracování CAPTCHA 
require("libs/captcha.php"); 

 

Ošetření vložení všech informací, validity e-mailu a potvrzení hesla 
if ($_POST['jmeno']) { 

 if (($_POST['jmeno'] != "" && $_POST['prijmeni'] != "" && $_POST['ulice'] 
!= "" && $_POST['cislo_popisne'] != "" && $_POST['mesto'] != "" && $_POST['psc'] 
!= "" && $_POST['telefon'] != "" && ereg("^.+@.+\\..+$", $_POST['e-mail'])) && 
($_POST['heslo'] == $_POST['potvrzeni_hesla'] ) ) { 

 

Ověření, že je správně zadaná CAPTCHA 
  if(md5($_POST['kod'].salt) == $_POST['hash'] && 
!pouzity_kod(codefile, $_POST['kod'])) { 

 

Připojení k databázi, parametry adresa databázového serveru, přihlašovací jméno 
a heslo. 
   $spojeni = 
mysql_connect("localhost","mikycz","To6MQtiNXDZBVcv2"); 

 

Tento SQL dotaz, zaručí uložení uživatele do databáze, zároveň jsou v tomto 
dotazu jednotlivé hodnoty ošetřeny proti SQL injection 
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$dotaz = "insert into zakaznik 
values('','".mysql_real_escape_string($_POST['jmeno'])."','".mysql_real_escape_st
ring($_POST['prijmeni'])."','".mysql_real_escape_string($_POST['ulice'])."','".my
sql_real_escape_string($_POST['cislo_popisne'])."','".mysql_real_escape_string($_
POST['mesto'])."','".mysql_real_escape_string($_POST['psc'])."','".mysql_real_esc
ape_string($_POST['telefon'])."','".mysql_real_escape_string($_POST['e-
mail'])."','".md5($_POST['heslo'])."','','')"; 
   $vysledek = Mysql_DB_Query("mikycz", $dotaz, $spojeni); 

   mysql_close($spojeni); 

 

Odeslání mailu s aktivací účtu: 
   $mail = file_get_contents('./templates/activeacc.html'); 

   $mail = Str_Replace("HASH", md5($_POST['e-
mail'].$_POST['jmeno']),$mail); 

   $mail = Str_Replace("EMAIL", $_POST['e-mail'],$mail); 

 

Načtení hlavičky mailu a odeslání mailu: 
   $hlavicka = "From: mmikosek@volny.cz\n"; 

   $hlavicka.= "Reply-To: mmikosek@volny.cz\n"; 

   $hlavicka.= "X-Mailer: php-mailer\n"; 

   $hlavicka.= "Content-Type: text/html; charset=utf-8"; 

   mail ($_POST['e-mail'], "Aktivace účtu", $mail, $hlavicka); 

 
Obr. 8 - Aktivační mail 
 

Uložení použitého kódu do seznamu použitých kódů: 
   pridej_kod(codefile, $_POST['kod']); 

  } else { 

 

Chybové hlášky v případě špatně opsaného kódu, nevyplnění některé 
z požadovaných informací nebo špatně zadaného kontrolního hesla: 
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   echo "Neplatný kontrolní kód!";} 

 } else { 

  echo("Nevalidni nebo chybejici udaje");}} 

6.3.2 Captcha 

V tomto cyklu se generuje náhodný text o délce 6 znaků tak dlouho, dokud se 
nenarazí na neexistující kód a následně se z tohoto kódu vygeneruje obrázek. 
Vygenerovaný obrázek se vloží do registračního formuláře a kód, který obrázek 
obsahuje, se zašifruje pomocí salt a vloží se do formuláře jako skrytý prvek. Při 
samotné registraci se porovná zašifrovaný kód z formuláře s kódem, který opsal 
uživatel, jenž se před porovnáváním zašifruje stejným způsobem. Při registraci se 
rovněž ověřuje zda-li ověřovací kód již nebyl jednou použit. 
while (true) { 

    $kod = nahodny_text(6); 

    if (!pouzity_kod(codefile, $kod)) 

        break;} 

$obrazek = obraz_textu($kod, imgdir); 

 

Soubor s funkcemi, které CAPTCHA používá je vložen níže (Captcha.php) 

Definované makro, salt se používá pro šifrování, imgdir je složka pro 
vygenerované obrázky, codefile je soubor s již použitými kódy. 
<?php 

define("salt", "w6er54we65r4");  

define("imgdir", "./images/captcha");  

define("codefile", imgdir."/codes.txt"); 

 

Funkce pro generování náhodného textu o zadané délce: 
function nahodny_text($delka) { 

    for ($i=0; $i<$delka; $i++) { 

        $rnd = rand(1,35); 

        $rnd = ($rnd < 10) ? $rnd+48 : $rnd+55; 

        if ($rnd == 79) $rnd++; 

        $string .= chr($rnd); } 

    return $string;} 

 

Funkce, která vytvoří z textu obrázek a vrátí cestu k obrázku: 
function obraz_textu($text, $cesta) { 
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    $im = imagecreate(strlen($text)*10, 15); 

    imagecolorallocate($im, 255, 255, 255); 

    $barva = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0); 

    imagestring($im, 5, 0, 0, $text, $barva); 

    $soubor = $cesta.'/'.rand(0,255).'.png'; 

    imagepng($im, $soubor); 

    return $soubor;} 

 

Funkce, která přidá kód do seznamu již použitých kódů: 
function pridej_kod($soubor, $kod) { 

    $fp = fopen($soubor, 'a'); 

    ignore_user_abort(1); 

    for($i=0; $i<3; $i++) { 

        if (flock($fp, LOCK_EX)) { 

            fwrite($fp, $kod."\n"); 

            flock($fp, LOCK_UN); 

            break; } 

        usleep(100); } 

    fclose($fp); 

    ignore_user_abort(0);} 

 

Funkce, která vrací TRUE nebo FALSE v závislosti, jestli již byl zadaný kód použit: 
function pouzity_kod($soubor, $kod) { 

    $fp = fopen($soubor, "r"); 

    while (!feof($fp)) { 

        if ($kod == fgets($fp, strlen($kod)+1)) { 

            fclose($fp); 

            return true;}} 

    fclose ($fp); 

    return false;}?> 

6.3.3 Javascript síly hesla 
Tento javascript vypisuje relativní sílu hesla, podle mnou vytvořených kritérií. 
var desc = new Array(); 

 desc[0] = "krátké"; 

 desc[1] = "velmi slabé"; 

 desc[2] = "slabé"; 
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 desc[3] = "dobré"; 

 desc[4] = "velmi dobré"; 

 desc[5] = "vynikající"; 

 function passwordStrength(password, desc) { 

 var score = 0; 

 

 Když je heslo delší, než 7 znaků, připíše se mu 1 bod. 
 if (password.length > 7) score++; 

 

 Když heslo obahuje malé i velké písmena dostane 1 bod. 
 if ( ( password.match(/[a-z]/) ) && ( password.match(/[A-Z]/) ) ) score++; 

 

Když heslo obsahuje alespoň jednu číslici, dostane 1 bod. 
 if (password.match(/\d+/)) score++; 

 

Když heslo obsahuje alespoň jeden speciální znak, dostane 1 bod. 
 if ( password.match(/.[!,/,\\,|,< ,>,@,=,#,",$,,§,%,^,°,',`,',&,*,?,_,~,-,(,)]/) 
) score++; 

 

Když je heslo delší, než 12 znaků, dostane 1 bod 
 if (password.length > 12) score++; 

 

 Když je heslo kratší, než 6 znaků, skóre má 0. 
 if (password.length < 6) score = 0; 

 

Podmínka pro případ, že heslo bude obsahovat pouze malé nebo velké znaky 
a bude jich 6 nebo 7 
 if ( ( password.length > 5 ) && ( score == 0 ) ) score++; 

 document.getElementById("passwordDescription").innerHTML = "Heslo je " + 
desc[score]; 

 document.getElementById("passwordStrength").className = "strength" + score;} 

6.4 Přihlášení uživatele 
Přihlášení uživatele se provádí pomocí souboru login.php a v rámci zabezpečení 
je povoleno zadat 3x špatné heslo, poté se účet deaktivuje a je nutné kontaktovat 
administrátora, který po ověření, že uživatel je ten, za kterého se vydává, opět 
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aktivuje účet. Když uživatel zapomene přihlašovací heslo, taktéž kontaktuje 
administrátora, který má možnost zaslat nové, automaticky vygenerované heslo 
uživateli na jeho e-mail. 

Připojení k databázi: 
$spojeni = mysql_connect("localhost","mikycz","To6MQtiNXDZBVcv2"); 

 

Data oteslaná z formuláře 
$email = mysql_real_escape_string($_POST["e-mail"]) 

$heslo = mysql_real_escape_string($_POST["heslo"]) 

 

Zahashování hesla pomocí md5: 
$md5heslo = md5($heslo); 

 

Dotaz k MySQL pro ověření přihlašovacích dat: 
$dotaz = "select * from zakaznik where email = '$email' and heslo = '$md5heslo' 
and chybne_prihlaseni<'3' and (stav_uctu='1' or stav_uctu='2')"; 

$vysledek = mysql_DB_query("mikycz", $dotaz, $spojeni); 

$overeni = mysql_num_rows($vysledek); 

 

Zjistím stav účtu, jestli náhodou nejde o administrátora: 
$dotaz = "select stav_uctu from zakaznik where email = '$email'"; 

$vysledek = mysql_DB_query("mikycz", $dotaz, $spojeni); 

$row = mysql_fetch_array($vysledek); 

$role = $row["stav_uctu"]; 

if($overeni == 1) { 

 

Uložím do session e-mail a zároveň stav účtu, abychom pak věděli, jestli je to 
zákazník, nebo administrátor. 
 $_SESSION['email'] = stripslashes($email); 

 $_SESSION['role'] = stripslashes($role); 

 

Zákazníka přesměruji na index e-shopu a administrátora do administrační sekce: 
 if ($role == '1') { header("Location: index.php"); } 

 else { header("Location: admin/index.php"); } 

 die(); 
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} else { 

 echo "Zadal jsi špatný login nebo heslo nebo nemáš aktivní účet! Počet 
chybných přihlášení zvýšen."; 

 $dotaz = "UPDATE zakaznik SET chybne_prihlaseni=chybne_prihlaseni +1 WHERE 
email = '$email'"; 

 $vysledek = mysql_DB_query("mikycz", $dotaz, $spojeni);} 

6.5 Administrační rozhraní 
Ukázka administračního rozhraní obsahuje aktivování a smazání účtu uživatele. Generování 
nového hesla uživatele, toto heslo se zašle uživateli na mail a administrátor jej nevidí. Dále je 
možné generovat nové heslo pro administrátora, které se mu zašle na jeho registrační e-mail. 

 
Obr. 9 - Administrační rozhraní 

6.6 Automatické generování hesla 
Když uživatel zapomene heslo, kontaktuje administrátora a ten mu nechá 
automaticky vygenerovat nové heslo a poslat na jeho e-mail. Taktéž heslo pro 
administrátora je z důvodu bezpečnosti generováno automaticky, je tím zajištěna 
délka hesla a také bezpečnost hesla. 

Toto generování je řešeno pomocí funkce nahodneheslo, která je v souboru 
genpass.php a tato funkce je v případě potřeby vyvolávána. 
<?php 

function nahodneheslo ( )  

{  

 

Možnosti znaků v hesle: 
$moznosti= 
array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","A","B","C","D","E","F","G","H","I"
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,"J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z","Ě","Š","Č",
"Ř","Ž","Ý","Á","Í","É","a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","
o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z","ě","š","č","ř","ž","ý","á","í","é
","!");  

 

Počet míst náhodného hesla: 
$mista="10";  

$heslo="";  

 

Generování náhodného hesla: 
for ($i=0 ;$i<=$mista-1 ;$i++)  

{  

$nahoda=rand(0, count($moznosti)-1);  

$heslo.=$moznosti[$nahoda];  

} 

return $heslo;  }  

?> 

 

Zbytek naprogramovaného kódu je v přílohách a funkční verze ukázky e-shopu je 
dostupná na adrese http://miky.cz.terrance.netdevelo.cz/   
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7 Závěr 
Při výběru bakalářské práce jsem vzal v úvahu mé dosavadní zkušenosti s tvorbou 
a správou webových stránek a rozhodl jsem se prohloubit mé vědomosti 
o problematiku obchodování po internetu a tvorbu internetového obchodu. Během 
řešení mé bakalářské práce jsem zjistil, že navrhnout a naprogramovat internetový 
obchod není tak snadný úkol, jak jsem si zpočátku představoval a to z důvodu 
rozsáhlosti této problematiky. 

Při práci na této bakalářské práci jsem zjistil, že každá probíraná kapitola by mohla 
být zpracována jako samostatná bakalářská či diplomová práce. 

Zvolil jsem tedy popsání základních aspektů při tvorbě internetového obchodu. 
V analýze jsou popsány požadavky na jednoduchý internetový obchod, který by 
mohl být v případě kompletní realizace plně funkční i když s jistými omezeními.  

Neméně důležitou částí je vzhled internetového obchodu, tomuto jsem věnoval 
pouze pár vět, neboť zaměření této bakalářské práce je bezpečnost. 

Bezpečnostních rizik je v této době nepřeberné množství a útoky mohou přijít 
z takových míst, kde bychom je nečekali. V této práci jsem popsal základní 
bezpečnostní rizika a jejich řešení. Některé vybrané bezpečnostní opatření jsem 
naprogramoval na ukázce internetového obchodu. 

Podařilo se mi analyzovat základní požadavky na menší internetový obchod 
a navrhnout jeho řešení. Dle návrhu v této bakalářské práci je možné prakticky 
zpracovat jednoduchý internetový obchod, který ovšem není napojen na účetní 
systém, proto je vhodný spíše pro menší prodej.  

Databázi se mi podařilo navrhnout tak, aby splňovala všechny požadavky a je 
snadno rozšiřitelná. Její praktické zpracování v jazyce SQL je přiloženo 
v přílohách. 

S pomocí zaměstnanců společnosti Netdevelo s. r. o. jsem analyzoval 
bezpečnostní rizika ztráty, poškození či zneužití dat na serverech a popsal 
opatření použitá v této firmě tak, aby těmto rizikům pokud možno zabránili. 

Popsal jsem bezpečnostní rizika při přenosu dat, na straně aplikace a rizika 
spojená s autentizací a autorizací. Následně jsem některé vybrané bezpečnostní 
opatření aplikoval do praktické ukázky internetového obchodu. 

Při práci jsem si prohloubil své znalosti v analýze problému, tvorbě 
databází, programování a v neposlední řadě v právních předpisech, jelikož jsou 
nedílnou součástí obchodu. Všechny základní cíle práce se povedlo splnit. 
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