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Anotace 

Tato práce obsahuje zhodnocení současného stavu nabízených řešení pro systémy 

elektronického vzdělávání, jejich možností a rozšíření funkčnosti. Dále je práce zaměřena 

na specifikování požadované funkčnosti a návrh takového systému. Okrajově se také 

dotýká problematiky dynamické tvorby knih v elektronické podobě a možností on-line 

testování znalostí.  

Klíčová slova: e-learning, redakční systém, LMS, LCMS, SCORM, Moodle, Joomla, 

iTutor, BlackBoard, XML, JSON, e-book, EPUB 

Summary 

This Bachelor Thesis contains assessment of current systems used for e-learning, its 

options and function extensions. Additionally the Thesis focuses on specification of 

required functionality and design of such system. A marginal topic also deals with 

problems at dynamic creation of books in electronic form and possible on-line testing of 

knowledge. 

Keywords: e-learning, content management system, LMS, LCMS, SCORM, Moodle, 

Joomla, iTutor, BlackBoard, XML, JSON, e-book, EPUB 



Obsah 

1 Úvod 1 

2 Požadavky e-learningového systému 2 

2.1 Požadovaná funkčnost systému 2 

2.1.1 Evidované agendy 2 

2.1.2 Studijní moduly 2 

2.1.3 Studijní témata 3 

2.1.4 Elektronické testy 3 

2.1.5 Online vyhodnocování testů 3 

2.1.6 Diskuze 3 

2.1.7 Multiuživatelský on-line přístup 3 

2.1.8 Zabezpečení komunikace 4 

2.1.9 Implementace oprávnění pro různé skupiny uživatelů 4 

2.1.10 Export kurzů do formátu vhodného pro mobilní zařízení 4 

2.2 Požadavky na použité technologie 4 

2.2.1 Požadavky na výkon a odezvu systému 4 

2.2.2 Požadavky na zabezpečení 5 

3 Provozovaný redakční systém 6 

3.1 Manažer souborů 6 

3.2 Fotogalerie 6 

3.3 Rubriky, stránky a články 7 

3.4 Uživatelské účty a oprávnění 8 

4 Dostupné SW produkty 9 

4.1 Moodle 9 

4.2 Blackboard Learning System 9 

4.3 iTutor LCMS 10 

4.4 Joomla LMS 11 

4.5 Zhodnocení 11 



5 Návrh rozvoje redakčního systému 13 

5.1 Analýza datové základny 13 

5.1.1 Jádro systému 13 

5.1.2 Oprávnění, ACL 16 

5.1.3 Databázové schéma 19 

5.2 Business objekty - middleware 20 

5.2.1 Obecná pravidla 20 

5.2.2 Persistentní třídy (objekty) 21 

5.2.3 Položky oprávnění 26 

5.3 Ladění 31 

5.3.1 Automatické testy BO/komponent 31 

5.3.2 Úplný test z pohledu Administrátora 32 

5.3.3 Úplný test z pohledu ostatních uživatelů 32 

5.3.4 Test odolnosti proti manipulaci HTTP GET/POST 33 

5.4 Předpokládané HW/SW nároky 33 

5.4.1 Hardwarové nároky 33 

5.4.2 Softwarové nároky 34 

6 Závěr 35 

 

Použitá literatura 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Seznam příkladů 



 

Seznam použitých zkratek 

ACL    Access Control List 

AICC    Aviation Industry CBT Committee 

AJAX    Active Javascript And XML 

CRUD    Create Read Update Delete 

CTE    Common Table Expressions 

GUI    Graphics User Interface 

EPUB    Electronic PUBlication 

ERA    Entity-Relationship-Attribute     

JSON    JavaScript Object Notation 

LCMS    Learning Content Management System 

LDAP    Lightweight Directory Access Protocol 

LMS    Learning Management System 

RSS     RDF Site Summary 

SCORM   Sharable Content Object Reference Model 

XML    eXtensible Markup Language 

WYSIWYG   What You See Is What You Get 

 



Ondřej Čapek: Redakční systém pro potřeby e-learningu 

2012  1 

1 Úvod  

 Vývoj výpočetní techniky v posledních letech a to zejména mobilních zařízení 

zapříčinil, že klasický způsob výuky a s ním spojené testování znalostí žáků a distribuce 

studijních materiálů je na ústupu. Na jeho místo nastupuje výuka s využitím těchto 

technologií.  

 Vzhledem k tomu, jak se v dnešní době klade velký důraz na vzdělání, je nutné mít 

k dispozici také odpovídající výukový systém, který bude splňovat veškeré požadavky jak 

ze strany vyučujících, tak i studentů.   

 Klasické učebnice a ostatní, léty prověřené, techniky výuky a testování však dnešní 

studenty příliš neoslovují. Bez problémů ovládají počítače, tablety, chytré telefony a 

ostatní technické vymoženosti současnosti a proto je nemůže zaujmout nic spojeného s 

obyčejným kusem papíru.   

 Z tohoto důvodu se musí i školní metody s těmito zařízeními více sbližovat a 

propojovat. Takovýmto bodem může být e-learning, který spojuje jak výuku, tak i zábavu 

do jednoho celku. E-learning je tedy velmi aktuální téma s velkým budoucím potenciálem. 

 V mém zaměstnání se zabývám také správou mnoha instancí systému Moodle a 

podporou pro jejich uživatele. Z velké většiny se jedná o základní školy. Ovládání tohoto 

systému je složité nejen pro učitele, ale zejména pro samotné žáky. Z tohoto důvodu se 

pokusím navrhnout takové řešení, které by bylo dostatečně jednoduché a zároveň 

obsahovalo všechny nejnutnější funkce.  

 Hlavním cílem mé práce je proto návrh elektronického vzdělávacího systému pro 

potřeby středních a zejména základních škol. Je potřeba, aby takovýto systém vyhovoval 

jak učitelům, tak i jednotlivým žákům. Z tohoto důvodu je nutné nejprve definovat seznam 

specifických požadavků na takovýto systém.  

 Dílčím cílem je také analýza a zhodnocení dostupných softwarových řešení. S 

využitím takto získaných znalostí je poté možné navrhnout systém, který by vyhovoval 

daným požadavkům. Takovýto systém musí být zároveň dostatečně flexibilní, aby jej bylo 

možné rozšiřovat podle budoucích požadavků.  
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2 Požadavky e-learningového systému 

2.1 Požadovaná funkčnost systému 

 Požadované funkčnosti LMS si podrobně popíšeme v následujících kapitolách. 

Nyní si ve stručnosti představíme nejdůležitější z nich: 

 Evidované agendy: studenti, lektoři, administrátoři 

 Studijní moduly 

 Studijní témata 

 Elektronické testy 

 Online vyhodnocování testů 

 Diskuze 

 Snadná správa (GUI) 

 Implementace základního oprávnění pro různé skupiny uživatelů 

2.1.1 Evidované agendy  

 Pro schopnost LMS plnit svou základní funkci je potřeba, aby měl k dispozici 

alespoň základní informace o třech subjektech, které do něj vstupují: o studentech, 

lektorech a administrátorech. Každý takový subjekt bude mít samostatné oprávnění ke 

konkrétním operacím. Oprávnění mohou také určovat, co se kterému subjektu v systému 

zobrazí a co ne. 

2.1.2 Studijní moduly 

 Základním vstupním článkem e-learningového systému je tzv. studijní modul, 

v rámci kterého budou tvořeny studijní texty a k nim přiřazené online testy atd. Do 

studijního modulu budou zařazeni jednotliví studenti a lektoři, kteří modul a jeho obsah 

mohou spravovat. 
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2.1.3 Studijní témata 

 V rámci studijního modulu bude umožněno spravovat jednotlivá studijní témata 

(texty), která mohou být členěna na kapitoly nebo podkapitoly. Větvení kapitol a textů je 

libovolné a dynamické tak, aby umožnilo vytvářet kvalitní studijní materiály, ve kterých se 

lze snadno orientovat a bylo umožněno bezproblémové a efektivní online studium. 

2.1.4 Elektronické testy  

 Součástí e-learningového systému je možnost zakládání online testů, které lze 

následně navázat na požadovaná studijní témata nebo moduly. Testy zakládá lektor 

s příslušným oprávněním a určuje, o jaký typ testu se bude jednat – zda o autotest, který si 

může student vyhodnocovat sám automaticky, anebo zda se jedná např. o závěrečný test, 

který je po jeho vyplnění odeslán k vyhodnocení příslušnému lektorovi. Student má poté 

všechny vyhodnocené testy k dispozici v LMS v příslušné záložce, kde si opravený test 

může prohlédnout a zjistit své hodnocení. 

2.1.5 Online vyhodnocování testů  

 Jak již bylo zmíněno v předchozím bodě, bude umožněno vyhodnocovat zhotovené 

testy buď automaticky formou autotestu, nebo zasláním lektorovi. Lektorovi budou po 

přihlášení nabídnuty nově vytvořené testy k vyhodnocení a pomocí přehledného průvodce 

hodnocením testu může test a jeho odpovědi následně opravit a ohodnotit. 

2.1.6 Diskuze  

 Diskuzí se rozumí jednoduchý komunikační systém ve formě vláknového chatu, 

kde odesílatelem zprávy je student nebo lektor a příjemce může opět lektor nebo student 

(tedy všichni, kteří mají do systému přístup). Příjemce rovněž determinuje oprávnění a 

přístup ke zprávám. Vlákno je možné "zmrazit" (uzavřít), aby do něj již nešlo přispívat. 

Diskuze je vláknová pro snadnější orientaci mezi zprávami a reakcemi na ně. 

2.1.7 Multiuživatelský on-line přístup  

 LMS musí umožnit studentovi a lektorovi se kdykoli a odkudkoli připojit a 

pracovat s ním. Jedinou podmínkou je internetové připojení. Systém zároveň musí dovolit 
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práci více uživatelů najednou a to s různými rolemi (oprávněními). Systém oprávnění musí 

uživateli dovolit pouze povolené operace. 

2.1.8 Zabezpečení komunikace  

 Spojení mezi klientem a serverem musí být zabezpečeno z důvodů ochrany 

citlivých údajů před odposlechem (zejména hesla). 

2.1.9 Implementace oprávnění pro různé skupiny uživatelů 

 Každá skupina uživatelů, do níž patří aktuálně přihlášený uživatel pracující s LMS, 

má povolenou určitou množinu operací nad objekty LMS. 

2.1.10 Export kurzů do formátu vhodného pro mobilní zařízení 

 Systém by měl být schopen exportu vytvořeného kurzu do formátu vhodného k 

prohlížení na mobilních zařízeních. Jako vhodné se jeví formáty PDF, EPUB a MHTML. 

2.2 Požadavky na použité technologie 

 Projekt by měl být implementován s co nejširším využitím open-source technologií. 

K ovládání systému bude použit webový prohlížeč s podporou JavaScriptu. Pokud možno 

serverovou část nevázat na konkrétní operační systém. Celý LMS má být webovou 

aplikací. 

 Pro klientskou část se využijí (X)HTML stránky, spolu s JavaScriptem (aktivní část 

klienta). Pro úsporu šířky pásma se u složitějších případů využije technologie AJAX. 

Výhodou webové aplikace je její snadnost z hlediska údržby (upgrade na novější 

verze/update po opravení chyb), odpadá nutnost instalace apod. 

2.2.1 Požadavky na výkon a odezvu systému 

 Jelikož LMS je aplikace typu klient-server, vstupují do hodnocení rychlosti odezvy 

dva faktory: samotný exekutivní výkon serveru (aplikace) a pak zejména rychlost sítě mezi 

klientem a serverem.  
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 GUI LMS bude optimalizováno pro linky s rychlostí 256 kBit a vyšší. Tato 

rychlost, jež odpovídá cca 32 kB/sek, stačí k nahrání stránky za zhruba jednu až dvě 

sekundy a pokrývá tak průměrnou požadovanou rychlost odezvy do tří sekund. 

Samozřejmě v případě náročnějších operací se projeví také prodloužení odezvy z hlediska 

čekání na dokončení operace na straně serveru. V takovém případě by se ale měl uživateli 

zobrazit progres prováděné práce. 

2.2.2 Požadavky na zabezpečení 

 Zabezpečení je vždy dáno nějakým kompromisem, kde se berou v potaz 

ekonomické náklady (náklady na vývoj), časové náklady spojené s užíváním (překonávání 

bezpečnostních bariér a kontrol) a užitkovost. 

 Autentizace uživatelů je na základě uživatelského jména a hesla. Tento způsob je 

vyhovující z hlediska zmiňovaných kritérií. 

 LMS musí vzhledem k jeho multiuživatelskému přístupu implementovat systém 

oprávnění. Každý vstupující subjekt (student, lektor, administrátor) může provádět pouze 

povolené operace (např. student nemá právo jakkoli měnit studijní témata apod.). 

 Nedílnou součástí bezpečnostního auditu, ale i pomocníkem pro ladění a 

odhalování chyb, je implementace logování operací, které mění datovou základnu (např. 

změna testů apod.) a také přihlašování a odhlašování uživatelů. Log je pak 

administrátorovi kdykoli k dispozici. 

 LMS musí být také schopen čelit i běžným útokům typu podvržení dat, injektace 

kódu do položek formulářů, úprava HTTP GET/POST zpráv a zabránit tak útočníkovi 

získat data. 
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3 Provozovaný redakční systém 

 Provozovaný redakční systém vznikl v roce 2004 pro vnitřní potřeby společnosti, 

kde pracuji. Systém byl do roku 2006 rozšířen o základní funkčnost potřebnou pro 

publikování obsahu na internetu. Jedná se o kombinaci jazyka PHP a databáze MySQL. 

 Jako komerční software je nabízen od listopadu 2006.  V současnosti je jen na 

našich serverech provozováno okolo stovky instancí tohoto systému. Systém je dělen na 

několik hlavních částí. 

3.1 Manažer souborů 

 Soubory jsou uchovávány v adresářích jednotlivých instancí redakčního systému. 

Adresářová struktura, informace a práva souborů jsou uchovávány v databázi. 

  

 Systém podporuje nahrávání více souborů najednou v kontejneru ZIP a RAR. 

Jednotlivé adresáře je možné synchronizovat se službou Dropbox. 

3.2 Fotogalerie 

 Pro jednodušší správu a zobrazování fotogalerií je v systému implementována 

správa souborů určené pro tento účel. Je zde možnost měnit pořadí jednotlivých fotografie 

Obr. 1  Manažer souborů 
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pomocí drag&drop a velikost obrázku a popisky pro atributy HTML tagu IMG title a alt. 

Dále je zde možnost importu a exportu (synchronizace) do fotogalerií Google Picasa a 

Rajče. U adresáře stačí definovat druh fotogalerie a případné přihlašovací údaje, které 

zůstanou uchovány v systému v zašifrované podobě. 

 

3.3 Rubriky, stránky a články 

 V případě rubriky se jedná vlastně o složku, kdy typ rubriky ještě rozhoduje o tom, 

jak se bude jako celek chovat, a jak se budou jednotlivé podrubriky a články do této 

vložené zobrazovat. 

  

Článek je zde brán jako text, lze k němu přidat fotogalerie a je možné jej zobrazit ve 

výpisu aktualit podle šablony jednotlivých stránek nebo jej umístit do RSS feedu. Oproti 

Obr. 3  Logická struktura menu webu 

Obr. 2  Správa fotogalerií 
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tomu stránka může využívat další skripty. Editace obsahu se provádí pomocí WYSIWYG 

editoru, díky kterému ví autor obsahu ihned, jak bude obsah po publikování vypadat.  

3.4 Uživatelské účty a oprávnění 

 Každá osoba, která vstupuje do administrace systému, musí mít přidělený 

uživatelský účet, od kterého se odvíjí oprávnění k určitým operacím. Oprávnění se pro 

uživatele transitivně dědí od skupin, ke kterým je tento účet přiřazen, nebo se operativně 

vážou na jednotlivé objekty a úkony. Skupiny může tvořit jedině administrátor, v základu 

se využívají jenom tři.  

Tyto skupiny jsou: 

 administrátor - může vytvářet/přiřazovat/mazat uživatelské účty a skupiny 

 redaktor - může vytvářet/upravovat/mazat obsah, autorizovat články 

 uživatel - může vytvářet/upravovat/mazat obsah, změny se provedou až po 

autorizaci operace redaktorem 

 

  
Obr. 4  Nastavení oprávnění pro skupinu 
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4 Dostupné SW produkty  

 V této kapitole jsem vybral čtyři nejrozšířenější SW produkty a pokusil se shrnout 

klady a zápory těchto řešení vzhledem k výše definovaným požadavkům. 

4.1 Moodle 

 Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky 

prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Vyvíjen je jako nástroj umožňující 

realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované 

výuky, umožňuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a 

hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností 

sloužících pro podporu výuky. [5] 

 Moodle podporuje autentizaci pomocí LDAP, k dispozici je i mnoho zásuvných 

modulů pro rozšíření funkčnosti základního softwarového balíku. V základu umožnuje též 

import kurzů v normovaném formátu AICC a SCORM. 

 Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem. První verzi vydal v roce 

2002 Martin Dougiamas, který se na jeho vývoji podílí dodnes. Funguje na jakémkoliv 

operačním systému, který podporuje PHP. Data jsou ukládána v databázi MySQL, 

PostgreSQL, MS SQL nebo Oracle. 

 Mezi jeho výhody patří nulová pořizovací cena, možnost instalace na velké 

množství operačních systému, výběr z množství databází a obsáhlou komunitu uživatelů. 

Nevýhody jsou zejména složitost administrace, ovládání a nepřehlednost uživatelského 

prostředí.  

4.2 Blackboard Learning System 

 Jedná se o internetovou aplikaci primárně zaměřenou na správu kurzů. Výhodou je 

možnost přizpůsobení pro snadnou integraci s používanými systémy a autentizačními 

protokoly.[6] 

 První verze, tehdy ještě jako WebCT (Course Tools), vznikla v roce 1996. Autorem 

byl zaměstnanec University of British Columbia Murray Goldberg. V roce 2006 byl 
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WebCT zakoupen společností Blackboard Inc. a přejmenován na stávající Blackboard 

Learning System. 

 Jedná se o proprietární software, rozdělen je do jednotlivých modulů, které se 

zakupují zvlášť. Blackboard je možné provozovat na třech operačních systémech (MS 

Windows Server, Red Hat Enterprise Linux a Sun Solaris). Je naprogramován v jazyce 

Java, využívá databáze Oracle nebo MS SQL, přičemž potřebná databáze je určená 

zakoupenými moduly. Podporuje autentizaci uživatelů pomocí LDAP a Microsoft Active 

Directory. 

 K výhodám patří zejména možnost zakoupení modulu pro mobilní zařízení. 

Nevýhody jsou zejména cena, omezený výběr operačních systémů a databází a složitost 

ovládání. 

4.3 iTutor LCMS 

 Platforma iTutor je otevřené řešení, určené k rychlé implementaci jak ve velkých 

nadnárodních společnostech, tak ve středních a malých organizacích se specifickými 

požadavky na vzdělávání. Pro splnění flexibilní a rychlé implementace v různých 

prostředích, s různými požadavky na funkcionalitu, pro možný růst systému s růstem 

požadavků na vzdělávání a v organizaci, a pro splnění otevřenosti a schopnosti integrace s 

jinými systémy iTutor plně podporuje nejnovější trendy v průmyslových standardech e-

learningu i IT.[7] 

 Samotná tvorba kurzů probíhá v systému iTutor LCMS. iTutor LCMS 

implementuje revoluční pohled na kurz jako na sadu učebních objektů libovolné velikosti, 

které jsou uloženy v repository systému k použití všem uživatelům. Systém plně řídí 

přístupová práva, verzování, sdílení a zamykání učebních objektů. Týmy znalců obsahu, 

programátorů a tvůrců multimédií mohou paralelně pracovat nad jedním kurzem, znovu 

využívat již vyrobené učební objekty a sestavovat kurzy dle individuálních potřeb 

studentů.[7]  

 Vývoj kurzu probíhá ve webovém prohlížeči. WYSIWYG editor, drag&drop 

ovládání, prvky podporující výukové strategie, možnost importu obsahu z PowerPoint či 

Word a výkonné programovací prostředí dělá z iTutor LCMS prostředek pro rychlou a 

efektivní tvorbu kurzů.  
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 iTutor je komerční řešení pro e-learning, rozdělen je na jednotlivé moduly. 

Samotný iTutor LCMS je sestaven z modulu Publisher pro vizuální tvorbu kurzu a CDS 

pro urovnání obsahu v repository. Plně podporuje normu AICC a SCORM v1.2.  

 Jako jediný z mnou vybraných SW produktů je vyvíjen českou společností, kde 

tedy jako hlavní výhodu vidím případnou podporu v českém jazyce. 

4.4 Joomla LMS 

 JoomlaLMS je komerční komponent redakčního systému Joomla založená na 

klasické kombinaci PHP a MySQL. Podporuje tvorbu kurzů, nebo import SCORM v1.2 a 

SCORM 2004. Obsahuje řadu rozšířených funkcí, jako jsou chat, domácí úkoly a sdílení 

souborů přes službu Dropbox. 

 První verze byla oznámena v březnu 2007. Popularitu si získal zejména díky 

uveřejnění v seznamu rozšíření pro Joomlu a celkovém nedostatku podobných rozšíření 

pro tento systém. V roce 2009 bylo tvůrci CMS Joomla stanoveno, že všechna rozšíření 

musí být publikovány pod licencí GNU GPL. Zde vzniká kontroverze, jelikož Joomla LMS 

není vydáván pod touto licencí, ale pro funkci vyžaduje CMS Joomla. 

 Výhodou tohoto systému je množství funkcí, a nenáročnost na HW prostředky. 

Nevýhodou je zejména cena, která se odvíjí od počtu uživatelů systému a složitost 

ovládání, kterým se vyznačuje celý redakční systém Joomla. 

4.5 Zhodnocení 

 Ve všech případech pracují veškerá uživatelská rozhraní systému pouze ve 

webovém prohlížeči, bez požadavku instalace na koncové stanice. Data systému jsou 

uložena a spravována v relační SQL databázi. Těmto kritériím odpovídají všechny 

předchozí SW produkty. 

 Nejdůležitějšími kritérii jsou ale jednoduchost a přehlednost práce se systémem, 

který má být primárně určen pro učitele a žáky základních škol, proto se všechny 

předchozí systémy jeví jako zbytečně složité. Rozhodl jsem se tedy přepracovat stávající 

systém a vytvořit systém nový, který by výše uvedené požadavky splňoval. 
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 Vzhledem k předpokládanému rozsahu systému se jako nejvhodnější jazyk a 

prostředí pro implementaci jeví PHP spolu s open-source SQL databází Firebird. Prostředí 

PHP je možno provozovat pod OS Linux i Windows 2003/2008 Serveru. Pro implementaci 

bude využit PHP framework Nette, zejména pro zjednodušení kontroly vstupů a celkové 

práci s formuláři.  

 SQL databáze Firebird  je také k dispozici pro zmíněné OS. Tím odpadne problém 

z hlediska hostující platformy. Důležitou vlastností SQL databáze Firebird také je, že 

obsahuje tzv. stored procedury, které využijeme zejména pro implementaci business 

logiky přímo do databáze a možnost optimalizace přenosů dat u vícenásobných dotazů. 
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5 Návrh rozvoje redakčního systému 

 Provedl jsem sběr podkladů u cílových skupin a po analýze jejich požadavků jsem 

navrhl následující struktury: 

5.1 Analýza datové základny 

 Nyní je třeba, abychom si definovali, jaká data budeme v systému uchovávat. 

Analýza datové základny je proto prvním krokem rozvoje redakčního systém.  

5.1.1 Jádro systému 

 Datová základna jádra systému slouží k jeho základním službám. Těmi jsou 

víceuživatelský přístup s optimistickým zámkem (popsán dále), sledování změn a verzí u 

objektů (kdy, kdo změnu provedl) a logovací subsystém pro audit.  

Metadata 

 Každý objekt uložený v databázi je evidován spolu s metadaty o objektech, které 

spravuje jádro. Následující tabulka ukazuje seznam položek spravovaných jádrem. 

Vzhledem k tomu, že systém bude implementován v objektově orientovaném jazyce, musí 

relační vrstva jádra počítat i s tím (např. atribut CLSID - identifikátor třídy objektu). 

Entitu, která bude metadata evidovat nazvěme PersistentObject. 

Tab. 1  Tabulka atributů entity PersistentObject 

Atribut Popis 

ID Jednoznačný identifikátor objektu 

CLSID Class ID – jednoznačný identifikátor třídy 

CreatorID Odkaz na účet, jenž objekt založil 

Created Datum a čas vytvoření objektu 

ModifierID Odkaz na účet, který objekt naposledy modifikoval 

Modified Datum a čas poslední změny 

DestructedID Odkaz na účet, který objekt odstranil 
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Destructed Datum a čas odstranění objektu 

OwnerID Odkaz na účet, jenž je vlastníkem objektu 

Hidden Příznak určující skrytost objektu – pro účely GUI 

Přístup do systému, uživatelské účty a skupiny 

 Každý uživatel, který chce se systémem pracovat, musí mít k dispozici tzv. 

uživatelský účet. Tímto účtem dává jádru systému najevo svou identitu a jádro na základě 

účtu, jeho oprávnění, zařazení do skupin atd., řídí přístup účtu k datům a kontroluje 

(povoluje) operace, které účet chce (smí) vykonat. 

Uživatelský účet 

 Entita DBUser je popsána atributy uvedenými v tabulce. Kromě základních 

informací o držiteli účtu (Jméno, Příjmení apod.) obsahuje ještě další pomocné položky – 

zámek účtu, synchronizační příznak a operativní oprávnění spojené s účtem (vysvětleno v 

kapitole, věnované oprávněním). 

Uživatelské účty lze rozdělit do dvou základních skupin: 

a) Účty systémové (tzv. zabudované "built in") – účty, které jsou v systému potřebné 

pro jeho běh a správu. Jsou to účty, které mají v systému specifická oprávnění a 

nelze je z něj odstranit. Příkladem takového účtu je účet "Administrator", který 

zastupuje správce systému, tedy účet s nejvyšším oprávněním. Zabudované účty se 

vytvářejí při instalaci systému. Přehled je v tabulce: 

Tab. 2  Tabulka zabudovaných uživatelských účtů 

Účet Bližší popis 

Supervisor Účet s nejvyšším oprávněním, k dispozici pouze tvůrcům systému.  

Administrator Účet s nejvyšším oprávněním, který je dostupný správci systému 

Guest Účet hosta. Symbolizuje účet pro anonymního návštěvníka www 

stránek. Po zalogování uživatele do systému systém přepne kontext 

na autorizovaný uživatelský účet, kterým se uživatel úspěšně 

prokázal. 
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a) Účty uživatelské – běžné uživatelské účty, které zakládá systém, nebo 

Administrátor. 

Tab. 3  Tabulka atributů entity DBUser Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Uživatelské skupiny 

 Uživatelské skupiny dovolují seskupovat uživatelské účty. Seskupování uživatelů 

se provádí kvůli snadnější správě oprávnění, je podmíněné např. organizačním schématem 

ve firmách apod. Tak jako uživatelský účet, má i skupina uživatelů přiřazena oprávnění.  

Také skupiny uživatelů dělíme na zabudované a uživatelské. 

 Skupina uživatelů může být členem jiné skupiny uživatelů. Vlastnost (relace) "být" 

členem skupiny je v systému tranzitivní, asymetrická, není reflexivní. Tranzitivita dovoluje 

složitější konstrukci hierarchie oprávnění. Pokud je např. skupina A členem skupiny B a ta 

je zároveň členem skupiny C, pak je i skupina A (nepřímým) členem skupiny C. 

 V následující tabulce jsou uvedeny atributy entity DBGroup, která reprezentuje již 

zmiňovanou skupinu uživatelů.  

Tab. 4  Tabulka atributů entity DBGroup 

Atribut Bližší popis 

ID Jednoznačný identifikátor objektu 

IDGROUP Sekundární identifikátor skupiny. Built-in skupiny mají 

vyhrazeno číslo 0 - 999. Uživatelské účty mají hodnotu 1000. 

Name Název skupiny 

Description Popis skupiny 

BuiltIn Příznak zabudované (systémové) skupiny 

Permissions Operativní oprávnění přiřazené skupině.  

  

 Další tabulka dokládá seznam předdefinovaných systémových (built-in) 

uživatelských skupin založených po instalaci systému. Takovéto skupiny jsou vytvořeny 

opět při zakládání systému. Záznam o takovémto objektu v metadatech tabulky 

PersistentObject má nastaven atribut Created na null, což určuje, že nebyl nikým vytvořen. 
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 Takovouto položku tabulky není možné upravovat ani mazat, pokud není uživatel 

přihlášený účtem Supervisor.  

 

Tab. 5  Seznam zabudovaných uživatelských skupin 

Atribut Bližší popis 

Administrátoři Skupina administrátorů systému. Skupina má přiřazena 

všechna dostupná oprávnění, členové skupiny tedy mají plný 

přístup do systému. 

Všichni Skupina, jejíž členové jsou automaticky všechny uživatelské 

účty, kromě účtu Guest. Slouží k rychlému přiřazení 

oprávnění všem řádným účtům systému. 

Učitelé Předdefinovaná skupina s oprávněními pro učitele. Po 

vytvoření nového účtu, jehož držitelem je učitel, je účet 

automaticky přidán do této skupiny. 

Studenti Skupina s oprávněními pro studenty. Každý účet nového 

studenta je automaticky přidán do této skupiny. 

 

5.1.2 Oprávnění, ACL 

 Každý systém řešící multiuživatelský přístup se neobejde bez implementace 

systému oprávnění a přidělování práv. Nicméně z hlediska implementace je pružný systém 

oprávnění poměrně dost komplikovaný a z praxe jsou známy časté případy nepochopení ze 

strany uživatelů, zejména vše okolo problematiky dědičnosti oprávnění. 

Způsob aplikovatelnosti oprávnění lze rozdělit na dvě skupiny: 

a) Operativní oprávnění 

b) Objektové oprávnění 

Obě dvě oprávnění jsou popsána v následujících kapitolách. Nositelé operativních 

oprávnění, resp. objekty, u kterých můžeme operativní oprávnění měnit, jsou: 
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a) Uživatelský účet 

b) Uživatelská skupina 

 Celkové operativní oprávnění pro daného uživatele je rovno logickému součtu 

všech oprávnění, které získá ze všech skupin, jichž je členem (i tranzitivně) a ze svého 

účtu. 

Operativní oprávnění 

 Operativní oprávnění je přiřazeno účtům a uživatelským skupinám. Operativní 

oprávnění proto, že chybí u definice oprávnění cílový objekt, tedy něco, co má oprávnění 

chránit (resp. jak má řídit přístup k objektu). Proto jsou operativní oprávnění chápána jako 

"povolenky" k operacím nad celým systémem, nikoli nad dílčími objekty. Takové 

oprávnění může být např. zálohovat systém, spravovat uživatelské účty jako globální 

přepínač, konfigurovat systém apod. Pokud je tedy dáno operativní oprávnění, je to 

povolení vykonat nějakou operaci globálně, a ne nad nějakým konkrétním objektem. 

Objektové oprávnění 

 Objektové oprávnění je definováno nad samostatnými objekty. Řídí a určuje, jaké 

operace smí uživatel, či skupina uživatelů nad objektem provádět. Základními datovými 

operacemi pro objekty jsou čtení, zápis (modifikace), mazání. Nad objekty typu kontejner 

definujeme ještě operaci vytváření (resp. založení nové instance objektu). Typickým 

příkladem je např. kontejner typu Adresář na disku, kde jedna z operací je založení nového 

souboru/podadresáře. 

 Pochopitelně při složitějších řízeních přístupu je možné definovat další oprávnění a 

to operativní oprávnění nad objekty – právo spouštět různé akce, nad daným objektem 

(ekvivalent volání procedur či funkce), nebo datové operace zúžit pouze na část objektu – 

zde uveďme například povolení aktualizace telefonu rodičem u své "karty". 

 U hierarchických struktur je možné zavést ještě dědičnost oprávnění. Oprávnění lze 

pak zdědit z nadřazeného objektu u nově vytvořených objektů. Typickým představitelem 

jsou souborové systémy (ext3, NTFS a další). Rozsah dědičnosti řídí atribut Scope (viz 

další kapitola), který určuje, zda se položka dědí pro nově založené objekty v kontejneru. 
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Seznamy oprávnění (ACL)  

 Seznamy položek oprávnění pro každý objekt se nazývají Access Control Lists. 

Každá položka seznamu určuje, kdo (tj. skupina, či uživatelský účet) a co (operace) smí 

provádět. Následující tabulka obsahuje položky ACL záznamu, které budeme pro 

implementaci ACL potřebovat. 

Tab. 6  Tabulka atributů entity ACL 

Atribut Bližší popis 

ID Jednoznačný identifikátor položky ACL. 

POID Identifikátor objektu, nad kterým je ACL záznam definován. 

MEMBER Název operace (metody) ke které položka řídí přístup nad 

daným objektem. U základních objektových operací (čtení, 

zápis, mazání) má hodnotu null. 

GroupID Odkaz na uživ. skupinu, pro kterou je položka definována. 

UserID Odkaz na uživ. účet, pro který je položka ACL definována. 

Permissions Bity oprávnění. 

ParentACLID Odkaz na rodičovskou položku ACL, ze které tato položka 

zdědila hodnoty svých atributů. 

Scope Rozsah působnosti položky. Hodnota 0 = pouze tento objekt, 

1 = tento kontejner a jeho položky, 2 = pouze položky v 

kontejneru 

 

 Seznamy oprávnění ACL poskytují velmi pružné řízení přístupu k objektům. Na 

druhou stranu je nutné dodat, že implementace je poměrně komplikovaná a pokud SQL 

server, který používáme, nepodporuje Stored Procedury, či zejména CTE (Common Table 

Expressions) pro rekurzivní výrazy, potřebné pro rychlou evaluaci oprávnění zejména v 

hierarchických ACL seznamech, pak je jejich implementace skutečně obtížná. Navíc bez 

Stored Procedur se díky komplexnosti evaluace prodlužuje i čas na odezvu požadavku. 
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 Tato analýza předpokládá použití DB serveru Firebird, který výše zmiňovanou 

podporu má. Nicméně i tak se použití ACL obecně vyhneme a budeme ho nasazovat pouze 

v nejnutnějších případech. 

 Dalším problémem je jakým způsobem oprávnění kódovat (reprezentovat v 

relačním modelu), aby zabraly co nejméně místa, daly se z databáze velmi rychle vyhledat, 

porovnat a aby jejich evaluace byla rychlá a pokud možno za použití prostředků SQL 

jazyka a jeho primitiv. Dále je potřeba, aby kódování bylo ortogonální.  

Nakonec bylo vybráno následující kódování (resp. mapování): 

 Atribut "Permissions" v ACL položkách uložíme do 64bit. integeru, kde každý bit 

odpovídá jednomu objektovému oprávnění (anebo operativnímu u objektů DbUser a 

DbGroup). Pro samotný objekt je tak možno nadefinovat až 64 oprávnění, což v rámci 

jednoho objektu běžně postačuje. Pokud je rozlišovací atribut "Member" roven null 

hodnotě (neuveden), je význam bitů následující: 

1. bit - čtení objektu 

2. bit - modifikace objektu 

3. bit - zápis/vytváření nových objektů 

4. bit - mazání objektu 

5. - 8. bit rezervováno 

9. - 64. bit aplikační užití (celkem 56 bitů). 

 V případě použijeme-li ještě rozlišovací atribut "Member" máme pro každou jeho 

hodnotu dalších 64 nezávislých oprávnění. Při evaluaci můžeme využít běžné booleovské 

operace OR, AND, XOR. Tyto operace dnes nabízí už řada databází i na úrovni jejich SQL 

jazyka. 

5.1.3 Databázové schéma 

 V této kapitole je výstup relačního schématu z programu IBExpert. Schéma je 

běžný ERA model, který vznikl po transformaci doménových objektů a objektů jádra do 

ERA modelu. Tento model je pak následně použit pro vytvoření databáze. Proces "výroby" 

schématu z doménových objektů se dá ve stručnosti charakterizovat jako rozklad objektů 

do entit, stanovení vazeb a jejich kardinalitu mezi nimi a dále doplnění o další potřebné 

vazební atributy. 
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 Aplikace IBExpert dovoluje přímé ERA modelování s generováním DDL SQL 

kódu pro databázi Firebird. Zde je uvedena automaticky generovaná dokumentace z ERA 

modelu, která obsahuje také triggery a potřebné stored procedury pro dodržení integrity 

dat. 

5.2 Business objekty - middleware 

 V klasické třívrstvé architektuře u databázových aplikací s použitím OOP je střední 

vrstva (middleware) jakýmsi mostem mezi relační (persistentní) vrstvou, která reprezentuje 

úložiště, a vrstvou uživatelského rozhraní (svrchní vrstva). Vzniká snahou o separaci 

programové logiky z grafického rozhraní (2. vrstvý model) a důraz je kladen na 

univerzálnost a znovupoužitelnost. Objekty této vrstvy můžeme rozdělit na persistentní, tj. 

na objekty, jež lze z úložiště obnovit (deserializovat) a také jej do něj uložit (proces 

serializace) a objekty, které nejsou persistentní a jejichž "život" je omezen pouze v rámci 

běhu aplikace.  

5.2.1 Obecná pravidla 

 V této kapitole jsou obsažena obecná pravidla pro implementaci tříd střední vrstvy. 

Lze je také chápat jako "štábní" kulturu. Cílem je sjednotit pohled na soubor tříd a také 

zjednodušit orientaci ve velkém množství tříd. Seznam pravidel je následující 

 Názvy tříd začínají velkým písmenem a pokračují malými písmeny 

 Víceslovné názvy mají u každého slova první počáteční písmeno velké 

 Názvy atributů tříd se píší malými písmeny. 

 Víceslovní názvy atributů začínají malým písmenem a každé počáteční písmeno 

slova je velké (tzv. lower-CamelCase) 

 Pro privátní atributy, které jsou přístupné vně třídy, musí být k dispozici getter s 

názvem getXXX, kde "XXX" je název atributu. Dále, pokud je potřeba, tak také 

setter s formátem setXXX, kde "XXX" je analogicky název atributu. Příklad: nechť 

máme atribut color, pak getter a setter bude getColor a setColor. 

 Názvy metod třídy začínají malým písmenem a u víceslovních názvů je počáteční 

písmeno slova velké (např. prepareQuery). 
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 Pro vyšší bezpečnost, SQL dotazy by měli používat tzv. "prepared queries" – 

připravené dotazy s obecnými parametry. Jsou sice z hlediska režie náročnější, 

nicméně, časová režie není až tak vysoká (vzhledem k tomu, že DB server a 

middleware běží na jednom stroji). Výhodou těchto dotazů je přirozené vyloučení 

nebezpečných útoků typu injektace škodlivého SQL kódu do dotazů na serveru. 

 Pokud dojde při výkonu metody k chybě/výjimce, musí metoda provést ošetření a 

pokud to naruší její další běh, vždy vyhodit výjimku a nechat její další zpracování 

na volajícím. 

 Každá metoda, která loguje, nebo provádí kontrolu oprávnění uživatele na operaci, 

musí mít jeden z parametrů bezpečnostní kontext s informacemi o přihlášeném 

uživateli. 

5.2.2 Persistentní třídy (objekty) 

 Persistentní třídy jsou schopné obnovit, resp. uložit svůj stav z/do úložiště (typicky 

relační databáze). Pro persistentní třídy platí následující pravidla: 

 Každý persistentní objekt (třída) musí být odděděn z třídy PersistentObject. 

 Každá persistentní třída obsahuje konstantu, která jednoznačně identifikuje třídu – 

tzv. Class ID, zkráceně clsid. Tato konstanta je v rámci middleware jedinečná. 

Cílem je, aby bylo možné zjistit z metadat v úložišti, jaký typ objektu má objekt s 

daným ID. 

 Každá Persistentní třída musí mít konstruktor, který krom jiného, musí nastavit 

clsid atribut do zděděného atributu clsid (z třídy PersistentObject). 

 Persistentní třída musí implementovat minimálně metody load, save, remove a 

loadXs, kde "X" je název třídy v množném čísle (např. loadGroups) a před vlastním 

uložením do databáze musí zavolat patřičnou metodu předka – to kvůli integritním 

omezením). Popis činnosti metod je zřejmý: metoda load nahraje objekt z databáze, 

save jej uloží a remove odstraní. Metoda loadXs nahrává kolekci objektů podle 

zadané SQL omezující klausule předané jako jeden z parametrů funkce. 

 Všechny SQL dotazy musí být deklarovány jako konstanty s prefixem sql – 

konkrétně: sqlLoadXXX, sqlSaveXXX, sqlDelete, sqlLoadXXXs, kde "XXX" je 
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název třídy. Pro příklad třídy Teachers platí sqlLoadTeacher, sqlSaveTeacher, 

sqlDeleteTeacher, sqlLoadTeachers. 

 Každý persistentní objekt implementuje ladící metody pro práci s úložištěm - tyto 

mají prefix dbg a dále se jmenují podle operace, kterou testují: dbgLoadX, 

dbgSaveX, dbgRemoveX, dbgLoadXs, kde "X" je název třídy. 

 Každý persistentní objekt implementuje statickou metodu readResult (viz. ukázka 

níže pro samotný PersistentObject), pro čtení dat z result setu a naplnění svých 

atributů. 

 Metody, které provádějí SQL dotazy na databázový server, musí mítjako  jeden ze 

svých parametrů odkaz na cache objekt (třída QueryCache), který slouží k 

urychlení již připravených dotazů zejména v početných cyklech a kompexnějších 

scénářích. Metoda si nejprve zjistí, zda dotaz, který chce provést, již není v cache 

připraven a pokud ano, provede dotaz rovnou s již požadovanými parametry. Pro 

názornost – viz ukázka bázové třídy PersistentObject a její metody (load, save 

apod.). 

 

 Skelet bázové třídy PersistentObject, ve které jsou vidět, všechna pravidla pro 

objekty middleware a potažmo persistentní objekty: 

Příklad 1  Definice třídy PersistentObject 

class PersistentObject{ 

const clsid = 1;     //Class ID -  musi mit každá třída děděna od PersistentObject, musí to být jedinečné ID 

const sqlLoadPersistentObject = "select ID, CLSID, CREATORID, CREATED, MODIFIERID,   

 MODIFIED, DESTRUCTORID, DESTRUCTED, \"VERSION\", OWNERID, HIDDEN from 

 PERSISTENTOBJECT where ID = ?"; 

const sqlSavePersistentObject = "update or insert into PERSISTENTOBJECT (id, clsid, creatorId, created, 

 modifierId, modified,destructorId, destructed, version, ownerId, hidden) values(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 

 ?, ?) RETURNING id, version"; 

const sqlSelectId = "select gen_id(GEN_OID, 1) from RDB\$DATABASE"; 

const sqlSelectActiveObjectCount = "select count(ID) from PERSISTENTOBJECT where ";     

private static $regClasses;      //assoc. pole registrovaných tříd; mapování Class Name -> Clsid 



Ondřej Čapek: Redakční systém pro potřeby e-learningu 

2012  23 

private static $regClsid;        //assoc. pole registrovaných clsid; mapování Clsid -> Class Name 

private $id; 

private $clsid; 

private $creatorId; 

private $created;    //timestamp vytvoření objektu 

private $modifierId; 

private $modified;   //timestamp změny objektu 

private $destructorId; 

private $destructed;   //timestamp smazáni objektu do koše 

private $version = 0; 

private $ownerId; 

private $dirty = false;   //flag indikující změnu objektu 

private $hidden = false;   //flag určujici "viditelnost" objektu 

 

function __construct() { 

$this->setClsid(PersistentObject::clsid); 

} 

 

//Statická metoda registruje všechny třídy, musí se zavolat při inicializaci aplikace. 

public static function registerClasses(){ 

PersistentObject::registerClass("PersistentObject", PersistentObject::clsid);          

PersistentObject::registerClass("DbUser", DbUser::clsid); 

PersistentObject::registerClass("DbGroup", DbGroup::clsid); 

PersistentObject::registerClass("Acl", Acl::clsid); 

PersistentObject::registerClass("UserGroup", UserGroup::clsid); 

PersistentObject::registerClass("Modul", Modul::clsid); 

} 

//Metoda zjistí název třídy z clsid 

public static function findClassName($clsid){ 
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return self::$regClsid[$clsid]; 

} 

//Metoda pro registraci clsid, pokud není nalezena vrací false.  

public static function registerClass($className, $clsid){ 

if (self::$regClasses[$className] != false) 

  throw new InvalidArgumentException("Třída je již zaregistrována"); 

if (self::$regClsid[$clsid] != false) 

 throw new InvalidArgumentException("CLSID je již použito třídou .self::$regClsid[$clsid]); 

self::$regClasses[$className] = $clsid; 

self::$regClsid[$clsid] = $className; 

} 

 

public static function prepareQuery($secCtx, $query){ 

if(is_null($secCtx)) 

 return false;  

$stmt = ibase_prepare($secCtx->getDbCon(), $query); 

if ($stmt == NULL) 

 throw new DbException("Chyba při přípravě dotazu - ".ibase_errmsg(), $secCtx, 0, query); 

return $stmt; 

}  

//Fce připraví SQL statement pro nahrání/uloženi objektu do/z databáze, pokud neni k dispozici transakce, 

pak použije handle pro spojeni 

public static function prepareStatement($secCtx, $query){ 

if(is_null($secCtx)) 

 return false; 

$stmt = ibase_prepare($secCtx->getDbCon(), $query);  

if ($stmt == NULL) 

 throw new DbException("Chyba při přípravě dotazu - ".ibase_errmsg(), $secCtx, 0, $query); 

return $stmt; 
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}  

//Fce naplní instanci obj z result setu, je statická, takze ji lze volat i externě 

public static function readResult(&$obj, $row, $prefix = null){  

if (!($obj instanceof PersistentObject)) 

throw new Exception("Operace čtení z result setu se nezdařila, objekt není potomkem třídy 

PersistentObject"); 

$obj->setId((int)$row[$prefix."ID"]); 

$obj->setClsid((int)$row[$prefix."CLSID"]); 

$obj->setCreatorId((int)$row[$prefix."CREATORID"]); 

$obj->setCreated((int)$row[$prefix."CREATED"]); 

$obj->setModifierId($row[$prefix."MODIFIERID"] == null ? null : (int)$row[$prefix."MODIFIERID"]);  

$obj->setModified($row[$prefix."MODIFIED"] == null ? null : (int)$row[$prefix."MODIFIED"]); 

$obj->setDestructorId($row[$prefix."DESTRUCTORID"] == null ? null : 

(int)$row[$prefix."DESTRUCTORID"]); 

$obj->setDestructed($row[$prefix."DESTRUCTED"] == null ? null : (int)$row[$prefix."DESTRUCTED"]); 

$obj->setVersion((int)$row[$prefix."VERSION"]); 

$obj->setOwnerId((int)$row[$prefix."OWNERID"]); 

$obj->setHidden(trim($row[$prefix."HIDDEN"]) == "A" ? true : false);      

} 

  

public function init(){ 

$this->setId(null); //nutné,  jinak bychom updatovali 

$this->setModified(null); 

$this->setModifierId(null); 

$this->setOwnerId(null); 

$this->setCreatorId(null); 

$this->setCreated(null); 

$this->setDestructed(null); 

$this->setDestructorId(null); 



Ondřej Čapek: Redakční systém pro potřeby e-learningu 

2012  26 

$this->setVersion(0); 

}  

public function load($secCtx){ 

PersistentObject::loadInstance($secCtx, $this); 

} 

  

5.2.3 Položky oprávnění 

 Položky oprávnění představují jedno konkrétní oprávnění, které lze 

uživateli/skupině uživatelů nad objektem přidělit, nebo odebrat. V podstatě je to "lidská" 

reprezentace jednoho bitu oprávnění, který je uložen v rámci atributu PERMISSIONS v 

tabulce ACL. Tuto reprezentaci použije pak dialog pro zobrazování nastavených 

oprávnění.  Položka oprávnění je reprezentována třídou SecurityEntry. Zde je její 

implementace: 

Příklad 2  Definice třídy pro jednu přístupovou operaci SecurityEntry 

class SecurityEntry{ 

private $opName;  //název operace (addAnnotation) 

private $name;   //název oprávnění (napr. PridatAnotaci) 

private $desc;   //mozny podrobny popis (Dovoli uživateli přidat anotaci ke 

článku) 

private $bit;      //hodnota oprávnění (nastavit pouze jeden bit) 

private $member;   //člen (nebo null) na který se oprávnění vztahuje 

function __construct($opName, $name, $desc, $bit, $member = NULL) { 

$this->opName = $opName; 

$this->name = $name; 

$this->desc = $desc; 

$this->bit = $bit; 

$this->member = $member; 

}  

} 
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 Atribut bit určuje pořadí bitu v rámci atributu PERMISSIONS v ACL tabulce. 

Zkráceně řečeno, instance třídy SecurityEntry pojmenovává (atributem name) jedno 

konkrétní oprávnění (bit). GUI si po získání kombinace bitů atributu PERMISSIONS 

převede jednotlivé bity na množinu položek SecurityEntry, které se pak zobrazí uživateli. 

 Pro každý objekt je povaha (význam) bitů atributu PERMISSIONS teoreticky jiný. 

Jistě, pro persistentní objekty jsou vždy základními položkami položky odpovídající 

základním operacím – číst, zápis (úprava), smazání a pro kontejnery operace založení 

nového objektu. Z tohoto důvodu si nedefinujeme jednu statickou třídu ClassSecurity 

(singleton), která bude inicializována při startu aplikace a bude jakýmsi slovníkem položek 

oprávnění pro různé třídy. 

Příklad 3  Definice třídy ClassSecurity 

//Toto je třída (kontejner) pro přístupová oprávnění v rámci aplikace. 

//Pro každou třídu sdružuje seznam chráněných operací a k nim příslušné hodnoty 

//Dále obsahuje metody SQL frameworku (Stored Procedury) pro získávání oprávnění. 

 

class ClassSecurity{ 

//zde bude výčet všech operací - symb. konstanty na hodnoty bitu. 

//nejprve práva pro obecný dat. objekt 

const aclReadObject = 0x1; 

const aclCreateNewObject = 0x2; 

const aclUpdateObject = 0x4; 

const aclRemoveObject = 0x8; 

const aclReadUser = 0x1; 

const aclCreateNewUser = 0x2; 

const aclUpdateUser = 0x4; 

const aclRemoveUser = 0x8; 

const aclUserUpdate = 0x100;  //flag dovolujici aktualizovat uživateli svůj účet   

const aclReadGroup = 0x1; 
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const aclCreateNewGroup = 0x2; 

const aclUpdateGroup = 0x4; 

const aclRemoveGroup = 0x8; 

   

//Operativni oprávnění pro uživatele - pseudo třída $DbUser 

const aclManageAccounts = 0x1; //oprávnění manipulovat s uživ účty (vytvářet/měnit/mazat) a skupinami 

const aclManageOwnGroups = 0x2; //oprávnění pro vlastní skupiny (vytvářet/měnit/mazat) 

        

//Práva pro ostatní třídy - i datové bity lze předdefinovat - význam musí být stejný, ale dovolime 

//smysluplnější popis, kde to bude možné 

//const addAnnotation = 0x00000001; 

//const removeAnnotation = 0x0000002;     

private $securities;    //hash tabulka pro seznamy SecurityEntry v závislosti na jménu třídy 

//V konstruktoru vytvoříme pro všechny třídy položky SecurityEntry 

function __construct() { 

$secs = array(); 

$secs[aclReadObject] = new SecurityEntry("aclReadObject", "Číst objekt", "Dovolí uživateli objekt číst", 

ClassSecurity::aclReadObject); 

$secs[aclCreateNewObject] = new SecurityEntry("aclCreateNewObject", "Vytvořit nový objekt", "Dovolí 

uživateli vytvořit nový objekt", ClassSecurity::aclCreateNewObject); 

$secs[aclUpdateObject] = new SecurityEntry("aclUpdateObject", "Upravit objekt", "Dovolí uživateli upravit 

existující objekt", ClassSecurity::aclUpdateObject); 

$secs[aclRemoveObject] = new SecurityEntry("aclRemoveObject", "Smazat objekt", "Dovolí uživateli 

smazat objekt", ClassSecurity::aclRemoveObject); 

$this->securities["PersistentObject"] = $secs;   //Object je pro všechny nespecifikované objekty 

  

$secs = array(); 

$secs[aclReadUser] = new SecurityEntry("aclReadUser", "Číst uživ. účet", "Dovolí přečíst údaje o uživateli", 

ClassSecurity::aclReadUser); 

$secs[aclCreateNewUser] = new SecurityEntry("aclCreateNewUser", "Vytvořit nový uživ. účet", "Dovolí 

vytvořit nový uživ. účet", ClassSecurity::aclCreateNewUser); 
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$secs[aclUpdateUser] = new SecurityEntry("aclUpdateUser", "Změnit uživ. účet", "Dovolí změnit údaje o 

uživateli", ClassSecurity::aclUpdateUser); 

$secs[aclRemoveUser] = new SecurityEntry("aclRemoveUser", "Zrušit uživ. účet", "Dovolí zrušit uživ. 

účet", ClassSecurity::aclRemoveUser); 

$secs[aclUserUpdateUser] = new SecurityEntry("aclUserUpdateUser", "Změnit uživ. položky účtu", "Dovolí 

uživateli změnit některé položky účtu (heslo, telefon)", ClassSecurity::aclRemoveUser); 

$this->securities["DbUser"] = $secs;    

    

//Operativní oprávnění - pseudotřída @DbUser 

$secs = array(); 

$secs[aclManageOwnGroups] = new SecurityEntry("aclManageOwnGroups", "Správa vlastních uživ. 

skupin", "Dovolí spravovat vlastní uživatelské skupiny", ClassSecurity::aclManageOwnGroups); 

$secs[aclManageAccounts] = new SecurityEntry("aclManageAccounts", "Správa uživatelských účtů", 

"Dovolí spravovat uživ. účty", ClassSecurity::aclManageAccounts); 

$secs[aclManageProjectMembership] = new SecurityEntry("aclManageProjectMembership", "Správa členů 

projektu", "Právo spravovat členy jednotlivých projektů", ClassSecurity::aclManageProjectMembership); 

$this->securities["@DbUser"] = $secs; 

       

$secs = array(); 

$secs[aclReadGroup] = new SecurityEntry("aclReadUser", "Číst účet skupiny", "Dovolí přečíst údaje o 

skupině", ClassSecurity::aclReadGroup); 

$secs[aclCreateNewGroup] = new SecurityEntry("aclCreateNewGroup", "Vytvořit nový skupinový účet", 

"Dovolí vytvořit nový skupinový účet", ClassSecurity::aclCreateNewGroup); 

$secs[aclUpdateGroup] = new SecurityEntry("aclUpdateGroup", "Změnit skupinový účet", "Dovolí změnit 

údaje o skupině", ClassSecurity::aclUpdateGroup); 

$secs[aclRemoveGroup] = new SecurityEntry("aclRemoveGroup", "Zrušit skupinový účet", "Dovolí zrušit 

skupinový účet", ClassSecurity::aclRemoveGroup); 

$this->securities["DbGroup"] = $secs;   

//Operativni oprávnění - pseudotřída @DbGroup 

$secs = array(); 

$secs[aclManageOwnGroups] = new SecurityEntry("aclManageOwnGroups", "Správa vlastních uživ. 

skupin", "Dovolí spravovat vlastní uživatelské skupiny", ClassSecurity::aclManageOwnGroups); 
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$secs[aclManageAccounts] = new SecurityEntry("aclManageAccounts", "Správa uživatelských účtů", 

"Dovolí spravovat uživ. účty", ClassSecurity::aclManageAccounts); 

$secs[aclManageProjectMembership] = new SecurityEntry("aclManageProjectMembership", "Správa členů 

projektu", "Právo spravovat členy jednotlivých projektů", ClassSecurity::aclManageProjectMembership); 

$this->securities["@DbGroup"] = $secs; 

}  

 

//Metoda vrací seznam (pole) věech oprávnění pro danou třídu (název), nutné pro Manažera práv, aby nabidl 

seznam možných privilegií 

public function getSecurityEntries($class){ 

if (array_key_exists($class, $this->securities) == true)     

 return $this->securities[$class]; 

else 

 throw new InvalidArgumentException("Pro třídu ${class} nebyl zaregistrován seznam oprávnění"); 

}    

public function getSecurityEntry($class, $operation){ 

$secs = getSecurityEntries($class); 

if (array_key_exists($operation, $secs) == true)     

 return $secs[$operation]; 

else 

 throw new InvalidArgumentException("Pro třídu ${class} není zaregistrováno oprávnění 

${operation}"); 

}    

 Z výpisu kódu uvedeného výše vyplývá, že třída SecurityEntry má slovník (atribut) 

securities, kde klíčem k položkám je název třídy. U operativních oprávnění je klíčem znak 

"@" plus název třídy, u objektových pouze název třídy. Uveďme na příkladu: 

Příklad 4  Definice operačního oprávnění 

$secs = array(); 

$secs[aclReadGroup] = new SecurityEntry("aclReadUser", "Číst účet skupiny", "Dovolí přečíst údaje o 

skupině", ClassSecurity::aclReadGroup); 
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$secs[aclCreateNewGroup] = new SecurityEntry("aclCreateNewGroup", "Vytvořit nový skupinový účet", 

"Dovolí vytvořit nový skupinový účet", ClassSecurity::aclCreateNewGroup); 

$secs[aclUpdateGroup] = new SecurityEntry("aclUpdateGroup", "Změnit skupinový účet", "Dovolí změnit 

údaje o skupině", ClassSecurity::aclUpdateGroup); 

$secs[aclRemoveGroup] = new SecurityEntry("aclRemoveGroup", "Zrušit skupinový účet", "Dovolí zrušit 

skupinový účet", ClassSecurity::aclRemoveGroup); 

$this->securities["DbGroup"] = $secs; 

   

a příklad definice položek operativních oprávnění pro třídu DbUser: 

Příklad 5  Definice operačního oprávnění II 

//Operativní oprávnění - pseudotřída @DbUser 

$secs = array(); 

$secs[aclManageOwnGroups] = new SecurityEntry("aclManageOwnGroups", "Správa vlastních uživ. 

skupin", "Dovolí spravovat vlastní uživatelské skupiny", ClassSecurity::aclManageOwnGroups); 

$secs[aclManageAccounts] = new SecurityEntry("aclManageAccounts", "Správa uživatelských účtů", 

"Dovolí spravovat uživ. účty", ClassSecurity::aclManageAccounts); 

$secs[aclManageProjectMembership] = new SecurityEntry("aclManageProjectMembership", "Správa členů 

projektu", "Právo spravovat členy jednotlivých projektů", ClassSecurity::aclManageProjectMembership); 

$this->securities["@DbUser"] = $secs; 

5.3 Ladění 

 Důležitou součástí tvorby aplikace je i její co největší odladění v rámci vývojového 

týmu, než započne vlastní testovací provoz. 

5.3.1 Automatické testy BO/komponent 

 Každý (zejména persistentní) BO musí implementovat pro 4 základní operace 

(načtení z úložiště, uložení do úložiště, smazání a načtení kolekce) auto-testovací funkce, 

které lze v rámci transakce vyvolat a které provedou příslušné testy. Testy neovlivní data v 

databázi, i z hlediska vedlejších efektů (způsobených např. integritním omezením), protože 

poběží v samostatné transakci, která bude na konci zrušena (rollback).  Tyto testy budou 

spouštěny také při eventuálním pozdějším zásahu do schématu databáze. Například při 
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změnách ve velikosti položek se při testech mohou objevit potíže, které lze zachytit, ještě 

před publikací opravy. 

Pro testování algoritmicky komplexních operací budou k dispozici debug funkce. 

 Debug funkce mají v názvu prefix "dbg", aby se dali snáze v kódu identifikovat. 

Například funkce dbgLoadStudent ukazuje i bez detailnějšího popisu, že se jedná o ladící 

funkci, která načítá z úložiště údaje o studentovi. 

5.3.2 Úplný test z pohledu Administrátora 

 Úplný testem se rozumí prověření všech funkcí, které systém nabízí, z pohledu 

Administrátora, který má do něj plný přístup. Tímto krokem se ověří, zda systém jako 

takový vykazuje korektní chování. Tento test bude používat reálná data. U všech formulářů 

se ověří, zda filtrují potenciálně nebezpečný kód (skripty, html tagy), zda detekují 

překročení velikostí položek (číselných i řetězcových) se zobrazením srozumitelné 

chybové hlášky a zda je správný i typ vstupních dat. U položek se také musí zkontrolovat 

logický smysl zadávaných hodnot – uveďme například, že číslo hodiny u rozvrhu musí být 

kladné a větší nebo rovno nule. 

 Protože aplikace je komponentně založená a její části (zejména formuláře) se 

používají pro všechny ostatní uživatele (ne jen u Administrátora – tam se spíše redukují, 

protože ostatní uživatelé nemají taková oprávnění), tak jejich odladění v tomto testu bude 

považováno za dokončené i u ostatních uživatelů. 

5.3.3 Úplný test z pohledu ostatních uživatelů 

 Po testech s použitím administrátorského účtu budou testovány také ostatní účty. 

Při těchto testech má již každý uživatel k dispozici omezené množství funkcí, které náleží 

jeho pravomocem. V rámci těchto testů se otestují formuláře, které nebyly dosud ověřeny v 

administrátorském testu, ve stejném duchu jak je popsáno v předchozí kapitole. 

 Testy z pohledů ostatních uživatelů (studenti, lektoři) musí prověřit také zejména 

systém řízení oprávnění. Musí uživateli dovolit jenom to, co je skutečně chtěné.  
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5.3.4 Test odolnosti proti manipulaci HTTP GET/POST 

 Slabinou HTTP protokolu je snadná modifikovatelnost řídící komunikace mezi 

klientem a serverem ze strany podvodného uživatele. Útočník může lehce změnit např. 

parametr "id" značící identifikátor objektu v požadavku za jiný a dosáhnout tak manipulace 

s objektem, který buď právě needituje, resp. nepracuje s ním anebo k objektu, ke kterému 

nemá ani přístup. 

 Potenciální slabiny tohoto rázu by měly odhalit tyto testy. Jejich součástí je cílený 

zásah do komunikace mezi klientem a serverem. Správné chování aplikace je v tomto 

případě takové, které tyto manipulace odhalí a dá uživateli najevo, že došlo k 

nestandardnímu požadavku a tento požadavek zalogovat do logu aplikace. 

5.4 Předpokládané HW/SW nároky 

 Implementace systému je založena na použití open-source technologií, což je 

zejména v oblasti školství preferováno. Open-source technologie jsou volně dostupné, 

spolehlivé a zdarma. Systém je koncipován jako webová aplikace, která pro svůj běh 

vyžaduje databázový server a webový server pro provoz aplikační části. 

5.4.1 Hardwarové nároky 

 HW nároky se pochopitelně odvíjejí od předpokládané zátěže – u webové 

databázové aplikace se jedná zejména o počet požadavků za jednotku času. Budeme tedy 

předpokládat současně přihlášených 200 uživatelů. Pro zajištění požadované aplikační 

odezvy (není započítána síťová odezva – čas potřebný k přenesení odpovědi od serveru ke 

klientovi) do cca 3 sekund pro předpokládaný počet uživatelů (generujících požadavek 

každých cca 5 sec) jsou doporučeny zhruba tyto HW požadavky: 

 4 Jádrový procesor s frekvencí 2 GHz 

 4 GB RAM 

 2x SATA/SAS disky v redundantní konfiguraci RAID-1 s 10000 otáčkami, nebo 

jiná redundantní konfigurace (RAID-5 apod.) 
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 Disky s 10000 otáčkami a vyššími jsou důležité pro databázové aplikace, kde záleží 

na latencích, způsobenými vyhledáváním potřebných dat. Dále platí, že čím více paměti, 

tím více je jí možno použít pro cache, která urychlí přístup k datům. 

 Pro menší zatížení serveru – cca 30 současně pracujících klientů – postačí i 

jednojádrový procesor s frekvencí 2.4 GHz a 2 GB RAM (v případě OS Linux nebo 

Windows Server Web Edition). 

5.4.2 Softwarové nároky 

 Serverovou část aplikace lze provozovat pod OS Linux a OS Windows Server 

2003/2008 jak v 32 tak i 64 bitové verzi. Pro svůj běh vyžaduje: 

 Webový (aplikační) server – Apache/IIS (alespoň verze 6) 

 Open-Source databázový server Firebird 2.1.x (32/64 bit) 

 PHP 5.3.x a vyšší 

 Klientská část aplikace vyžaduje primárně webový prohlížeč Microsoft Internet 

Explorer 7 a vyšší verze nebo Mozilla Firefox 3 a vyšší verze. Podpora ostatních 

prohlížečů, jako jsou Google Chrome, Safari nebo Opera je také zajištěna, ale v některých 

případech může být omezena některá funkčnost systému. V prohlížeči musí být povolen 

JavaScript a Cookies (standardně povoleno ve všech prohlížečích).  
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6 Závěr 

 V této práci jsem zanalyzoval požadavky na redakční systém s podporou e-

learningu a poté jsem vyhodnotil možné softwarové prostředky s požadovanými 

vlastnostmi. Všechna tato řešení obsahují velká množství funkcí, rozšíření a nastavení, 

díky kterým se ale ztrácí přehlednost a intuitivnost uživatelského rozhraní.     

 Z důvodu přílišné složitosti ovládání jsem se rozhodl nevyužít žádný z dostupných 

softwarových řešení, ale vytvořit systém nový. S využitím analýzy stávajících řešení jsem 

navrhl základní strukturu databáze a na ní navazující jádro systému, což tvořilo hlavní cíl 

této práce.  

 Navržená databázová struktura je, dle mého názoru, schopna pokrýt základní 

potřeby systému a je též dostatečně flexibilní, aby ji bylo možno jednoduše dále upravovat 

a přizpůsobovat případným změnám. Návrh kostry systému tedy obsahuje nejpodstatnější 

části potřebné pro podporu e-learningu.  

 V základu je tedy systém schopen uchovávat agendu o uživatelích s využitím 

tabulky Log. Zpětně lze tedy zjistit aktivitu uživatelů v průběhu konání výuky, časy 

jednotlivých přihlášení a vypracování testů potřebné pro periodické reporty aktivity. Je 

také možno uchovávat jakékoliv další informace vázané na jednotlivé uživatele. 

 Systém je koncipován pro rozdělení obsahu do jednotlivých výukových modulů. Ke 

každému modulu se váže hierarchie témat, kde jednotlivá témata jsou brána jako kapitoly 

knihy. Ke každému tématu (kapitole) je možné přiřadit testy, domácí úkoly nebo zde lze 

například analogicky umístit záložku, která zajistí, že při příštím zvolení aktuálního 

modulu se uživateli ihned zobrazí toto téma. 

 Díky logickému uspořádání témat je také možné jednoduše exportovat aktuální 

obsah výukového modelu do formátů vhodných pro prohlížení bez aktivního připojení k 

internetu. Jednou z možností je například vypsání kompletního obsahu do jedné webové 

stránky a následného uložení této stránky.  

 Sofistikovanějším řešením je načtení všech jednotlivých stránek s kapitolami do 

kolekce a jejich následné propojení pomocí změny adresy odkazů. Takto vyexportovaný 

obsah je vhodný pro distribuci na optických discích. V úvahu přichází také vytvoření 
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elektronické knihy pro mobilní zařízení ve formátu PDF nebo novějšího formátu EPUB. 

Nevýhodou je nutnost použití pouhé kombinace textu a obrázků. 

 Dalším možným rozšířením je vytvoření klientské aplikace a datového rozhraní pro 

výměnu dat. Přenos dat by byl ve formátu XML nebo JSON. Aplikace by tak mohla 

využívat grafických možností nativních pro dané zařízení. Vzhledem k určení systému pro 

základní školy, se nabízí zejména prezentace testů zábavnou, grafickou formou. Jednotlivé 

testy by tak byly koncipovány na způsob vědomostní soutěže pro zatraktivnění výuky.
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