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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro inzertní stránky. V práci 
budou rozebrány nejúspěšnější servery u nás a popis jejich služeb.  Bude zde i rozebrána 
problematika SQL injection a jak se mu nejlépe bránit. Aplikace je vyvíjena pomocí 
skriptovacího jazyka PHP a byla zvolena relační databáze Oracle. Jako další technologie 
při vývoji bylo použito xHtml a CSS. 
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The bachelor work deals with creating web application for advertisement web 
pages. The work will analyse the most successful servers in our country and their service.         
The issue of SQL injection will be included as well as the ways how to protect it.           
The application is developed by using PHP script and the relation database Oracle was 
selected. Other technologies used in the application are xHtml and CSS. 

Keywords 

computers, laptops, games, consoles, peripherals, bazaar 



 

Obsah 

Seznam zkratek .................................................................................................................... 8 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 9 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 9 

1 Úvod ............................................................................................................................ 10 

2 Inzertní servery .......................................................................................................... 11 

2.1 Inzertní stránky ......................................................................................................... 11 

2.1.1 Nevýhody inzertních serverů ......................................................................... 11 

2.1.2 Jak uspět ........................................................................................................ 11 

2.2 Nejznámější inzertní servery u nás ........................................................................... 12 

2.3 Bazar.cz .................................................................................................................... 13 

2.3.1 Popis kategorií ............................................................................................... 13 

2.3.2 Vkládání inzerátu ........................................................................................... 13 

2.3.3 Vkládání pomocí sms .................................................................................... 13 

2.3.4 Zvýhodnění inzerátu ...................................................................................... 13 

2.3.5 Další služby ................................................................................................... 13 

2.3.6 Zhodnocení .................................................................................................... 14 

2.4 Bazos.cz .................................................................................................................... 14 

2.4.1 Kategorie ....................................................................................................... 14 

2.4.2 Vkládání inzerátu ........................................................................................... 14 

2.4.3 Služby ............................................................................................................ 14 

2.4.4 Platby ............................................................................................................. 14 

2.4.5 Zhodnocení .................................................................................................... 14 

2.5 Jarmark.idnes.cz ....................................................................................................... 15 

2.5.1 Vkládání inzerátu ........................................................................................... 15 

2.5.2 Služby ............................................................................................................ 15 

2.5.3 Souhrn ............................................................................................................ 15 

2.6 Super-bazar.cz .......................................................................................................... 15 

2.6.1 Vkládání inzerátu ........................................................................................... 15 

2.6.2 Služby ............................................................................................................ 15 

2.6.3 Souhrn ............................................................................................................ 16 



2.7 Srovnání – Náš systém.............................................................................................. 16 

2.7.1 Vkládání inzerátu ........................................................................................... 16 

2.7.2 Služby ............................................................................................................ 16 

2.7.3 Shrnutí ........................................................................................................... 16 

3 SQL injection ............................................................................................................. 17 

3.1 Co je SQL injection? ................................................................................................ 17 

3.2 Ukázka napadení ....................................................................................................... 17 

3.2.1 Čemu se vyvarovat ........................................................................................ 18 

3.3 Zabezpečení na straně aplikace ................................................................................ 18 

3.3.1 Oracle ............................................................................................................. 18 

3.3.2 MySql ............................................................................................................ 18 

3.3.3 Regulární výrazy ............................................................................................ 18 

3.4 Zabezpečení na straně databáze ................................................................................ 19 

3.4.1 Pohledy .......................................................................................................... 19 

3.4.2 Procedury a funkce ........................................................................................ 19 

3.5 Doporučení ............................................................................................................... 20 

4 Projekt – Inzertní stránky ........................................................................................ 20 

4.1 Cíl projektu ............................................................................................................... 20 

4.2 Použité technologie ................................................................................................... 20 

4.3 Layout aplikace ......................................................................................................... 20 

4.4 Základní funkce aplikace .......................................................................................... 21 

4.4.1 Registrace uživatelů ....................................................................................... 21 

4.4.2 Vyhledávání ................................................................................................... 21 

4.4.3 Editace, vkládání a mazání inzerátů .............................................................. 22 

4.4.4 Funkce administrátora ................................................................................... 22 

4.4.5 Zobrazování inzerátů ..................................................................................... 22 

4.5 Uživatelské rozhraní ................................................................................................. 22 

4.5.1 Administrátor ................................................................................................. 22 

4.5.2 Uživatel .......................................................................................................... 23 

4.6 Adresářová struktura ................................................................................................. 24 

4.6.1 Složka CSS .................................................................................................... 24 

4.6.2 Složka obrázky ............................................................................................... 24 

4.6.3 Složka skripty ................................................................................................ 24 



4.6.4 Složka tiny_mce ............................................................................................. 24 

4.7 Ověřování uživatelů .................................................................................................. 25 

4.7.1 Role ................................................................................................................ 25 

4.7.2 Skripty ověřovací ........................................................................................... 25 

4.8 Diagramy .................................................................................................................. 26 

4.8.1 Use Case diagram .......................................................................................... 26 

4.8.2 UML Activity diagram .................................................................................. 27 

4.8.3 E-R diagram ................................................................................................... 28 

4.9 Popis databáze .......................................................................................................... 28 

4.9.1 Tabulky .......................................................................................................... 28 

4.9.2 Pohledy .......................................................................................................... 30 

4.9.3 Sekvence ........................................................................................................ 30 

4.9.4 Funkce ........................................................................................................... 31 

4.9.5 Triggery ......................................................................................................... 31 

4.10 SEO ........................................................................................................................... 31 

4.10.1 Ovlivňující faktory ......................................................................................... 32 

4.10.2 Viditelné faktory ............................................................................................ 32 

4.10.3 Neviditelné faktory ........................................................................................ 32 

4.10.4 Faktory závislé na čase .................................................................................. 33 

4.10.5 Externí faktory ............................................................................................... 33 

4.10.6 Praktická ukázka ............................................................................................ 33 

5 Instalace aplikace ....................................................................................................... 35 

5.1 Co budete potřebovat? .............................................................................................. 35 

6 Závěr ........................................................................................................................... 36 

Literatura ........................................................................................................................... 37 

Příloha A – Přihlašení k databází Přihlášení uživatele .................................................. 38 

Příloha B – Zdrojový kód souboru authadmin.php a auth.hp ...................................... 39 



8 
 

Seznam zkratek 

PHP  Hypertext Preprocessor skriptovací programovací jazyk 
xHtml  Značkovací jazyk pro vytvoření hypertextových dokumentu 
CSS  Kaskádové styly slouží pro formátování stránek 
SQL  Strukturovaný dotazovací jazyk 
Apache Webový server 



9 
 

 

Seznam obrázk ů 

Obrázek 1 - Vzhled aplikace ................................................................................................ 21 
Obrázek 2 – Administrace 1 ................................................................................................ 23 
Obrázek 3 - Administrace 2 ................................................................................................. 24 
Obrázek 4 - Adresářová struktura ........................................................................................ 25 

Obrázek 5 - Use case diagram ............................................................................................. 26 
Obrázek 6 - UML Activity diagram .................................................................................... 27 
Obrázek 7 - E-R diagram ..................................................................................................... 28 
Obrázek 8 - Funkce Pocet Inzerátů ...................................................................................... 31 

Obrázek 9 - trigger mazání inzerátu .................................................................................... 31 
Obrázek 11 - Titulek ............................................................................................................ 32 
Obrázek 12 - Neviditelné faktory ........................................................................................ 33 
Obrázek 13 - Pravidla pro mod_rewrite .............................................................................. 34 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Uživatele .......................................................................................................... 28 
Tabulka 2 - Hesla ................................................................................................................. 29 
Tabulka 3 - Adresy .............................................................................................................. 29 
Tabulka 4 - PSC ................................................................................................................... 29 
Tabulka 5 - Kontakty ........................................................................................................... 29 
Tabulka 7 - Inzeráty ............................................................................................................. 29 
Tabulka 8 - Kraje ................................................................................................................. 30 
Tabulka 9 - Kategorie .......................................................................................................... 30 
Tabulka 10 - Obrázky .......................................................................................................... 30 
 



10 
 

 

1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit webovou aplikaci využívající relační 
databázi Oracle. Aplikace bude sloužit jako inzertní stránky. Uživatelé budou moci 
zveřejňovat zboží k prodeji nebo ho zde zakoupit od jiného uživatele. Tento inzertní server 
se zaměřuje pouze na inzeráty z oblasti počítačových her, částí počítačů, herních konzolí a 
periferií. Aplikace by měla umožnit jednoduchou registraci nových uživatelů. Registrace 
bude nutná pro vkládání inzerátu a následnou jejich editace. Velkým cílem je vytvořit 
jednoduchou administraci pro uživatele a administrátora. Uživatelé budou moci mazat své 
inzeráty a editovat. Administrátor bude mít možnost schvalovat inzeráty, mazat, editovat 
inzeráty i uživatele. 

První část bude zaměřena na největší inzertní servery u nás. Detailně si zde 
popíšeme servery bazar.cz, jarmark.idnes, bazos.cz a poslední bude super-bazar.cz. Na 
konci této častí bude srovnání, jak si stojí naše aplikace. 

Druhá část bude především o problému SQL injection. Ukážeme si na názorném 
příkladu co to vlastně SQL injetion je a jak se mu můžeme bránit. Ukázky se budou týkat 
jak databáze Oracle tak i MySql.  

Ve třetí části bude popsán vývoj aplikace od návrhu databáze až po její realizaci. 
Zde budou zmíněné technologie, které byly využity pro vývoj.  

V posledních dvou kapitolách je popsáno jak rychle a jednoduše aplikaci uvést do 
provozu. Závěrečná kapitola zhodnotí celý projekt. 
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2 Inzertní servery 

2.1 Inzertní stránky 

Na internetu existuje velké množství stránek, kde je možné inzerovat zboží. Na 
všech těchto stránkách je možné prodávat úplně nové, tak již použité zboží. Díky velkému 
množství stránek člověk většinou najde, co hledá.  

2.1.1 Nevýhody inzertních server ů 
Hlavní nevýhodou takových serverů je nedůvěryhodnost prodávajícího. Člověk 

nikdy neví, kdo daný inzerát podal. V čem je velký problém. Stává se docela často, že lidé 
nabízejí zboží za velmi lákavou cenu. Prodávající ale zboží pošlou úplně jiné a nebo 
v lepším případě trochu jiné než inzerovali. 

Některé inzertní servery se však tomuto snaží předcházet pomocí hodnocení 
prodávajících uživatelů. Je to určitě dobrý nápad, ale není promyšlený jako má aukční 
systém Aukro.cz. Aukro.cz to má dobře vymyšlené hlavně díky ověřování identity. Když 
se tam člověk zaregistruje, musí zadat adresu, kam mu přijde dopis. V dopise je napsán 
autorizační kód, pomocí kterého si uživatel aktivuje účet. Na inzertních server to tak 
nefunguje. Žádné ověřování uživatelů neprobíhá. Hlavním důvodem jsou náklady na 
ověřování.  

Většina těchto systému zvolila tedy hodnocení od kupujících. Každý uživatel může 
ohodnotit prodávajícího samozřejmě i kupujícího. Tento druh ověřování má i svoje 
nevýhody. Najde se spousta lidí, kteří chtějí poškodit ostatní uživatele pomocí špatného 
hodnocení. Na druhou stranu díky tomu, že není ověřování uživatelů, špatný uživatel si 
může založit novou e-mailovou adresu a vesele prodávat dál. 

V mém projektu tuhle možnost nemám, z výše popsaných problémů, zaveden. Do 
budoucna by ale bylo dobré ověřovat uživatele, alespoň ty prodávající jako má systém 
Aukro.cz. 

2.1.2 Jak usp ět 
Pokud se člověk rozhodne rozjet nové inzertní stránky, tak by si měl položit pár 

otázek. Mám vůbec možnost se v dnešní době prosadit, když už existuje tolik zaběhlých 
systémů? Co nového nabídnout návštěvníkům, aby se vraceli? Jakou zvolit strategii cen 
pro top inzeráty?  

Osobně si myslím, že se dá prosadit i když to nebude zrovna jednoduché. Můj 
systém, který jsem vytvořil, má hlavně za cíl být co nejjednodušší a hlavně přehledný. 
Zaměřil jsem se hlavně na úzký počet návštěvníků. Na všech dnešních server mají snad 
všechny možné kategorie, které Vás jenom napadnout. Podle mě je to dobrá věc, ale je 
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lepší zaměřit se jenom na jedno odvětví. Takovýto postoj jsem zaujal ze svým projektem. 
Systém se zaměřuje pouze na výpočetní techniku a herní odvětví.  

Samozřejmě, zaměření se jenom na jedno odvětví, znamená menší návštěvnost. 
Myslím si, že je spousta lidí, kteří ocení systém, kde je jenom to, co hledají. Není snad nic 
horšího, když přijdete na stránky a hledáte v určitém odvětví a na stránkách vás vizuálně 
ruší kategorie, kvůli kterým jste na tyto stránky vůbec nepřišli. 

To je to samé jako internetová fóra. Existuje velké množství fór, která se zabývají 
programováním, obchodováním, grafikou, marketingem a spoustou dalších věcí. Tyto fóra 
jsou docela hojně navštěvovaná, ale zase existují specializovaná fóra. Na specializovaná 
fóra chodí lidé, kteří danému problému rozumí. V tomhle je hlavní úspěch, i když fórum 
nedisponuje velkým množstvím kategorií, tak má kolikrát větší návštěvnost než fórum 
s více kategoriemi. Kvůli tomuhle jsem se rozhodl pro jedno odvětví. 

V následujících podkapitolách si ukážeme nejznámější inzertní stránky na našem 
internetu. Popíšeme si jejich funkce a možnosti, které nabízejí svým návštěvníků.  Během 
celé této kapitoly budeme srovnávat i náš systém s ostatními. 

2.2 Nejznám ější inzertní servery u nás 

Jak již bylo zmíněno, na našem internetu je velká spousta inzertních stránek. My si 
teď ukážeme ty nejznámější a popíšeme si služby, které nám nabízí. Mezi ty 
nejvýznamnější patří Bazar.cz, Super-bazar.cz, Bazos.cz a poslední Jarmark.idnes.cz. 
Poslední zmíněný je z této čtveřice nejslabší, co se inzerátů týče. Člověk by řekl, když za 
těmito stránkami stojí idnes, tak že si povedou lépe. Bohužel to tak není. Asi to není 
největší priorita idnes. 

Mezi favority na našem internetu patří bezesporu Bazar.cz. Tento server tady byl 
snad mezi prvními. Na jejich serveru je velké množství kategorií a podkategorií. Snad 
všechny, které člověka jenom napadnou. Své služby jako například top inzerát nabízí za 
přijatelnou cenu. Tomuhle se budeme věnovat, za chvíli. 

Bazos.cz je hned na dalším místě. Nabízí velké množství kategorií tak i aktuálních 
inzerátů. Po grafické stránce to zrovna není nejlepší desig, jaký je dnes možné vytvořit, ale 
spoustě lidí jde hlavně o kvalitní obsah stránek. 

Nejmladším projektem je super-bazar, který na internetu nepůsobí dlouhou. Své 
uživatele si určitě našel hlavně díky své jednoduchosti. Tento bazar má asi nejhezčí grafiku 
ze všech čtyř serverů. 

Posledním čtvrtým systéme je jarmark.idnes. Tento systém je nejslabší z pohledu 
množství kategorií. Na druhou stranu idnes třeba vsadil na stejnou věc jako náš systém. Po 
grafické stránce také vypadá velmi dobře. 
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2.3 Bazar.cz 

Jak již bylo zmíněno tento server je jeden z prvních na české internetu. Má největší 
množství inzerátů. Tak si zaslouží, aby byl jako první zmíněný. 

2.3.1 Popis kategorií 
Na tomto serveru najde každý uživatel kategorii, kterou zrovna potřebuje. 

Kategorie jsou přehledně rozřazené. Každý se v nich rychle orientuje. Úvodní stránka je 
rozdělena na hlavní kategorie a několik podkategorií. Na detailní seznam se uživatel 
dostane po kliknutí na hlavní kategorii. Kategorie jsou zde od automobilů, bílé zboží až po 
nabídku práce. Celkem server disponuje 1200 kategoriemi. Hlavních kategorií je 24 a 
spousta pod kategorií. 

2.3.2 Vkládání inzerátu 
Inzeráty se vkládají zdarma. Může je vložit kdokoliv. Pro vkládání inzerátů nemusí 

být uživatel registrován. Stačí přijít na stránky, zvolit vložit inzerát a může se začít. Jediná 
podmínka je zadat funkční email. Pomocí toho emailu může uživatel svůj inzerát zrušit a 
nebo ho později editovat. 

Inzeráty se vkládají zdarma, ale hlavní nevýhodou tohoto je, že takovýto inzerát se 
zařadí do fronty až za zvýhodněné inzeráty. To znamená, pokud uživatel inzeruje do velmi 
nabité kategorie, tak je možné, že jeho inzerát bude až na třetí stránce. To je pro uživatele 
nežádoucí. Pokud by chtěl, aby jeho inzerát byl na lepším místě nebo úplně na prvním, je 
možné ho zvýhodnit pomocí tzv. topování inzerátu. To se provádí pomocí nákupu kreditu 
nebo pouze jednorázového zaslání sms. Samozřejmě i tento nákup kreditu se provádí přes 
sms bránu. Bazar.cz neposkytuje nákup kreditu platbou přes účet. 

2.3.3 Vkládání pomocí sms 
Je možné vkládat inzeráty i pomocí poslání sms. Za jednu takovou sms zprávu 

uživatel zaplatí 15 Kč. Je to určitě dobrá věc, ale myslím si, že tohle moc uživatelů 
nevyužije. Přece jenom spousta uživatelů chce ke svému inzerátu přidat fotky. Bohužel 
přidání fotek lze jenom při standardním vkládání inzerátu. 

2.3.4 Zvýhodn ění inzerátu 
Zvýhodnění inzerátu pomocí jednorázové sms je na tři dny. Na tuto dobu 

zvýhodnění stojí 15 Kč. Stačí zaslat smsku na určené číslo. 

Pomocí kreditu to je výhodnější. Například když si dobijete kredit, tak nejlevnější 
možnost vás bude stát 30 Kč, díky čemu získáte 7 kreditů. Zvýhodnění na tři dny je za tři 
kredity. Tohle je výhodné pro uživatele, kteří často inzerují. Pro uživatele, kteří chtějí 
zveřejnit jeden inzerát, tak to smysl určitě nemá. 

2.3.5 Další služby 
Tento server využívá hlavně služby pomocí sms. Uživatelé mohou zvýhodňovat 

inzeráty pomocí sms, tak je i vkládat. Inzeráty mohou i mazat. Ovšem smazání inzerátu 
stojí 6 Kč. 
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Dobrou funkcí, kterou tento server poskytuje, je hlídací pes. Tato funkce umožňuje 
uživateli zadat požadovanou kategorii a klíčové slovo. Díky tomu docílit toho, že jakmile 
se vloží nový inzerát, který odpovídá těmto kritériím, tak uživateli přijde sms zpráva nebo 
email. Zaleží na nastavení psa. Samozřejmě tato služba není zadarmo, ale stojí na 30 dní 15 
Kč. 

2.3.6 Zhodnocení 
Tento systém je velmi vyspělý a nabízí uživatelům určitý komfort, díky kterému 

patří mezi špičku na našem trhu. Bohužel není možné získat přesné statistiky, jak si systém 
stojí. Bylo by určitě zajímavé zjistit, jak určité funkce uživatelé využívají, především jak si 
stojí hlídací pes. 

2.4 Bazos.cz 

2.4.1 Kategorie 
Bazos.cz nabízí celkem 24 hlavních kategorií, do kterých spadá velké množství 

podkategorií. Návštěvník zde nalezne opět snad všechny kategorie, které by chtěl. 

2.4.2 Vkládání inzerátu 
Inzeráty se vkládají zdarma do všech kategorií, kromě dvou placených (práce a 

služby). Pokud by uživatel chtěl vložit poptávku do placených kategorií, musel by si 
zakoupit poukázku. Ani na tomto serveru se uživatel nemusí registrovat pro vkládání 
inzerátu. Postup je stejný jako u předchozího systému.  I zde je samozřejmostí topování 
inzerátu. Je zde i větší možnost plateb. 

2.4.3 Služby 
Uživatel při vložení nového inzerátu musí zadat emailovou adresu. Pomocí této 

adresy se později může přihlásit do systému a pracovat se svými inzeráty. Uživatel má  
možnost editovat a mazat svoje inzeráty. 

2.4.4 Platby 
Topování inzerátu lze provádět pouze zasláním sms zprávy, která ovšem stojí více 

než u předešlého systému. Cena jedné sms je 40 Kč. Inzerát bude zvýhodněn následující tři 
dny. 

Nakupování poukazu nutného pro vkládání inzerátu do kategorií práce a služby, je 
více pestrá. Uživatel si může vybrat z platby převodem až platební kartou. 

2.4.5 Zhodnocení 
Serveru jde z těží něco vytknout. Kromě hlídacího psa poskytuje všechny funkce 

jako Bazar.cz.  
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2.5 Jarmark.idnes.cz 

Jak již bylo zmíněno, server patří firmě idnes. Systém má podle mě asi 
nejpřijatelnější grafický vzhled. Práce v něm je hodně intuitivní a přehledná. I když systém 
obsahuje nejmenší množství kategorií ze všech čtyř zmíněných. 

2.5.1 Vkládání inzerátu 
Zde už vkládat inzerát zdarma mohou pouze zaregistrovaní uživatelé. Pokud by 

uživatel chtěl vložit inzerát bez registrace, musí si ho zaplatit pomocí sms, která stojí 10 
Kč. 

Samozřejmě i zde uživatelé mohou své inzeráty zvýhodňovat pomocí zasílání sms. 
Zaslání jedné zprávy stojí 15 Kč. Je to opět na tři dny. 

2.5.2 Služby 
Jako každý systém i tento nabízí uživatelům editovat a mazat svoje inzeráty. Jako 

další službu nabízí posílání soukromých zpráv. Každý registrovaný uživatel může jinému 
uživateli poslat zprávu s dotazem k danému zboží. 

2.5.3 Souhrn 
Inzertní stránky od idnes na mě působí asi nejlíp ze všech zmíněný. Sám mám s 

tímto systémem zkušenosti a byl jsem vždy spokojen. I přesto, že nedisponují zrovna 1000 
kategorií, mají své místo na českém internetu. 

2.6 Super-bazar.cz 

Poslední inzertní stránky, o kterých se zmíním, je Super-bazar.cz. Tento systém je 
nejmladší ze všech zmíněních, ale je to zajímavý projekt především díky svým funkcím. 
Na hlavních stránkách jsou zobrazeny poslední vložené inzeráty. Obsahuje velké množství 
kategorií z toho 12 hlavních. 

2.6.1 Vkládání inzerátu 
Vkládat inzeráty mohou opět pouze registrovaní uživatelé. Tento krok má určitě 

své výhody i nevýhody. Inzeráty lze topovat pouze pomocí sms. Cena jedné sms začíná na 
10 Kč až na hranici 99 Kč. 

2.6.2 Služby 
Editace a mazání inzerátů je samozřejmostí a ani tento systém ji nepostrádá. Další 

službu, kterou nabízí pouze tento systém, je označení přečtených inzerátů. Funguje to na 
principu, že uživatel musí být přihlášen a systém si pamatuje inzeráty, které uživatel už 
četl. 

Funkce „To se mi líbí“, dnes vidíme všude. Je to známá fráze z Facebooku. 
Uživatel když klikne na inzerát „To se mi líbí“, tak se inzerát zobrazí na jeho Facebook 
stránce, díky čemu zvýší naděje na prodej. 
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2.6.3 Souhrn 
Na závěr musím říct, že s tímto systémem nemám zkušenosti, ale hodně se mi 

zamlouvá. Velkou výhodu vidím v možnosti sdílet inzerát na Facebooku. Přece jenom 
v dnešní době sociální sítě mají velkou sílu. Díky tomuto můžete jednak získat ještě větší 
množství potencionálních kupujících, tak i nově příchozích návštěvníků. 

2.7 Srovnání – Náš systém 

V poslední části této kapitoly zhodnotíme, jak si stojí náš systém oproti těm 
popsaným. Jak bylo řečeno už dříve, nenabízíme tak velké množství kategorií jako 
předešlé stránky. Proč tomu tak je, jsem se snažil vysvětlit. Tak tímto bych se už 
nezaobíral. 

2.7.1 Vkládání inzerátu 
Vkládání inzerátů je zcela zdarma. Jediná podmínka je registrace uživatele. Je to i 

z toho důvodu, aby bylo možné sestavit statistiky, který uživatel vložil kolik inzerátů a 
podobně. Tyhle statistiky se nebudou nikde zveřejňovat, je to pouze pro nás. 

Topování inzerátů zatím do systému není zabudováno z jediného důvodu. Přece 
jenom když stránky začnou fungovat jako nový projekt, tak je potřeba jako první nějakým 
způsobem získat uživatele. Samozřejmě se s tím počítám do budoucna. 

2.7.2 Služby 
Uživatelé mohou své inzeráty mazat a editovat jak je běžné. Jako další službu 

mohou využit opět jenom registrovaní uživatelé. Pokud bude uživatel přihlášen, může 
kontaktovat prodejce pomocí kontaktního formuláře. 

2.7.3 Shrnutí 
Nebylo zmíněno filtrování inzerátů. To je u všech systému stejné a umí to i náš. 

Filtrovat inzeráty je možné pomocí kraje, kategorie a ceny.  

Na našich stránkách je možné vyhledávat v inzerátech pomocí klíčových slov. 
Vyhledávání probíhá jak v nadpisech inzerátů, tak i v těle. 

Myslím si, že by projekt mohl uspět. Důležitá bude jeho propagace. Určitě se začne 
propagovat na Facebooku a pomocí Google AdSense. 
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3 SQL injection 

3.1 Co je SQL injection? 

V dnešní době všechny dynamické webové aplikace využívají databáze pro 
ukládání dat. V těchto databázích je uloženo spoustu informací jak o uživatelích, tak i 
spousta důležitých informací od čísel kreditních karet atd.  

SQL injection je technika pomocí které napadnete databázi. Pokud není aplikace 
správně ošetřena, tak pomocí tohoto útoku může útočník v databázi provádět téměř cokoli. 
Injection je vlastně podstrčení nežádoucího kódu do aplikace. Například při správném 
dotazu můžete zjistit všechny zaregistrované uživatele a spoustu dalších věcí. 

Proto by měly být aplikace dokonale otestované proti tomuto útoku. Je to jeden 
z nejjednodušších útoků na webové aplikace. Přestože je to známá praktika, tak by člověk 
nevěřil, kolik webů není vůbec proti tomuto zabezpečeno. V následujících částech si 
ukážeme jak aplikaci správně zabezpečit proti SQL injection. 

[5] 

3.2 Ukázka napadení 

Pro ukázku příkladu mějme tabulku users, která obsahuje pro jednoduchost pouze 
dva sloupce username a password. Když uživatel přijde na stránky, tak se pomocí 
formuláře vyplní údaje a přihlásí se. Díky čemu se spustí skript, který pošle dotaz do 
databáze. Dotaz by mohl vypadat následovně. 

"SELECT * FROM users where username= '" + zadaneJmeno + "' "; 

Pokud tento dotaz proběhne v pořádku a uživatel je nalezen v databázi, tak se 
aplikaci vrátí právě jeden řádek. Pokud však uživatel zadá jako své přihlašovací jméno a' 
or 'b'='b, tak dotaz se změní a i jeho vyhodnocování bude trochu jiné. 

"SELECT * FROM users where username= 'a' or 'b'='b'"; 

Výsledkem toho dotazu bude návrat všech sloupců z tabulky users. Za klauzulí 
where je dosazen uživatel a. V tabulce není nalezen, ale je tam ještě podmínka or, která 
bude vždy pravdivá. Poněvadž b se rovná b. Tohle byla jednoduchá ukázka, jak se dá 
napadnout nezabezpečená aplikace.  

Pomocí složitějších konstrukcí může útočník udělat téměř cokoli. Jeho cílem ani 
nemusí být se přihlásit, ale získat informace z různých tabulek. Stačí mu k tomu použít 
klíčové slovo union nebo join. 
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3.2.1 Čemu se vyvarovat 
V první řadě by programátor neměl spoléhat nato, že uživatelé zadávají správné 

údaje. Všechny vstupy, které jdou do databáze, by měl ošetřit pomocí vestavěných funkcí 
pro kontrolu typu. Pokud například ví, že očekává číslo, tak by si to příslušnou funkcí měl 
ověřit. Neměli byste zapomenout na tyto body, pomocí kterých dosáhne vyšší bezpečnosti. 

• Omezení vstupní délky formuláře. 
• Použití funkcí pro odstranění nebezpečných znaků. 
• Regulární výraz. 

3.3 Zabezpečení na stran ě aplikace 

Zabezpečení na straně aplikace je velmi důležité. Provádí se, jak už bylo několikrát 
zmíněno, pomocí vestavěných funkci. Jazyk php má pro každou databázi speciální funkce. 
Ukážeme si názorně jak zabezpečit aplikaci pro Oracle tak i pro MySql. Nakonec bude 
ukázka, jak kontrolovat vstup pomocí regulárních výrazů. 

3.3.1 Oracle 
Pro databáze oracle je určená funkce oci_bind_by_name. Funkce má 3 vstupní 

parametry. První parametr je vykonávaný příkaz. Druhý parametr proměnná, s kterou 
chceme svázat třetí vstupní parametr. 

$query = oci_parse($pripojeni, "SELECT * FROM users where username =:user"); 
oci_bind_by_name($query, ':user', $_POST['user']); 
oci_execute($query); 

3.3.2 MySql 
V php máme pro tuto databázi následující funkci: mysql_real_escape_string. 

Vstupním parametr funkce je řetězec. Funkce zajistí úpravu speciální znaků ve vstupní 
parametru a přidá před ně zpětné lomítko. Zpětné lomítku však nepřidává před speciální 
znak %. Po ošetření parametru funkce vrací string. 

[6] 

mysql_query(" SELECT * FROM users WHERE username =  ' " . 
mysql_real_escape_string($_POST["user"]) ); 

3.3.3 Regulární výrazy 
Vstupní parametry je také možné ošetřovat pomocí regulárních výrazů. Je to časté 

ošetřování, i když nám php nabízí vestavěné funkce. Ukázka je na ověření vstupních dat, 
kde čekáme pouze číselné hodnoty. Funkce ereg má dva parametry. První je regulární 
výraz a druhý vstupní data. Pokud data odpovídají, tak funkce vrací true, jinak false. 

[4] 

ereg("0-9", $_POST['psc']); 
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3.4 Zabezpečení na stran ě databáze 

Pro zabezpečení databáze je možné využít spoustu ověřených postupů. Pokud se 
přistupuje k databázi přes aplikaci, tak by měl být v databázi vytvořen uživatel, který bude 
mít pouze potřebná práva, která aplikace potřebuje. Pokud potřebujeme jenom číst dat a 
nic víc, například mazat záznamy v tabulkách. Uživateli byste měli nastavit práva jenom 
pro select. Díky tomuto opatření bude naše aplikace zase méně zranitelná, protože uživatel 
bez dostatečných práv nic nenadělá. 

[2] 

3.4.1 Pohledy 
Jako další bezpečnostní prvek můžeme využít pohledy. Díky pohledům máme 

možnost omezit počet sloupců, počet tabulek, ze kterých se budou načítat data. Jako další 
výhoda pohledů je, že u nich můžeme nastavit pouze čtení nebo zápis. Samozřejmě když 
nic neuvedeme, tak pohled může číst i zapisovat. 

[2] 

CREATE VIEW prihlaseni AS 
SELECT username, password 
FROM users 
WITH READ ONLY;  

3.4.2 Procedury a funkce 
Jednou z nejlepší ochran může být právě použití procedur a funkcí. Je to hlavně 

díky tomu, že funkce nebo procedura přijímají vstupní parametr, pomocí kterého provedou 
určenou akci. Poté vracejí získaná data aplikaci. Díky tomu se nestane, že by potenciální 
útočník měl přístup ke struktuře databáze. Funkce mu to nedovolí. Ukázková funkce 
zjišťuje počet inzerátů pro daného uživatele. 

[3] 

create or replace 
function fpocet_inzeratu(prokoho in varchar2) return number as 
vysledek number; 
begin 
select count(*) into vysledek from zverejneno join inzeraty on zverejneno.id_inzeratu = 
inzeraty.id_inzeratu 
where zverejneno.uzivatel = prokoho; 
return vysledek; 
end; 
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3.5 Doporu čení 

V dnešní době už existuje celá řada funkcí, které nám pomohou předcházet tomuto 
útoku, ale je dobré na ně nezapomínat. Většina php programátorů dnes při vývoji používá 
framework, který jim ulehčí práci. Ať už je to Nette nebo Zend, oba tyto frameworky dbají 
na bezpečnost. Například při vývoji aplikace pomocí Nette je dobré použít velmi oblíbenou 
databázovou vrstvu Dibi. Pomoci Dibi jsou všechny vstupy kontrolovány a riziko na sql 
injection odpadá. 

Další věcí, na kterou by se nemělo zapomínat, je vypnutí chybových zpráv. Během 
vývoje aplikace je to velmi užitečná věc, když se nám tyto zprávy zobrazují. Zjistíme 
okamžitě kde je chyba, že se snažíme vypisovat data z tabulky, která neexistuje. Na druhou 
stranu tohle jsou velmi cenné informace i pro útočníka. Ten hned ví, jestli tabulka existuje 
jestli má oprávnění. Takže první věcí po uvedení do provozu by mělo být tyhle zprávy 
zakázat. Udělá se to velmi jednoduše pomoci souboru .htaccess. Tento soubor se obvykle 
nahrává do kořenové složky. Do souboru stačí dopsat tyto dva řádky. 

php_flag display_errors off 
php_flag display_startup_errors off 

4 Projekt – Inzertní stránky  

4.1 Cíl projektu 

Projekt by měl sloužit jako inzertní stránky (bazar), aby zde mohli návštěvníci 
inzerovat zboží. Hlavním cílem bylo vytvořit jednoduchou administraci. Důvodem bylo, 
aby i méně zdatní uživatelé se rychle orientovali a dokázali vložit inzerát. 

4.2 Použité technologie 

Stránky jsou vytvořené za pomoci značkovacího jazyka xHtml. Formátování je 
provedeno CSS (Cascading Style Sheet). Jako databázové úložiště slouží databáze Oracle 
10g. Skriptovací jazyk je zvolený PHP verze 5.2. Celé to běží na webovém serveru Apache 
verze 2.2. 

4.3 Layout aplikace 

Aplikace je rozdělena do následujícího layoutu. Hlavička stránky obsahuje logo a je 
zde umístěno vyhledávání. V levé části stránky, jsou vypsány všechny kategorie, které 
aplikace nabízí. Ve středu stránek se zobrazují jednotlivé inzeráty nebo výpis jednotlivých 
kategorií kde je umístěn i filtr. V pravé části stránek je možné přejít na vkládání nových 
inzerátu, nebo se přihlásit, registrovat. Zde se vypisuje i poslední vložený inzerát. 
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Obrázek 1 - Vzhled aplikace 

4.4 Základní funkce aplikace 

4.4.1 Registrace uživatel ů 
Noví návštěvníci mají možnost se zaregistrovat. Pokud se uživatel nezaregistruje, 

tak má pouze možnost stránky prohlížet. Nemůže kontaktovat uživatele přes formulářové 
pole. Bez registrace nemá možnost vkládat nové inzeráty. 

4.4.2 Vyhledávání 
Vyhledávat mohou všichni návštěvníci i ti co nejsou přihlášení. Aplikace nabízí 

filtraci inzerátu a vyhledávání. Filtrovaní je možné využít na filtrovaní kraje, kategorie, 
ceny. Vyhledávání pracuje tak, že se nejprve prohledá nadpis inzerátu a poté se hledá v těle 
inzerátu. 

Vyhledávání funguje tak, že se hledá zadané klíčové slovo nejdříve v nadpisech 
inzerátů. Pokud není nalezeno, tak hledání pokračuje v obsahu inzerátů. Všechny nalezené 
inzeráty je možné filtrovat. 
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4.4.3 Editace, vkládání a mazání inzerát ů 
Přihlášení uživatelé nebo administrátor, mohou editovat a mazat své inzeráty. Pro 

editaci inzerátů, tak i vkládání, mají možnost využít formátování inzerátu. Svůj text si 
mohou stylovat podle svých potřeb. Tuto funkci obstarává WYSIWYG editor TyniMCE. 

4.4.4 Funkce administrátora 
Administrátor může prohlížet statistiky uživatelů. Vidí kolik inzerátu má každý 

uživatel. Může mazat i přidávat uživatele. Z běžného uživatele může udělat administrátora 
a naopak. Administrátor schvaluje inzeráty a maže inzeráty, kterým vypršelo období 60 
dnů. 

4.4.5 Zobrazování inzerát ů 
Po vložení inzerátu se automaticky inzerát zobrazí na stránkách. Inzerátu je 

přiřazena defaultně hodnota 1. To znamená, že se může zobrazit na hlavní stránce, bez 
nutnosti schválení administrátorem. Je to pro ulehčení práce administrátora, aby nemusel 
každý inzerát schvalovat. Samozřejmě kdyby se stalo, že by velké množství uživatelů 
začalo vkládat nežádoucí inzeráty, tak by se zavedlo schvalování administrátorem. 
V administrační části může administrátor už teď nastavit u inzerátu „neschváleno“ a 
inzerát se nebude zobrazovat. 

Všechny nově vložené inzeráty se zobrazují po dobu 60 dní. Po této době se 
automaticky inzeráty přestanou zobrazovat. Inzeráty se z databáze nesmažou. Tento krok 
musí udělat administrátor v příslušné sekci. 

4.5 Uživatelské rozhraní 

Mezi velké priority projektu patřilo vytvořit jednoduchou administraci jak pro 
uživatele, tak pro administrátora. Myslím si, že se to povedlo. Administrace je velmi 
intuitivní a uživatel se do ní dostane velice jednoduše. Stačí, aby se přihlásil pod svým 
uživatelský jménem a přešel na stránku uživatelská karta. 

4.5.1 Administrátor 
Administrátor má na výběr z šesti funkcí. Pomocí kterých může ovládat celý 

systém.  

• Statistiky 
• Uživatelé 
• Mazání uživatelů 
• Inzeráty 
• Inzeráty vypršeli 
• Mazání inzerátů 

Statistiky slouží pro zobrazení základních statistik serveru. Administrátor se zde 
dozví kolik je zaregistrovaných uživatelů. Jaké množství inzerátů publikují jednotliví 
uživatelé. 
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Funkce „uživatelé“ umožňuje editovat uživatele. Například zde administrátor může 
z běžného uživatele udělat administrátora, díky čemu mu rozšíří nabídku funkcí. 

Mazání uživatelů slouží pro smazání daného uživatele. Funkce mazání inzerátů plní 
stejný účel, akorát že se mažou inzeráty. 

V další funkci „inzeráty“ je možnost editovat inzerát. Upravovat jeho text nebo 
nastavit schválení inzerátu. 

Poslední funkce „inzeráty vypršely“, zde se ukáží inzeráty, které už se nezobrazují. 

 

Obrázek 2 – Administrace 1 

4.5.2 Uživatel 
Běžný uživatel už nemá tolik funkcí. Pro uživatele jsou připraveny čtyři základní 

funkce, které může využívat. 

• Statistiky 
• Moje inzeráty 
• Mazání inzerátů 
• Editace inzerátů 

Ve statistikách si může uživatele prohlédnout kolik inzerátů publikuje na serveru. 

V záložce „moje inzeráty“ se nachází všechny inzeráty uživatele. I ty, které nejsou 
schválené. Uživatel tam nalezne i vysvětlivku. Pokud je u inzerátu 1 je schválen, 0 
neschváleno. 

Záložka „mazání inzerátů“ umožňuje mazat všechny svoje inzeráty. Pokud uživatel 
zadá inzerát například na více serverech. Zboží se mu podaří prodat tak může svůj inzerát 
smazat. 
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Obrázek 3 - Administrace 2 

4.6 Adresá řová struktura 

Projekt je rozdělen do následující adresářové struktury. Pro lehčí orientaci 
programátora. Složkám jsou nastavená potřebná práva, aby celý projekt fungoval tak jak 
má. 

4.6.1 Složka CSS 
Obsahuje kaskádové styly CSS. Soubor se nazývá vychozi.css. Formátuje vzhled 

celých stránek. Je zde i soubor print.css, který je připraven stylovat stránku pro tisk. Práva 
složky 773. 

4.6.2 Složka obrázky 
Složka je určená pro všechny obrázky, které se na webu zobrazují. Uživatelé sem 

nahrávají obrázky, které se mají zobrazit u jejich inzerátů. Ke každému inzerátu mohou být 
nahrány pouze tři obrázky. Práva složky 777 je to z důvodu, aby uživatelé přes formulář 
mohli nahrávat obrázky. 

4.6.3 Složka skripty 
V adresáři skripty jsou uloženy nejdůležitější skripty celé aplikace. Skripty mají na 

starost přihlašování uživatelů, registraci, ověřování identity atd. 

4.6.4 Složka tiny_mce 
Zde je uloženo jádro WYSIWYG editoru Tiny_MCE pro editaci textů u inzerátu. 

Tento editor je jeden z nejpoužívanějších. Hlavně díky jednoduchému začlenění do 
aplikace. 
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Obrázek 4 - Adresářová struktura 

4.7 Ověřování uživatel ů 

4.7.1 Role 
Aplikace obsahuje role administrátor a uživatel. V aplikaci je to rozlišeno pomoci 0 

a 1. Když je u  přihlášeného uživatele 1, tak je administrátor. 0 je běžný uživatele. 

4.7.2 Skripty ov ěřovací 
Skript auth.php se využívá při vkládání nového inzerátu nebo pro přístup na 

uživatelskou stránku. Ověří se identita uživatele, a pokud ověření proběhne v pořádku, 
uživatel je připuštěn na danou stránku. Jinak je přesměrován zpět na přihlašovací formulář. 
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Skript authadmin.php slouží pro ověření administrátora na jeho administrátorskou 
sekci. 

4.8 Diagramy 

4.8.1 Use Case diagram 
Diagram slouží k zachycení funkčnosti systému. Díky němu názorně vidíme co 

přesně uživatelé systému mohou provádět.  

 

Obrázek 5 - Use case diagram 
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4.8.2 UML Activity diagram 
Tento diagram se používá k procedurálnímu modelování a chování aplikace. 

Všechny procesy v diagramu jsou reprezentovány sekvencemi jednotlivých kroků. 

 

Obrázek 6 - UML Activity diagram 
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4.8.3 E-R diagram 

 

Obrázek 7 - E-R diagram 

4.9 Popis databáze 

4.9.1 Tabulky 
Tabulka uživatele slouží pro shromažďování informací o uživatelích. V tabulce je 

uložena role uživatele, pomocí které se při přihlašování rozlišuje běžný uživatel a 
administrátor. Všichni zaregistrovaní uživatelé mají roli nastavenou na výchozí hodnotu 0. 
Znamená to, že jsou běžní uživatelé. Administrátor má nastavenou 1. Primárním klíčem 
v tabulce je uživatelské jméno. 

Tabulka 1 - Uživatele 

Název Vlastnost Popis 
uzivatel varchar2(30)  PK uživatelské jméno 
jmeno varchar2(30) jméno uživatele 
prijmeni varchar2(30) přijmení uživatele 
role varchar2(1) default 1 role uživatele 0 admin 1 uživatel 
datum Date datum registrace uživatele 
id_hesla number FK id hesla 
id_kontaktu number FK id kontaktu 
id_adresy number FK id adresy 
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Tabulka hesla je určena pro ukládání hesel uživatelů. Hesla jsou šifrována pomocí 
vestavěné funkce php md5. Tabulka obsahuje kontrolní otázku, která je využita pokud 
uživatel zapomene heslo a požádá o nové zaslání.  

Tabulka 2 - Hesla 

Název Vlastnost Popis 
id_hesla number PK id hesla 
heslo varchar2(30) NN heslo pro přihlášení 
otazka varchar2(255) kontrolní otázka 
odpoved varchar2(255) kontrolní odpověď 
email varchar2(255) email na odesláni hesla 
datum Date kdy bylo heslo naposled odesláno 
 

Tabulka 3 - Adresy 

Název Vlastnost Popis 
id_adresy number PK id adresy 
ulice  varchar2(30) název ulice 
cp Number číslo popisné 
psc number FK Psc 
 

Tabulka 4 - PSC 

Název Vlastnost Popis 
psc number PK směrovací číslo 
mesto varchar2(30) Město 
 

Tabulka 5 - Kontakty 

Název Vlastnost Popis 
id_kontaktu number PK id kontaktu 
email varchar2(50) Email 
telefon varchar2(15) Telefon 
icq varchar2(9) Icq 
skype varchar2(20) Skype 
fax varchar2(15) Fax 
 

Tabulka inzeráty slouží pro ukládání inzerátu v databázi. Primárním klíčem tabulky 
je id_inzerátu. Pro jeho inkrementaci se využívá sekvence seq_inzeráty. Cizí klíče jsou 
v tabulce dva. První klíč id_kategorie slouží pro identifikaci kategorie, do které inzerát 
spadá. Druhý klíč id_kraje identifikuje kraj. 

Tabulka 6 - Inzeráty 

Název Vlastnost Popis 
id_inzeratu number PK id inzeratu 
nazev varchar2(255) název inzerátu 
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obsah CLOB obsah inzerátu 
datum Date vložení inzerátu 
schvaleno varchar2(2) default 1 inzerát je schváleno když je 1 
datum_konec Date konec kdy vyprší inzerát 2 měsíce 
druh varchar2(1)  0 nabídka 1 poptávka 
cena Integer cena prodávaného zboží 
Id_kategorie Integer Kategorie 
Id_kraje Integer Kraje 
 

 

Tabulka 7 - Kraje 

Název Vlastnost Popis 
id_kraje number PK id kraje 
nazev varchar(40)  název kraje 
 

Tabulka 8 - Kategorie 

Název Vlastnost Popis 
id_kategorie number PK id kategorie 
nazev varchar2(30) název kategorie 
id_podkategorie number FK id_kategorie 
 

Tabulka 9 - Obrázky 

Název Vlastnost Popis 
id_obrazku number PK id obrázku 
cesta varchar2(255) cesta k obrázku 
cesta_mini varchar2(255) cesta k miniatuře obrázku 
id_inzeratu number FK id inzerátu 
 

4.9.2 Pohledy 
Pohled max_inzerat zajišťuje vyhledání posledního vloženého inzerátu. Tento 

pohled se využívá na stránkách pro zobrazení posledního inzerátu. 

4.9.3 Sekvence 
Databáze oracle nemá funkci jako mysql autoinkrement, která zajišťuje postupné 

zvětšování primárních klíčů tabulek. Databáze Oracle to řeší pomocí sekvencí.  

[2] 

• Hesla_seq – Tabulka hesla 
• Seq_adresy – Tabulka adresy 
• Seq_inzeraty – Tabulka inzeráty 
• Seq_kategorie – Tabulka kategorie 
• Seq_kontakty – Tabulka kontakty 
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• Seq_kraje – Tabulka kraje 
• Seq_obrazky – Tabulka obrázky 

4.9.4 Funkce 
Funkce fpocet_inzeratu vrací počet inzerátů pro konkrétního uživatele. Funkce je 

využívána pouze v administrační části. 

 

Obrázek 8 - Funkce Pocet Inzerátů 

4.9.5 Triggery 
V aplikaci jsou využívány dva triggery. První trigger má na starost po smazání 

inzerátu odstranit všechny příslušné řádky z tabulek zveřejněno a obrázky. Druhý trigger 
slouží pro mazání uživatelů. Jakmile administrátor smaže uživatele, příslušné záznamy se 
smaží v tabulkách hesla, adresy, kontakty. 

 

Obrázek 9 - trigger mazání inzerátu 

4.10 SEO 

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je technika, 
pomocí které se optimalizují internetové stránky. Díky čemu je ulehčena práce pro 
indexovací roboty. Každý velký vyhledávač má svého robota, který prochází stránky a 
indexuje. U každé stránky přiřadí hodnotu. Například u seznamu to je SRank, u google 
PageRank. Každý se snaží, aby měl co nejlepší hodnocení. Hlavním důvodem je to, aby 
jeho stránky byly na nejvyšších pozicích vyhledávače. Díky čemu získá nové návštěvníky. 

Všechny vyhledávače mají své algoritmy na hodnocení stránek. Algoritmy nejsou 
známy. Všechny vyhledávače je pečlivě střeží, aby je nebylo jednoduché obejít. 



32 
 

4.10.1 Ovliv ňující faktory 
Faktory, které ovlivňují hodnocení stránek by se daly rozdělit do čtyř základních 

skupin. 

• Viditelné faktory 
• Neviditelné faktory 
• Faktory závislé na čase 
• Externí faktory 

[1] 

4.10.2 Viditelné faktory 
Mezi nejzákladnější viditelné faktory patří Titulek stránky, který je viditelný titulku 

prohlížeče. Je dobré, aby tento titulek byl stejný jako hlavní nadpis stránky. Dále by se 
nemělo zapomínat na používání nadpisů v textu. Využívat dostupné značky nadpisů. 

 

 

Obrázek 10 - Titulek 

Samotný text stránky by měl obsahovat jedinečný text. Obsahovat by měl také 
klíčová slova. Dobré je využívat klíčové slovo na začátku a konci věty. Samozřejmě by se 
celý text neměl hemžit klíčovými slovy. 

[1] 

4.10.3 Neviditelné faktory 
Neviditelné faktory jsou ty, které běžný uživatel nevidí. Tyhle tagy vidí 

vyhledávače. Mezi ty nejzákladnější patří tag meta, title, alt. 

V tagu meta se zapisuje popis stránky a jeho klíčová slova. V dnešní době se už 
tvrdí, že tento tag už vyhledávače tak moc neovlivní. Přesto na všech stránkách se s tímto 
tagem setkáme. 
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Obrázek 11 - Neviditelné faktory 

Parametr alt se používá pouze u obrázku. Zato parametr title leze použít u všech 
elementů. 

[1] 

4.10.4 Faktory závislé na čase 
Faktor je chápan tak, že stáří webu je důležité. Pokud je web dostatečně dlouho na 

internetu a stále se o něho pečuje vyhledávače to ocení. Hlavním důvodem je, že za určitou 
dobu vedou na tento web velké množství zpětných odkazů. 

4.10.5 Externí faktory 
Do kategorie spadají hlavně příchozí odkazy na danou stránku. V dnešní době 

existuje velké množství katalogů. Kde si majitelé stránky registrují stránky. Díky čemu 
získávají zpětné odkazy.  

Vyhledávače na toto myslí a dnes už neplatí, že čím více zpětných odkazů, tím 
lépe. Zaleží na kvalitě zpětného odkazu. Může se stát, že některé zpětné odkazy webu 
uškodí. 

[1] 

4.10.6 Praktická ukázka 
Ukážeme si jak udělat přijatelné url adresy pro vyhledávače. Nazývá se to pravidla 

pro přepisování url adres. Všechna pravidla se píší do souboru .htaccess. 

Soubor .htaccess je nejlepší volbou, jelikož málo na kterém hostingu vám správce 
množní konfigurovat httpconf soubor. Httpconf je konfigurační soubor webového serveru 
Apach. Velkou nevýhodou by bylo, že pokaždé změně konfiguračního souboru je potřeba 
restartovat server. 

Pokud se provede změna v htaccess tak restart serveru není potřeba. Stačí znova 
načíst stránky a změny se provedou. Soubor slouží i pro jiné věci. Například jak bylo 
zmíněno v kapitole o sql injection, pro vypnutí varovných zpráv. 
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Obrázek 12 - Pravidla pro mod_rewrite 

[1]
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5 Instalace aplikace 

Na přiloženém cd naleznete všechny potřebné soubory pro nainstalování aplikace. 
Adresářová struktura cd je rozdělena následovně. V složce aplikace je naleznete skripty 
pro vytvoření databáze. Ve složce dokumentace je textová část, v které je popsán celý 
projekt. 

5.1 Co budete pot řebovat? 

Pro zprovoznění aplikace je potřeba mít nainstalován webový server Apache, PHP 
a databázový server Oracle. 

Po nainstalování potřebných aplikací rozbalíme soubor inzertniserver.zip a 
zkopírujeme ho na náš server. Nyní stačí spustit skript databáze.sql, který nám vygeneruje 
databázi. Další skript, který je potřeba spustit je funkce.sql. Skript funkce.sql naplní 
databázi potřebnými daty. Po naimportování bude v databázi vytvořen administrátor root a 
heslo k účtu bude rootroot. 

Před prvním spuštěním aplikace je potřeba správně nastavit připojení k databází, 
v adresáři ../inzertniserver/skripty/pripojeni.php musíte správně nastavit uživatelské jméno, 
heslo, název databáze. 
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6  Závěr 

Díky této práci jsem si vyzkoušel vytvoření kompletní webové aplikace. Zjistil 
jsem, že to není nic jednoduchého, když si člověk musí všechno navrhnout sám. Od 
databáze až po naprogramování cele aplikace.  

Hlavním cílem bylo vytvořit jednoduchou aplikaci, která by byla schopná reálného 
provozu. Myslím si, že moje aplikace schopná je. Po zamyšlení nabízím všechny potřebné 
funkce jako konkurenční bazary. Jedinou nevýhodou je, že aplikace neumožňuje topování 
inzerátu. Pomocí téhle funkce všechny bazary vydělávají. Při návrhu aplikace jsem chtěl 
tuhle službu začlenit do aplikace. Na internetu jsem našel velké množství poskytovatelů 
plateb pomocí sms. Jediným důvodem, který mne od implementace služby odradil, byla 
skutečnost, že bych musel uzavřít smlouvu a mít živnostenský list. 

Při navrhování aplikace jsem myslel na budoucí uživatele a uvědomil jsem si, že ne 
vždy sedí za počítačem člověk, který používá internet každý den. Proto jsem chtěl vytvořit 
jednoduchou administraci. Tak doufám, že bude kladný ohlas od budoucích uživatelů. 

Největší problém při tvorbě aplikace byl návrh databáze. Databáze prošla několika 
vývojovými etapami spojenými s úrovní dekompozice jednotlivých tabulek. Bohužel jsem 
na některé nedostatky svého modelu narazil až během psaní kódu, a tudíž se doba vývoje 
aplikace prodloužila. Na druhou stranu jsem si ujasnil spoustu věcí a věřím, že příště už 
nabité zkušenosti využiji.
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Příloha A – P řihlašení k databází P řihlášení uživatele  

Připojení k databázi 
<?php 
//Pripojeni k databazi 
function pripojeniDB(){ 

PutEnv('ORACLE_SID=oracle10'); 
PutEnv("ORACLE_HOME=/opt/app/oracle10/product/10.1. 0/Db_1"); 
PutEnv("LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib"); 

 
$server = "sql101.upceucebny.cz/oracle10"; 
$user = "st22203"; 
$pass = "st22203"; 

 
$pripoj = oci_connect($user, $pass,$server,'AL32UTF 8') or 

die(print_r(oci_error())); 
 
return $pripoj; 
} 
?> 
 
//Funkce pro prihlaseni vraci true or false 
function prihlaseniUzivatele($username, $password) { 
    $pripojeni = pripojeniDB(); 
    $pass = md5($password); 
    $query = oci_parse($pripojeni, "select 
uzivatele.role,uzivatele.uzivatel from hesla join u zivatele on ". 
    "hesla.id_hesla = uzivatele.id_hesla where hesl a.heslo =:pass and 
uzivatele.uzivatel =:username"); 
    oci_bind_by_name($query, ':pass', $pass); 
    oci_bind_by_name($query, ':username', $username ); 
    oci_execute($query) or die (oci_error()); 
    
    session_register("login"); 
    session_register("role"); 
    session_register("id_uzivatele"); //retezec; 
        while($radek = oci_fetch_assoc($query)){ 
            $_SESSION['login'] = "true"; 
            $_SESSION['role'] = $radek['ROLE']; 
            $_SESSION['id_uzivatele'] = $radek['UZI VATEL'];             
            return true; 
        } 
        oci_close($pripojeni); 
       return false;     
} 
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Příloha B – Zdrojový kód souboru authadmin.php a auth .hp  

Authadmin.php 
<?php 
session_start(); 
 
if( !isset($_SESSION['login'])){     
    header ("location: index.php"); 
    exit; 
    }else{ 
        if($_SESSION['role'] != 0){ 
            header ("location: index.php"); 
        } 
 
    } 
?> 
 
Auth.php 
<?php 
session_start(); 
 
if( !isset($_SESSION['login']) ){ 
    header ("location: prihlaseni.php"); 
    exit; 
} 
?> 


