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ABSTRAKT 

Diplomová práce má uživateli, prost�ednictvím webového rozhraní, nabídnout možnost 

p�ístupu do databází M�stské policie Kyjov. Databáze uchovávají informace o nalezených 

v�cech a  nahlášených ztrátách. Uživatel�m se informace zobrazují na základ� definova-

ných dotaz�, které jsou r�zné pro dané skupiny uživatel�. Zprost�edkování komunikace 

mezi internetovým prohlíže�em a databází je provád�no pomocí PHP skript�. 

 

Klí�ová slova: databáze, webové rozhraní, ztráty, nálezy, M�stská policie Kyjov   

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma work should offer the user a posibility of access to a database of MP Kyjov  

using the web interface.Databases keep information about lost properties and losses.  The 

information is displayed on the basis of defined inquires, which vary from  the group of 

users.Mediation of information between an internet viewer and  a database is carried out 

with a help of PHP scripts.  

 

Keywords: database, web interface, losses, findings, Kyjov town police 
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ÚVOD 

P�i výb�ru tématu diplomové práce jsem cht�l vytvo�it n�co, co bude p�ínosem a bude dále 

využíváno v praxi. Napadlo m� n�kolik možných témat, ale nakonec jsem vybral aplikaci, 

která bude navazovat na moji bakalá�skou práci. Bakalá�ská práce byla zam��ena na vytvo-

�ení nové webové prezentace M�stské policie Kyjov s d�razem kladeným na poskytnutí 

možnosti vzájemné komunikace M�stské policie Kyjov s ob�any. Tato práce m�la ohrom-

ný úsp�ch a proto mi bylo jasné, že bych m�l ob�an�m nabídnout n�jakou novou službu. 

P�i jejím výb�ru mi pomohli samotní ob�ané, kte�í své požadavky prezentovali práv� p�es 

webové stránky. Požadovali v nejv�tší mí�e možnost prohlédnout si seznam nalezených 

v�cí. S návrhem souhlasilo vedení m�stské policie spolu s p�edstaviteli m�sta Kyjov. Celý 

zám�r jsem p�edstavil paní Ing. Zdence Prokopové, CSc., která zám�r schválila s tím, že se 

rozší�í o možnost vkládání nahlášených ztrát. Výb�r zám�ru je popsán v teoretické �ásti 

diplomové práce. Dále tato �ást obsahuje návrh budoucího systému uložení a následného 

prezentování informací uživatel�m. Návrh p�edstavuje databázi uloženou na serveru, která 

bude obsahovat všechna pot�ebná data. Jednotlivá data budou uložena v tabulkách databá-

ze, podle toho, jaké záznamy popisují a také podle toho, jak moc jsou d�v�rná. Návrh se 

ješt� zabývá otázkou dotaz� na databázi, které budou kladeny jednotlivými skupinami uži-

vatel�. 

Praktická �ást diplomové práce již �eší samotný postup vytvo�ení kompletní databáze. 

Nejd�íve je databáze vytvo�ena a k ní uživatelské ú�ty s definovanými oprávn�ními. Ná-

sleduje vytvo�ení všech pot�ebných tabulek pro uložení informací o nálezech a ztrátách. 

Praktická �ást diplomové práce v kapitole �.5 se zabývá otázkou: „Jak �ešit propojení 

databáze s webovým rozhraním?“. Je zde popsán zp�sob komunikace databáze s webovým 

rozhraním prost�ednictvím skript� jazyka PHP. Nejprve je popsán zp�sob vytvo�ení 

p�ipojení k databázi pro jednotlivé skupiny uživatel�. Dále jsou definovány dotazy na 

databázi MySQL implementované do PHP skript� tak, aby je bylo možné vykonat 

z webového rozhraní. Je vytvo�en formulá� pro možnost nahlášení ztráty uživatel�m 

prost�ednictvím webové prezentace M�stské policie Kyjov. 

Záv�r práce je v�nován bezpe�nosti systému. Bezpe�nost je velmi d�ležitá, zvláš	 pokud 

jde o data, která by mohla být zneužita. Bohužel stoprocentn� bezpe�ný systém neexistuje, 

ale snažil jsem se vytvo�it práci tak, abych úto�níkovi práci v žádném p�ípad� neusnadnil.   
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 TEORETICKÁ �ÁST 
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1 ANALÝZA POŽADAVK� NA DATABÁZOVÝ SYSTÉM  

P�i návšt�v� webové prezentace M�stské policie Kyjov vám je nabídnuta možnost, vyjád�it 

se k jejímu obsahu a navrhnout nové podn�ty pro její rozší�ení. Prezentace je v provozu již 

tém�� dva roky a za tuto dobu bylo p�ijato n�kolik desítek návrh� a p�ipomínek na její ob-

m�nu a rozší�ení. Zhruba 70% podn�t� bylo jen upozorn�ní na r�zné nesrovnalosti v textu, 

nebo na lépe vystihující odkaz než byl p�vodní s danou problematikou. Zbývajících 30% 

podn�t� se týkalo nejr�zn�jšího rozší�ení prezentace. Nejv�tší �ást tvo�il požadavek na 

podrobn�jší popis výcviku služebních ps�, práci s nimi a možnost objednání ukázky vý-

cviku ps� p�ímo u objednatele. Tento požadavek musel být velitelem zamítnut, nebo	 

vytíženost služebních ps� a jejich psovod� je již tak velmi vysoká. Další p�ání uživatel� se 

týkala zve�ejn�ní našich pracovních zákrok�, spíše z oblasti t�ch zajímavých, výstižn�ji 

�e�eno úsm�vných. Tento požadavek se snažíme pr�b�žn� realizovat, s p�ihlédnutím 

k omezení, které nám ukládá zákon. Podstatn� zajímav�jší podn�ty byly z oblasti 

usnadn�ní nalezení v�cí, které lidé n�kde ztratily. Tyto podn�ty nebyly zastoupeny v tak 

velké mí�e jako p�edchozí. Je to dáno p�edevším tím, že ne každý se již s touto 

nep�íjemností setkal. V p�ípad� že ano, z�ejm� jej ani nenapadlo informovat se také na 

m�stské (obecní) policii v daném míst�. 

1.1 Podn�ty strážník� m�stské policie 

M�stská policie Kyjov, tak jako z�ejm� všechny ostatní obecní (m�stské) policie, skladuje 

nalezené v�ci v prostorech k tomu ur�ených. Tyto v�ci zajiš	ují p�ímo strážníci p�i pln�ní 

svých služebních povinností, ale ve v�tší mí�e jsou v�ci p�inášeny p�ímo ob�any m�sta, 

kte�í je p�inesou odevzdat jako nález. Nelezené v�ci se evidují v knize nález�, kde se spolu 

s p�id�lením eviden�ního �ísla p�ikládá podrobný popis nalezené v�ci. V�c je dále nafoce-

na a uložena do skladu. U v�cí kde je znám majitel (osobní doklady, registrované jízdní 

kolo, apod.) je majitel ihned vyrozum�n o jejím nalezení a vyzván k jejímu odb�ru. 

V p�ípad� v�cí kde tomu tak není, jsou v�ci po ur�itou dobu skladovány a po vypršení této 

doby jdou do ve�ejné dražby jak je stanoveno zákonem. V nejv�tším po�tu ze všech nale-

zených v�cí jsou zastoupeny jízdní kola. Jejich majitelé ve v�tšin� p�ípad� ani netuší, že je 

jejich kolo již nalezeno a oni si jej mohou jednoduše vyzvednout. Vydání majiteli je usku-

te�n�no na základ� p�edložení dokladu o nabytí jízdního kola, nebo p�i uvedení jeho 

podrobného popisu. Tento postup vydání se vztahuje na všechny nalezené v�ci. Všichni 
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strážníci M�stské policie Kyjov m�li prostor pro vyjád�ení svých návrh� a p�ipomínek na 

interních poradách m�stské policie, opakujících se  pravideln� n�kolikrát v roce. Interní 

porady probíhají za ú�asti p�edstavitel� m�sta Kyjova. Ti na základ� informací z besed s 

ob�any pojmenovaných: „Hovory s ve�ejností“, p�edložili své vlastní návrhy na rozší�ení 

webové prezentace M�stské policie Kyjov.  

1.2 Zhodnocení požadavk� a výb�r návrhu 

Všechny získané podn�ty, od samotných ob�an�, p�edstavitel� m�sta Kyjov, strážník� 

M�stské policie Kyjov a jejího velitele, byly n�kolikrát d�kladn� rozebrány a projednány 

se všemi stranami. Nejvíce hlas� se p�iklán�lo k volb� vytvo�ení databáze nalezených v�cí 

a jejímu zve�ejn�ní prost�ednictvím webového rozhraní na stránkách M�stské policie Ky-

jov. Pro tuto volbu nahrávala také okolnost, že všechny úložné prostory s nalezenými v�c-

mi jsou již dost zapln�né. Pro� tedy nenabídnout lidem možnost, jak získat své v�ci zp�t. 

Tento návrh jsem p�edložil své vedoucí diplomové práce Ing. Zdence Prokopové, CSc., 

jako možnost na rozší�ení webové prezentace M�stské policie Kyjov. Ta s volbou návrhu 

rozší�ení webové prezentace souhlasila a zárove
 navrhla dopln�ní databáze ješt� o mož-

nost vkládání nahlášených ztrát od jednotlivých uživatel�. Toto dopln�ní je velmi vhodné, 

jelikož je úzce spjato s vybraným návrhem. 
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2 NÁVRH STRUKTURY DATABÁZE 

Nejd�ležit�jším krokem v návrhu celé databáze, byla správná volba jednotlivých tabulek. 

Tabulka je základním stavebním kamenem pro budování celé databáze. Skládá se ze sloup-

c� a �ádk�. Tabulka nám popisuje n�jakou entitu. Jednotlivé �ádky tabulky, �íkáme jim 

záznamy, reprezentují prvky dané entity. Sloupce tabulky, neboli atributy (pole), volíme 

podle toho jaké vlastnosti nás o dané entit� zajímají. Každý �ádek tabulky obsahuje množi-

nu hodnot, které náleží konkrétním sloupc�m. Každá hodnota musí mít datový typ specifi-

kovaný pro daný sloupec.  

Dalším d�ležitým bodem návrhu databáze je p�edem dob�e promyslet jaké dotazy budeme 

asi na databázi klást. Jaké dotazy budou použity pro p�ehledné a efektivní vyhledávání 

informací z databáze. Jist� budou použity jiné dotazy pro b�žné uživatele a uživatele s p�í-

stupovými právy.  T�m bude zp�ístupn�n mnohem v�tší okruh informací z databáze a také 

poskytnuta možnost vkládání nových údaj� do databáze. Pro všechny tyto operace budou 

vytvo�eny pat�i�né dotazy, které by m�li efektivn� plnit zadané úkoly. Proto je nutné na-

vrhnout databázi tak, aby se p�i každém dotazu nemuselo prohledávat zbyte�n� velké 

množství informací uložených v databázi. 

Také prázdná pole v databázi nejsou vhodná. Není dobré pokud má pole v mnoha �ádcích 

tabulky prázdná místa, tedy žádnou (známou) hodnotu (hodnotu null). Pokud máme 

v databázi hodn� hodnot null, tak je to jednak plýtvání  místem a navíc to zp�sobuje potíže 

nap�íklad p�i provád�ní výpo�t� ve sloupci. Pokud uživatel uvidí v tabulce hodnotu null, 

nepozná, zda to znamená, že je daný atribut irelevantní, nebo zda je v databázi chyba, nebo 

zda prost� ješt� hodnota nebyla po�ízena. Použitím vyplývajících z velkého po�tu hodnot 

null se vyhneme, když zvolíme alternativní návrh databáze. Ve v�tšin� p�ípad� jde o zp�-

sob vytvo�ení další nové tabulky s pat�i�nými klí�i a relacemi. [4] 

Moje práce bude obsahovat databázi, která vyšla z návrh� všech stran jako nejžádan�jší. 

Bude se jednat o databázi pojmenovanou jako: „ztraty_nalezy“. Ješt� než budu moci data-

bázi vytvo�it, musím si nejd�íve nainstalovat pat�i�ný systém a p�ihlásit se do n�j jako uži-

vatel „root“. P�id�lím uživateli root heslo, protože p�i instalaci MySQL p�ihlašovací heslo 

není vytvo�eno. Dále vytvo�ím uživatelský ú�et „administrator“, kterému p�id�lím všechna 

práva. Je to z d�vodu, aby uživatel root nebyl využíván pro b�žné operace, ale jen pro 

správu databáze. Nakonec vytvo�ím uživatelské ú�ty pro samotné uživatele webových 
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stránek M�stské policie Kyjov. T�mto uživatel�m p�id�lím pot�ebná oprávn�ní, která jim 

umožní prohlížení informací z databáze M�stské policie Kyjov p�es webové rozhraní. Uži-

vatelské ú�ty budou t�i a budou se lišit  práv� p�id�lenými právy. To uživatel�m umožní 

provád�t v databázi rozdílné operace a prohlížení více �i mén� d�ležitých informací. První 

uživatelský ú�et pojmenuji: „vsichni“. Tento uživatel bude principu nejnižšího uživatel-

ského práva. Tedy nebude mít možnost provád�t žádné operace v databázi, jen mu bude 

povoleno prohlížení informací a to ješt� ze striktn� daných tabulek. Druhý uživatel již bu-

de mít práva rozší�en�jší, ale op�t nebude moci provád�t operace na databázi �i jednotli-

vých tabulkách. Bude mít oproti prvnímu uživateli možnost prohlížet data ze všech tabulek 

databáze. Tento ú�et bude pojmenován: „straznik“ a bude mu p�id�leno p�ihlašovací heslo. 

Posledním t�etím uživatelským ú�tem bude: „spravce“. Ten již bude mít možnost provád�t 

r�zné operace na databázi a jejích tabulkách. Prohlížení všech uložených informací 

v databázi je samoz�ejmé. Ú�et bude zabezpe�en p�ihlašovacím heslem. 

P�edem jsem kontaktoval technika serveru, kde je umíst�na webová prezentace M�stské 

policie Kyjov a domluvili jsme se na požadovaných službách. V mém p�ípad� se jednalo 

služby MySQL a PHP. Ob� dv� jsou serverem poskytovány a není pot�eba dodate�ná úpra-

va smlouvy mezi m�stem a poskytovatelem. Dohodli jsme se také s technikem na vytvo�e-

ní již zmín�ných uživatelských ú�t� a databázi, protože tato možnost je umožn�na jen ad-

ministrátorovi daného serveru. P�i p�íprav� mojí práce pracuji na svém stroji, proto jsem 

administrátorem sám. Jakmile budu mít práci p�ipravenu, bude p�enesena na server. 

2.1 Návrh tabulek 

Ve spojitosti s dob�e navrženými tabulkami se používá pojem: „Normální formy“. Správn� 

navržené tabulky spl
ují �ty�i základní normální formy: 

První nejjednodušší normální forma (1NF) �íká, že všechny atributy tabulky jsou atomické. 

Znamená to, že jsou dále již ned�litelné. 

Druhou normální formu (2NF) tabulka spl
uje, práv� když spl
uje 1NF a navíc každý atri-

but, který není primárním klí�em, je na primárním klí�i pln� závislý. To znamená, že se v 

�ádku tabulky nesmí objevit položka, která by byla závislá jen na �ásti primárního klí�e. 

Z definice vyplývá, že problém 2NF se týká jenom tabulek, kde volíme za primární klí� 

více položek než jednu. 
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Tabulka spl
uje t�etí normální formu (3NF), jestliže spl
uje 2NF a žádný atribut, který 

není primárním klí�em, není tranzitivn� závislý na žádném klí�i. Tranzitivn� závislý zna-

mená, že atribut1 je závislý na atributu2 a tento atribut2 je závislý na primárním klí�i. Po-

tom díky tranzitivit� dostaneme závislost atributu1 na primárním klí�i. 

Poslední formou je tzv. Boyce-Coddova normální forma (BCNF). Tabulka spl
uje BCNF, 

práv� když pro dv� množiny atribut� A a B platí, že B je závislé na A a zárove
 B není 

podmnožinou A, pak množina A obsahuje primární klí� tabulky. Tato forma zjednodušuje 

práci s tabulkami a pokud p�i tvorb� tabulek postupn� spl
ujeme 1NF, 2NF a 3NF, splní-

me i formu BCNF. [5] 

Dob�e navrhnout tabulky je klí�ový a d�ležitý úkol zejména z dlouhodobého hlediska. Po-

kud bychom v databázovém systému, který již bude b�žet v ostrém provozu nalezli chybu 

spo�ívající ve špatn� navržené databázi,  m�lo by to katastrofální d�sledky. 

Práv� proto jsem návrhu jednotlivých tabulek v�noval nejvíce �asu a úsilí. Postupn� vznik-

lo n�kolik verzí návrh� tabulek, které jsem n�kolikrát p�ehodnocoval a konzultoval s mojí 

vedoucí diplomové práce Ing. Zdenkou Prokopovou, CSc..  

Nejd�íve jsem si stanovil jaká data budou v databázi uložena. Zdrojem informací mi by-

ly vlastní pracovní zkušenosti, ale p�edevším p�ehled p�edchozích záznam� o ztracených a 

nalezených v�cech, nebo zví�atech. Všechny tyto data pot�ebné k identifikaci jednotlivých 

záznam� je nutné za�lenit do databáze. Jen tak m�že databáze sloužit svému ú�elu. 

Nyní, když mám nadefinována data pot�ebná pro databázi, musím je roz�lenit do jednotli-

vých tabulek databáze. Tyto data jsou dvojího typu. Jedny jsou ur�eny všem, �ekn�me že 

jsou ve�ejná a druhá jsou ur�ena jen pro oprávn�né osoby a ty budou soukromá. Roz�len�-

ní provedu takovým zp�sobem, aby data ve�ejná byla obsažena v jedné tabulce a data sou-

kromá byla obsažena v druhé tabulce. 

Jelikož je u n�kterých nález� �i ztrát popisných informací více než u jiných nap�. jízdní 

kolo,  je nutné vytvo�it tabulek více, ale op�t s rozd�lením na tabulky obsahující data ve-

�ejná a nebo data soukromá. Tyto tabulky budou obsahovat detaily k jednotlivým zázna-

m�m a budou tak dopl
ovat tabulky s všeobecnými informacemi, které jsou u jiných zá-

znam� dosta�ující. Tím se vyhneme vytvá�ení prázdných polí v databázi. P�i návrhu tabu-

lek jsem také dbal na dodržení všech normálních forem pro správné vytvo�ení tabulek. 
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Nakonec vznikla za p�isp�ní mojí vedoucí diplomové práce Ing. Zdenky Prokopové, CSc., 

kone�ná verze návrhu tabulek databáze. Databáze: „ztraty_nalezy“ bude obsahovat sedm 

tabulek s daty pot�ebnými pro identifikaci jednotlivých záznam�. �ty�i tabulky budou ur-

�eny pro záznamy s nálezy a t�i pro záznamy se ztrátami. D�vod je velmi prostý. Ztráty i 

nálezy obsahují stejný po�et popisných dat, vlastn� tém�� identický. Rozdíl je ale v tom, že 

informace o nálezech nemohou být zve�ejn�ny v takové mí�e, jako informace o ztrátách. 

Informace o nálezech musí být chrán�ny, aby nedošlo k jejich zneužití a vydání dané v�ci 

neoprávn�né osob�. Proto jsou jednotlivá data o nálezech rozd�lena do �ty� tabulek a jen 

dv� tabulky s daty budou ur�eny široké ve�ejnosti. Naproti tomu data o ztrátách budou 

široké ve�ejnosti zve�ejn�na ve velké mí�e a proto jen jedna tabulka ze t�í ur�ených pro 

záznamy ztrát bude obsahovat soukromá data. 

Tabulky pro záznamy popisující jednotlivé nálezy jsou následující: 

• nalezy_verejne 

Tabulka obsahuje sloupec s eviden�ním �íslem, které je jedine�né pro každý jednotlivý 

záznam. Dále sloupec s popisem dané v�ci, datumem nalezení v�ci a sloupcem p�i�azu-

jícím v�cem zna�ku podle jejich druhu. Tento sloupec se zna�kou je navíc indexován 

pro rychlejší vyhledávání v�cí požadovaného druhu. Tabulka obsahuje všeobecná data a 

je ur�ena široké ve�ejnosti. 

• nalezy_verejne_detail 

Tato tabulka obsahuje podrobn�jší informace o nalezených v�cech a dopl
uje tak p�ed-

chozí tabulku: „nalezy_verejne“. Tabulka op�t obsahuje sloupec s eviden�ním �íslem a 

dále následují sloupce s �íslem rámu a druhem jízdního kola. Jsou zde ješt� obsaženy 

sloupce s ozna�ením barvy nalezených v�cí a fotografií všech v�cí mimo jízdních kol. 

To je z d�vodu, že fotografie jízdních kol nebudou p�ístupny široké ve�ejnosti. 

• nalezy_soukrome 

Již z názvu tabulky vyplívá, že informace z této tabulky jsou ur�eny jen pro oprávn�né 

osoby. Tabulka je ur�ena pro všeobecné informace o nalezených jízdních kolech. 

V tabulce je op�t zastoupen sloupec s eviden�ním �íslem, typem, výrobcem, zna�kou a 

fotografií jízdního kola.  
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• nalezy_soukrome_detail 

Tabulka obsahuje podrobn�jší informace, které jsou soukromé. Pracovat s nimi mohou 

jen oprávn�né osoby. Tabulka obsahuje sloupec s eviden�ním �íslem, místem nálezu 

v�ci, jménem, p�íjmením, adresou a kontaktem na nálezce v�ci. Informace o nálezci 

nejsou povinné, ale dle zákona p�ísluší nálezci 10% z ceny nalezené v�ci. Tu by nálezci 

m�l vyplatit majitel v�ci, pokud se o ni p�ihlásí. N�kte�í nálezci peníze necht�jí, ale 

cht�jí být informováni o tom, zda v�c byla p�edána jeho majiteli. V tabulce jsou ješt� 

dva sloupce. Jeden s názvem specifický znak popisuje v�c, která má n�jaký jedine�ný, 

nebo neobvyklý znak. Nap�íklad ornament, samolepku, nápis atd.. Druhým a zárove
 

posledním sloupcem je stav. Tento sloupec uchovává informaci o aktuálním stavu nale-

zené v�ci. Zda se v�c nachází ve skladu nalezených v�cí, nebo zda již byla p�edána ma-

jiteli, nebo zda ji má již zamluvenou a nem�že se pro ni dostavit. 

Nyní si popíši tabulky, které obsahují záznamy o nahlášených ztrátách. Jde o tabulky: 

• ztraty_verejne 

Tabulka  všeobecn� popisuje nahlášené ztráty v�cí nebo zví�at. Je prakticky totožná 

s tabulkou: „nalezy_verejne“, jen je navíc dopln�na dalšími t�emi sloupci. Obsahuje te-

dy sloupec s eviden�ním �íslem, které je jedine�né pro každý jednotlivý záznam. Dále 

sloupec s popisem dané ztráty, datumem ztráty v�ci a sloupcem p�i�azujícím v�cem 

zna�ku podle jejich druhu. Tento sloupec je op�t indexován pro rychlejší vyhledávání. 

T�i p�idané sloupce rozši�ují tabulku o možnost vložení informace o barv�, specifickém 

znaku a fotografii ztracené v�ci nebo zví�ete. Informace v tabulce jsou ur�eny široké ve-

�ejnosti. 

• ztraty_verejne_detail 

Tato tabulka dopl
uje p�edchozí tabulku: „ztraty_verejne“ o podrobn�jší údaje o 

ztrátách a zárove
 její data jsou ur�ena k prohlížení všem. Tabulka obsahuje informace 

o ztracených jízdních kolech, ale v ur�itých p�ípadech m�že být použita i pro jiné ztrá-

ty. Obsahuje sloupce s eviden�ním �íslem, druhem, typem, �íslem rámu, výrobcem a 

zna�kou jízdního kola. 

• ztraty_soukrome 
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Informace z této tabulky jsou již ur�eny jen oprávn�ným osobám. Popisuje majitele 

ztracené v�ci nebo zví�ete. Obsahuje sloupce s eviden�ním �íslem, jménem, p�íjmením, 

bydlišt�m a kontaktem na majitele. Poslední sloupec tabulky popisuje stav ztráty. Tedy 

její uložení, vydání, nebo že nalezena nebyla. 

2.2 Návrh dotaz� na databázi 

Abychom mohli s databází pracovat, musíme si definovat dotazy. Dotazy se budou lišit 

podle toho kdo k databázi p�istupuje. Nejmenší oprávn�ní budou mít b�žní uživatelé, v�tší 

oprávn�ní budou mít uživatelé s p�ístupovými právy. Ti si budou moci prohlédnout prak-

ticky všechny informace uložené v databázi. A práv� k tomu je pot�ebné definovat dotazy, 

které uživatel�m uložené informace z databáze zobrazí.  

Pro první uživatelský ú�et, ozna�ený jako: „vsichni“, bude definován dotaz pro zobrazení 

záznam� v konkrétním �asovém období. Jednotkou pro zobrazení bude jeden kalendá�ní 

rok. Další definovaný dotaz bude možnost zobrazení jen ur�itého druhu v�ci, nap�. jízdní 

kolo, klí�e, ostatní. V p�ípad�, že uživatel zvolí položku jízdní kolo, bude mu ješt� nabíd-

nuta možnost hledání jízdního kola podle jím zadaného �ísla rámu, druhu a barvy jízdního 

kola. Implicitn� se tomuto uživateli budou zobrazovat data jen z tabulek ozna�ených jako 

ve�ejné. 

Všechny uvedené dotazy se vztahují k nalezeným v�cem. V p�ípad�, že si uživatel bude 

chtít prohlížet nahlášené ztráty, bude mít navíc pro položku jízdní kolo v�tší možnost hle-

dání dle parametr�. Bude mu nabídnuta možnost prohledat databázi podle zvoleného dru-

hu, typu, barvy, výrobce a zna�ky jízdního kola. Všechny ostatní dotazy vztahující se 

k nalezeným v�cem má samoz�ejm� k dispozici také. 

Uživatel s p�id�leným p�ihlašovacím heslem pod ozna�ením: „straznik“, bude mít možnost 

využívat všechny dotazy jako uživatel: „vsichni“. Navíc bude mít možnost hledat nalezená 

jízdní kola podle výrobce, zna�ky a typu. M�že si zobrazit informace o míst� nálezu a sa-

motném nálezci. Pro ztráty je vše identické, jen místo nálezce si zobrazí informace o maji-

teli ztracené v�ci nebo zví�ete. Implicitn� se tomuto uživateli budou zobrazovat informace 

ze všech tabulek databáze. 

T�etí uživatel ozna�ený jako: „spravce“, bude mít možnost využívat všechny definované 

dotazy a navíc možnost provád�t r�zné operace na databázi a jejích tabulkách.   
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3 VYTVO�ENÍ DATABÁZE 

Ješt� než se pustíme do samotného vytvo�ení databáze, bylo nutné provést nezbytné opera-

ce, bez kterých by vytvo�ení databáze nebylo možné. V první �ad� jde o instalaci MySQL. 

V mém p�ípad� pracuji na svém vlastním stroji a protože jsem provedl �istou instalaci je  

jediný uživatel, se kterým musím za�ít: „ROOT“. Pokud bych nebyl na svém vlastním 

stroji a nebo nebyl jeho administrátorem, musel bych požádat o vytvo�ení uživatelského 

ú�tu, pod kterým bych se do MySQL p�ihlásil. Administrátor také za nás musí vytvo�it 

databázi a v ní nadefinovat již zmín�né uživatelské ú�ty a jejich práva. Tato situace nasta-

ne p�i p�enosu databáze na webový server, s jehož administrátorem jsem již domluven. 

Také je velmi vhodné používat stejnou verzi MySQL na vlastním stroji p�i vytvá�ení data-

báze, jako je verze, kterou používá webový server, kde bude databáze umíst�na. Verzi 

MySQL a zárove
 také PHP m�žeme zjistit kontaktováním správce webu, nebo p�ímo 

PHP dotazem na webový server. Jak jsem již uvedl pracuji na vlastním stroji a jsem p�ihlá-

šen jako root. Po instalaci MySQL se vytvo�í tabulky privilegií a do nich je zaznamenán 

uživatel root, který má neomezená privilegia. Jeho heslo je ale prázdné a tak se m�že kdo-

koli p�ipojit jako root. Tento nebezpe�ný stav zm�ním p�íkazem: 

mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('heslo_roota') WHERE user='root'; 

mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

V prvním �ádku jsem p�id�lil heslo uživateli root. Protože se jednalo o p�ímý zápis do ta-

bulky privilegií, musím tyto tabulky znovu na�íst. To jsem provedl p�íkazem na druhém 

�ádku. Dále si vytvo�ím uživatele s neomezenými právy jako má root. Jde o to, že root by 

m�l být používán jen pro správu celé databáze. Vytvo�ení se provede:  

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO administrator@localhost IDENTIFIED BY 
'administratorovo_heslo' WITH GRANT OPTION; 

Uživatel se jmenuje „administrator“ s heslem „administratorovo_heslo“. Administrátor má 

dovoleno se p�ipojit jen z po�íta�e, na kterém b�ží MySQL server. To je ozna�eno 

"@localhost". P�id�lil jsem mu veškerá práva "ALL PRIVILEGES" na všechny databáze a 

všechny tabulky v nich obsažené "*.*". Volba WITH GRANT OPTION dává administrá-

torovi možnost ud�lovat svá vlastní práva jiným uživatel�m. Nyní se již p�ihlásím do sy-

tému jako nov� vytvo�ený uživatel administrator. Tyto kroky se shodují s kroky adminis-

trátora serveru kde bude databáze pozd�ji umíst�na. Samoz�ejm� by vše šlo ud�lat p�ímo 
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hned na webovém serveru, ale rozhodl jsem se pro tuto variantu. Nejprve musím tedy vy-

tvo�it databázi a nadefinovat jednotlivé uživatele, pro které bude databáze ur�ena.  

3.1 Vytvo�ení databáze, uživatel� a jejich práva 

Databázový systém MySQL umí podporovat mnoho rozdílných databází. Obvykle se pou-

žívá v jedné aplikaci jedna databáze. V mém p�ípad� se bude jednat také o jednu databázi 

s názvem: „ztraty_nalezy“. Pro vytvo�ení databáze použiji p�íkaz:  

mysql> CREATE DATABASE ztraty_nalezy DEFAULT CHARACTER SET latin2 
COLLATE latin2_czech_cs; 

mysql>USE ztraty_nalezy; 

P�íkaz vytvo�í databázi a zárove
 definuje její znakovou sadu latin2 se zp�sobem �azení 

dat latin2_czech_cs. To je d�ležitá v�c, nebo	 se zobrazením �eštiny jsou pom�rn� �asto 

problémy. Toto kódování jsem vybral zám�rn�. D�vodem je skute�nost, že webová pre-

zentace M�stské policie Kyjov používá práv� toto kódování textu.  

Druhým p�íkazem USE �íkám, že chci pracovat s databází „ztraty_nalezy“. 

Systém MySQL m�že mít mnoho uživatel�. Pro každého uživatele, který bude systém po-

užívat by m�l být vytvo�en ú�et a heslo. Heslo není povinné vytvá�et všem uživatel�m, ale 

doporu�uje se nastavit ho. Pro ú�ely webových aplikací bývá dobrým zvykem vytvo�it 

alespo
 jednoho uživatele na každou aplikaci. V databázi „ztraty_nalezy“ budou vytvo�eny 

t�i uživatelské ú�ty.  

Jedním z nejlepších rys� MySQL je, že obsahuje velmi sofistikovaný systém uživatelských 

práv. Uživatelské právo je oprávn�ní provád�t konkrétní �innost s konkrétním objemem a 

je vázáno na konkrétního uživatele. 

První uživatel bude principu nejnižšího uživatelského práva. Bude použit pro zvýšení bez-

pe�nosti systému. Tento uživatel bude mít nejnižší úrove
 práv, která mu ovšem ješt� 

umož
uje provést pat�i�ný úkol. Bude se jednat jen o možnost prohlížení informací a to 

ješt� ne všech. Vytvo�ím jej p�íkazem: 

mysql>GRANT SELECT ON ztraty_nalezy.nalezy_verejne, nalezy_verejne_detail, ztra-
ty_verejne, ztraty_verejne_detail  TO vsichni@"%"; 

Vytvo�il jsem uživatele „vsichni“, který má privilegium jen k prohlížení informací 

z databáze „ztraty_nalezy“ a to jen z tabulky „nalezy_verejne, nalezy_verejne_detail, ztra-

ty_verejne a ztraty_verejne_detail“, které pozd�ji vytvo�ím. Uživatel se m�že p�ihlásit 
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z kteréhokoli po�íta�e (@"%") bez zadávání p�ihlašovacího hesla. To jsem zám�rn� nena-

definoval, protože využívat tohoto uživatelského ú�tu budou b�žní návšt�vníci webové 

prezentace M�stské policie Kyjov a vypl
ování hesla není pot�ebné. Navíc toto heslo by 

muselo být na stránkách uvedeno. Tím by se stalo ve�ejným a ztratilo by sv�j smysl. 

 Druhý uživatel bude mít práva o n�co rozší�en�jší.  Op�t použiji p�íkaz GRANT: 

mysql>GRANT SELECT ON ztraty_nalezy.* TO straznik@"%" IDENTIFIED BY  

' straznikovo_heslo'; 

Tento uživatel s názvem „straznik“ již musí znát p�ihlašovací heslo, které jsem nadefinoval 

p�i vytvo�ení tohoto uživatele. Tím je mu umožn�no prohlédnout si všechny dostupné in-

formace ze všech tabulek obsažených v databázi „ztraty_nalezy“. Heslo pro p�ístup 

k tomuto uživatelskému ú�tu budou mít jen zam�stnanci M�stské policie Kyjov. 

V sou�asné dob� probíhají také intenzivní jednání se zástupci okolních obecních, m�st-

ských policií našeho regionu, které byly osloveny a projevily zájem o tento projekt. Jejich 

zam�stnanci by tak získali p�ístup k informacím, které budou uloženy v databázi.  

T�etí uživatel již bude mít práva velmi obsáhlá. Vytvo�ím uživatele: „spravce“ : 

mysql>GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, INDEX, ALTER, CREATE, 
DROP, FILE ON ztraty_nalezy.* TO spravce@"%" IDENTIFIED BY 'spravce_heslo'; 

Tento t�etí uživatelský ú�et poskytuje možnost prohlížení, vkládání, upravování, odstra
o-

vání, vytvá�ení a na�ítání dat ze soubor�. Op�t je opat�en p�ihlašovacím heslem a možností 

p�ihlásit se z kteréhokoli po�íta�e. Tento ú�et bude ur�en pro vybraného zam�stnance 

M�stské policie Kyjov, který bude mít databázi na starosti. Tuto volbu jsem zvolil z d�vo-

du, že ne každý zam�stnanec je natolik databázov� gramotný, aby nemohl zp�sobit její 

poškození. 

3.2 Tabulky databáze 

Jak jsem již napsal v jedné z p�edchozích kapitol, nejd�ležit�jším krokem v návrhu celé 

databáze je správná volba tabulek. Tabulka je základním stavebním kamenem pro budová-

ní celé databáze. Pokud tedy již mám tabulky navrženy, mohu je vytvo�it v mojí databázi. 

Databáze „ztraty_nalezy“ bude obsahovat sedm tabulek, které jsem navrhl v p�edchozí 

kapitole. Abych si ud�lal p�edstavu jak budou tabulky vypadat ud�lám si jednoduchý mo-

del tabulek v p�ehledném grafickém provedení. Nejprve se zam��ím na tabulky popisující 

nelezené v�ci. 
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První pod názvem: „nalezy_verejne“ 

 Tabulka 1: nalezy_verejne 

evc popis Datum vec 

150-07 jízdní kolo 2007.04.02 k 

151-07 pen�ženka 2007.04.07 p 

152-07 svazek klí�� 2007.04.17 kl 

153-07 okapní plech 2007.04.25 os 

 

Její vytvo�ení provedu p�íkazem jehož syntaxe je následující: 

CREATE TABLE nalezy_verejne (evc VARCHAR (10) NOT NULL PRIMARY KEY, popis 
VARCHAR (60), datum DATE, vec ENUM ('k', 'p', 'kl', 'os'), INDEX (vec)); 

V p�íkaze pro vytvo�ení tabulky „nalezy_verejne“ vidíme jak jsou jednotlivé údaje zadá-

vány. Nejprve je tabulka pojmenována a v závorce pak jsou nadefinovány jednotlivé její 

sloupce. Dále vidíme, že každý sloupec má za svým názvem uveden sv�j datový typ. Ten 

je samoz�ejm� r�zný podle toho, jaká data bude sloupec obsahovat. N�které sloupce obsa-

hují také další up�es
ující parametry. Jde o parametr NOT NULL, který se používá tam, 

kde pot�ebujeme, aby v každé bu
ce byla zadána n�jaká hodnota. PRIMARY KEY-takto 

ozna�ený sloupec bude sloužit jako primární klí�, tj. bude nám jedine�ným zp�sobem 

identifikovat záznamy v tabulce. Datový typ ENUM nám dává možnost p�edem nadefino-

vat pole prvk�, které mohou být vkládány do sloupce. Datový typ VARCHAR je oby�ejný 

�et�zec znak� a datový typ DATE nám umož
uje zadávat datum nálezu v po�adí "rok-

m�síc-den".  Naposled bych se zmínil o termínu INDEX. Ten je vázán na zadaný sloupec a 

tím m�žeme jakoby „rozt�ídit“ jednotlivé položky uložené v tabulce do zvolených oddíl�. 

Tabulka „nalezy_verejne“ má tyto oddíly �ty�i. Jedná se o oddíl: „jízdní kolo“ ozna�eno 

jako (k), dále „pen�ženka (p)“, „klí�e (kl)“, „ostatní (os)“. Tyto oddíly nebyly zvoleny 

náhodou. Vyplynulo to z víceletého p�ehledu o tom, jaké jsou nej�ast�jší nálezy evidovány 

na M�stské policii Kyjov. Tímto indexováním dochází k jednoduššímu hledání v databázi. 

Nap�íklad pokud bude chtít uživatel zobrazit jen jízdní kola, nemusejí se prohledávat 

všechny záznamy v databázi, ale sta�í zobrazit jen položky indexovány pod ozna�ením (k). 

 Druhou tabulkou databáze je: „nalezy_verejne_detail“  

 Tabulka 2: nalezy_verejne_detail  
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evc druh barva cislo_ramu foto_ostatni 

150-07 pánské modré xxxyyxxx - 

151-07 dámské hn�dá - 151-07.jpg 

152-07 - zelené,modré - 152-07.jpg 

153-07 - m�d�ná - 153-07.jpg 

 

Syntaxe p�íkazu pro její vytvo�ení je následující: 

CREATE TABLE nalezy_verejne_detail (evc VARCHAR (10) NOT NULL PRIMARY KEY, 
druh ENUM ('dámské', 'pánské', 'd�tské'), barva VARCHAR (60), cislo_ramu VARCHAR 
(20),  foto_ostatni VARCHAR (15)); 

V p�íkaze pro vytvo�ení tabulky vidíme stejné datové typy jaké byly použity u vytvo�e-

ní p�edchozí tabulky. Ve sloupci: „foto_ostatni“ budou uloženy názvy fotografií všech 

nalezených v�cí mimo jízdních kol. Samotné fotografie budou uloženy v adresá�i na serve-

ru a bude na n� vytvo�en odkaz práv� pomocí jejich názv� z tabulky. M�žeme si také 

všimnout, že u sloupce: „cislo_ramu“ je použit datový typ VARCHAR, což je �et�zec zna-

k�. D�vodem pro tento krok byla skute�nost, že se v �íslech rám� jízdních kol vyskytují i 

písmena. 

T�etí tabulkou k popisu nález� je: „nalezy_soukrome“ 

 Tabulka 3: nalezy_soukrome 

evc typ 
vyrob-

ce_znacka 
foto 

150-07 trek favorit 150-07.jpg 

154-07 silni�ní velamos 154-07.jpg 

 

Op�t uvedu syntaxi pro vytvo�ení tabulky v MySQL: 

CREATE TABLE nalezy_soukrome (evc VARCHAR (10) NOT NULL PRIMARY KEY, typ 
VARCHAR (20), vyrobce_znacka VARCHAR (40),  foto VARCHAR (15)); 

V p�íkaze pro vytvo�ení tabulky se nám neobjevil žádný nový datový typ. Tabulka je ur�e-

na k popisu nalezených jízdních kol. Její obsah si smí prohlížet jen oprávn�ný uživatel, 

který zná p�ihlašovací heslo. V tabulce jsou umíst�ny názvy fotografií nalezených jízdních 

kol. Je nutné je zabezpe�it proti neoprávn�nému použití cizích osob, protože vydání jízd-
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ního kola je v n�kterých p�ípadech podmín�no jen jeho detailním popisem. A to by m�la 

osoba, po shlédnutí fotografie jízdního kola, velmi zjednodušené. 

Poslední �tvrtou tabulkou popisující nálezy je: „nalezy_soukrome_detail“ 

 Tabulka 4: nalezy_soukrome_detail 

evc misto_nalezu nalez_jm nalez_prij nalez_kon 
spec_zna

k 

stav 

150-07 Kollárova Petr Pan 777888999 nálepka sklad 

151-07 TGM Tomáš Fuk 518555333 ornament vydáno 

 

CREATE TABLE nalezy_soukrome_detail (evc VARCHAR (10) NOT NULL PRIMARY 
KEY, místo_nelezu VARCHAR (30), nalez_jm VARCHAR (15), nalez_prij VARCHAR (15), 
nalez_kon VARCHAR (20), spec_znak VARCHAR (40), stav ENUM ('sklad', 'vydáno', 'za-
mluveno', 'vy�azeno')); 

P�íkaz obsahuje nám již známé datové typy. Tabulka je zam��ena na osobu, která je nález-

cem v�ci a souhlasila s uvedením osobních údaj� a kontaktem pro možné pozd�jší vyrov-

nání s majitelem v�ci. V tabulce je také zaevidováno místo nálezu v�ci a sou�asný stav 

nalezené v�ci. Tedy zda je v�c uložena ve skladu, nebo již byla vydána majiteli. M�že také 

dojít k jejímu vy�azení dle p�íslušných zákon�. 

Nyní p�istoupím k dalším tabulkám, které jsou v databázi: „ztraty_nalezy“ obsažené. Jde o 

tabulky, které popisují nahlášené ztráty v�cí nebo zví�at. Tabulky jsou celkem t�i. 

První z nich je tabulka: „ztraty_verejne“ 

 Tabulka 5: ztraty_verejne 

evc popis datum vec 
barva spec_zna

k 

foto 

200-07 jízdní kolo 2007.05.02 k modrá nálepka 200-07.jpg 

201-07 pen�ženka 2007.05.07 p hn�dá ornament 201-07.jpg 

202-07 
svazek klí-

�� 
2007.05.17 kl 

zelená p�ív�šek - 

203-07 telefon 2007.05.25 os �erná - 203-07.jpg 

204-07 fretka 2007.05.30 zv 
hn�dá bílé b�i-

cho 

204-07.jpg 
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CREATE TABLE ztraty_verejne (evc VARCHAR (10) NOT NULL PRIMARY KEY, popis 
VARCHAR (60), datum DATE, vec ENUM ('k', 'p', 'kl', 'os', 'zv'), barva VARCHAR (20), 
spec_znak VARCHAR (30),  foto VARCHAR (15), INDEX (vec)); 

Tabulka obsahuje všechny sloupce jako tabulka: „nalezy_verejne“ a navíc je dopln�na 

sloupci barva, specifický znak a fotografií v�ci nebo zví�ete. Všechny datové typy jsme si 

již p�edstavili u p�edchozích tabulek. Jedna zm�na tu ovšem oproti tabulce: „nale-

zy_verejne“ je. Jde o sloupec v�c, kde je p�idána zna�ka pro ozna�ení zví�at „zv“. Je to 

op�t z d�vodu rychlejšího vyhledávání v databázi, proto je i tento sloupec indexován. 

Ozna�ení pro zví�ata se v tabulce pro nálezy nevyskytuje z d�vodu, protože zví�ata nelze 

jednoduše skladovat n�kde ve sklad�. M�stská policie Kyjov má za�ízení, do kterého je 

možné do�asn� umístit zab�hlé psy, ale jen maximáln� na dobu jednoho až t�í dn�. Poté 

jsou p�evezena do útulku pro psy. Po tuto krátkou dobu je majiteli umožn�no vyzvednout 

si svého psa p�ímo na M�stské policii Kyjov. V opa�ném p�ípad� je odkázán na útulek. 

Druhou tabulkou popisujícím ztráty je: „ztraty_verejne_detail“ 

 Tabulka 6: ztraty_verejne_detail 

evc druh Typ cislo_ramu 
vyrob-

ce_znacka 

200-07 pánské Trek xxxyyxxx weekend 

205-07 dámské Silni�ní xyxxyyxx eska 

206-07 d�tské MTB yxxxyxxx velamos 

 

Syntaxe p�íkazu pro její vytvo�ení: 

CREATE TABLE ztraty_verejne_detail (evc VARCHAR (10) NOT NULL PRIMARY KEY, 
druh ENUM ('dámské', 'pánské', 'd�tské'), typ VARCHAR (20), cislo_ramu VARCHAR (20),  
vyrobce_znacka VARCHAR (30)); 

Tabulka dopl
uje p�edchozí tabulku: „ztraty_verejne“ o n�které up�es
ující údaje týkající 

se jízdních kol. Ob� dv� tabulky jsou p�ístupny široké ve�ejnosti. Je to z d�vodu, aby sami 

uživatelé mohli být nápomocni p�i hledání r�zných v�cí, nebo zví�at. 

Poslední tabulkou je. „ztraty_soukrome“ 

 Tabulka 7: ztraty_soukrome 

evc maj_jm maj_prij maj_obec maj_ulice maj_cp maj_kon stav 
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200-07 Petr Pan Kyjov Husova 155 777888999 nalezeno 

201-07 Tomáš Fuk Ježov 
- 247 

518555333 
nenaleze-

no 

 

CREATE TABLE ztraty_soukrome (evc VARCHAR (10) NOT NULL PRIMARY KEY, 
maj_jm VARCHAR (15), maj_prij VARCHAR (15), maj_obec VARCHAR (20), maj_ulice 
VARCHAR (20),  maj_cp VARCHAR (10), maj_kon VARCHAR (20), stav ENUM ('naleze-
no', 'nenalezeno')); 

Tabulka obsahuje informace o majiteli v�ci nebo zví�ete, které se ztratilo. Tato data mají 

soukromí charakter a proto jsou ur�ena jen oprávn�ným osobám. V posledním sloupci ta-

bulky jsou indikovány aktuální stavy jednotlivých ztrát.  

Tabulka: „ztraty_soukrome“ je poslední t�etí tabulkou popisující nahlášené ztráty a záro-

ve
 poslední tabulkou celé databáze: „ztraty_nalezy“.  

3.3 P�íkaz SELECT 

Aby databáze mohla fungovat a být využívána k ú�elu, pro který byla vytvo�ena, musí 

existovat n�co, co nám uložená data zobrazí v podob�, jaké si budeme p�át. Tím je v SQL 

p�íkaz: „SELECT“. Tento p�íkaz se používá k získávání dat z tabulek databáze výb�rem 

�ádk� odpovídajících specifikovaným kritériím výb�ru. Existuje mnoho cest a zp�sob�, jak 

používat p�íkaz SELECT. Základní zápis tohoto p�íkazu je: 

SELECT položky  FROM tabulky  WHERE podmínka  GROUP BY typ_skupiny  HAVING 
where_definice  ORDER BY typ_�azení  LIMIT limitní_kritéria; 

Jak vidíme, v základním zápise p�íkazu SELECT je hned n�kolik klauzulí. Ne vždy je za-

pot�ebí využít všechny spíše naopak. I v mém p�ípad� nebude zapot�ebí použít všechny 

klauzule v p�íkazu SELECT vyjmenované. Za klí�ovým slovem SELECT pod ozna�ením: 

„položky“ mohu vypsat jednotlivé sloupce, které požaduji pro zobrazení. Místo vypisování 

sloupc�, mohu také použít operátor, jehož zástupný symbol je: „ * “. Tento symbol zastu-

puje všechny sloupce ve zvolené tabulce, nebo tabulkách. Tabulky se vypisují za klauzulí 

FROM. Nyní mám specifikováno jak se vybírají sloupce z tabulek. Te� ukáži jak vybrat 

ur�ité �ádky z tabulky. Pokud totiž zadám symbol „*“ pro zápis sloupc� a vyberu, z které 

tabulky, zobrazí se nejen všechny sloupce tabulky, ale také všechny její �ádky. Chci-li tedy 

p�istupovat jen k ur�ité podmnožin� �ádk� tabulky, použiji klauzuli WHERE. Klauzule 

WHERE specifikuje kritéria, která se mají použít pro výb�r ur�itých �ádk�. Uvedu p�íklad: 
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SELECT *  FROM nalezy_verejne  WHERE evc = 150.07; 

Tento p�íkaz mi vybere všechny sloupce z tabulky: „naxezy_verejne“, ale pouze ty �ádky, 

které mají ve sloupci: „evc“ hodnotu: „150.07“. Jelikož je sloupec: „evc“ v tabulce: „nale-

zy_verejne“ zárove
 primárním klí�em, vybere nám p�íkaz pouze jeden �ádek tabulky 

s hodnotou: „150.07“ ve sloupci: „evc“. Tato podmínka se bude v mých definicích dotaz� 

vyskytovat nej�ast�ji. Pro klauzuli WHERE existuje ješt� n�kolik dalších porovnávacích 

operátor� než je rovnost: „=“. Jsou to v�tší: „>“, menší: „<“, v�tší nebo rovno: „>=“, nebo 

také není rovno: „!=“. Operátor� je samoz�ejm� mnohem více. Mohu také použít n�kolik 

kritérií v podmínce WHERE sou�asn� a spojit je pomocí AND a OR. Op�t p�íklad: 

SELECT *  FROM nalezy_verejne  WHERE evc = 150.07 or 151.07; 

P�íkaz vybere všechno jako v p�edchozím p�íkaze, jen s tím rozdílem, že vybere dva �ádky, 

které mají ve sloupci: „evc“ hodnotu: „150.07, nebo 151.07“. Ovšem pokud existují. 

Pom�rn� �asto se mi bude hodit klauzule LIMIT a ORDER BY. Tyto klauzule jsou ur�eny 

pro se�azení výsledk� dotazu. Jist� by se mi nelíbilo, kdyby mi na stránce vysko�ilo n�ko-

lik desítek �ádk� záznam� a navíc zp�eházené. Chci p�eci uživatele zaujmout ne odradit, 

proto jim záznamy uspo�ádám do �itelné podoby. Uvedu p�íklad: 

SELECT nv.*, nvd.*  FROM nalezy_verejne as nv, nalezy_verejne_detail as nvd  WHERE 
nv.evc = nvd.evc ORDER BY nv.datum DESC LIMIT 0, 15; 

Tento dotaz postupn� rozeberu. Nejprve za�nu druhou položkou p�íkazu, klauzulí FROM. 

Zde zadávám, které tabulky mají být použity pro dotaz a zárove
 je tabulkám p�i�azena 

zkratka tzv. ALIAS, pod kterou je tabulka definována. Tato pom�cka usnad
uje práci, 

která by byla p�i psaní zvlášt� dlouhých názv� tabulek. Využiji tuto pom�cku i já a budu ji 

používat i v dalších definicích dotaz�. Takže zp�t k dotazu. Chci zobrazit všechny sloupce 

z tabulek nv a nvd. Podmínkou WHERE vytvo�ím spojení tabulek na rovnost (proberu 

v následující kapitole). Klauzule ORDER BY mi umožní zobrazení �ádk� získaných 

z dotazu v konkrétním po�adí. Tato schopnost se hodí pro získání dob�e �itelného výsled-

ku. Jelikož chci, aby �ádky byly vybrány podle datumu od nejnov�jších po nejstarší zá-

znamy, použiji klauzuli ORDER BY na sloupec datum v tabulce nv. Klí�ové slovo DESK 

specifikuje �azení záznam� sestupn� podle datum�. Poslední klauzulí dotazu je LIMIT. 

Tato klauzule se hojn� používá pro vytvá�ení webových aplikací. Ur�uje, které �ádku vý-

sledku dotazu mají být vypsány na výstup. Má dva parametry. První �íslo ur�uje �ádek, od 

kterého se má za�ít a druhé kolik �ádk� se má vrátit. �ádky jsou �íslovány od nuly, tzn. že 

první �ádek výstupu má �íslo nula. 
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3.3.1 Spojování tabulek 

�asto budu pot�ebovat odpov�� z databáze, pro kterou bude t�eba použít data ze dvou 

a více tabulek. To se stane nap�íklad v p�ípad�, že si budu chtít zobrazit popis nalezených 

v�cí, který je v tabulce: „nalezy_verejne“, a k nim zobrazit detaily nálezu z tabulky: „nale-

zy_verejne_detail“. Abych mohl dát všechny informace dohromady, musím využít opera-

ce, které se �íká: „spojení“, anglicky: „join“. Znamená to jednoduše, že spojím dv� a více 

tabulek dohromady tak, abych dodržel relace jejich dat. A�koli je spojování tabulek po-

jmov� jednoduché, ve skute�nosti je to jedna z nejsložit�jších �ástí SQL. V MySQL je 

implementováno n�kolik r�zných typ� spojení tabulek, které se užívají v rozdílných p�ípa-

dech. Ukáži to na p�íkladu: 

SELECT nalezy_verejne.*  FROM nalezy_verejne,  nalezy_verejne_detail  WHERE nale-
zy_verejne_detail.cislo_ramu = '88B88' and nalezy_verejne_detail.evc = nale-
zy_verejne.evc; 

V p�íkaze definuji zobrazení všech sloupc� z tabulky: „nalezy_verejne“. Dále jsem zadal 

dv� tabulky: „nalezy_verejne a nalezy_verejne_detail“. Tabulky jsem odd�lil �árkou, �ímž 

jsem specifikoval jejich spojení. Tomuto typu spojení se �íká: „úplné spojení (full join), 

nebo také kartézský sou�in“. Toto spojení jakoby spojí ob� tabulky do jedné velké, aby 

každý �ádek velké tabulky obsahoval všechny možné kombinace �ádk� obou p�vodních 

tabulek. Dostanu tak tabulku, která má všechny �ádky tabulky: „nalezy_verejne“ zkombi-

nované se všemi �ádky z tabulky: „nalezy_verejne_detail“. To v mnohých p�ípadech nedá-

vá p�íliš smysl. V�tšinou chci vid�t jen ty �ádky, které sob� odpovídají. Toho jsem dosáhl 

umíst�ním podmínky spojení v klauzuli WHERE. To je speciální typ podmín�ného výrazu, 

který vysv�tluje, které atributy tvo�í vztah mezi dv�ma tabulkami. Tím podmín�ným výra-

zem je: „nalezy_verejne_dedail.evc = nalezy_verejne.evc“. Výraz �íká MySQL, aby se do 

výsledné tabulky zahrnuly jen ty �ádky tabulky: „nalezy_verejne_detail“, kde sloupec: 

„evc“ odpovídá sloupci: „evc“ z tabulky: „nalezy_verejne“. P�idáním spojovací podmínky 

do dotazu jsem zm�nil typ spojení na jiný, kterému se �íká: „spojení na rovnost“, anglicky: 

„equi-join“. Upln� stejný význam, ale jednodušší zápis má spojení: „inner join“. Jde o 

vnit�ní spojení a provede stejný výb�r jako spojení na rovnost [7].  

SELECT nalezy_verejne.*  nalezy_verejne_detail.*  FROM nalezy_verejne inner join na-
lezy_verejne_detail on nalezy_verejne_detail.evc = nalezy_verejne.evc; 
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Ovšem ani toto spojení mi neprovede výb�r, který pot�ebuji. Spojení mi provede výb�r jen 

t�ch záznam�, které se nachází zárove
 v obou tabulkách. Tedy mají ve sloupci: „evc“ 

stejnou hodnotu. Pokud tedy budu mít v tabulce: „nalezy_verejne“ záznam, který již nebu-

de dopln�n v tabulce: „nalezy_verejne_dedail“, p�íkaz jej v�bec nevybere a nem�že být 

zobrazen uživateli. Tento problém �eší vn�jší spojení. Toto spojení m�že být levé, nebo 

pravé: „left join, right join“. 

SELECT nalezy_verejne.* nalezy_verejne_detail.*   FROM nalezy_verejne_detail left join 
nalezy_verejne on nalezy_verejne.evc = nalezy_verejne_detail.evc; 

P�íkaz je zcela totožný s p�edešlým, jen je upraveno spojení tabulek na: „left join“. Tím 

docílím toho, že mi p�íkaz vybere i ty záznamy, kterou jsou jen v jedné tabulce.  

V databázi budu také definovat dotazy, které budou provád�t výb�r z více tabulek než 

dvou. Spojení provedu úpln� stejn�, protože vždy budu spojovat dvojice tabulek. Postupn� 

tak spojím všechny tabulky. Jednotlivá spojení p�itom v�bec nemusí být stejná. Mohu na-

p�íklad dv� tabulky spojit pomocí vnit�ního spojení a t�etí tabulku p�ipojit pomocí vn�jšího 

spojení. Pro kontrolu je dobrým pravidlem, že po�et spojení je o jednu menší než po�et 

tabulek, které spojuji. 

SELECT nalezy_verejne.*  nalezy_verejne_detail.*  nalezy_soukrome_detai.*  FROM na-
lezy_verejne inner join nalezy_verejne_detail on nalezy_verejne.evc = nale-
zy_verejne_detail.evc left join nalezy_soukrome_detail on nalezy_verejne.evc = nale-
zy_soukrome_detail.evc; 

Spojení tabulek je v rela�ních databázích velmi d�ležitým prvkem. Podcen�ní této operace 

m�že zp�sobit velké problémy a uživatele taková databáze jist� nezaujme. Proto jsem zvo-

lil tento obsáhlejší rozbor problému: „spojování tabulek“. V práci budu používat vn�jší 

spojení. 
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4 PROPOJENÍ P�ES WEBOVÉ ROZHRANÍ 

V této kapitole se budu zabývat propojením databáze: „ztraty_nalezy“ s webovou prezen-

tací M�stské policie Kyjov. V n�kolika bodech nyní stru�n� nastíním, jak celá komunikace 

funguje. 

Z postupu vy�izování dotazu na databázi je vid�t, že tím prost�edníkem mezi webovou 

prezentací a databází je PHP. PHP je opravdu motor, který b�ží na serveru a zpracovává 

jednotlivé skripty. 

 

 

 

 

 

1) Internetový prohlíže� vyšle požadavek http na konkrétní stránku. Nap�íklad uživatel 

m�že zažádat pomocí formulá�e HTML o vyhledání všech nalezených jízdních kol, 

které jsou uloženy v databázi: „ztraty_nalezy“. Výsledná stránka se bude jmenovat na-

p�íklad: „ hledej_jizdnikolo.php“. 

2) Webový server p�ijme žádost o soubor hledej_jizdniholo.php, na�te soubor a p�edá ho 

PHP ke zpracování. 

3) „Hnací motor“, neboli engine, PHP za�ne zpracovávat skript. Ve skriptu je obsažen 

p�íkaz pro p�ipojení k databázi a k vykonání n�jakého dotazu (vyhledání jízdních kol). 

PHP otev�e p�ipojení k serveru MySQL a odešle pat�i�ný dotaz. 

4) MySQL server p�ijme dotaz, zpracuje ho a odešle výsledek (seznam jízdních kol) zp�t 

PHP. 

5) PHP dokon�í zpracování skriptu, což v�tšinou zahrnuje zformátování výsledku dotazu 

v úhlednou stránku HTML. Ta se poté vrátí webovému serveru. 

6) Webový server p�edá HTML zp�t internetovému prohlíže�i, �ímž se seznam jízdních 

kol dostane k uživateli.  
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4.1 Základy databázových dotaz� z webového rozhraní 

Ve skriptech p�istupujících k databázi z webového rozhraní se budu držet následujících 

krok�: 

4.1.1 Otestování a odfiltrování vstupních dat 

Nejprve za�nu odstran�ním prázdných znak�, které by mohl uživatel necht�n� vložit na 

za�átek a na konec termínu, který hodlá hledat. Toho docílím aplikováním funkce trim( ) 

na prom�nnou zastupující vložený termín. Ozna�ím si ji $hledejtermin. Zápis je: 

$hledejtermin = trim ($hledejtermin); 

Dalším krokem je kontrola, zda uživatel v�bec n�jaký termín k vyhledávání zadal. Jen zd�-

razním, že tuto kontrolu je nutné provád�t vždy až po odstran�ní prázdných polí z konc� 

prom�nné $hledejtermin. Pokud bych tyto kroky prohodil, mohla by nastat situace, kdy by 

termín nebyl prázdný, ale byl by to prázdný znak a ten by byl odstran�n funkcí trim(). 

V tomto p�ípad� by nebyla vyvolána zpráva o chybném vypsání termínu. Zápis: 

if (!$hledejtermin  !$hledejtyp) 

{ 

echo „Neuvedli jste všechny informace pot�ebné ke hledání. Vra�te se prosím zp�t a 
zkuste to znovu.“;  

exit; 

} 

V zápise jsem uvedl i novou prom�nnou $hledejtyp, která zastupuje jednu z hodnot formu-

lá�ové zna�ky SELECT v HTML. Tento údaj bude vždy zadán, ale pro� jej testuji? D�vod 

je jednoduchý. V budoucnu se m�že stát, že pro p�ístup do databáze m�že být využíváno 

více než jedno rozhraní. Také je dobré zkontrolovat data z bezpe�nostních d�vod�, protože 

uživatelé p�istupují k databázi z r�zných míst. 

1) Otestování a odfiltrování dat p�icházejících od uživatele 

2) Z�ízení p�ipojení k pat�i�né databázi 

3) Položení dotazu 

4) Zpracování výsledk� 

5) Zobrazení výsledk� uživateli 
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Pokud budu zpracovávat n�jaké datové vstupy ze strany uživatele, je d�ležité odfiltrovat 

p�ípadné �ídící znaky. K tomu se používají dv� funkce addslashes( ) a stripslashes( ).  

Jakmile vytvo�íme pro databázi webové rozhraní, je možné, že uživatel p�i vkládání infor-

mací o jízdním kole vloží i n�který z �ídících znak�. Pro vkládání dat do databáze se pou-

žívá funkce addslashes( ) a pokud data z databáze na�ítám použiji funkci stripslashes( ). 

Uvedu op�t zápis: 

$hledejtermin = addslashes ($hledejtermin); 

$hledejtermin = stripslashes ($hledejtermin); 

Ješt� zmíním funkci htmlspecialchars( ). Tato funkce se používá na zakódování znak�, 

které mají v HTML speciální význam. Použitím této funkce eliminuji potíže, které by moh-

li pozd�ji vzniknout. 

4.1.2 Z�ízení p�ipojení k databázi 

P�ipojení k databázi se provádí op�t pomocí funkcí. Jednou z nich je funkce mys-

ql_pconnect( ). Funkce má následující prototyp: 

int mysq`_pconnect ( [string host [:port] [:/socketpath] ], 

   [string user], [string password] ); 

Obvykle je nutné zadat hostitele, na kterém b�ží server MySQL, uživatelské jméno pro 

p�ihlášení a heslo zadaného uživatele. Vše je volitelné. Pokud n�kterou položku vynechám, 

bude použita standardní. Funkce v p�ípad� úsp�chu vrací identifikátor p�ipojení k databázi 

MySQL, nebo hodnotu FALSE v p�ípad� neúsp�chu. 

Alternativní funkcí k funkci mysql_pconnect( ), je funkce mysql_connect( ). Rozdíl mezi 

nimi spo�ívá v tom, že mysql_pconnect( ) vrací persistentní (trvalé) p�ipojení k databázi. 

B�žné p�ipojení k databázi bude uzav�eno v okamžiku, kdy provád�ní skriptu skon�í, nebo 

v p�ípad�, že skript zavolá funkci mysql_close( ). Persistentní p�ipojení z�stává otev�ené i 

po ukon�ení  b�hu skriptu a funkcí mysql_close( ) se zav�ít nedá. 

Pro� bychom ale takové p�ipojení m�li chtít? Uv�domme si, že vytvo�ení každého p�ipoje-

ní má jistou režii a spot�ebuje ur�itý �as. Pokud se zavolá funkce mysql_pconnect( ), auto-

maticky ješt� p�ed pokusem o nové p�ipojení zkontroluje, zda již nebylo otev�eno persis-

tentní p�ipojení. Pokud tomu tak je, dá p�ed otev�ením nového p�ednost p�ipojení starému. 

Tím šet�í �as a vytížení serveru. Po�et sou�asn� otev�ených p�ipojení k MySQL je limito-

vaný. Smyslem tohoto omezení je, aby nové žádosti o p�ipojení byly rad�ji zamítnuty, než 
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aby došlo k zahlcení prost�edk� na serveru nebo p�ípadn� dokonce pádu celého systému. 

Na druhou stranu v dnešním typickém prost�edí vícevláknových server� je �as pot�ebný 

pro vykonání funkce mysql_connect( ) zanedbatelný. 

4.1.3 Položení dotazu 

Nejprve je zapot�ebí vybrat databázi, se kterou budeme pracovat. V p�edchozí kapitole 

jsem používal pro výb�r databáze v MySQL p�íkaz: 

mysql>USE ztraty_nalezy; 

Pokud nyní chci otev�ít spojení z webového rozhraní, musím to samoz�ejm� ud�lat také. 

Provedu to pomocí PHP voláním funkce mysql_select_db( ). V mém p�ípad� bude zápis: 

mysql_select_db( 'ztraty_nalezy'); 

Funkce mysql_select_db( ) má následující prototyp: 

int mysql_select_db( string database [, resource database_connection] ); 

Pokusí se dát do užívání databázi uvedenou jako první argument. Voliteln� si m�žu také 

zadat identifikátor p�ipojení (v tomto p�ípad� $db), pokud ho chci konkrétn� specifikovat. 

V p�ípad�, že identifikátor neuvedu, použije se p�ipojení, které bylo otev�ené naposled. 

Není-li otev�ené žádné p�ipojení, bude otev�eno standardní, stejn� jako kdybychom použili 

funkci mysql_connect( ). 

Dotazy se vykonávají pomocí funkce mysql_query( ). Ješt� p�ed použitím této funkce je 

dobré si jednotlivé dotazy sestavit. Uvedu p�íklad: 

$query = '' SELECT * FROM ztraty_nalezy WHERE ''.$hledejtyp. '' like ' % 
''.$hledejtermin. '' % ' ''; 

Tímto dotazem hledám zadanou hodnotu $hledejtermin ve specifikované položce $hledej-

typ. Výraz LIKE jsem použil protože hledám shodu se vzorem, nikoli na rovnost. 

Te�, když mám dotaz vytvo�en, mohu jej položit. 

$hledej_jizdnikolo = mysql_query( $query ); 

Funkce mysql_query( ) použiji ješt� pro specifikování zp�sobu kódování p�íkaz� mezi kli-

entem a serverem. Z hlediska databáze je PHP klient. Proto musí klient posílat p�íkazy ve 

stanoveném kódování, které požaduje server. Pokud mi požadované kódování serveru ne-

vyhovuje, m�žu nastavit svoje vlastní pomocí p�íkazu SET NAMES. To provedu následov-

n�: 
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mysql_query(''SET NAMES ' latin 2' ;'' ); 

Tímto p�íkazem donutím server komunikovat s klientem kódováním latin2. 

Funkce mysql_query( ) má následující prototyp. Takto zadám dotaz, který se má spustit. 

resource mysql_query( string query [, resource database_connection] ); 

Funkce vrací identifikátor výsledku (umožní tím zpracování výsledku dotazu) v p�ípad� 

úsp�šného provedení a hodnotu FALSE v p�ípad� selhání. Identifikátor výsledku si uložím, 

abych mohl s výsledkem n�co d�lat. Uložil jsem ho do prom�nné: „$hledej_jizdnikolo“. 

4.1.4 Zpracování výsledk� a zobrazení uživateli 

Existuje mnoho funkcí, které r�znými zp�soby umož
ují p�ístup k výsledk�m pomocí 

identifikátoru výsledku. Identifikátor výsledku je klí�em pro p�ístup k žádnému, jednomu, 

nebo více �ádk�m vrácených zadaným dotazem. Použiji funkci mysql_num_rows ( ). Tato 

funkce mi vrátí po�et �ádk� ve výsledku dotazu. Identifikátor výsledku ji p�edám následu-

jícím zp�sobem. 

$radky_jizdnikolo = mysql_num_rows($hledej_jizdnikolo); 

Tento krok je užite�ný, pokud chci zpracovávat nebo zobrazit výsledky. Vím kolik �ádk� 

je a m�žu jimi procházet.  

for ($i = 0;  $i < $radky_jizdnikolo; $i ++) 
{ 
 $zaznam = mysql_fetch_array($hledej_jizdnikolo); 
} 

V každém pr�chodu cyklem for je použita funkce mysql_fetch_array( ), která zpracuje 

každý �ádek sady výsledk� a vrátí ho jako asociativní pole, kde má každá položka sv�j 

odpovídající klí� a uloží jej do prom�nné $zaznam.  Pokud ve výsledku nejsou žádné �ád-

ky, cyklus se v�bec nebude provád�t.  

Mohu použít i jinou techniku zpracování výsledk� s použitím cyklu while. Tato metoda 

nezat�žuje tolik databázi, jelikož nepo�ítá p�edem všechny �ádky výsledku.  

 while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($hledej_jizdnikolo)) echo $zaznam["evc"]." 
".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]."".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"]." 
".$zaznam["foto"]."<BR>\n"; 

Cyklus while jednoduše probíhá dokud neprojde všechny �ádky výsledku. V jednom cyklu 

je �ádek zpracován a uložen jako asociativní pole a navíc je zrovna zobrazen uživateli po 

jednotlivých položkách p�íkazem echo a od�ádkován. Funkce mysql_num_rows( ) zde mo-

hu využít v podmínce if, ve které zjistím zda není výsledek nulový. V p�ípad� že tomu tak 
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je, mohu uživatele informovat o tom, že jeho výb�ru neodpovídá žádný záznam. �asto je 

pro uživatele matoucí, že po zadání dotazu nedostane žádný výsledek. Proto si m�že mys-

let, že žádný takový záznam neexistuje, nebo že systém nefunguje. Použití je spíše 

v p�ípadech, kdy uživateli nabídnu možnost hledat záznamy dle jeho zadaných údaj�. Zde 

se mohu domnívat, že ve výsledku výb�ru bude jen jeden záznam, nebo žádný. Potom kód 

m�že vypadat následovn�: 

$radky_jizdnikolo = mysql_num_rows($hledej_jizdnikolo); 
if ($radky_jizdnikolo==0)  
{ 
echo “Záznam nenalezen“; 
exit; 
} 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 { 
 echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"].""; 
 if($zaznam["foto"]!=null) echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto"]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
 echo "<BR>\n"; 
} 

Skript jsem ješt� doplnil zobrazením výsledk� pomocí cyklu while. Pokud prom�nná $rad-

ky_jizdnikolo neobsahuje žádný záznam, je s tím uživatel seznámen a skript dále nepokra-

�uje. V opa�ném p�ípad� jsou uživateli zobrazeny záznamy pomocí cyklu while. Ten je 

navíc dopln�n podmínkou if, která zobrazí odkaz na fotografii záznamu, pokud existuje. 

Tento zp�sob zobrazení budu používat v p�ípadech, ve kterých budu chtít umožnit uživate-

li zobrazení fotografií k daným záznam�m. 

4.2 Vytvo�ení p�ipojení k databázi 

Jelikož je p�ipojení k databázi n�co, co budu ve skriptech mnohokrát používat, vytvo�ím si 

p�eddefinovaný soubor s konstantami. Tento soubor poté jednoduše vložím do skriptu kde 

jej budu pot�ebovat. Výhod této metody využiji jen v p�ípadech, kdy se budu p�ihlašovat 

do databáze jako uživatel s nejnižší úrovní práv ozna�eného jako: „vsichni“. Tento uživatel 

nemá nadefinované p�ihlašovací heslo, proto nefiguruje ani v souboru, který si nazvu: „p�i-

pojeni.php“. 

<?php 
if($_SERVER["SERVER_ADDR"]=="localhost") 
{ 
  define("SQL_HOST","localhost"); 
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  define("SQL_DBNAME","ztraty_nalezy"); 
  define("SQL_USERNAME","vsichni"); 
} 
else 
{ 
  define("SQL_HOST","mysql.dat.cz"); 
  define("SQL_DBNAME","ztraty_nalezy"); 
  define("SQL_USERNAME","vsichni"); 
}  
?> 

Tento soubor mi definuje p�ihlašovací údaje a databázi, se kterou chci pracovat. Soubor 

navíc obsahuje prom�nnou prost�edí: $_SERVER, pomocí níž zjistím kde práv� kód b�ží 

a podle toho mi funkce: if vybere ty správné p�ihlašovací údaje. Toto provedení jsem zvolil 

z toho d�vodu, že dané vývojové prost�edí mám doma na svém po�íta�i a reálná aplikace 

bude b�žet na serveru poskytovatele. 

Celé p�ipojení k databázi uživatele: „vsichni“ potom bude vypadat následovn�: 

<?php 
include("pripojeni.php"); 
mysql_pconnect(SQL_HOST, SQL_USERNAME) or die("Nelze se p�ipojit k MySQL: 
".mysql_error()); 
mysql_select_db(SQL_DBNAME) or die("Nelze vybrat databázi: ". mysql_error());     
?> 

Direktivou include jsem vložil do skriptu nadefinované konstanty, které jsou použity pro 

vytvo�ení trvalého p�ipojení k databázi funkcí mysql_pconnect( ). Ošet�il jsem také mož-

nost výskytu chyb. První je, kdyby se nepoda�ilo p�ipojit k databázi a druhá se týká výb�ru 

databáze. V obou p�ípadech jsem použil p�íkaz die, který p�eruší b�h provád�ného skriptu. 

Na tento p�íkaz je t�eba dát si pozor. Protože pokud by tento skript byl vložen ješt� do ji-

ného skriptu, ukon�í b�h i tohoto rodi�ovského skriptu. P�íkaz die skript ukon�í, ale ješt� 

zobrazí text následující za ní. Funkce mysql_error( ) vypíše chybovou hlášku z MySQL. 

S p�ipojením k databázi, pod uživatelským ú�tem ozna�eným jako: „straznik“, to bude 

trochu složit�jší. Tento uživatel již má oprávn�ní k prohlížení všech informací uložených 

v databázi, tedy i neve�ejných, a proto je tento ú�et zabezpe�en p�ihlašovacím heslem. Aby 

se uživatel mohl k databázi p�ipojit pod tímto uživatelským ú�tem, musí se nejprve identi-

fikovat zadáním p�ihlašovacího jména a hesla. To uživateli umožním vložením formulá�e 

do stránky webové prezentace M�stské policie Kyjov v sekci: „Ztráty a nálezy“. Data 

z formulá�e bude zpracovávat skript PHP a v p�ípad� správn� vložených dat, vytvo�í p�ipo-

jení k databázi pod tímto uživatelským ú�tem.  



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2007 35 

 

Formulá� bude obsahovat t�i pole. Do jednoho se bude zadávat jméno, do druhého heslo 

a t�etím se budou data odesílat. Kód tohoto formulá�e je: 

<FORM METHOD=“post“ ACTION="prihlaseni_straznik.php"> 
Jméno:<INPUT TYPE=“text“ NAME="jmeno"> 
Heslo:<INPUT  TYPE=“password“ NAME="heslo"> 
<INPUT TYPE=“submit“ VALUE="P�ihlásit"> 
</FORM> 

 

 

 Obrázek 1: formulá� pro p�ihlášení 

Než vytvo�ím skript, který bude data z formulá�e zpracovávat, chci poukázat na n�která 

úskalí. Tím hlavním je, že protokol http je bezstavový. Znamená to, že v protokolu není 

nijak zabudované, jak uchovávat stav mezi dv�ma transakcemi. Když uživatel požaduje 

n�jakou stránku, a pak jinou, neposkytuje http žádnou možnost, jak bychom mohli zjistit, 

že oba požadavky p�išli od stejného uživatele. V tomto p�ípad� by se uživatel musel p�i-

hlásit pokaždé, pokud by cht�l p�ejít na jinou chrán�nou stránku. V takovém p�ípad� by-

chom z�ejm� neusp�li. Možné �ešení tohoto problému je v použití cookies nebo sessions. 

Cookies jsou relativn� složité. Server je musí vygenerovat a poslat prohlíže�i, který je ná-

sledn� posílá zase zp�t na server. Sessions jsou p�ímo na serveru a nemusí se p�eposílat 

tam a zp�t. Není to tak úpln� pravda. Op�t se posílají data mezi serverem a prohlíže�em, 

ale jen identifika�ní �íslo sessions. Toto �íslo se m�že vkládat p�ímo do URL adresy, nebo 

posílat pomocí cookies. Vkládání identifika�ního �ísla do adresy není p�íliš bezpe�né, pro-

to se jeví jako nejlepší možnost vzájemného využití sessions a cookies. Bohužel i tato va-

rianta má slabinu. Pokud bude mít uživatel zakázáno p�ijímat cookies, nebude moci server 

p�edat prohlíže�i uživatele identifika�ní �íslo sessions a tím se uživatel nedostane na za-

bezpe�ené stránky. V mém p�ípad� to problémem nebude a proto zvolím tuto metodu. 

Sessions je vlastn� mechanismus, který �ídí PHP. Pokud PHP dostane p�íkaz k vytvo�ení 
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sessions, zjistí nejprve, zda již sessions neb�ží. Pokud ne, tak ji vytvo�í, pokud ano tak se 

p�ipojí. PHP ji p�id�lí identifika�ní �íslo a vyhradí si n�kde místo pro ukládání. Od tohoto 

kroku si programátor m�že zvolit libovolné prom�nné, které m�že registrovat do sessions. 

Vše je uloženo p�ímo na serveru a ten si pak jejich obsah pamatuje mezi stránkami. M�-

žeme si nakonfigurovat uložení sessions i do databáze, ale z�stanu u serveru. Sessions pak 

m�žu kdykoli ukon�it. Když tak neud�lám, zruší se zav�ením prohlíže�e. 

Nyní se vrátím k p�ipojení k databázi pod uživatelským ú�tem: „straznik“. Skript, který 

bude vložená data do tohoto formulá�e zpracovávat, jsem pojmenoval: „prihlase-

ni_straznik.php“.  

<?php 
sessions_start( ); 
if (isset ($HTTP_POST_VARS ["jmeno"] ) && isset ($HTTP_POST_VARS ["heslo"] ); 
{ //uživatel práv� zadal data 
$jmeno = ($HTTP_POST_VARS ["jmeno"] ); 
$heslo = ($HTTP_POST_VARS ["heslo"] ); 
$jmeno = addslashes( trim ($jmeno)); 
$heslo = addslashes( trim ($heslo)); 
mysql_connect("mysql.dat.cz", $jmeno, $heslo) or die("Špatn� zadané jméno nebo heslo. 
Vra�te se zp�t a zkuste se p�ihlásit znovu); 
mysql_select_db("ztraty_nalezy") or die("Nelze vybrat databázi: ". mysql_error()); 
sessions_register ("opravneny_uzivatel"); 
$_sessions ["opravneny_uzivatel"] =  $jmeno; 
} 
?>  

Tímto pom�rn� jednoduchým skriptem p�ipojím uživatele k databázi. Samoz�ejm� pokud 

zadá správné p�ihlašovací údaje. Ve skriptu je úvodem vytvo�ena sessions a provedena 

kontrola, zda uživatel n�jaká data zadal. V p�ípad� že ano, jsou tato data odfiltrována od 

prázdných a hlavn� �ídících znak�. Poté jsou takto ošet�ená data použita pro vytvo�ení p�i-

pojení k databázi. Pokud nejsou data pravdivá, je skript okamžit� ukon�en. V p�ípad� 

správnosti dat je p�ipojení vytvo�eno a skript pokra�uje dál k výb�ru databáze. I v tomto 

okamžiku bude skript okamžit� ukon�en nedojde-li k výb�ru databáze: „ztraty_nalezy“.V 

opa�ném p�ípad� je databáze vybrána a následuje zaregistrování prom�nné do sessions. 

Hned poté je této nové prom�nné p�i�azeno identifika�ní �íslo uživatele. Od tohoto oka-

mžiku mohou být uživateli zobrazeny chrán�né informace. V p�ípad�, že si uživatel chce 

zobrazit chrán�né informace na jiné stránce, nemusí se znovu p�ihlašovat jako na první 

stránce. Tato druhá stránka obsahuje skript, který uživatele prov��í automaticky sám, a je-
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li uživatel �ádn� p�ihlášen, zobrazí mu informace na požadované stránce. Kód skriptu je 

následující: 

<?php 
sessions_start( ); 
if (isset ($_sessions ["opravneny_uzivatel"])) 
{ 
echo "Jste p�ihlášeni jako: ".$_sessions ["opravneny_uzivatel"]." <BR />"; 
echo "<a href = "odhlasit.php">Odhlásit</a><BR />"; 
} 
else 
{ echo "<P>Nejste p�ihlášeni.</P>"; 
echo "<a href = "prihlaseni_straznik.php">Musíte se p�ihlásit</a>"; } 
?>  // následují chrán�né informace 

Skript op�t vytvo�í sessions, pokud již neb�ží a zkontroluje zda sessions obsahuje registro-

vaného uživatele. To prov��í kontrolou prom�nné $_sessions ["opravneny_uzivatel"]. Po-

kud tomu tak není, oznámí uživateli že není p�ihlášen a odkáže ho na stránku 

s p�ihlášením. Skript obsahuje ješt�  �ást, ve které �ádn� p�ihlášenému uživateli, zobrazí 

jméno, pod kterým je p�ihlášen a nabídne možnost odhlášení. Odhlášení uživatele je pro-

vedeno automaticky p�i zav�ení internetového prohlíže�e, nebo práv� nabídnutou možností 

ve skriptu. Zde se skript odkazuje na druhý skript pojmenovaný: „odhlasit.php“. 

<?php 
sessions_start( ); 
$stary_uzivatel = $_sessions ["opravneny_uzivatel"]; 
unset ($_sessions ["opravneny_uzivatel"]); 
sessions_destroy( ); 
?> 
<HTML> 
<BODY> 
<H1>Odhlášení</H1> 
<?php 
if (! empty ($stary_uzivatel)) 
echo "Byli jste odhlášeni." <BR />"; 
else 
 echo "<P>Nebyli jste p�ihlášeni, proto jste nemohli být odhlášeni.</P>"; 
?> 
<a href = "index.php">Zp�t na domovskou stránku</a> 
</BODY> 
</HTML> 

Na za�átku skriptu je op�t sessions vytvo�ena v p�ípad� že již neb�žela. Následuje uložení 

hodnoty z prom�nné $_sessions ["opravneny_uzivatel"] do nov� vytvo�ené prom�nné 

$stary_uzivatel. Poté je zrušena registrace prom�nné $_sessions ["opravneny_uzivatel"] a 

zlikvidována sessions. Poté obeznámím uživatele o tom, že byl odhlášen, nebo že odhlášen 
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být nemohl, protože v�bec p�ihlášen nebyl. To pro p�ípad, že se uživatel na tuto stránku 

dostal n�jak jinak. 

Samotné p�ihlášení uživatele do systému je tímto vy�ešeno. Je tu ale ješt� jedna d�ležitá 

v�c. P�enos informací od uživatele k serveru není nijak zabezpe�en, proto m�že kdokoli 

tuto komunikaci odposlouchávat a p�ijít tak k p�ihlašovacím údaj�m oprávn�ného uživate-

le. Proto použiji protokol SSL (Secure Socket Layer). Protokol byl vyvinut firmou Netsca-

pe pro zajišt�ní bezpe�né komunikace mezi webovými servery a webovými prohlíže�i. 

Protokol SSL je všeobecn� podporován. V�tšina webových server� má SSL p�ímo imple-

mentován, nebo jej p�ijímá jako dopl
kový modul. Webové prohlíže�e mají funkci SSL 

zabudovanou tém�� všechny. Webový prohlíže� se nejd�íve spojí protokolem http s bez-

pe�ným webovým serverem, dojde k úvodní komunikaci, kdy se SSL „domluví“ 

s prohlíže�em na shod� konkrétních v�cí, jako jsou prokázání totožnosti a šifrování. Celá 

procedura navázání spojení se m�že protáhnout, protože p�i ní dochází k �ad� úkon�. Jde 

p�edevším o vygenerování kvalitních náhodných dat, dešifrování digitálních certifikát�, 

vygenerování klí�� a použití kryptografie ve�ejných klí��. Výsledky jsou ukládány do vy-

rovnávací pam�ti, takže pokud si prohlíže� se serverem vym�
ují více bezpe�nostních 

zpráv, není pot�eba provád�t úvodní domluvu op�tovn�. Nyní již m�že dojít k bezpe�nému 

p�enosu jednotlivých dat. Data jsou ješt� p�ed odesláním upravena a zašifrována. Komuni-

kace pomocí protokolu SSL je bezpe�ná, nicmén� dosti �asov� i výkonov� náro�ná. Proto 

tuto zabezpe�enou komunikaci prohlíže�e a serveru použiji jen p�i p�enose p�ihlašovacích 

údaj�. 

4.3 Vytvo�ení dotaz� z webového rozhraní 

O dotazech na databázi MySQL jsem již mluvil n�kolikrát. Nyní se budu zabývat dotazy, 

které jsou zadávány uživateli p�ímo z webového rozhraní. MySQL dotazy sami o sob� 

z webového rozhraní fungovat nebudou. Zprost�edkovatelem se v tomto kroku stává PHP. 

Skripty PHP zprost�edkují p�enos mezi webovým rozhraním a databází MySQL uloženou 

na serveru. Samotné MySQL dotazy jsou do t�chto PHP skript� zakomponovány. 

Nejprve za�nu vytvo�ením dotaz� pro uživatele, kte�í se budou p�ipojovat do databáze pod 

uživatelským ú�tem ozna�eným jako: „vsichni“, a budou chtít zobrazit záznamy o naleze-

ných v�cech. První dotaz bude implicitní, který se provede ješt� d�íve než si to v�bec uži-

vatel sta�í uv�domit. Tento dotaz se za�ne provád�t v okamžiku, kdy uživatel klikne na 
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stránku webové prezentace M�stské policie Kyjov v sekci: „Ztráty a nálezy“. Automaticky 

se zobrazí výsledek dotazu se všemi záznamy o nálezech, se�azenými podle datumu od 

nejnov�jšího po nejstarší záznam. Záznamy nebudou zobrazeny všechny zárove
, nýbrž po 

patnácti což nám umožní klauzule LIMIT. V PHP terminologii se tomuto kroku �íká strán-

kování. Kód tohoto skriptu je: 

<?php 
define("RADKU",15); 
include("pripojeni.php"); 
mysql_pconnect(SQL_HOST, SQL_USERNAME) or die("Nelze se p�ipojit k MySQL: 
".mysql_error()); 
mysql_select_db(SQL_DBNAME) or die("Nelze vybrat databázi: ". mysql_error());     
if (!isset ($_GET["celkem"]))   //zde zjistím kolik záznam� bude celkem 
  { 
    $vysledek=mysql_query("select count(*) as pocet from nalezy_verejne"); 
    $zaznam=mysql_fetch_array($vysledek); 
    $celkem=$zaznam["pocet"]; 
  } 
 else  { $celkem=$_GET["celkem"];  } 
 if ($celkem>RADKU) 
 { if (!isset($_GET["od"])) $od=1; else $od=$_GET["od"]; 
mysql_query(''SET NAMES ' latin 2' ;'' ); 
$vysledek=mysql_query("SELECT nv.evc, datum, popis, nvd.druh, barva, foto_ostatni  
FROM nalezy_verejne as nv left join nalezy_verejne_detail as nvd on nv.evc = nvd.evc 
ORDER BY nv.datum DESC "."LIMIT ".($od-1).", ".RADKU);   
// zde je vložený MySQL dotaz, záznamy se uloží do prom�nné $vysledek 
 echo"Záznam�:".$od."-"; 
 echo (($od+RADKU-1)<=$celkem)?($od+RADKU-1):$celkem; 
 echo " z celkem $celkem&nbsp;&nbsp;&nbsp;"; 
 //za�átek - vytvo� odkaz pouze pokud nejsme na za�átku 
 if ($od==1) echo "Za�átek&nbsp;|&nbsp;"; 
else echo "<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp; od=1\"> 
Za�átek</a>&nbsp;|&nbsp;"; 
 //zp�t - vytvo� odkaz pouze pokud nejsme v prvních RADKU 
 if ($od<RADKU) echo "P�edchozí&nbsp;|&nbsp;";  
 else echo "<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp; od=".($od-
RADKU)."\">P�edchozí</a>&nbsp;|&nbsp;"; 
 //další – vytvo� odkaz pouze pokud nejsme v posledních RADKU 
 if ($od+RADKU>$celkem) echo "Následující&nbsp;|&nbsp;";  
 else echo "<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp; od=".($od+ 
RADKU)."\">Následující</a>&nbsp;|&nbsp;"; 
 //poslední - to je posledních (zbytek po d�lení RADKU) záznam� 
 if ($od>$celkem-RADKU) echo "Konec&nbsp;<BR>"; 
 else echo "<ahref=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp; od= 
".($celkem-$celkem%RADKU+1)."\">Konec</a><BR>"; 
  } 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
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 { 
 echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"].""; 
 if($zaznam["foto_ostatni"]!=null)echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto_ostatni"]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
 echo "<BR>\n"; 
} 
?> 

Tímto pom�rn� dlouhým skriptem docílím toho, aby se mi záznamy zobrazovali jen po 

patnácti najednou a na následující �i p�edchozí záznamy byl vytvo�en odkaz. Tento soubor 

si nazvu: „Ndotaz_implicitni_vsichni.php“ a budu jej používat i dále v následujících dota-

zech. Bude zapot�ebí vždy jej trochu poupravit. Jednak samotný MySQL dotaz, který do 

skript� budu vkládat a jiné p�ihlašovací údaje, p�jde-li o uživatele s v�tším oprávn�ním.  

Budu pokra�ovat dál ve vytvá�ení dotaz� pro uživatelský ú�et ozna�ený jako: „vsichni“. 

Po zobrazení webové stránky s p�edešlým skriptem bude uživateli nabídnuta možnost spe-

cifikovat výb�r záznam� podle �asového období (rok) a zárove
 podle druhu v�ci, kterou 

chce zobrazit (jízdní kolo, klí�e, pen�ženka a ostatní). Tuto možnost uživateli nabídnu op�t 

pomocí formulá�e. 

<FORM METHOD=“post“ ACTION="Ndotaz_ObdobiVec_vsichni.php"> 
Vyber období:  
<SELECT NAME="obdobi"> 
 <OPTION VALUE="">Vše 
 <OPTION VALUE="2007">2007 
 <OPTION VALUE="2006">2006 
</SELECT> 
Vyber v�c: 
<SELECT NAME="vec"> 
 <OPTION VALUE="">Vše 

<OPTION VALUE="k">Jízdní kolo 
 <OPTION VALUE="kl">Klí�e 
 <OPTION VALUE="p">Pen�ženka 
 <OPTION VALUE="os">Ostatní 
</SELECT> 
<INPUT TYPE=“submit“ VALUE="Zobraz"> 
</FORM> 
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 Obrázek 2: formulá� pro specifikaci období a v�ci 

Podobný formulá� budu používat �ast�ji jen bude dopln�n o jiné volby a nebo jiné druhy 

formulá�ových polí. Vždy ale p�jde o to, dát uživateli možnost vložit ur�itá data, na zákla-

d� kterých se poté provede p�íslušný dotaz na databázi. Skript, který bude zpracovávat data 

z výše uvedeného formulá�e se jmenuje: „Ndotaz_ObdobiVec_vsichni.php“ a jeho kód je: 

$vec = trim ($vec); $vec = addslashes ($vec); 
$obdobi = trim ($obdobi); $obdobi = addslashes ($obdobi); 
$vysledek=mysql_query("SELECT nv.evc, datum, popis, nvd.druh, barva, foto_ostatni  
FROM nalezy_verejne as nv left join nalezy_verejne_detail as nvd on nv.evc = nvd.evc 
WHERE nv.vec=' ".$vec. " ' and nv.YEAR(datum)=' ".$obdobi." ' ORDER BY nv.datum 
DESC "."LIMIT ".($od-1).", ".RADKU); 
if (mysql_num_rows($vysledek)==0) echo "Nebyl nalezen žádný záznam"; exit; 
 endif; //pokud nejsou žádné záznamy skript je ukon�en 

Samoz�ejm� tento kód není celý. Je zobrazena jen ta �ást, která musela být upravena oproti 

d�íve uvedenému skriptu: „Ndotaz_implicitní_vsichni.php“. Jedná se o úpravu samotného 

dotazu, kdy do podmínky WHERE byly p�idány položky, které zp�sobí zobrazení požado-

vaných záznam�. Vše ostatní z�stává zachované jako v p�vodním skriptu. 

Posledním dotazem, kterým bude moci disponovat uživatel p�ihlášený pod uživatelským 

ú�tem ozna�eným jako: „vsichni“, bude možnost vyhledat jízdní kolo podle uživatelem 

zadaného �ísla rámu. Pokud uživatel v p�edchozí nabídce zvolil pro vyhledávání položku 

jízdní kolo, bude mu na následné stránce se zobrazenými záznamy jízdních kol nabídnuta 

možnost, hledání jízdního kola p�ímo podle �ísla jeho rámu. Do p�ipraveného pole uživatel 

zadá �íslo rámu jízdního kola, které hledá a MySQL dotaz pomocí skriptu PHP prohledá 

databázi, jestli v ní není takový záznam uložen. Formulá� bude mít jen pole pro zadání 

�ísla rámu a druhé pole pro odeslání informací. Bude použita prom�nná: „$cislo“, která 

bude odpovídat hodnot� zadané do formulá�ového pole s názvem: „cislo“. Skript který 

bude data zpracovávat bude následující: 

<?php 
$cislo = trim ($cislo); $cislo = addslashes ($cislo); 
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if ( empty ($cislo)) echo "Nezadali jste žádnou hodnotu"; exit; 
 endif;  //ošet�il jsem vstupní data od uživatele 
include("pripojeni.php"); 
mysql_pconnect(SQL_HOST, SQL_USERNAME) or die("Nelze se p�ipojit k MySQL: 
".mysql_error()); 
mysql_select_db(SQL_DBNAME) or die("Nelze vybrat databázi: ". mysql_error()); 
mysql_query(''SET NAMES ' latin 2' ;'' ); 
$vysledek=mysql_query("SELECT nv.evc, datum, popis, nvd.druh, barva, cislo_ramu 
FROM nalezy_verejne as nv left join nalezy_verejne_detail as nvd on nv.evc = nvd.evc  
WHERE nvd.cislo_ramu=' ".$cislo." '; 
if (mysql_num_rows($vysledek)==0) echo "Nebyl nalezen žádný záznam"; exit; 
 endif; //pokud nejsou žádné záznamy skript je ukon�en 
while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)) echo $zaznam["evc"]." 
".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]."".$zaznam["druh"]." 
".$zaznam["barva"]."".$zaznam["cislo_ramu"]; 
?> 

Soubor s tímto skriptem si pojmenuji: „Ndotaz_cislo_vsichni.php“. Všechny dosud vytvo-

�ené dotazy se týkaly hledání informací v tabulkách se záznamy o nalezených v�cech. Ny-

ní se podíváme na dotazy, které budou prohledávat tabulky se záznamy o nahlášených ztrá-

tách. Op�t se budu v�novat uživatelskému ú�tu: „vsichni“. Implicitní dotaz se bude prová-

d�t, pokud uživatel klikne na stránku: „Ztráty“, webové prezentace M�stské policie Kyjov 

v sekci: „Ztráty a nálezy“. Kód tohoto skriptu bude tém�� totožný se skriptem použitým na 

záznamy s nálezy pod názvem: „Ndotaz_implicitni_vsichni.php“. Rozdíl v kódu je: 

$vysledek=mysql_query("SELECT zv.evc, datum, popis, barva, foto, spec_znak zvd.druh, 
typ, cislo_ramu, vyrobce_znacka FROM ztraty_verejne as zv left join  ztra-
ty_verejne_detail as zvd on  zv.evc = zvd.evc ORDER BY zv.datum DESC "."LIMIT ".($od-
1).", ".RADKU);   
// ……….. pokra�ování kódu 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 { 
 echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"]."".$zaznam["spec_znak"]."".$zaznam["typ"]." 
".$zaznam["vyrobce_znacka"]."".$zaznam["cislo_ramu"].""; 
 if($zaznam["foto "]!=null)echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto "]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
 echo "<BR>\n"; 
} 
?> 

Vypsal jsem jen odlišné �ásti skriptu. Soubor si pojmenuji: „Zdo-

taz_implicitni_vsichni.php“. Po zobrazení webové stránky s p�edešlým skriptem bude op�t 

uživateli nabídnuta možnost specifikovat výb�r záznam� podle �asového období (rok) a 

zárove
 podle druhu v�ci, kterou chce zobrazit (jízdní kolo, klí�e, pen�ženka, ostatní a 
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zví�e). Tyto možnosti se opakují jako p�i zobrazení nález�. Dopln�na je jen položka zví�e, 

která v nálezech nefigurovala. Formulá� pro zadávání hodnot je úpln� totožný jako byl na 

stránce nález�, jen je rozší�en o polí�ko: „Zví�e“ s hodnotou VALUE="zv". Skript zpraco-

vávající data z tohoto formulá�e je také tém�� stejný jako skript: 

„Ndotaz_ObdobiVec_vsichni.php“. Liší se jen v syntaxi MySQL p�íkazu SELECT a jinými 

položkami pro zobrazení na konci skriptu. 

$vysledek=mysql_query("SELECT zv.evc, datum, popis, barva, foto, spec_znak zvd.druh, 
typ, cislo_ramu, vyrobce_znacka FROM ztraty_verejne as zv left join  ztra-
ty_verejne_detail as zvd on zv.evc = zvd.evc WHERE zv.vec=' ".$vec. " ' and 
zv.YEAR(datum)=' ".$obdobi." ' ORDER BY zv.datum DESC "."LIMIT ".($od-1).", 
".RADKU);    // ……….. pokra�ování kódu 
if (mysql_num_rows($vysledek)==0) echo "Nebyl nalezen žádný záznam"; exit; 
 endif; //pokud nejsou žádné záznamy skript je ukon�en 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 { 
 echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"]."".$zaznam["spec_znak"]."".$zaznam["typ"]." 
".$zaznam["vyrobce_znacka"]."".$zaznam["cislo_ramu"].""; 
 if($zaznam["foto "]!=null)echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto "]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
 echo "<BR>\n";} 
?> 

Soubor s tímto skriptem si pojmenuji: „Zdotaz_ObdobiVec_vsichni.php“. 

V p�ípad�, že si uživatel v p�edchozí nabídce zvolil položku jízdní kolo, bude mu na další 

stránce nabídnuta možnost specifikovat sv�j dotaz. Op�t použiji formulá� s kódem: 

<FORM METHOD=“post“ ACTION="Zdotaz_kolo_vsichni.php"> 
Vyber druh:  
<SELECT NAME="druh"> 
 <OPTION VALUE="">Vše 
 <OPTION VALUE="dámské">Dámské 
 <OPTION VALUE="pánské">Pánské 
 <OPTION VALUE="d�tské">D�tské 
</SELECT> 
Typ:<INPUT TYPE=“text“ NAME="typ"> 
Barva:<INPUT  TYPE=“text“ NAME="barva"> 
Výrobce-zna�ka:<INPUT TYPE=“tet“ NAME="vyrobce"> 
�íslo rámu:<INPUT TYPE=“tet“ NAME="cislo"> 
<INPUT TYPE=“submit“ VALUE="Hledat"> 
</FORM> 
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 Obrázek 3: formulá� pro specifikaci údaj� jízdních kol 

Formulá� nabízí pom�rn� dost položek, pomocí kterých m�že uživatel sv�j dotaz specifi-

kovat. Skript který bude vložená data zpracovávat se jmenuje: „Zdotaz_kolo_vsichni.php“ 

a jeho kód je následující: 

$druh = trim ($druh); $druh = addslashes ($druh); 
$typ = trim ($typ); $typ = addslashes ($typ); 
$barva = trim ($barva); $barva = addslashes ($barva); 
$vyrobce = trim ($vyrobce); $vyrobce = addslashes ($vyrobce); 
$cislo = trim ($cislo); $cislo = addslashes ($cislo); 
$vysledek=mysql_query("SELECT zv.evc, datum, popis, barva, foto, spec_znak zvd.druh, 
typ, cislo_ramu, vyrobce_znacka FROM ztraty_verejne as zv left join ztraty_verejne_detail 
as zvd on zv.evc = zvd.evc WHERE zvd.druh=' ".$druh. " ', zvd.typ like ' % ".$typ."% ',  
zvd.vyrobce_znacka like  ' % ".$vyrobce."% ', zvd.cislo_ramu=' ".$cislo."', zv.barva like ' 
% ".$barva."% ' ORDER BY zv.datum DESC "."LIMIT ".($od-1).", ".RADKU); 
// ……….. pokra�ování kódu 
if (mysql_num_rows($vysledek)==0) echo "Nebyl nalezen žádný záznam"; exit; 
 endif; //pokud nejsou žádné záznamy skript je ukon�en 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 { 
 echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"]."".$zaznam["spec_znak"]."".$zaznam["typ"]." 
".$zaznam["vyrobce_znacka"]."".$zaznam["cislo_ramu"].""; 
 if($zaznam["foto "]!=null)echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto "]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
 echo "<BR>\n"; 
} 
?> 

Op�t jsem uvedl jen odlišné �ásti skriptu oproti p�vodnímu skriptu: 

„Ndotaz_implicitni_vsichni“. Tímto posledním skriptem jsem skon�il v tvorb� dotaz� pro 

uživatelský ú�et pojmenovaný jako: „vsichni“. 
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V následujícím textu si vytvo�ím dotazy pro uživatele, kte�í budou p�ihlášeni pod uživatel-

ským ú�tem ozna�eným jako: „straznik“. Dotazy se budou v mnohém podobat, proto budu 

uvád�t jen ty �ásti skript�, které se budou lišit. 

Nejd�íve za�nu dotazy na tabulky se záznamy o nalezených v�cech. První dotaz bude im-

plicitní. Stránka se zobrazením záznam� tohoto dotazu bude na�tena ihned po p�ihlášení 

uživatele k databázi, pod uživatelským ú�tem: „straznik“. Kód skriptu s dotazem je násle-

dující: 

<?php 
sessions_start( ); 
if (isset ($HTTP_POST_VARS ["jmeno"] ) && isset ($HTTP_POST_VARS ["heslo"] ); 
{ //uživatel práv� zadal data 
$jmeno = ($HTTP_POST_VARS ["jmeno"] ); 
$heslo = ($HTTP_POST_VARS ["heslo"] ); 
$jmeno = addslashes( trim ($jmeno)); 
$heslo = addslashes( trim ($heslo)); 
mysql_connect("mysql.dat.cz", $jmeno, $heslo) or die("Špatn� zadané jméno nebo heslo. 
Vra�te se zp�t a zkuste se p�ihlásit znovu); 
mysql_select_db("ztraty_nalezy") or die("Nelze vybrat databázi: ". mysql_error()); 
sessions_register ("opravneny_uzivatel"); 
$_sessions ["opravneny_uzivatel"] =  $jmeno; 
} // uživatel se p�ihlásil 
 
if (!isset ($_GET["celkem"]))   //zde zjistím kolik záznam� bude celkem 
  { 
    $vysledek=mysql_query("select count(*) as pocet from nalezy_verejne"); 
    $zaznam=mysql_fetch_array($vysledek); 
    $celkem=$zaznam["pocet"]; 
  } 
 else  { $celkem=$_GET["celkem"];  } 
 if ($celkem>RADKU) 
 { if (!isset($_GET["od"])) $od=1; else $od=$_GET["od"]; 
mysql_query(''SET NAMES ' latin 2' ;'' ); 
$vysledek=mysql_query("SELECT nv.evc, datum, popis nvd.druh, barva, foto_ostatni, cis-
lo_ramu ns.typ, vyrobce_znacka, foto nsd.misto_nalezu, nalez_jm, nalez_prij, nalez_kon, 
spec_znak, stav FROM nalezy_verejne as nv left join nalezy_verejne_detail as nvd on 
nv.evc = nvd.evc left join nalezy_soukrome as ns on nv.evc = ns.evc left join nale-
zy_soukrome_detail as nsd on nv.evc = nsd.evc ORDER BY nv.datum DESC "."LIMIT 
".($od-1).", ".RADKU);   
 echo"Záznam�:".$od."-"; 
 echo (($od+RADKU-1)<=$celkem)?($od+RADKU-1):$celkem; 
 echo " z celkem $celkem&nbsp;&nbsp;&nbsp;"; 
 //za�átek - vytvo� odkaz pouze pokud nejsme na za�átku 
 if ($od==1) echo "Za�átek&nbsp;|&nbsp;"; 
else echo "<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp; od=1\"> 
Za�átek</a>&nbsp;|&nbsp;"; 
 //zp�t - vytvo� odkaz pouze pokud nejsme v prvních RADKU 
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 if ($od<RADKU) echo "P�edchozí&nbsp;|&nbsp;";  
 else echo "<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp; od=".($od-
RADKU)."\">P�edchozí</a>&nbsp;|&nbsp;"; 
 //další – vytvo� odkaz pouze pokud nejsme v posledních RADKU 
 if ($od+RADKU>$celkem) echo "Následující&nbsp;|&nbsp;";  
 else echo "<a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp; od=".($od+ 
RADKU)."\">Následující</a>&nbsp;|&nbsp;"; 
 //poslední - to je posledních (zbytek po d�lení RADKU) záznam� 
 if ($od>$celkem-RADKU) echo "Konec&nbsp;<BR>"; 
 else echo "<ahref=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?celkem=$celkem&amp; od= 
".($celkem-$celkem%RADKU+1)."\">Konec</a><BR>"; 
  } 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 { 
 echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"]."".$zaznam["spec_znak"]."".$zaznam["typ"]." 
".$zaznam["vyrobce_znacka"]."".$zaznam["cislo_ramu"].""]."".$zaznam["stav"]." 
".$zaznam["místo_nalezu"]."".$zaznam["nalez_jm"]."".$zaznam["nalez_prij"]." 
".$zaznam["nalez_kon"].""; 
 if($zaznam["foto "]!=null)echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto "]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
if($zaznam["foto_ostatni "]!=null)echo"<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto_ostatni "]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
 echo "<BR>\n"; 
} 
?> 

Skript nám automaticky zobrazí všechny položky, ke kterým má uživatel oprávn�ní p�istu-

povat. Záznamy nebudou zobrazeny všechny zárove
, ale pouze po patnácti na jedné stra-

n�. Na zbývající bude vytvo�en odkaz. Soubor pojmenuji: 

„Ndotaz_imlicitni_straznik.php“. Následující dotaz umožní uživateli zobrazit záznamy, 

které si m�že zvolit dle �asového období (rok) a nebo druhu v�ci. Op�t je použit formulá�, 

který je totožný s formulá�em jako u uživatelského ú�tu: „vsichni“. Skript pro zpracování 

je: 

$vysledek=mysql_query("SELECT nv.evc, datum, popis nvd.druh, barva, foto_ostatni, cis-
lo_ramu ns.typ, vyrobce_znacka, foto nsd.misto_nalezu, nalez_jm, nalez_prij, nalez_kon, 
spec_znak, stav FROM FROM nalezy_verejne as nv left join nalezy_verejne_detail as nvd 
on nv.evc = nvd.evc left join nalezy_soukrome as ns on nv.evc = ns.evc left join nale-
zy_soukrome_detail as nsd on nv.evc = nsd.evc WHERE nv.vec=' ".$vec. " ', 
nv.YEAR(datum)=' ".$obdobi." ' ORDER BY nv.datum DESC "."LIMIT ".($od-1).", 
".RADKU); 
if (mysql_num_rows($vysledek)==0) echo "Nebyl nalezen žádný záznam"; exit; 

 endif; //pokud nejsou žádné záznamy skript je ukon�en  
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Jen tato �ást skriptu je odlišná, zbývající �ást skriptu je naprosto identická se skriptem: 

„Ndotaz_implicitní_straznik.php“. Tento nový soubor, uvedený výše, si pojmenuji: 

„Ndotaz_ObdobiVec_straznik.php“. 

Pokud si uživatel zvolí položku jízdní kolo, bude mu na další stránce nabídnuta možnost, 

specifikovat tento druh v�ci podrobn�ji. Využiji již d�íve uvedený formulá�, který byl pou-

žit pro uživatelský ú�et: „vsichni“, p�i podrobném hledání jízdních kol nahlášených jako 

ztráta. Skript pro zpracování t�chto dat je: 

$druh = trim ($druh); $druh = addslashes ($druh); 
$typ = trim ($typ); $typ = addslashes ($typ); 
$barva = trim ($barva); $barva = addslashes ($barva); 
$vyrobce = trim ($vyrobce); $vyrobce = addslashes ($vyrobce); 
$cislo = trim ($cislo); $cislo = addslashes ($cislo); 
$vysledek=mysql_query("SELECT nv.evc, datum, popis nvd.druh, barva, foto_ostatni, cis-
lo_ramu ns.typ, vyrobce_znacka, foto nsd.misto_nalezu, nalez_jm, nalez_prij, nalez_kon, 
spec_znak, stav FROM FROM nalezy_verejne as nv left join nalezy_verejne_detail as nvd 
on nv.evc = nvd.evc left join nalezy_soukrome as ns on nv.evc = ns.evc left join nale-
zy_soukrome_detail as nsd on nv.evc = nsd.evc WHERE nvd.druh=' ".$druh. " ', ns.typ like 
' % ".$typ."% ', ns.vyrobce_znacka like  ' % ".$vyrobce."% ', nvd.cislo_ramu=' ".$cislo."', 
nvd.barva like ' % ".$barva."% ' ORDER BY nv.datum DESC "."LIMIT ".($od-1).", 
".RADKU); 
if (mysql_num_rows($vysledek)==0) echo "Nebyl nalezen žádný záznam"; exit; 
 endif; //pokud nejsou žádné záznamy skript je ukon�en  

Zbývající �ást skriptu je op�t totožná se skriptem: „Ndotaz_implicitni_straznik.php“. Vy-

tvo�ený soubor pojmenuji: „Ndotaz_kolo_straznik.php“. Tím jsem vytvo�il dotazy na data-

bázi se záznamy o nálezech. 

Posledními dotazy budou op�t dotazy pro uživatelský ú�et: „straznik“, ale pro zobrazení 

záznam� o nahlášených ztrátách. První bude jako vždy implicitní dotaz, který se provede 

ihned po p�ihlášení uživatele pod uživatelským ú�tem: „straznik“. 

$vysledek=mysql_query("SELECT zv.evc, datum, popis, spec_znak,  barva, foto 
zvd.cislo_ramu, typ, vyrobce_znacka, druh zs.stav, maj_jm, maj_prij, maj_obec, maj_ulice, 
maj_cp, maj_kon FROM ztraty_verejne as zv left join ztraty_verejne_detail as zvd on 
zv.evc = zvd.evc left join  ztraty_soukrome as zs on zv.evc = zs.evc ORDER BY zv.datum 
DESC "."LIMIT ".($od-1).", ".RADKU);  
// kód zde pokra�uje 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 
 { 
 echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"]."".$zaznam["spec_znak"]."".$zaznam["typ"]." 
".$zaznam["vyrobce_znacka"]."".$zaznam["cislo_ramu"].""]."".$zaznam["stav"]." 
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".$zaznam["maj_jm"]."".$zaznam["maj_prij"]."".$zaznam["maj_obec"]."".$zaznam 
["maj_ulice"]."".$zaznam["maj_cp"]."".$zaznam["maj_kon"].""; 
 if($zaznam["foto "]!=null) echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto "]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
echo "<BR>\n"; 
} 

Uvedl jsem jen tu �ást kódu, která je odlišná od skriptu: „Ndotaz_implicitni_straznik.php“. 

Tento nový soubor si pojmenuji: „Zdotaz_implicitni_straznik.php“. 

V dalším dotazu si uživatel m�že vybrat �asové období (rok) a druh v�ci nebo zví�e. For-

mulá� byl už také v práci uveden,  p�i zadávání hodnot na stránce nález� uživatelského 

ú�tu: „vsichni“. Jen je rozší�en o polí�ko: „Zví�e“ s hodnotou VALUE="zv", jinak je zcela 

totožný. Skript pro zpracování údaj� je: 

$vec = trim ($vec); $vec = addslashes ($vec); 
$obdobi = trim ($obdobi); $obdobi = addslashes ($obdobi); 
$vysledek=mysql_query("SELECT zv.evc, datum, popis, spec_znak,  barva, foto 
zvd.cislo_ramu, typ, vyrobce_znacka, druh zs.stav, maj_jm, maj_prij, maj_obec, maj_ulice, 
maj_cp, maj_kon FROM ztraty_verejne as zv left join ztraty_verejne_detail as zvd on 
zv.evc = zvd.evc left join  ztraty_soukrome as zs on zv.evc = zs.evc  WHERE zv.vec=' 
".$vec. " ',  zv.YEAR(datum)=' ".$obdobi." ' ORDER BY zv.datum DESC "."LIMIT ".($od-
1).", ".RADKU); 
// kód zde pokra�uje 
if (mysql_num_rows($vysledek)==0) echo "Nebyl nalezen žádný záznam"; exit; 
 endif; //pokud nejsou žádné záznamy skript je ukon�en 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 { 
 echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"]."".$zaznam["spec_znak"]."".$zaznam["typ"]." 
".$zaznam["vyrobce_znacka"]."".$zaznam["cislo_ramu"].""]."".$zaznam["stav"]." 
".$zaznam["maj_jm"]."".$zaznam["maj_prij"]."".$zaznam["maj_obec"]."".$zaznam 
["maj_ulice"]."".$zaznam["maj_cp"]."".$zaznam["maj_kon"].""; 
 if($zaznam["foto "]!=null) echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto "]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
echo "<BR>\n"; 
} 

Zbývající �ást skriptu je totožná se skriptem: „Ndotaz_implicitni_straznik.php“. Nov� vy-

tvo�ený soubor pojmenuji: „Zdotaz_ObdobiVec_straznik.php“. 

P�edposledním dotazem je možnost hledání jízdního kola. Pokud uživatel v p�edchozí na-

bídce zvolil tuto položku, bude mu nabídnuta možnost specifikovat sv�j dotaz. Formulá� je 

stejný jako byl u uživatelského ú�tu: „vsichni“ p�i hledání totožné položky. Skript pro 

zpracování je ale trochu odlišný. 

$druh = trim ($druh); $druh = addslashes ($druh); 
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$typ = trim ($typ); $typ = addslashes ($typ); 
$barva = trim ($barva); $barva = addslashes ($barva); 
$vyrobce = trim ($vyrobce); $vyrobce = addslashes ($vyrobce); 
$cislo = trim ($cislo); $cislo = addslashes ($cislo); 
$vysledek=mysql_query("SELECT zv.evc, datum, popis, spec_znak, barva, foto 
zvd.cislo_ramu, typ, vyrobce_znacka, druh zs.stav, maj_jm, maj_prij, maj_obec, maj_ulice, 
maj_cp, maj_kon FROM ztraty_verejne as zv left join ztraty_verejne_detail as zvd on 
zv.evc = zvd.evc left join  ztraty_soukrome as zs on zv.evc = zs.evc  WHERE zvd.druh=' 
".$druh. " ', zvd.typ like ' % ".$typ."% ',  zvd.vyrobce_znacka like  ' % ".$vyrobce."% ', 
zvd.cislo_ramu=' ".$cislo."', zv.barva like ' % ".$barva."% ' ORDER BY zv.datum DESC 
"."LIMIT ".($od-1).", ".RADKU); 
// kód zde pokra�uje 
if (mysql_num_rows($vysledek)==0) echo "Nebyl nalezen žádný záznam"; exit; 
 endif; //pokud nejsou žádné záznamy skript je ukon�en 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 { echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"]."".$zaznam["spec_znak"]."".$zaznam["typ"]." 
".$zaznam["vyrobce_znacka"]."".$zaznam["cislo_ramu"].""]."".$zaznam["stav"]." 
".$zaznam["maj_jm"]."".$zaznam["maj_prij"]."".$zaznam["maj_obec"]."".$zaznam 
["maj_ulice"]."".$zaznam["maj_cp"]."".$zaznam["maj_kon"].""; 
 if($zaznam["foto "]!=null) echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto "]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
echo "<BR>\n";} 

Tato �ást skriptu je odlišná oproti skriptu: „Ndotaz_implicitni_straznik.php“. Nov� vytvo-

�ený soubor pojmenuji: „Zdotaz_kolo_straznik.php“. 

Kone�n� poslední dotaz poskytne uživateli možnost, vyhledat záznamy podle majitele ztra-

cené v�ci �i zví�ete. Formulá� bude b�žné konstrukce se t�emi poli ozna�enými jako: „jme-

no, prijmeni, obec“. Kód tohoto formulá�e je: 

<FORM METHOD=“post“ ACTION="majitel.php"> 

Jméno:<INPUT TYPE=“text“ NAME="jmeno"> 

Heslo:<INPUT  TYPE=“text“ NAME="prijmeni"> 

Obec:<INPUT  TYPE=“text“ NAME="obec"> 

<INPUT TYPE=“submit“ VALUE="Hledat"> 

</FORM> 
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 Obrázek 4: formulá� pro vyhledávání záznam� podle majitele 

Potom skript zpracovávající tyto údaje bude vypadat následovn�: 

$jmeno = trim ($jmeno); $ jmeno = addslashes ($jmeno); 
$prijmeni = trim ($prijmeni); $ prijmeni = addslashes ($prijmeni); 
$obec = trim ($obec); $obec = addslashes ($obec); 
$vysledek=mysql_query("SELECT zv.evc, datum, popis, spec_znak,  barva, foto 
zvd.cislo_ramu, typ, vyrobce_znacka, druh zs.stav, maj_jm, maj_prij, maj_obec, maj_ulice, 
maj_cp, maj_kon FROM ztraty_verejne as zv left join ztraty_verejne_detail as zvd on 
zv.evc = zvd.evc left join  ztraty_soukrome as zs on zv.evc = zs.evc  WHERE zs.maj_jm like 
' % ".$jmeno. " % ', zs.maj_prij like ' % ".$prijmeni."% ',  zs.maj_obec like  ' % 
".$obec."% ' ORDER BY zv.datum DESC "."LIMIT ".($od-1).", ".RADKU); 
// kód zde pokra�uje 
if (mysql_num_rows($vysledek)==0) echo "Nebyl nalezen žádný záznam"; exit; 
 endif; //pokud nejsou žádné záznamy skript je ukon�en 
$cesta="../Obrazky/ztraty_nalezy/";  // cesta kde jsou uloženy fotografie 
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 { 
 echo"<B>".$zaznam["evc"]."</B>".$zaznam["datum"]."".$zaznam["popis"]." 
".$zaznam["druh"]."".$zaznam["barva"]."".$zaznam["spec_znak"]."".$zaznam["typ"]." 
".$zaznam["vyrobce_znacka"]."".$zaznam["cislo_ramu"].""]."".$zaznam["stav"]." 
".$zaznam["maj_jm"]."".$zaznam["maj_prij"]."".$zaznam["maj_obec"]."".$zaznam 
["maj_ulice"]."".$zaznam["maj_cp"]."".$zaznam["maj_kon"].""; 
 if($zaznam["foto "]!=null) echo "<a href=\"".$cesta."".$zaznam["foto "]."\ 
" target= \"_blank\">foto</a>"; 
echo "<BR>\n"; 
} 

Soubor pojmenuji: „Zdotaz_majitel_straznik.php“. Zbývající �ást skriptu je taktéž totožná 

se skriptem: „Ndotaz_implicitni_straznik.php“. 

Pro t�etí uživatelský ú�et ozna�ený jako: „spravce“, dotazy na databázi vytvá�et nebudu. 

Tento ú�et je ur�en pro �lov�ka, který bude databázi aktualizovat. Má k tomu p�id�lena 

oprávn�ní a jen on bude moci data vkládat, odstra
ovat, atd.. P�i práci bude využívat ná-
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stroj PHPmyAdmin. Tento nástroj je ur�en k administraci v MySQL. Bylo by proto zby-

te�né, vytvá�et nové dotazy a p�íkazy na databázi, když takový nástroj existuje. 

4.4 Formulá� pro hlášení ztrát 

Doposud jsem hovo�il jen o tom, jak m�že uživatel záznamy o ztrátách a nálezech hledat 

v databázi. Nezmínil jsem se ovšem, jak m�že onu ztrátu nahlásit. Tato možnost bude uži-

vatel�m poskytnuta na stránce: „Ztráty“ webové prezentace M�stské policie Kyjov v sekci: 

„Ztráty nálezy“. Zde bude uživateli k dispozici formulá�, pomocí kterého m�že zadat veš-

kerá data o ztracené v�ci, nebo zví�eti. Kód formulá�e je: 

<FORM NAME="ztraty" METHOD="post" ACTION="hlaseni_ztrat.php" 
ENCTYPE="multipart / form-data" > 
Vyber v�c, zví�e:  
<SELECT NAME="vec"> 
 <OPTION VALUE="k">Jízdní kolo 
 <OPTION VALUE="p">Pen�ženka 
 <OPTION VALUE="kl">Klí�e 
 <OPTION VALUE="zv">Zví�e 
 <OPTION VALUE="os">Jiné 
</SELECT> 
Zvol druh (jízdní kolo, pen�ženka) 
<SELECT NAME="druh"> 
 <OPTION VALUE="">Žádný 
 <OPTION VALUE="dámské">Dámské 
 <OPTION VALUE="pánské">Pánské 
 <OPTION VALUE="d�tské">D�tské 
</SELECT> 
Typ jízdního kola:<INPUT TYPE=“text“ NAME="typ" VALUE=“ silni�ní, kross, trek“> 
Barva:<INPUT  TYPE=“text“ NAME="barva"> 
Výrobce-zna�ka:<INPUT TYPE=“text“ NAME="vyrobce"> 
�íslo rámu:<INPUT TYPE=“text“ NAME="cislo"> 
Vložte fotografii:<INPUT TYPE=“file“ NAME="foto"> 
Poznámka:< TEXTAREA rows="5" cols="50" NAME="zprava"></TEXTAREA> 
Vaše jméno:<INPUT TYPE=“text“ NAME="jmeno"> 
Vaše p�íjmení:<INPUT TYPE=“text“ NAME="prijmeni"> 
Bydlišt�:<INPUT TYPE=“text“ SIZE="50"  NAME="bydliste" VALUE=“ ulice, �.p., 
obec, ps�“> 
Kontakt na Vás:<INPUT TYPE=“text“ SIZE ="40" NAME="kontakt"> 
<INPUT TYPE=“submit“ VALUE="Odeslat"> 
</FORM> 

Data z tohoto formulá� bude zpracovávat skript: „hlaseni_ztrat.php“. Jeho kód je: 

<?php 
if ( Mail("nekdo@nekam.cz", $vec, $druh, $typ, $barva, $vyrobce, $cislo, $foto, $zprava, 
"From: " . $jmeno, $prijmeni, $bydliste, $kontakt,) ) 
echo "Data byla odeslána"; 
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else echo "Data se nepoda�ilo odeslat, zkuste to prosím znovu. V p�ípad� dalšího neúsp�-
chu kontaktujte správce webových stránek."; ?> 

 

 

 

 Obrázek 5: formulá� pro hlášení ztrát 

Skript pro zpracování vložených dat do formulá�e ned�lá nic jiného, než že odešle vložená 

data na zadaný email. Tento zp�sob jsem zvolil hlavn� z d�vodu bezpe�nosti. Povolit p�í-

mé vkládání dat z formulá�e do databáze by bylo dost nebezpe�né. Zvlášt� pokud chci, aby 

možnost nahlášení ztráty m�l každý uživatel. Tedy i ten s nezabezpe�eným p�ístupem. 

Z dosavadní praxe vyplívá, že hlášení ztrát zatím není využíváno v takové mí�e, aby je 

nestihl vkládat do databáze jeden zam�stnanec. Navíc je tu stále možnost nahlášení ztráty 

osobn�, nebo telefonicky. 

4.5 P�enesení na server 

S administrátorem serveru, kde je umíst�na webová prezentace M�stské policie Kyjov, 

jsem se dohodl na zp�sobu p�enesení mojí práce na server. Jelikož jedin� administrátor 
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m�že na serveru vytvo�it databázi a její uživatelské ú�ty, vložím pot�ebné p�íkazy nadefi-

nované v mojí diplomové práci do oby�ejného textového souboru, a ten odešlu administrá-

torovi. Ten soubor s p�íkazy zkontroluje a zadá databázi MySQL p�íkaz pro provedení 

operací uložených v souboru. Poté se již mohu sám k databázi p�ipojit prost�ednictvím 

nástroje PHPmyAdmin. Tento nástroj se používá k administraci v MySQL. Jde o webové 

rozhraní k MySQL napsané v PHP. Pro p�ipojení k databázi budu používat uživatelský 

ú�et ozna�ený jako: „spravce“. Budu mít tedy oprávn�ní k vytvo�ení a smazání tabulek 

databáze, vkládání a odstra
ování dat, aktualizace dat a v neposlední �ad� také k vykonání 

p�íkaz� pro MySQL uložených v souboru. Práv� tímto zp�sobem vytvo�ím v databázi jed-

notlivé její tabulky. P�íkazy pro vytvo�ení tabulek si p�ipravím do textového souboru jako 

tomu bylo p�i vytvo�ení souboru s p�íkazy pro administrátora serveru. Samotná data o ná-

lezech a ztrátách vložím postupn� do p�ipravených tabulek databáze, op�t pomocí nástroje 

PHPmyAdmin. Musím si ale dát pozor, aby PHPmyAdmin komunikoval s databází zvole-

ným kódováním znak� jako tomu bylo p�i vytvo�ení samotné databáze a poté také ve 

skriptech PHP. Data musí být také ve stejném kódování. Dosavadní evidence t�chto dat 

bohužel není vedena elektronicky, proto provedu vložení dat ru�n�. Jednotlivé skripty PHP 

zakomponuji do stránek s HTML kódem tak, aby se vzájemn� dopl
ovali a funk�n� spl
o-

vali požadavky na n� kladené. P�jde o sadu vzájemn� provázaných stránek, které budou 

zajiš	ovat úkoly zadané uživateli. Takto vytvo�ené stránky p�enesu na webový server, po-

mocí protokolu FTP. 

4.6 Bezpe�nost 

Bezpe�nost je v dnešní dob� moderních technologií sklo
ována snad ve všech pádech. 

Není divu. Docela �asto se setkáváme s informací, že se n�kdo naboural do zcela bezpe�-

ného systému, že došlo k úniku osobních údaj� a podobn�. Nez�ídka se jedná práv� o d�le-

žité subjekty, jako jsou banky,  státní instituce, výzkumné ústavy, tajné služby a nebo ne-

mocnice. Bezpe�nost je ur�itý kompromis mezi možností n�co napsat, n�co používat a 

zárove
 aby to šlo spravovat. Máme tu �ty�i strany, které mají každá jinou prioritu. Pro-

gramátor by si p�ál, aby program um�l co nejvíce a aby šel napsat snadno a rychle. Uživa-

teli se zamlouvá jednoduchá aplikace. To se samoz�ejm� vylu�uje s bezpe�ností, které si 

uživatel p�íliš nevšímá do doby, než p�ijde o n�jaká data, h��e peníze. Administrátor se 

nestará jen o jednotlivé aplikace, ale jeho úkolem je správa celého serveru. Snaží se zabez-

pe�ení jednotlivých aplikací n�jak automatizovat, aby mu to nezabralo p�íliš mnoho �asu. 
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Poslední stranou je úto�ník. Typický útok není pravd�podobn� veden za ú�elem likvidace 

systému, ale spíše nalezením jeho slabiny. Prolomením ochrany systému si úto�ník získá 

jméno. Úto�ník jako jediný ze všech �ty� stran, má na své stran� �as. 

Bezpe�nost databáze je �ešena originálním mechanismem p�id�lování práv. Lze nastavit 

kdo bude mít p�ístup k databázi a jaká oprávn�ní �i omezení bude mít p�id�lena. Pokud 

chceme do databáze ukládat citlivá data, je možné data p�ed vložením zašifrovat. Ovšem 

vždy je dobré pamatovat na skute�nost, že naroste �as p�i práci s databází a také naroste 

její objem. Tato metoda je vhodná, pokud do databáze ukládáme hesla uživatel� t�eba n�-

jakého portálu, kde je nutná registrace.Pro zašifrování m�žeme použít funkci MD5. 

Pokud vytvo�íme aplikaci, která pracuje s databází, je bezpodmíne�n� nutné kontrolovat 

vstupní údaje vložené uživateli. Pokud tak neud�láme, vystavujeme se nebezpe�í, že SQL 

dotazy, které naše aplikace generuje, budou mít jiný význam, než jsme zamýšleli. Neošet-

�ené vstupní parametry m�že úto�ník zneužít ke vkládání fragment� SQL dotaz�. V n�kte-

rých p�ípadech (záleží na typu aplikace, použitém jazyku, databázovém engine) m�že úto�-

ník spoušt�t libovolné SQL p�íkazy, p�epnout se i do jiné databáze a tam nap�íklad smazat 

tabulky. Metod�, kdy n�kdo podvrhne falešné nebo nebezpe�né parametry aplikaci, �íká-

me: „script injection“. �ešením je neustále kontrolovat vstupná data. V p�ípad�, že vstupní 

parametr známe, zkontrolujeme ho pomocí regulárních výraz�. V p�ípad� �íselných vstup-

ních hodnot je úprava zcela triviální. Vynásobíme �íslo jedni�kou, p�i�emž je možné i p�i-

�íst nulu. Lze ale p�edpokládat, že násobení bude rychlejší. Pokud je zadán n�jaký �et�zec, 

který za�íná �íslem, zbude jen hodnota po�áte�ního �ísla. Pokud je zadán �et�zec neza�ína-

jící �íslem, je výsledkem 0 a v tu chvíli bychom m�li t�eba p�esm�rovat na výchozí stránku 

a p�ípadn� si nechat poslat na email, cože nám kdo do skriptu pustil. V p�ípad� textových 

vstupních parametr� je nutné pat�i�ným zp�sobem uvést lomítkem (p�ípadn� zdvojit) znak 

' (apostrof) ve všech prom�nných, které jsou vkládány do SQL �et�zce. V PHP mohou být 

takto automaticky upraveny všechny �et�zce z parametr� GET, POST a Cookies. PHP pro-

vádí pot�ebné vkládání lomítka p�i výchozím nastavení v souboru php.ini samo. Lze nasta-

vit i automatické zdvojení apostrofu, nebo naopak jakékoli úpravy vypnout. Nechceme-li 

použít automatické ošet�ení nebo nemáme-li možnost jej aktivovat, pom�že nám funkce 

AddSlashes(), která p�idává zp�tná lomítka k zadanému �et�zci. 

PHP skripty velmi �asto také obsahují informace, které lze zneužít. Jedná se v�tšinou o 

identifika�ní údaje pro p�ihlášení do systému, databáze, atd.. Tyto kódy sami o sob� žádný 
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problém nep�edstavují, ale pokud by si je p�e�etl n�kdo neoprávn�ný, budeme mít velký 

problém. Tyto údaje se ve skriptech vyskytují v�tšinou z d�vodu porovnávání skute�ných 

parametr� s parametry, které vloží uživatel. P�itom není nutné porovnávat samotná hesla. 

M�žeme porovnat jejich hash neboli otisk. Jedná se o šifru již zmín�né funkce MD5( ), která 

je jednosm�rná. To znamená, že neexistuje zp�sob, jak z otisku vyluštit p�vodní heslo. 

Dalším zp�sobem, jak se m�že úto�ník dostat k našim identifika�ním údaj�m je odposlou-

chávání komunikace mezi webovým prohlíže�em a serverem. Úto�níkovi sta�í zachytit 

p�enášená data, která práv� vložil oprávn�ný uživatel p�i p�ihlašování do systému. Tato 

data se p�enáší jako normální text a pro úto�níka není problém tato data zneužít. Tento 

problém jde vy�ešit použitím SSL. SSL (Secure Socket Layer) je nekomer�ní otev�ený 

protokol, použitelný pro soukromé i komer�ní ú�ely. Tímto protokolem lze zajistit šifrová-

ní p�enášených dat a autentizaci serveru pomocí digitálních certifikát�. Pro použití SSL je 

t�eba mít na stran� serveru nainstalovanou podporu SSL a také jej musí podporovat webo-

vý prohlíže�, což v sou�asnosti podporují tém�� všechny. SSL p�enášená data šifruje, �ímž 

také nar�stá jejich objem, prodlužují se �asy pro p�enos a navíc nar�stá zatížení obou ko-

munikujících stanic. Není tedy vhodné šifrovat veškerá p�enášená data, ale jen ta, která 

jsou opravdu nejzraniteln�jší. [6] 

Vytvo�it stoprocentn� bezpe�ný systém je prakticky nemožné. Vždy jde o balancování 

mezi riskováním a použitelností systému. Nejlepší bezpe�nost je �asto nenápadná, dosta-

te�n� p�izp�sobená požadavk�m, bez toho aby bránila uživatel�m dokon�it jejich práci a 

bez toho aby autor p�et�žoval kód extrémní složitostí. Nikdy však nezapomínejme na to, 

že: „Systém je pouze tak dobrý, jako je dobrý nejslabší �lánek v jeho �et�zci“. 
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ZÁV�R 

Téma diplomové práce: „P�ístup uživatel� do databáze MP Kyjov p�es webové rozhraní“, 

plynule navazuje na moji bakalá�skou práci, která se také týkala �innosti M�stské policie 

Kyjov. V bakalá�ské práci jsem �ešil problém, jak vhodným a hlavn� výstižným zp�sobem 

prezentovat M�stkou policii Kyjov a její �innost. Zvolil jsem proto zp�sob webové prezen-

tace. D�raz jsem kladl na možnost vzájemné komunikace mezi ob�any a M�stskou policií 

Kyjov. V diplomové práci jsem se tohoto základního pravidla snažil držet také. Bylo vy-

hodnoceno, že jako velice užite�ná bude prezentace nalezených v�cí na internetu. Pozd�ji 

bylo rozhodnuto také o za�azení nahlášených ztrát práv� spolu s nálezy. Místem zve�ejn�ní 

bude již zmín�ná webová prezentace M�stské policie Kyjov. Na vyhodnocení vybraného 

zám�ru se podílelo n�kolik stran. Své názory mohli vyjád�it samotní ob�ané na webových 

stránkách, dále zam�stnanci M�stské policie Kyjov a také p�edstavitelé m�sta Kyjov. 

Data o nálezech a ztrátách jsou uložena na serveru v databázi MySQL. P�istupovat 

k dat�m lze prost�ednictvím webové prezentace M�stské policie Kyjov. Prost�edníkem a 

motorem mezi internetovým prohlíže�em a serverem, kde je databáze uložena, je PHP. 

Uživatelé si mohou práv� díky skript�m prohlížet data uložená v databázi. To k jakým 

dat�m mají uživatelé p�ístup je ošet�eno pomocí p�id�lených práv, které jsou pro jednotlivé 

skupiny uživatel� r�zná. Uživatelské ú�ty jsou celkem t�i. První má práva tém�� zcela 

omezena. Smí prohlížet data a to jen z vybraných tabulek databáze. Data v t�chto tabul-

kách jsou ur�ena práv� pro širokou ve�ejnost. Tento uživatelský ú�et není zabezpe�en p�i-

hlašovacím heslem. Druhý uživatelský ú�et je již zabezpe�en heslem. D�vodem je mož-

nost prohlížení všech dat uložených v databázi. Toto oprávn�ní je ur�eno pro zam�stnance 

M�stské policie Kyjov, kte�í tak mohou nahlížet na soukromá data. T�etí uživatelský ú�et 

je k dispozici jen ur�enému �lov�ku, který bude databázi aktualizovat. Bude tedy data od-

stra
ovat, vkládat, upravovat, atd.. . Náplní diplomové práce bylo vytvo�it funk�ní databá-

zi MySQL a PHP skripty pot�ebné pro vykonání p�íkaz� od jednotlivých uživatel�. Musel 

jsem vytvo�it stránky s HTML kódem opat�ené p�íslušnými prvky pro možnost vyhledává-

ní pot�ebných dat dle zadané volby. 

Již p�i výb�ru zám�ru bylo zahájeno jednání se zástupci okolních m�stských a obecních 

policí našeho regionu. Jednalo se hlavn� o M�stskou policii Hodonín, Veselí nad Moravou, 

B�eclav, Vracov a Obecní policii Ratíškovice. Spolupráce se státní policií �R je samo-

z�ejmostí. Zmín�né organizace by vytvo�ily totožný systém a vedly svoji vlastní evidenci 
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nález� a ztrát. Všechny tyto složky by m�li druhý zmi
ovaný uživatelský p�ístup a navzá-

jem by tak mohli nahlížet na data uložená ve všech databázích. Tím by vzniklo v�tší 

územní pokrytí této služby pro ob�any, kte�í by tak nemuseli kontaktovat jednotlivé složky 

zvláš	. Pokud by se systém v praxi osv�d�il, mohla by se další jednání složek ubírat sm�-

rem k vytvo�ení centrálního registru a tím ke sjednocení všech databází do jedné. Ob�ané 

by pak jist� uvítali možnost vyhledání jejich dotazu z jednoho místa na internetu. Bohužel 

z�ízení takového centrálního registru není nijak jednoduchá záležitost, hlavn� z hlediska 

ekonomického. 

Dalším možným zám�rem pro rozší�ení služeb ob�an�m ze strany vyjmenovaných složek 

by bylo vytvo�ení databáze registru jízdních kol. V p�ípad� že by registr byl centrální, byla 

by to neuv��itelná zbra
 proti zlod�j�m jízdních kol. Tato problematika se stává �ím dál 

víc aktuáln�jší rok od roku. Napomáhá tomu i cena jízdních kol, kdy už není problém za-

koupit jízdní kolo v �ádu desetitisíc�. Pokud by registr vznikl, a t�eba ani ne centrální, byla 

by to bezpochyby alespo
 výborná prevence. 
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ZÁV�R V ANGLI�TIN� 

Conclusion: 

The theme of my diploma work „ Access for users into the database of MP Kyjov through 

web interface „ , continously proceeds my bachelory work which was also related to activi-

ties of Kyjov Town  Police.In my bachelory work I was resolving the problem  of how to 

present Kyjov Town Police and its activities acceptable and mainly apposite way. In my 

diploma work I was trying to keep this basic rule, as well.There was evaluated, that  very 

usefull would be a presentation of lost properties on internet. Later was decided to submit 

announced losses together with findings.The place of announcement would be the above 

mentioned web presentation of Kyjov Town Police.Several parties participated at evaluati-

on of chosen intention.On web pages  opinion of citizens of town Kyjov could have been 

expressed, further there have been used  ideas of employees of  Kyjov Town Police and  

Kyjov representatives. 

Datas of lost properties are saved on a server in the database MySQL.The access to the 

datas is possible through the web presentation of Kyjov Town Police.The mediator and 

motor between an  internet viewer and a server, where is the database saved is PHP.Users 

can browse datas saved in the database thanks to the scripts.The access to the datas is trea-

ted with a help of allocated rights, which are different for each group of users. There are 

three user´s accounts.The first one´s rights are nearly completely limited.It can inspect 

datas only from selected charts of database. Datas in these charts are reserved for general 

public.This user´s account is not secured by  entry code.The second user´s account is 

already secured by entry code.The reason is a posibility to inspect all datas saved in the 

database.This licence is  determined  for employees of Kyjov Town Police, who can look 

through their personal datas.The third  user´s account is available only for a specified per-

son, who will update the database.He will delate, load, and edit the datas.The contens of 

my diploma work was to create functional database MySQL and PHP scripts needed for 

carring out orders from each user. There must have been created pages with HTML code 

secured with appropriate components for possibility of searching needed datas according 

to a required choice. During the selection of the intension  dealing with representatives of 

surrounding Town police departments in our region began, especially with Town Police in 

Hodonín, Veselí nad Moravou, B�eclav, Vracov and Police department in Ratíškovice.The 

cooperation with Police of the Czech Republic is obvious.Above mentioned departments 
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would create identical system and would conduct their own evidence of lost properties. All 

of these departments would have the second, above mentioned, user´s access and together 

could inspect datas saved in all databases.Thereby there would be a bigger territorial  cove-

rage  of this service for citizens, who would not have to contact each department extra. 

If the system was proved good in working experience, dealing of departments could proc-

ced to creation of  a central registry to unify of all databeses to one.Citizens would surely 

appreciate a possibility of searching their inquiries at one place on internet.Unfortunately, 

establishment of such  a central registry is not an easy matter, mainly in economical term.  

The other possible intention for extending services for citizens regarding named factors 

would be creating a bicycle registry. In case the registry was central, it would became an 

incredible weapon against thieves.This problem is becoming more and more actual.The 

price of bicycles helps to  extend the problem, because it is not unusual to buy bicycle in 

ten thousands. If the registry was established, not necessarily the cenral one, it would be 

undoubtedly at least excelent prevention. 
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