
Na základě upřesňujících požadavků externího zadavatele navrhněte, im-
plementujte a otestujte RESTové API pro základní funkce portálu. Především
import, rušení a úprava zásilek. Dále generování štítků přepravců a svozových
protokolů.

Řiďte se následujícími pokyny:

• Analyzujte konkurenční API u služeb podobného typu.

• Proveďte analýzu požadavků zadavatele a současného stavu správy zá-
silek.

• Navrhněte veřejný proces služby, hierarchii zdrojů a jejich možné repre-
zentace.

• Zhodnoťte možnosti škálovatelnosti daného řešení a případně implemen-
tujte vhodné škálování.

• Implementujte autorizaci klientů dle specifikace RFC6749 s podporou
„scopes“ a autentizaci dle RFC6750.

• Implementujte validační vrstvu aplikace pro ověřování správnosti přijí-
maných dat.

• Otestujte implementované řešení a zhodnoťte jeho bezpečnost s ohledem
na potenciálně nevhodné implementace na straně klientů.
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Abstrakt

Práce dokumentuje podstatná rozhodnutí při vytváření RESTové API pro
webový portál na správu zásilek. Nabízí řešení konkrétních problémů souvi-
sejících s oblastí logistiky a začleněním do stávajícího systému. Čtenář zde
nalezne informace o celkovém návrhu API, použitém škálování, OAuth 2.0
autorizaci i Bearer autentizaci. Práce by měla poskytnout ucelený náhled do
problematiky při vytváření podobného systému.

Klíčová slova RESTful API, OAuth 2.0 autorizace, bearer autentizace, API
na správu zásilek
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Abstract

The paper documents important decisions about developing RESTful API for
a web portal focusing on delivery service. It provides solutions for some typical
problems related to logistics and integration to existing system. Reader of this
paper should be able to find here an information about overall design of API,
used scaling, OAuth 2.0 authorization and Bearer authentication. The paper
should provide complete overview of problematics related to creation of such
system.

Keywords RESTful API, OAuth 2.0 authorization, bearer authentication,
delivery service API

x



Obsah

Úvod 1

1 Popis problému a cíle této práce 3
1.1 Zaměření webového portálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Současný stav správy zásilek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Požadavky zadavatele na nové API . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Analýza konkurenčních API 7
2.1 API konkrétních přepravců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Shrnutí výsledků a poučení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3 Návrh aplikačního rozhraní 15
3.1 Základní vlastnosti REST API . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2 Veřejný proces služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3 Hierarchie zdrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4 Možnosti škálování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.5 OAuth 2.0 autorizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.6 Bearer autentizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4 Implementace a integrace do stávajícího systému 39
4.1 Stávající systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2 Použité knihovny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3 Validace vstupních dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5 Testování a zhodnocení 45
5.1 Automatické testování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2 Testování výkonu API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.3 Potenciální rizika nevhodné implementace klientů . . . . . . . . 48
5.4 Zhodnocení reálného provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.5 Budoucnost systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

xi



Závěr 51

Použité zdroje 53

A Seznam použitých zkratek 57

B Obsah přiloženého CD 59

xii



Seznam obrázků

1.1 Vývoj SOAP API a REST API dle Google Trends . . . . . . . . . 5

3.1 Vývoj JSON API a XML API dle Google Trends . . . . . . . . . . 20
3.2 Veřejný proces služby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3 Proces získání tokenu v OAuth 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.1 Databázový model pro OAuth 2.0 autorizaci . . . . . . . . . . . . . 40

xiii





Seznam tabulek

5.1 Čas odezvy API při získávání zásilek . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2 Velikost odpovědi API při získávání zásilek . . . . . . . . . . . . . 47
5.3 Čas odezvy API při vkládání zásilek . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

xv





Úvod

V dnešní době již téměř nelze vyvíjet uzavřené aplikace, které s vnějším světem
komunikují jen pomocí uživatelského rozhraní. Potřeba získávání dat jiných
služeb se dnes stává nutností a význam aplikačních rozhraní tak v poslední
době velmi roste. Většina aplikací již dnes nějakým způsobem využívá API ji-
ných aplikací a velké množství z nich nabízí rozhraní vlastní. Například společ-
nost Google nabízí více než 70 různých programových rozhraní. Všechny větší
webové projekty automatizují své procesy právě díky API. Komunikují tak
se svými partnery, automaticky obsluhují platební činnosti či jen stahují data
z jiných systémů. I přes velkou expanzi různých API existuje stále množství
společností, kde je technologický pokrok velmi pomalý a „automatizovaná“
komunikace probíhá pomocí emailů nebo v lepším případě přes protokol FTP.
Nevýhody této komunikace jsou zcela zřejmé – chybí jakékoli kontroly a může
tak docházet k obrovské chybovosti. Na druhé straně však vznikají i systémy,
které agregují API jiných služeb a doplňují je o nějakou přidanou hodnotou.
Portál, kterému se věnuje tato práce je jedním z podobných systémů.

Tato práce popisuje tvorbu RESTové API pro webový portál na správu
zásilek napříč několika přepravci. Aplikační rozhraní bude nabízet podporu im-
portu, rušení, úpravy zásilek a také generování štítků přepravců a svozových
protokolů. V úvodní části najdeme rešerši existujících API u systémů posky-
tujících podobnou funkcionalitu. Těmito systémy jsou především aplikace sa-
motných přepravců, jelikož služeb agregujících více přepravců a poskytujících
API není zatím na trhu mnoho. Práce pokračuje návrhem samotného rozhraní
a související OAuth 2.0 autorizace a Bearer autentizace. V této části lze nalézt
všechna zásadní rozhodnutí v návrhu včetně argumentace k takovému řešení.
Závěr práce se věnuje některým implementačním detailům, testování a zhod-
nocení bezpečnosti rozhraní s ohledem na nevhodné implementace na straně
klientů.
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Kapitola 1
Popis problému a cíle této práce

1.1 Zaměření webového portálu
Pro pochopení všech aspektů této práce je potřeba pochopit základní funkci-
onalitu existujícího systému. Tato webová aplikace slouží především vlastní-
kům eshopů a jiným organizacím, které odesílají větší množství zásilek pomocí
několika přepravců. Systém má fungovat především jako jednotící prvek pro
vkládání a správu těchto zásilek. Není tedy nutné se přihlašovat do webových
aplikací všech přepravců, které daný eshop podporuje. Namísto toho jsou zá-
silky v jednotném formátu vloženy do našeho portálu, který zajistí distribuci
dat a objednání přepravy u jednotlivých přepravců plně automaticky.

Celý proces správy zásilek však není pouze o vložení dat o zásilkách. Uži-
vatelům aplikace je potřeba umožnit tisk štítků s čárovými kódy, které se lepí
na konkrétní balíky a odesílají adresátům. Po vyzvednutí zásilek vybranými
přepravci nabízí systém sledování stavů zásilek až k jejich doručení adresátovi
či vrácení odesílateli. Při převzetí balíků přepravcem bývá zvykem dodat se-
znam všech předaných zásilek se základními informacemi. Tomuto dokumentu
se říká svozový protokol a jeho generování také zprostředkovává tento systém.

Na konci řetězce je samozřejmě pravidelná fakturace za využívané služby
(uživatelé obvykle neplatí koncovým přepravcům), nicméně tato část se již
příliš netýká obsahu této diplomové práce. Celý tento proces by měla pomoci
automatizovat webová API, na jejíž návrh a implementaci se podíváme níže.

1.2 Současný stav správy zásilek
V současné době neexistuje snadná možnost automatického napojení externích
systémů. Import dat zásilek probíhá po jednotlivých zásilkách přes webový for-
mulář nebo pomocí dávkových importů. Dávkové importy umožňují vkládat
data ve formátu csv s tím, že nastavení obsahu vkládaného souboru je konfigu-
rovatelné. Je možné nastavit, jaká data jsou obsažena v jakých sloupcích, zda
je například číslo popisné v samostatném sloupci, či jaký oddělovač záznamů
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1. Popis problému a cíle této práce

je použit. Díky tomuto nastavení je možné se přizpůsobit exportům téměř ze
všech eshopových řešení i jiných systémů. V API však nutnost většiny tohoto
nastavení odpadá, jelikož ve většině formátů webových API na žádném pořadí
nezáleží.

Tisky štítků i svozových protokolů do formátu PDF jsou součástí webové
aplikace. Na žádost je tedy vygenerován požadovaný soubor a nabídnut rovnou
ke stažení. V API však podobné přenášení binárních dat nemusí být nejvhod-
nější způsob, pokud potřebujeme uvést dodatečné údaje či posílat více souborů
v jedné odpovědi. Někteří přepravci například nabízejí zvláštní formáty štítků
určené pro tiskárny specializované právě na tuto činnost. Tento textový formát
se nazývá ZPL a je dalším důvodem k implementaci aplikačního rozhraní, je-
likož nabízet ke stažení tento textový formát ve webové aplikaci a následně jej
zasílat do tiskárny by bylo více než nepraktické. Posílání tohoto formátu přes
API však umožňuje velmi snadnou integraci do klientského systému s možností
přímého odeslání dat do tiskárny.

Sledování zásilek je také součástí webové aplikace. Standardně však lze
zjišťovat stavy pouze jednotlivě. Toto omezení by měla API velmi snadno
eliminovat.

1.3 Požadavky zadavatele na nové API

Kromě již zmíněných výhod aplikačního rozhraní a zcela zřejmé automatizace
správy zásilek v klientských systémech bylo externím zadavatelem této diplo-
mové práce specifikováno několik požadavků. Tím hlavním je především mož-
nost napojení několika nezávislých API klientů. Například napojení eshopu,
systému pro zobrazení statistických údajů, mobilní aplikace nebo jiného sys-
tému. Díky tomu mohou společnosti poskytující eshopová řešení snadno svým
klientům nabídnout automatickou správu zásilek integrovanou přímo v daném
systému. To vše bez nutnosti generování jakýchkoli přístupových údajů pro
jednotlivé systémy.

Z tohoto požadavku téměř automaticky plyne nutnost zavedení autori-
zace umožňující schvalování přístupů daných API klientů samotnými uživateli.
V dnešní době je standardem takové autorizace právě OAuth 2.0 protokol spe-
cifikovaný v RFC 6749 [26]. Využití tohoto protokolu je přímo součástí zadání
této diplomové práce. Protokol je poměrně rozšířeným standardem a existuje
již mnoho knihoven pro serverovou i klientskou část aplikace. S autorizací
obvykle souvisí i autentizace. Na zmíněný protokol navazuje autentizace spe-
cifikovaná v RFC 6750 [28] a dává tedy smysl využít právě tuto autentizaci.
Více o autorizaci i autentizaci naleznete v sekcích 3.5 a 3.6.

Dalším požadavkem bylo využití architektonického stylu REST, který (na-
příklad oproti SOAP API) již poměrně dlouhou dobu nabírá na oblíbenosti,
viz obrázek 1.1. Toto specifikum je opět součástí zadání této práce. Rozbor
návrhu RESTového rozhraní dle těchto požadavků je uveden v sekci 3.1.
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1.3. Požadavky zadavatele na nové API

Obrázek 1.1: Vývoj SOAP API a REST API dle Google Trends. Zdroj [1].

Základním cílem při implementaci této API bude především pragmatický
přístup s intuitivním a bezpečným použitím. K tomu obvykle pomáhá dodr-
žování standardů a jednotných konvencí napříč celým API.
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Kapitola 2
Analýza konkurenčních API

U každého většího projektu je vhodné zmapovat konkurenci a případně se
inspirovat vhodnými i nevhodnými přístupy či nápady. Jelikož služeb agregu-
jících několik přepravců není mnoho, můžeme se inspirovat především u sa-
motných přepravců. Stávající systém používá API těchto přepravců, nicméně
ne všichni přepravci mají nějaké programové rozhraní. To samozřejmě způso-
buje nemalé komplikace při přenosu údajů o zásilkách z našeho systému k nim
nebo i opačným směrem.

2.1 API konkrétních přepravců

U vybraných přepravců níže jsem shrnul základní vlastnosti jejich programo-
vých rozhraní. Především celkový přístup, dodržování standardů, možnosti
testování, rychlost odezvy, zpracování validací a chybových hlášek a v nepo-
slední řadě i zabezpečení. Zabezpečení se obvykle týkalo použití šifrovaného
spojení a jeho konfigurace. Tu jsem testoval pomocí online nástroje společnosti
Qualys SSL Labs [2]. Je však třeba si uvědomit, že uvedené výtky lze poměrně
snadno a rychle změnit správným nastavením serveru či konfigurací knihoven,
a v budoucnu již mohou být služby plně zabezpečeny.

2.1.1 Přepravce PPL

Aplikační rozhraní tohoto přepravce je ve většině případů založeno na proto-
kolu SOAP. Některé metody však lze volat i proprietárním způsobem, přičemž
XML odpovědi ze serveru pak nerespektují SOAP specifikaci. K přenosu zpráv
vždy využívá formát XML a API je přístupné pomocí přenosového protokolu
HTTP. Pro popis služby využívají standardizovaný formát WSDL, který je
veřejně dostupný online. Autorizace i autentizace klientů je založena na firem-
ním kódu specifickém pro každého jejich zákazníka. Tento řetězec se vkládá
do všech SOAP požadavků, kde je nutná autentizace.
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2. Analýza konkurenčních API

Napojení klientské aplikace na toto API je díky standardům poměrně
snadné. Rychlost odezvy je velmi kolísavá (v rozmezí 70–1000 ms), nicméně
většinu času v rozumných mezích – pod 500 ms. Zpracování samotné webové
služby je však velmi nevhodné hned v několika směrech. Pravděpodobně nej-
větším problémem jsou validace vstupů. Uvedu jen několik prohřešků a příklad
úspěšného požadavku, který obsahuje nevalidní data a zcela jistě by neměl
projít validacemi.

• Systém na některé neplatné vstupy či neexistující URL vrací textové
chybové zprávy (nikoliv SOAP ani XML).

• Určité validační odpovědi jsou vráceny s nevhodným HTTP kódem 500,
který by měl indikovat vnitřní chybu serveru, nikoli neplatný vstup. Jiné
dokonce s kódem 200. 1

• Popisnost chybových zpráv je často nicneříkající, příkladem může být
například hláška „Object reference not set to an instance of an object.“.

• Při vkládání zásilek nedochází ke kontrole existence čísel. Lze tedy úspěšně
vložit zásilku se stejným číslem dvakrát.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<soap12:Body>
<ImportPackagesExt xmlns="PPLIEGate">

<FirCode>***</FirCode>
<Packages>

<Items>
<anyType xsi:type="Package">

<PackageID>aaaaaa</PackageID>
<ZipCode>aaaaaa</ZipCode>
<CodPrice>200</CodPrice>
<VarSym>aaaaaa</VarSym>
<Phone>aaaaaa</Phone>
<ConsigneeName>aaaaaa</ConsigneeName>
<ConsigneeStreet>aaaaaa</ConsigneeStreet>
<ConsigneeCity>aaaaaa</ConsigneeCity>
<Country>CZ</Country>
<RecMail>aaaaaa</RecMail>

</anyType>
</Items>

</Packages>
</ImportPackagesExt>

1Kódy jsou chybné, jelikož přenos SOAP zpráv přes HTTP by neměl měnit sémantiku
protokolu HTTP – tedy ani sémantiku stavových kódů [3].
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2.1. API konkrétních přepravců

</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Na tomto příkladu (požadavek na vložení zásilky) je dobře vidět, že ne-
dochází k validaci čísel zásilek (PPL používá čísla zásilek pouze z číslic, která
po číselných řadách přiděluje svým klientům), PSČ, variabilního symbolu, te-
lefonu ani emailu. Také není možné provádět žádné úpravy vložených dat ani
rušit vložené zásilky, jelikož k tomu neexistuje žádná SOAP metoda.

Dalším problémem, se kterým se vývojář klientské API může potkat, je
omezenost testovacího účtu (API nemá oddělené testovací prostředí). Některé
metody lze tímto účtem otestovat a jiné nikoli – vývojář tedy nemá jinou
možnost, jak ověřit funkcionalitu těchto metod, než v reálném provozu.

Pro přístup k rozhraní je možné použít i šifrovaný protokol HTTPS, což je
velmi důležité, jelikož při vkládání zásilek dochází k přenosu citlivých údajů
daných příjemců. Taktéž firemní kód zákazníka používaný pro autentizaci je
uložen uvnitř XML dokumentu. HTTPS však vynuceno není a lze používat
i jeho nešifrovanou variantu.

O něco horší je konfigurace tohoto šifrovaného spojení. Aktuálně jejich
server nabízí možnost spojení pomocí protokolu SSL 2, což je velmi zasta-
ralý a zranitelný protokol [4]. Navíc neumožňuje spojení pomocí nejnovějších
protokolů TLS 1.2 a TLS 1.1.

2.1.2 Přepravce IN TIME

API tohoto přepravce využívá proprietární řešení založené na výměně XML
souborů pomocí HTTP metody POST či GET. Autorizace i autentizace kli-
entů je založena na dvojici jméno a heslo pro každou společnost. Každá spo-
lečnost však může mít pod svým účtem několik zákazníků a několik svozových
míst. Všechny tyto údaje jsou součástí XML dokumentu.

Zajímavou funkcionalitou při vkládání více zásilek do systému je volba ja-
kési transakce. Díky tomuto nastavení je možné volit, zda při validační chybě
dojde k uložení pouze platných zásilek nebo žádné z nich. Dalším vhodným
prvkem je možnost vkládání zásilek dvojím způsobem – s automatickým uza-
vřením nebo bez. Uzavřené zásilky již nelze zpětně upravovat ani rušit, neu-
zavřené ano.

Přidělování čísel zásilek není řešeno externím předáváním číselných řad
jako u PPL, ale pro každou novou zásilku vrací API čísla právě vložených
zásilek. Toto řešení vidím jako vhodnější, jelikož odpadá nutnost hlídat, zda
máme dostatečné množství čísel v zásobě.

Validace jsou řešeny mnohem lépe. Například kontrola existence elementů
přesně popisuje danou chybu. Kontroly vnitřní logiky také fungují dobře –
API například nepovolí nesmyslné kombinace doplňkových služeb a podobně.
S kontrolou zadávaných hodnot už je to o něco horší, opět není kontrolován
email, telefon ani PSČ, viz ukázkový úspěšný požadavek.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request name="import_article">

<auth username="***" password="***" />
<option name="transaction" value="yes" />
<option name="auto_complete" value="yes" />
<article>

<receiver>
<name>aaaaa</name>
<street>aaaaa</street>
<city>aaaaa</city>
<postal_code>aaaaa</postal_code>
<state>CZ</state>
<email>aaaaa</email>
<phone>aaaaa</phone>

</receiver>
<package_count>1</package_count>
<weight>1</weight>
<value>100</value>

</article>
</request>

I přes výrazně lépe řešené validace vstupních dat má i tato webová služba
své mouchy. Při vkládání více zásilek najednou a zapnuté transakci je vrácena
pouze první chyba u první chybné zásilky. Nelze tedy získat seznam všech
chyb, opravit je a poté již vložit zásilky s jistotou úspěšného vložení. V blízké
době by však mělo vyjít nové API založené na RESTových principech. Je tedy
možné, že zmíněné nedostatky budou v nové verzi opravené.

API má samostatné a téměř plnohodnotné testovací prostředí, které je
umístěno na jiné URL a pracuje s jinou databází. Není tedy problém odladit
API klienta vůči tomuto prostředí a poté pouze změnit cílový endpoint pro
ostré nasazení.

Rychlost odezvy je však jen stěží dostačující, obvykle se hodnoty pohybují
v rozmezí 600–1100 ms. Odezva nad půl sekundy se dokonce týká i jednodu-
chých požadavků jako je získání stavů o jedné zásilce.

Pro přístup k rozhraní je opět možné použít i šifrovaný protokol HTTPS,
nicméně ani zde není šifrování vynuceno. Server opět umožňuje spojení pomocí
zastaralého protokolu SSL verze 2 a neumožňuje spojení pomocí TLS 1.1 ani
TLS 1.2. Dle analyzéru Qualys SSL Labs je dokonce i zranitelný proti MITM
útoku POODLE.

2.1.3 Přepravce GLS

Aplikační rozhraní přepravce GLS nabízí pouze vkládání zásilek. Odeslání dat
ve formátu x-www-form-urlencoded probíhá POST požadavkem, kde jedna
z položek je jakýsi kontrolní součet několika vkládaných hodnot – konkrétně
se jedná o hash přihlašovacího jména, hesla, časového razítka a dvou identifiká-
torů. Důvod použití mi uniká, jelikož kontrolní součet nezahrnuje data o uklá-
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dané zásilce a se znalostí výpočtu daného hashe mohu snadno porušit integritu
zprávy pomocí modifikace dat i daného hashe. Zajímavostí je ještě vstupní po-
ložka pro doplňkové služby, která očekává hodnotu ve formátu JSON. Ten je
samozřejmě nutno zakódovat do celkového formátu x-www-form-urlencoded.

Odpovědí je vždy JSONP formát, tedy JavaScriptové volání funkce, je-
jímž argumentem je JSON s daty. Server však neposílá žádné CORS hlavičky
Access-Control-Allow-Origin a na POST požadavky z JavaScriptu se tedy
vztahuje Same-origin policy [5]. Výstupní JSONP formát tak akorát kompli-
kuje parsování odpovědi na serveru. Latence se pohybuje okolo 300 ms. Příklad
odpovědi je následující (formátováno pro přehlednost):
json_api_response(
{

"parceldata": {
"parcelnr": "1",
"driver": "10",
"depot": "160",
"barcode": "000000000016"

},
"downloadlink": null

}
);

Validace dat opět nejsou na příliš dobré úrovni. Kontroly zahrnují přede-
vším onen kontrolní součet a jen velmi málo údajů o zásilce (v podstatě pouze
PSČ a stát). Testování probíhá pomocí testovacího účtu.

S aplikačním rozhraním nelze komunikovat pomocí HTTPS spojení (v ta-
kovém případě je odpovědí pouze statické HTML) i přesto, že na stejné do-
méně existuje certifikát. Server má dokonce toto šifrované spojení velmi dobře
nakonfigurované a v analyzéru společnosti Qualys měl nejlepší hodnocení ze
všech testovaných API endpointů.

2.1.4 Přepravce Messenger

Messenger nabízí ve své webové službě pouze vkládání zásilek a možnost ozná-
mení o doručení zásilky. Zajímavým přístupem je push služba, která zasílá
HTTP GET požadavek v době doručení zásilky na předem domluvenou URL
adresu. Odpadá tak tradiční polling na server webové služby. Důsledkem je
zřejmé snížení zátěže jejich serveru a potenciálně i lepší dostupnost služby.

Samotné vkládání zásilek je v dokumentaci označováno jako RESTful služba,
nicméně způsob jakým komunikuje, se od RESTových principů velmi liší. Vy-
tvoření nové zásilky probíhá pomocí metody GET a veškeré údaje o zásilce jsou
přenášeny v query parametrech. Tímto dochází k porušení obou základních
vlastností metody GET (idempotence a safe 2). Přístupové údaje (zákaznické

2 „Safe“ metody nesmějí vykonávat žádnou akci na serveru. „Idempotentní“ metody
musejí při vícenásobném volání totožného požadavku vyústit ve stejný důsledek. [6]
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číslo a heslo) jsou součástí těchto query parametrů. Formát, v jakém se vrací
údaje o výsledku, je určen také v URL – na výběr je XML či JSON.

Automatická validace služby kontroluje pouze přítomnost všech povinných
parametrů a jejich datové typy. Veškeré ostatní validace jsou prováděny interně
mimo webovou službu a případné chyby řeší dispečink firmy. Chybové HTTP
odpovědi však vždy vracejí HTTP kód 200, ať již jde o neúspěšnou autenti-
zaci či chybějící query parametr. Oznámení o chybě je tedy obsaženo v těle
odpovědi – chybová zpráva vypadá následovně (lze si povšimnout překlepů
i míchání českých a anglických klíčů):

{
"importResult": {

"success": false,
"authentification": {

"success": false,
"zprava": "Incorrect passwrod for given customer number"

},
"importKey": {

"success": true
},
"pairs": {

"success": true
}

}
}

Odezva pro úspěšné odpovědi se u webové služby pohybuje v průměru
okolo 300 ms, což je poměrně solidní výsledek. Na úplně opačné straně však
stojí její zabezpečení. Služba je dostupná na speciálním portu bez možnosti
použít šifrované spojení HTTPS. To je spolu s nevhodnou metodou GET
a přenášením autentizačních údajů v URL téměř vražedná kombinace. Stačí
například, aby libovolný prvek na síti logoval přenášené URL, a neštěstí je na
světě.

Kladně lze hodnotit plnohodnotné testovací prostředí, které běží na jiném
portu než produkce. Čísla zásilek jsou, obdobně jako u přepravce InTime,
obsažena v úspěšné odpovědi. Push služba je také řešena rozumně, pokud po-
mineme použitou HTTP metodu. V případě odpovědi cílového serveru s neú-
spěšným HTTP kódem (mimo rozmezí 200–299) se služba pokusí požadavek
3× opakovat s odstupem 15 minut a poté 50× po hodině. Téměř se tedy
nemůže stát, že by stav zásilky nebyl cílovému serveru předán.

2.2 Shrnutí výsledků a poučení

Z uvedené analýzy konkurenčních API lze vyvodit několik poučení při tvorbě
vlastního rozhraní. Jmenujme několik základních hledisek, která jsme testovali.
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• Téměř všechny zmíněné služby měly velmi nepřívětivé validace, nedo-
držovaly specifikaci HTTP kódů ani jejich význam. Toto chování zne-
příjemňuje implementaci klientské API a vyvolává nejistoty, zda byly
všechny možné výstupy správně ošetřeny. Pro naší API tedy bude roz-
hodující dodržování základních HTTP kódů, které by měly u klienta
sloužit k prvotní kontrole úspěšnosti operace. Druhým bodem by měly
být co nejvíce popisné chybové hlášky s jasnou identifikací, k čemu se
vztahují.

• Další častou chybou byl nějaký problém v zabezpečení. Tyto problémy
se obecně týkají konfigurace serveru, nicméně i toto je podstatná součást
API. V dnešní době již není mnoho důvodů, proč umožňovat využívání
API přes nezabezpečený protokol a nechávat rozhodnutí o bezpečnosti
na klientovi. Výkonnost u HTTPS nebývá při zapnutém keep-alive
žádný problém, jelikož k výraznějšímu zpomalení dochází pouze u prv-
ního požadavku [7].

• Důležitý prvek každé API by měla být možnost snadného testování.
Tento aspekt většina služeb nějakým způsobem splnila a je vhodnou in-
spirací i pro naše API. Ideálním způsobem je samozřejmě plnohodnotné
testovací prostředí postavené nad totožnou instancí aplikace. Tedy ta-
kové prostředí, které se chová totožně s produkčním, ale reálně nevyvolá
žádné akce jako je například objednání přepravy.

• Rychlost rozhraní je v reálném provozu podstatný prvek, nicméně do-
cílit vysokých rychlostí API může být u složitějších projektů obtížné.
V první řadě závisí na množství logiky na pozadí, technologii (použitém
programovacím jazyku a webserveru), výkonnosti serveru, jeho vytížení
i množství přenášených dat a síťové latenci. Některé z těchto prvků se
dají poměrně snadno optimalizovat, nicméně často nelze použití někte-
rých optimalizací vynutit a použití tak závisí na implementaci u klienta
(například komprese či HTTP cacheování).

• Možnost volby různých nastavení, které může klient ovlivnit, je téměř
vždy správným krokem vpřed. Příkladem může být zmíněná volba vý-
stupního formátu u Messengera či nastavení transakcí u přepravce InTime.
I naším cílem bude umožnit více formátů komunikace.

• Dodržování standardů vždy souvisí s použitým přístupem. U SOAPo-
vých služeb je většina věcí jasně definována a lze zcela přesně říci, když
se implementace nedrží specifikace. RESTové služby však nemají žádnou
vlastní specifikaci, podle které se řídit, a k porušování principů RESTu
tak dochází mnohem častěji. Na konkrétní vlastnosti naší RESTové API
se podíváme v další kapitole.
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Kapitola 3
Návrh aplikačního rozhraní

3.1 Základní vlastnosti REST API
V poslední sekci předchozí kapitoly jsme (na základě rešerše konkurence) již
uvedli několik základních bodů, kterých se budeme při návrhu této API držet.
Nyní bych rád shrnul další rozhodnutí, z nichž většina vychází ze samotné
RESTové architektury. Zaměřím se spíše na detaily, které je nutné ošetřit
při implementaci, než na definované principy a omezení RESTful služeb. Na-
příklad interoperabilitu, vrstvený systém či jednotnost rozhraní lze obvykle
zajistit samotným používáním HTTP a dodržováním jeho specifikace.

3.1.1 HTTP metody

Jak jsem již zmínil dříve, jednou z nejdůležitějších součástí RESTful API
je používání HTTP metod v souladu s jejich definovanými vlastnostmi i ur-
čením. V naší API si vystačíme se základní pěticí, tedy GET, POST, PUT,
DELETE a PATCH. Metoda HEAD je samozřejmě také dostupná (specifikace
HTTP/1.1 vynucuje dostupnost metod GET a HEAD pro všechny obecně po-
užitelné servery) [6].

S využíváním méně častých metod, jako je například PATCH, může na-
stat situace, kdy klient nebude schopen tuto metodu použít. Může se tak
stát z důvodu konfigurace nějakého proxy serveru nebo například firewallu.
Aby bylo umožněno používání naší API i těmto klientům, bude možné pře-
tížit metodu POST na libovolnou jinou pomocí poměrně rozšířené hlavičky
X-HTTP-Method-Override (využívá například Google Data API [8]) nebo po-
mocí query parametru __method. Přepisovat lze samozřejmě pouze metodu
POST, nikoli GET.

3.1.1.1 Metoda GET

Výše zmíněné zneužívání metody GET k vykonávání rozličných akcí je po-
važováno za anti-pattern. Dochází pak ke ztrátě sémantiky a degradaci URI
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na pouhé „zakódování“ nějaké operace [9]. Problémy z toho plynoucí jsou
poměrně zásadní. Otevírají například bránu k velmi snadnému využití CSRF
útoku, způsobují neočekávané vedlejší efekty při cacheování, crawlování či jen
obyčejném uložení do záložek prohlížeče.

Implicitním předpokladem pro RESTovou službu by tedy mělo být striktní
dodržování původní sémantiky GET metody – tedy pouhé získávání informací
o zdroji na dané URL. Metody GET budou v tomto API striktně dodržovat
jak idempotenci, tak vlastnost safe. Použitím této metody tedy nikdy nedojde
k žádnému vedlejšímu efektu.

3.1.1.2 Metoda POST

Ačkoliv specifikace umožňuje využít této metody pro akce, které vytvářejí
zdroje bez přiřazené URI (a tedy vrací kód 200 či 204), naše API bude vždy
vytvářet entity, jejichž zdroj je přes tuto API dostupný. Návratem tedy bude
kód 201 a odpověď bude obsahovat hlavičku Location s odkazem na právě vy-
tvořený zdroj. Abychom ještě zvýšili efektivitu, v těle odpovědi bude totožný
výsledek, jako reprezentuje zdroj v této hlavičce. Díky tomu nemusí klient při
vytváření nových entit provádět dvojici požadavků, aby například získal vyge-
nerovaná data o právě vložené entitě. Toto chování může být pro některé curl
klienty nezvyklé a ti, kteří automaticky přesměrovávají dle hlavičky Location
budou vykonávat zbytečný HTTP požadavek navíc.

3.1.1.3 Metody PUT a PATCH

Metoda PATCH vznikla až 11 let po vzniku původních metod ze specifikace
HTTP/1.1. Důvodem vzniku bylo především umožnit částečné změny zdrojů.
Do té doby existovala pro úpravy pouze metoda PUT. Její sémantika byla
ovšem definována jako kompletní nahrazení původního zdroje [10]. Ačkoliv
tento význam nebývá u RESTových služeb striktně dodržován, pro naše účely
se obě specifikace hodí a budou podle této definice implementovány (aktuálně
budou využity pouze pro práci se zásilkami). Hlavní výhodou kompletního
nahrazení zdroje u metody PUT je dostupnost všech nových dat zdroje od
klienta. To umožňuje snazší validace, které jsou v této aplikaci poměrně složité
a vzájemně provázané. Více v příslušné kapitole o implementaci validací 4.3.

3.1.1.4 Metoda DELETE

V této fázi implementace API bude metoda DELETE využita pouze pro ru-
šení zásilek. To lze z hlediska specifikace této metody považovat za porušení
standardu, jelikož ke skutečnému smazání záznamu nedojde, pouze se dostane
do stavu, kdy s ním (ani s jeho podzdroji) již nelze dále manipulovat.

Důvody k tomuto použití jsou tedy čistě pragmatické – pro klienty je intu-
itivnější použít pro rušení zásilek metodu DELETE, než správnější PATCH.
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3.1.2 HTTP kódy

I přesto, že se na webu nejčastěji setkáváme s kódy 200, 404 a 500, HTTP
nabízí celou škálu kódů s jasnou sémantikou. V naší RESTové API využijeme
hned několik z nich.

• 200 – OK – Úspěšné zpracování požadavku.

• 201 – Created – Požadavek byl úspěšně zpracován a nový zdroj byl
vytvořen (typická odpověď po validním POST požadavku).

• 400 – Bad Request – Byl přijat neplatný požadavek, například neva-
lidní formát vstupních dat. Obecně bude použit pro syntaktické chyby
datového formátu v požadavku.

• 401 – Unauthorized – Autentizace klienta selhala, chybí hlavička
Authorization nebo obsahuje neplatné údaje. V souladu s HTTP/1.1
je součástí odpovědi hlavička WWW-Authenticate obsahující informace
o požadovaném typu autentizace klienta. V našem případě jde o Bearer
autentizaci, více v kapitole 3.6.

• 404 – Not Found – Požadovaný zdroj na dotazovaném URI neexistuje.

• 405 – Method Not Allowed – Byla použita nepodporovaná HTTP
metoda pro nějaký existující zdroj. Součástí odpovědi je vždy hlavička
Allowed se seznamem všech povolených metod pro daný zdroj (kore-
sponduje se specifikací HTTP/1.1 [6]).

• 406 – Not Acceptable – Klient požádal o výstupní formát, kterému
server nerozumí. Nastane typicky v případě přijetí nepodporované hla-
vičky Accept, více v kapitole o formátech 3.1.4.

• 410 – Gone – Přístup na dříve existující, ale trvale odstraněnou URI
zdroje po nasazení nové verze API a odstranění staré. Verzování tedy
bude součástí path v URL – díky tomu je možné použít pro starší verze
API právě tento HTTP kód v souladu se specifikací. Pokud bychom ver-
zovali například pomocí HTTP hlaviček, tento kód by nešel pro zmíněný
účel využít.

• 412 – Precondition Failed – Pokus o aktualizaci změněného zdroje.
Může nastat při poskytnutí ETagu v hlavičce If-Match při metodě PUT.
Více v sekci o cacheování 3.4.

• 414 – Request-URI Too Large – Byl odeslán požadavek s příliš dlou-
hou URI. Toto může nastat při předávání velkého množství parametrů
u GET požadavků (většina serverů je limitována). Teoreticky je možné
tento problém obejít vložením parametrů do těla HTTP požadavku,
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nicméně specifikace HTTP/1.1 říká, že metoda GET nemá specifikova-
nou sémantiku pro tělo požadavku a obsah takového těla by měl být
ignorován [6].

• 415 – Unsupported Media Type – Byl přijat nepodporovaný formát
dat. Typicky v případě přijetí nepodporované hlavičky Content-type,
více v kapitole o formátech 3.1.4.

• 422 – Unprocessable Entity – Tento kód vznikl až v RFC 4918 pro
případy, kdy je požadavek syntakticky validní, je ve formátu, kterému
server rozumí, ale obsahuje sémantické chyby [11]. To je typický případ
pro datové validace všeho druhu (například neplatná kombinace doplň-
kových služeb apod.).

• 426 – Upgrade Required – Kód indikující přístup ke zdroji pomocí ne-
zabezpečeného protokolu HTTP. Tento kód byl představen v RFC 2817
právě k těmto účelům [12]. Součástí odpovědi je i povinná hlavička
Upgrade obsahující požadovaný protokol. Na webové části aplikace do-
chází k automatickému přesměrování z nezabezpečeného protokolu na
zabezpečený s kódem 301 a HSTS hlavičkou Strict-Transport-Security
[13], což způsobí, že prohlížeč bude všechny následující požadavky vždy
směrovat na HTTPS verzi webu 3. Toto chování je však v aplikačním
rozhraní velmi nevhodné, jelikož špatně nakonfigurovaní klienti, kteří by
tiše přesměrovali na zabezpečenou verzi, by se nikdy nedozvěděli o sku-
tečnosti, že prvně posílají data nešifrovaná.

• 500 – Internal Server Error – Tento kód je použit pouze v přípa-
dech, kdy došlo k neočekávané chybě na straně serveru, například nebyla
odchycena aplikační výjimka.

• 503 – Service Unavailable – Kód využívaný při dočasných odstáv-
kách aplikace nebo nedostupnosti vzdálených služeb (například API pře-
pravců).

3.1.3 Bezestavovost

Bezestavovost je jeden ze základních pilířů RESTu. Ve své podstatě jde o jed-
noduchý princip izolace HTTP požadavků, kdy každý požadavek obsahuje
všechny potřebné informace pro dokončení požadované akce. Typickým poru-
šením bývá využívání sessions na straně serveru, a s tím související zasílání
hlaviček Cookie a Set-Cookie – tyto hlavičky tedy naše API vůbec neposílá
a vždy pracuje pouze s právě poskytnutými daty. Server tedy nesmí využívat

3Navíc, hlavička HSTS obsahuje hodnotu preload a web byl přednačten do podporo-
vaných prohlížečů. Díky tomu ani první požadavek od klienta s takovým prohlížečem ne-
bude komunikovat pomocí nešifrovaného HTTP. To umožňuje téměř úplně eliminovat MITM
útoky.
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žádné informace z předchozích požadavků. Tento přístup umožňuje například
snazší horizontální škálování, jelikož load balanceru je jedno, na který server
požadavek zašle.

3.1.4 Komunikační formáty

Volba komunikačních formátů (reprezentace zdrojů a formát přijímaných dat)
je poměrně podstatným prvkem při tvorbě API. V té naší bude možné využí-
vat více formátů, abychom nabídli našim klientům co největší komfort. Mimo
tradiční formáty jako je JSON a XML bude možné využít i x-www-form-
urlencoded, což je výchozí formát pro odesílání formulářových dat v HTML
[14]. Výhodou tohoto formátu je snadná a široká podpora parserů v různých
programovacích jazycích, nevýhodou je špatná čitelnost lidským okem. Jelikož
neočekávám příliš časté používání ze strany klientů, zaměřím se především na
zbylé dva formáty. U JSON ani XML s čitelností není takový problém, jelikož
je lze vhodně formátovat dle jejich struktury. Co se týče parsování, XML ob-
sahuje oproti JSON mnohem více sémantických prvků (namespace, podpora
atributů, CDATA a další) a tedy i parsery jsou o něco složitější a pomalejší
[15].

Kromě těchto vlastností je u komunikačních formátů podstatná i jejich
upovídanost (verbosity), tedy množství nadbytečných dat potřebných k pře-
nosu stejného počtu informací. Pro přenos stejného množství textu potřebuje
XML v průměru o 84 % více dat než JSON. Tuto značnou nevýhodu lze velmi
snížit při použití komprese. Například použitím gzip formátu se dostaneme na
10 % nadbytečných informací u XML oproti JSON. Při této optimalizaci však
dochází k vyšší spotřebě času CPU – přibližně o 20 %. Uvedené hodnoty jsem
převzal z článku [16], který se upovídanosti věnuje ještě o něco detailněji.

U XML i JSON je ještě třeba rozhodnout, zda odesílat data formáto-
vaná pro snazší čitelnost (odsazené a odřádkované elementy), či nikoliv. Jako
implicitní nastavení jsem zvolil formátovaný výstup s možností vypnutí po-
mocí query parametru prettyPrint=false. Ačkoliv výchozí nastavení způ-
sobí mírný nárůst objemu přenášených dat (při použití JSON se nárůst po-
hybuje okolo 8 %), výhodou je čitelnost logu komunikace. Při použití gzip
komprese se nárůst objemu pohybuje pod 3 % [17].

Na základě těchto informací jsem se rozhodl využívat JSON jako výchozí
formát, například pokud klient neuvede preferovaný typ odpovědi (hlavička
Accept bude obsahovat */*). Výhodou tohoto formátu jsou také definované
datové typy, které například XML nepodporuje (XML je document-oriented
a JSON je data-oriented). Posledním argumentem pro toto rozhodnutí může
být i skutečnost, že popularita JSON v programových rozhraních značně roste,
viz obrázek 3.1.

Při podpoře více formátů je vhodné zachovat stejnou strukturu přenáše-
ných dat a v aplikaci oddělit zpracování dat od jejich reprezentace. Toho je
možné docílit například obousměrným překladem na nějakou vnitřní struk-
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Obrázek 3.1: Vývoj JSON API a XML API dle Google Trends. Zdroj [1].

turu, se kterou interně pracuje aplikace. Díky tomu je zaručena konzistence
komunikačních struktur a aplikace je tak oddělena od reálně používaného for-
mátu. Podobný přístup se využívá například i u ESB při použití společného
datové modelu.

Abych ještě více zjednodušil implementaci API klientů, rozhodl jsem se
napříč celým rozhraním využívat totožnou strukturu jak úspěšných, tak ne-
úspěšných odpovědí. Díky tomu může klient kontrolovat úspěšnost odpovědi
stejným způsobem pro všechny požadavky. Základní struktura je uvedena níže,
přičemž dalším elementem je errors nebo data, dle toho, zda byl požadavek
úspěšný, či nikoliv. Po obecné struktuře následují formáty v pořadí JSON,
XML a x-www-form-urlencoded.

obalující element
code: kopie HTTP kódu
status: textová reprezentace úspěchu
message: popis úspěchu či neúspěchu

{
"code": 200,
"status": "success",
"message": "Data successfully retrieved"

}

<root>
<code>200</code>
<status>success</status>
<message>Data successfully retrieved</message>

</root>

code=200&status=success&message=Data+successfully+retrieved
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3.1.5 HATEOAS

Ačkoliv téměř celý web funguje na RESTovém principu HATEOAS, v API není
příliš využitelný a tedy nebude implementován. Ve webových aplikacích dává
tento princip smysl, jelikož nejčastěji se uživatel dostane na hlavní stránku
a v průběhu jejího prohlížení se rozhoduje, kam chce pokračovat a dle toho
kliká na jednotlivé odkazy. Rozhodování tedy probíhá v průběhu čtení stránky.
Podobný princip však v API není příliš častý. Běžně se totiž klientská část
API naprogramuje dle dokumentace a požadavky na dané zdroje jsou předem
definované.

Princip HATEOAS může být vhodný při stránkování velkých zdrojů po-
mocí hlaviček Link (představeno v RFC 5988) [18], nicméně na základě oče-
kávaných use-cases jsem tuto funkcionalitu neshledal jako podstatnou (neoče-
kávám požadavky na velké množství entit).

3.2 Veřejný proces služby

Téměř všechny akce nad zdroji podléhají nějakým omezením a závislostem
na stavu entit. Ne vždy tedy dává smysl volání některých metod nad různými
zdroji. Očekávané pořadí volání těchto metod specifikuje veřejný proces služby.
Vizualizace našeho procesu lze vyjádřit stavovým diagramem na obrázku 3.2.

Základní entitou je samozřejmě zásilka, kterou je třeba do systému zadat
pomocí metody POST. Poté se nachází v takzvaném neuzavřeném stavu, kdy
lze upravovat její údaje metodou PUT či jí zcela zrušit metodou DELETE.
V tuto chvíli ještě nelze tisknout štítky, které se lepí na fyzické balíky – tím
se předchází problémům s odlišnými údaji v systému a na štítku. Po uzavření
zásilky metodou PATCH již nelze zásilku rušit ani upravovat a otevřou se mož-
nosti tisku. Pro práci se svozovými protokoly jsem diagram vynechal, jelikož
jde jen o vytvoření protokolu a jeho stažení. Při vytváření nového protokolu
se zahrnují pouze uzavřené zásilky.

3.3 Hierarchie zdrojů

Některé zdroje a jejich metody jsem již zmínil ve veřejném procesu, nyní se
zaměřím na jejich návrh, dodržované konvence a stručný popis. Jednotlivé
zdroje jsou vždy pojmenovány podstatnými jmény v množném čísle. S tím
souvisí i základní přístup této API k jednotlivým zdrojům – rozhodl jsem
se napříč celým rozhraním umožnit pracovat s kolekcí entit pomocí jediného
požadavku. API tedy není členěna tradičním způsobem na seznam entit (např.
/deliveries) a detaily entit (např. /deliveries/{id}), ale už pod zdrojem
/deliveries lze pracovat s více entitami najednou. Tento přístup značně
snižuje počet nutných HTTP požadavků při práci s tímto rozhraním, což je
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Obrázek 3.2: Veřejný proces služby.

v oblasti logistiky výhodou, jelikož velmi často je třeba pracovat hromadně
s vyššími počty zásilek.

Toto rozhodnutí podpořila i skutečnost, že jeden z přepravců, kterému
předáváme data pomocí API, umožňuje vykonávat některé operace pouze nad
detailem zásilky. To v současné době vede k tomu, že naše aplikace vytěžuje
jejich API několika desítkami tisíc požadavků denně a operace, které by šlo
vyřídit najednou, trvají i několik minut. Zmíněným přístupem se vyhneme
přesně těmto problémům.

Jako důsledek tohoto rozhodnutí není u některých HTTP metod dodr-
žována jejich sémantika na 100 %. Největším prohřeškem je pravděpodobně
metoda DELETE, která nesmaže celý zdroj, na který je volána. Důvod proč
nepoužít metodu PATCH jsem nastínil již výše. Dodám jen, že pro klienty je
mnohem pochopitelnější použít pro dvě různé akce (zrušení a uzavření zásilky)
dvě různé HTTP metody (DELETE a PATCH). Není tedy třeba rozhodovat
o provedené změně z těla PATCH požadavku, který by byl z hlediska séman-
tiky správnější. Výhody plynoucí z tohoto rozhodnutí vidím natolik zásadní,
že v této oblasti ustoupím od akademické čistoty návrhu.

Již dříve jsem uvedl, že verzování API bude realizováno pomocí URL.
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Reálná path zdrojů je tedy například /v1/deliveries. Pro přehlednost budu
nadále referovat na zdroje bez čísla verze. Detaily jednotlivých zdrojů jsou
rozepsány v následující kapitole.

3.3.1 Zdroj /deliveries

3.3.1.1 Metoda POST

Pomocí této metody lze vkládat nové zásilky do systému. V těle požadavku
jsou vyžadována data zásilek, která jsou na straně serveru validována. Vklá-
dání zásilek je prováděno v transakci, takže při chybě u libovolné zásilky je
celý import zrušen a v odpovědi je podrobný popis porušených validačních
pravidel. Detaily implementace těchto validací shrnu v kapitole 4.3.

Chybová odpověď obsahuje popis problémů u všech datových polí i zásilek.
U každé validační chyby je jednoznačný čtyřmístný kód, popis chyby, název
chybného pole, vložená hodnota a pořadí vkládané zásilky, u které k chybě
došlo. Díky tomu je velmi snadné identifikovat, které zásilky obsahují chyby,
a které ne. Pro ty, které jsou v pořádku, lze provést druhý požadavek, u kterého
je již téměř zaručena úspěšnost importu. U ostatních zásilek se na straně
klienta očekává zařazení do chybových zásilek a následná manuální oprava
dat. Příklad chybové odpovědi ve formátu JSON je následující:
{

"code": 422,
"status": "error",
"message": "Validation failed",
"errors": [
{

"item": 0,
"code": 4031,
"message": "Values A, B are not allowed! Allowed values: LOSS",
"field": "extraServices",
"value": [

"A",
"B"

]
},
{

"item": 0,
"code": 4040,
"message": "Not in ISO 4217 format.",
"field": "currency",
"value": "kc"

}
]

}

V situacích, kdy dojde k neočekávanému výpadku webové služby pře-
pravce, pro kterého se zásilky vkládají, je vrácen HTTP kód 503. V takovém
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případě totiž nemůže systém zaručit správnost dat, protože může docházet
k validacím na straně webové služby přepravce. Všechny tyto vzdálené va-
lidační chyby mají svůj vlastní validační kód a jsou při běžném fungování
transformovány do odpovědi ve výše uvedené struktuře.

V případě úspěšného importu jsou vrácena všechna data o zásilce včetně
výchozích hodnot u nepovinných polí, ke kterým nebyla přijata žádná data,
a hodnot generovaných na straně serveru. Příkladem budiž interní číslo zásilky,
číslo zásilky přepravce, datum vytvoření a další. V hlavičce Location je odkaz
na aktuálně vytvořené entity. Příklad validního požadavku o jedné zásilce:

{
"deliveries": [
{

"recipFirstname": "Jaroslav",
"recipSurname": "Blecha",
"recipStreet": "Jana Masaryka 11",
"recipCity": "Praha",
"recipState": "CZ",
"recipPostalCode": "110 00",
"recipPhone": "600 000 111",
"value": 1200,
"currency": "CZK",
"packagesCount": 1,
"weight": 2.3,
"deliveryType": "HD",
"agent": "IT",
"collectionPlace": "jana-masaryka"

}
]

}

3.3.1.2 Metoda GET

Metoda GET slouží k získání informací o zásilkách vložených aktuálně auten-
tizovaným klientem a vyžaduje dodatečné query parametry specifikující hle-
dané zásilky. Hledání je realizováno pomocí datových polí zásilek, kde každé
pole má svůj pevně definovaný typ vyhledávání. Typy hledání jsou dvojího
druhu – fulltextové a výčtem hodnot.

V případě hledání výčtem je nutné uvést hodnotu pole přesně shodnou
s hledanými zásilkami. Jednotlivé hledané hodnoty jsou oddělené čárkami.
Hledání výčtem je pouze u polí, které nemohou obsahovat čárku, takže není
třeba definovat žádné escapování tohoto znaku. Typickým příkladem je hle-
dání konkrétních zásilek dle interního generovaného identifikátoru vráceného
při POST požadavku. Vyhledávací query pak vypadá například následovně:
?deliveryId=10441,10442. Výsledkem jsou informace o obou zásilkách (po-
kud existují) a odpověď je totožná jako u úspěšné POST odpovědi.
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Při hledání ve fulltextových polích není třeba uvádět identickou hodnotu
pole, nýbrž stačí libovolný podřetězec. Příkladem může být hledání dle města
příjemce: ?recipCity=Praha (najde i Praha 10 apod.).

Oba tyto typy hledání lze potlačit speciálním vyhledáváním pomocí po-
rovnání hodnot. To je realizováno prefixem < nebo > u hledané hodnoty.
V tomto případě dochází k hledání dle uspořádání hodnot (lexikograficky
u řetězců). Tento typ hledání je velmi vhodný, pokud klient potřebuje syn-
chronizovat informace o všech zásilkách ve svém systému nezávisle na tom,
zda byly vloženy pomocí API, CSV nebo manuálně. Stačí jednou za čas ově-
řit, zda existují novější zásilky, než má klient aktuálně uložené. Postačí dotaz
?deliveryId=>10441.

Pokud bychom hledali podle více položek najednou, hledaná kritéria jsou
spojena logickým operátorem konjunkce. Tato metoda navíc umožňuje hledání
dle více kritérií u jedné položky pomocí „array-like“ zápisu. Například zásilky
s hodnotou v rozmezí 100–900 Kč lze najít požadavkem s následujícím query:
?value[]=>100&value[]=<900&currency=CZK.

Navíc, abychom ušetřili co nejvíce přenášených dat, podporuje tato metoda
speciální query parametr fields. V tomto parametru je možné specifikovat,
jaké údaje o zásilce má odpověď obsahovat. To je velmi výhodné, protože málo-
kdy potřebuje klient všechny údaje o hledané zásilce. Jednotlivá požadovaná
pole jsou opět oddělená čárkou, přičemž neplatné hodnoty jsou ignorovány.
Například ?deliveryId=10441&fields=deliveryId,deliveryState. V pří-
padě potřeby lze se stejným efektem použít tento parametr i u metody POST.

3.3.1.3 Metoda PATCH

Tato metoda slouží k uzavírání požadovaných zásilek – lze uzavírat pouze ne-
zrušené a neuzavřené zásilky, v opačném případě je vrácena odpověď s HTTP
kódem 422.

U většiny přepravců dochází v tento moment k zaslání údajů (nebo jejich
finálnímu potvrzení) do jejich systému. Z toho důvodu může nastat situace,
kdy část zásilek již byla odeslána k jednomu přepravci a požadavek do webové
služby jiného přepravce z nějakého důvodu selže. V tento moment nelze udělat
žádný rollback, jelikož většina přepravců neumožňuje automatické rušení takto
potvrzených zásilek. Proto je nutné informovat klienta o částečné úspěšnosti
této operace – tedy vyjmenovat všechny zásilky, kde uzavření selhalo. V tako-
vém případě je vrácen HTTP kód 503 – podobně jako při selhání vzdáleného
systému u POST požadavku.

Samozřejmostí je také kontrola požadovaných zásilek. V případě, že ně-
která ze zásilek neexistuje, je vrácen HTTP kód 404 a v případě přístupu
k zásilce bez dostatečného oprávnění (např. cizí zásilky) je vrácen kód 403.
Tato kontrola je přítomna i u dalších metod, nicméně zmiňovat ji už nebudu.

Pokud vše proběhne v pořádku, může u některých přepravců dojít k au-
tomatickému objednání svozu, což je indikováno v těle odpovědi (přepravce
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a datum svozu). Požadavek na uzavření zásilek vypadá následovně:

{
"deliveries": [
{

"deliveryId": 10441,
"closed": true

},
{

"deliveryId": 10442,
"closed": true

}
]

}

3.3.1.4 Metoda PUT

Jak jsem uvedl výše, metoda PUT slouží k úpravě dat zásilek, přičemž poža-
davek musí obsahovat všechny údaje zásilky, podobně jako u metody POST.
Je však zřejmé, že některá data reálně změnit nelze a snaha o jejich změnu
vede k validační chybě s HTTP kódem 422. Příkladem může být například
úprava přepravce, kterou nelze provést kvůli skutečnosti, že data o zásilce již
mohou být v systému původního přepravce.

3.3.1.5 Metoda DELETE

Rušení zásilek je zajištěno metodou DELETE, přičemž uzavřené zásilky již
zrušit nelze. V takovém případě je klient informován HTTP kódem 422 s po-
pisem chyby. Při rušení zásilek některých přepravců dochází k rušení přes
jejich webovou službu, a proto může v případě jejího výpadku dojít k neú-
spěchu signalizovaného kódem 503. Tělo požadavku na zrušení zásilek vypadá
následovně:

{
"deliveries": [
{

"deliveryId": 10441
},
{

"deliveryId": 10442
}

]
}
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3.3.2 Zdroj /deliveries/tickets

3.3.2.1 Metoda GET

Zdroje slouží ke generování štítků ve formátu PDF. Abychom mohli zachovat
stejnou strukturu odpovědi jako u jiných zdrojů, binární data PDF souboru
jsou odesílána v kódování base64 (datový nárůst činí přibližně 35 %) v položce
data.

Tisky štítků na předurčené samolepící papíry jsou naprostou nutností pro
reálné odesílání balíků. Každý přepravce má svůj vzhled i velikost PDF štítků.
Z toho důvodu nelze najednou vygenerovat štítky pro různé přepravce jedním
požadavkem. Je tedy na klientovi, aby odesílal požadavky na tisk dle jednot-
livých přepravců, které využívá.

Jelikož tisk probíhá na formát A4 a obvykle lze vytisknout 4–8 štítků,
umožňuje tato API volbu počáteční pozice, odkud tisk začne. Díky tomu může
klient šetřit tiskové archy. Rozhodnutí o pozici určuje nepovinný query para-
metr position. Seznam požadovaných zásilek k tisku je vyžadován v query
parametru deliveryId.

Někteří klienti tisknou štítky na speciální štítkové kotouče, kde formát
papíru není A4, ale skutečná velikost daného štítku. Volbu tohoto formátu lze
určit v query parametru printFormat.

Validace opět kontrolují existenci, stav požadovaných zásilek (musejí být
uzavřené) i jejich náležitost k autentizovanému klientovi. V jednotlivých pří-
padech jsou chyby ve zmíněném pořadí indikovány HTTP kódy 404, 422 a 403.
Příklad odpovědi je následující:

{
"code": 200,
"status": "success",
"message": "Tickets successfully generated",
"data": [
{

"created": "2014-06-11T14:21:31+02:00",
"size": 68,
"contents": "JVBERi0xLg0KdHJhaWxlcjw8L1Jvb3Q8PC9QYWdlczw8L0"

}
]

}

3.3.3 Zdroj /deliveries/zpl

3.3.3.1 Metoda GET

V úvodu jsem zmínil tisky štítků pro specializované tiskárny ve formátu ZPL.
Tento zdroj slouží právě k tomuto účelu. Podobně jako v předchozím zdroji
jsou zásilky identifikovány query parametrem deliveryId. Ostatní volby však
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není potřeba specifikovat, jelikož tento formát má textový výstup a jeho zpra-
cování náleží dané tiskárně. Kontroly jsou obdobné jako u tisku do formátu
PDF.

3.3.4 Zdroj /collection-protocols

3.3.4.1 Metoda POST

Tato metoda slouží k vytvoření svozového protokolu, tedy seznamu zásilek
předávaných přepravci při svozu. Zahrnuté zásilky jsou k danému protokolu
přiřazeny pro případné pozdější dohledání ve webové aplikaci. Pro provedení
požadavku je třeba znát pouze přepravce, pro kterého se PDF soupis vyge-
neruje, a o které svozové místo se jedná. Zásilky jsou do protokolu zařazeny
automaticky. Tělo požadavku tedy vypadá následovně:

{
"agent": "IT",
"collectionPlace": "jana-masaryka"

}

V odpovědi jsou, podobně jako u vkládání zásilek, obsaženy údaje o právě
vytvořeném protokolu, aby klient nemusel provádět druhý HTTP požadavek.
Odkaz na zdroj s aktuálně vytvořeným protokolem je samozřejmě opět obsa-
žen v hlavičce Location. Data PDF souboru jsou opět kódována ve formátu
base64. Tělo HTTP odpovědi s kódem 201 může vypadat například násle-
dovně:

{
"code": 201,
"status": "success",
"message": "Collection protocol successfully created!",
"data": {

"collectionProtocolId": 1425,
"agent": "IT",
"collectionPlace": "jana-masaryka",
"protocol": "JVBERi0xLg0KdHJhaWxlcjw8L1Jvb3Q8PC9QYWdlczw8L0tpZH",
"created": "2014-06-24T08:07:45+02:00",
"deliveries": [

10316,
10317,
10412,
10416,
10451

]
}

}

28



3.4. Možnosti škálování

3.3.4.2 Metoda GET

Pokud je zapotřebí získat data i po vygenerování protokolu, lze tak učinit touto
metodou. Tělo odpovědi je totožné jako u metody POST, přičemž HTTP kód
je v případě úspěchu 200. Specifikace požadovaného protokolu je určena query
parametrem id. Validace na neexistující protokol či neautorizovaný přístup
k němu jsou opět přítomny s tradičními HTTP kódy.

3.4 Možnosti škálování

Škálování webových API postavených na RESTových principech obvykle vy-
užívá vestavěné podpory cache v protokolu HTTP. Škálovat a optimalizovat
aplikace lze samozřejmě na několika úrovních. Od samotné aplikační logiky,
přes databáze, webové servery až po serverové clustery (horizontální škálo-
vání). V této práci se zaměřím na dva okrajové případy – HTTP cache a clus-
tery.

3.4.1 HTTP cache

Nejsnadněji a nejefektivněji lze dosáhnout cacheování GET požadavků pro
statické zdroje. To však není náš případ, jelikož veškeré entity vznikají a mění
se dynamicky. Navíc může docházet ke změnám zdrojů i z webové aplikace,
nikoli pouze pomocí API. Ke změnám může dojít kdykoli, a není tedy možné
využít hlavičky Cache-Control s hodnotou max-age vyšší než 0. Ze stejného
důvodu nelze nastavit sémanticky ekvivalentní hlavičku Expires na datum
v budoucnosti (hlavička pochází z archaického HTTP/1.0) [19].

Klient by tedy měl vždy revalidovat svou cache, jelikož aplikace nedo-
káže zajistit žádnou časovou dobu, po kterou se zdroj nezmění. Zbývá tedy
využít hlavičky Last-Modified či ETag. Vzhledem k vnitřní implementaci en-
tit ve webovém portálu, kde u většiny z nich nedochází k ukládání časové
známky poslední změny, zbývá z možností cacheování pouze entity tag. Tato
metoda cacheování je velmi univerzální a je možné ji využít pro všechny GET
požadavky. Implementace na straně serveru také není příliš obtížná a může
extrémně snížit množství datového přenosu. V našem API bude použit strong
ETag, který bude vypočítán jako hash přenášených dat v HTTP odpovědi.
Do výpočtu hashe není zahrnuta „hlavička“ odpovědi, tedy textová zpráva
a kopie HTTP kódu.

Nevýhodou naší implementace může být příliš obecné použití. Vzhledem
k tomu, že Etag reprezentuje téměř celé tělo HTTP odpovědi, stává se nedosta-
čujícím pro případy, kdy má klient uloženy například zásilky A, B a v dalším
požadavku bude získávat A, B a C. V tuto chvíli server vůbec nepozná, že
klient má většinu z dotazovaných dat uloženou v cache. Pro podobné případy
však cacheování v HTTP není dostačující a bylo by nutné implementovat pro-
prietární řešení na úrovni skutečných entit (například právě zásilek). Dalším
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možným řešením by mohlo být zveřejnění výpočtu ETagu. Klient by nemusel
spoléhat na získané ETagy z předchozích odpovědí, ale sám by je mohl genero-
vat. Tím by však docházelo k porušení zapouzdření naší API a s tím i k dalším
problémům spojených s white-box přístupem. Například změna implementace
výpočtu ETagu na naší straně by vyústila k nutnosti změn u API klientů.

ETagy lze ještě využít k podmíněným aktualizacím entit s kontrolou ak-
tuality upravovaných dat. Tím je možné předcházet takzvanému lost update
problému, kdy jsou data dané entity v mezičase upravena někým jiným a tato
úprava je přepsána další aktualizací. Pro tento účel existuje v HTTP/1.1 hla-
vička If-Match, která se uvádí při metodě PUT a obsahuje ETag upravované
entity. Server díky ní může zkontrolovat, zda se aktuální data upravované en-
tity shodují s těmi, které upravuje klient. Pokud se hash ETagu neshoduje
s hashem aktuálních dat, je vrácena HTTP odpověď s kódem 412. Klient je
tedy o kolizi informován a k žádné ztrátě aktualizace nedojde. Tato funkcio-
nalita je v naší API plně podporována.

Elementární problém s HTTP cacheováním v API je nutnost klientů jej
implementovat. Motivace programátorů k této činnosti samozřejmě nebývá
příliš velká. Vhodný nástroj ke zvýšení využívání tohoto mechanizmu nabízí
například GitHub API [20]. Toto rozhraní je limitováno na 5000 požadavků za
hodinu, přičemž požadavky, na které server odpověděl HTTP kódem 304 (Not
Modified) do tohoto omezení nejsou započítávány. Klienti tak mají větší mo-
tivaci cacheování implementovat. Naše API však žádné omezení přijímaných
požadavků nemá.

3.4.2 Serverové clustery

Pokud by nám přestával dostačovat jeden server a potřebovali bychom využít
výkon několika počítačů, je třeba se zamyslet nad všemi potřebnými změnami.
Z hlediska API, které je zcela bezestavové by nebyl žádný problém využít jed-
noduchého load balanceru a směřovat požadavky na libovolný server z clus-
teru. Avšak vzhledem k tomu, že aplikace je monolitická a API není odděleno,
bylo by vhodnější konfigurovat cluster tak, aby bylo možné na všechny servery
distribuovat celou aplikaci. S tím je však třeba vyřešit několik elementárních
problémů.

3.4.2.1 Session a šifrování

První řešení se týká session, kterou musí mít každý server dostupnou pro
všechny klienty. Řešením obvykle bývá speciální úložiště pro session někde
na dalším serveru či jen přístupné všem. Konkrétním řešením by mohl být
například Redis [21], což je velmi výkonné key-value úložiště, takže se pro
sessions výborně hodí. Pro Redis existuje rozšíření pro PHP, takže použití
v naší aplikaci by nebyl žádný problém.
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Také je vhodné optimalizovat šifrované spojení. Abychom na všech ser-
verech nemuseli mít totožnou konfiguraci HTTPS a soubory certifikátů, je
vhodné před load balancer umístit HTTPS proxy, které pouze dešifruje pří-
chozí požadavky a pošle je dál. Takovou proxy může vykonávat například
nginx [22] server. Toto může být problém, pokud všechny naše uzly nejsou na
bezpečně oddělené podsíti a bylo by nutné přenášet data mezi veřejnými smě-
rovači. V takovém případě by pravděpodobně bylo nutné ponechat dešifrování
až na cílových uzlech.

3.4.2.2 Databáze

Při nárůstu návštěvnosti a rozšíření aplikace na několik serverů se může stát
databáze úzkým hrdlem celé infrastruktury. Řešení tohoto problému je možné
provést různými způsoby. Například lze data synchronizovat s jiným rychlým
úložištěm, například Elasticsearch [23], a přenechat některé vhodné (pravdě-
podobně čtecí) operace na něm. Osobně tuto možnost nevidím příliš vhodnou
pro naší aplikaci, jelikož téměř všechna data je třeba mít maximálně aktuální.
Dalším řešení může být rozprostření databáze na více uzlů. Zde je důležité
zda zvolit master-slave nebo master-master architekturu.

U master-slave slouží slave uzel pouze jako synchronizační jednotka umož-
ňující čtení. Konzistence dat je tedy snadno zajištěna, jelikož data mají původ
pouze na jednom uzlu. Teoreticky může aplikace načíst stará data, nikoli však
v nekonzistentním stavu. V případě výpadku hlavního uzlu je nutné manuálně
povýšit slave na master, což lze považovat za podstatnou nevýhodu.

Přístup master-master naopak umožňuje přistupovat ke všem uzlům ekvi-
valentně. Zajištění konzistence je ovšem mnohem náročnější – synchronizace
musí probíhat oběma směry. Vzhledem k tomu, že většina databázových sys-
témů s master-master replikací používá asynchronní replikaci, může docházet
ke konfliktům, které musí zpětně řešit. Výpadek libovolného uzlu není pro-
blém, pokud je aplikace schopna se přeorientovat na jiný uzel.

Poslední možností je využít ucelenou distribuovanou architekturu, která
automaticky fragmentuje data jedné databáze napříč uzly (tzv. sharding).
Typickým příkladem může být MySQL Cluster [24], které nabízí přístup ke
všem datům ze všech uzlů. Synchronizaci uvnitř clusteru provádí zcela au-
tomaticky. Toto řešení navíc zálohuje všechna data na některém z dalších
uzlů a poskytuje tak automatickou obnovu v případě výpadku libovolného
uzlu. Toto řešení vidím jako nejvhodnější a nejrobustnější vzhledem možnému
k růstu do budoucna.

3.4.2.3 Soubory

Posledním problémem, který by bylo třeba vyřešit, jsou soubory. Aktuálně je
většina dynamicky vytvářených souborů (svozové protokoly, faktury, ...) ulo-
žena na disku u aplikace. Toto řešení by v serverovém clusteru samozřejmě
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nefungovalo a soubory by musely být přemístěny někam, kde budou přístupné
všem. Možností jak tohoto docílit je několik. Nejblíže aktuálnímu řešení by
bylo využít samostatný server na soubory, jenž bude sloužit jako síťový disk
ve všech ostatních uzlech. Další možností je využít jako úložiště databázi.
Jako hlavní nevýhodu zde vidím narůstání velikosti databáze a tedy problé-
movější zálohování. Výhodou by naopak mohlo být ukládání souborů přímo
k záznamům v databázi, ke kterým náleží. Databáze může být pro větší sou-
bory výrazně pomalejší než filesystém (dle studie Microsoftu [25] začíná být
problém při velikostech nad 1 MB). V naší aplikaci však soubory podává PHP
skript, který ověřuje oprávnění přístupu. Už nyní je tedy podávání souborů kli-
entovi relativně pomalé, nicméně množství dotazů na ně je mizivé, takže toto
řešení nezpůsobuje žádné problémy. Poslední možností by mohlo být cloudové
úložiště – zde je třeba zvážit důvěru v danou službu, jelikož údaje ve fakturách
jsou obvykle považovány za poměrně citlivé údaje. Osobně bych se přikláněl
k síťovému disku, kde nevidím téměř žádné nevýhody.

3.5 OAuth 2.0 autorizace

3.5.1 Motivace

Ačkoliv využití protokolu OAuth 2.0 bylo vyžadováno samotným zadavatelem,
shrňme si jeho základní výhody oproti tradiční autorizaci v API pomocí jména
a hesla dané služby. Právě z důvodu níže uvedených problémů byl v RFC 6749
navržen protokol OAuth 2.0 [26].

• API klient je nucen ukládat jméno a heslo v čisté podobě.

• Díky přihlašovacím údajům získává API klient plnohodnotný přístup ke
všem datům uživatele dané služby – není tedy možné oddělit jednotlivé
aplikace k využívání různých částí služby (v RFC 6749 uváděných jako
tzv. scopes).

• V případě využívání API více klienty není v budoucnu možné odmítnout
přístup pouze některým z nich (změnou hesla by došlo k vyřazení všech).

• Pokud by došlo k úniku přihlašovacích údajů u kteréhokoli API klienta,
jsou vyzrazeny přístupy ke všem údajům dané služby a nutná změna
hesla by vedla k odstavení všech ostatních API klientů.

Většinu zmíněných problémů lze obejít oddělením přístupových údajů k sa-
motné službě od přístupových údajů pro API klienty. Typickým způsobem
může být generování přístupových tokenů pro různé API klienty (v OAuth 2.0
pojmenovány jako access_token). Tento způsob využívá například API Fio
banky [27]. Díky tomu je možné každé aplikaci předat jiný vygenerovaný to-
ken, nastavit omezenou časovou platnost a případně jej vymazat a znemožnit
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tím přístup konkrétním API klientům k chráněným zdrojům. Fio nabízí i na-
stavení různých oprávnění pro dané tokeny (pro jaké účely lze token použít).
Správné fungování takových tokenů však vyžaduje znalost všech oprávnění,
které používá cílová aplikace.

Toto řešení se mírně blíží právě protokolu OAuth 2.0. Základním rozdí-
lem je však způsob, jakým API klient získá daný přístup (v řeči OAuth 2.0
by šlo o grant type). V uvedeném případě vše zařizuje uživatel služby. Musí
tedy vygenerovat token, rozhodnout o době platnosti a poté nějakým způso-
bem vložit token do dané aplikace třetí strany, aby mohla přistupovat k jeho
údajům v konkrétní službě.

V protokolu OAuth 2.0 je tomu přesně naopak. Samotné aplikace třetí
strany obvykle4 samy žádají uživatele o přístup ke konkrétním scopes a ten
má možnost žádost schválit (a později případně odvolat) či odmítnout. Scopes
lze přirovnat k oprávněním nastavovaných u API Fio banky. Výhodou je však
skutečnost, že uživatel nerozhoduje o tom, jaká oprávnění aplikaci přidělí, ale
aplikace si sama zažádá o všechna oprávnění, která potřebuje. Tento způsob
je méně náchylný k chybám, jelikož dodáním nedostatečného tokenu aplikaci
může dojít k jejímu pádu či neočekávaným chybám. To se však v případě
OAuth 2.0 stát nemůže.

Nyní, tři roky po dokončení RFC 6749 je další obrovskou výhodou tohoto
protokolu jeho standardizace. Existuje již poměrně rozsáhlé množství imple-
mentací jak OAuth 2.0 serverů, tak i klientů. To vše samozřejmě v několika
různých jazycích.

3.5.2 Základní použití protokolu

V naší aplikaci je používán pouze grant type pomocí autorizačního kódu.
Tento typ je určen pro serverové aplikace, které mohou bezpečně ukládat své
klientské heslo. V následujících odstavcích je rozepsán způsob, jakým funguje
získávání přístupových tokenů pomocí autorizačního kódu v naší aplikaci. Celý
proces je naznačen na obrázku 3.3.

Před použitím postupu uvedeném na obrázku je však třeba klientskou apli-
kaci zaregistrovat v systému. Díky tomu si API klient zvolí heslo a získá svůj
unikátní identifikátor, pod kterým bude vyžadovat přístupový token k úda-
jům různých uživatelů našeho systému. Součástí této registrace je i uvedení
adresy pro přesměrování (redirect_uri) požadavků v momentě, kdy uživa-
tel povolí či zamítne přístup dané aplikace. Na obrázku 3.3 je tato interakce
pod číslem šest. Získáním této URI ještě před samotným OAuth procesem se
předchází zneužívání autorizačního serveru jakožto určité proxy služby pře-
směrovávající požadavky na libovolný cílový server (URI lze dle RFC 6749
uvést i dynamicky). Taktéž se tím eliminují útoky využívající podvržení URI

4Při použití nejčastějšího authorization code grant type.
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Obrázek 3.3: Proces získání tokenu pomocí autorizačního kódu v OAuth 2.0

pro přesměrování na server útočníka, který by mohl získat autorizační kód
a tedy i přístupový token.

V procesu OAuth autorizace je prvotním krokem přesměrování uživatele
na autorizační server s žádostí o přístup k různým scopes. Ty jsou defino-
vány v query parametru scope oddělené mezerou (po zakódování do formátu
application/x-www-form-urlencoded tedy znakem +). RFC při tomto po-
žadavku vyžaduje uvést pouze query paremetry response_type a client_id.
Naše implementace však vyžaduje ještě doporučovaný parametr state a také
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scope. Důvodem je to, že parametr state umožňuje předejít CSRF útokům
proti URI pro přesměrování u klienta. Obrana proti tomuto útoku je však
nutná i na straně klienta. Ten musí vygenerovat náhodný řetězec a zaslat jej
na autorizační endpoint právě v tomto parametru. Autorizační server pak tuto
hodnotu použije ve stejnojmenném query parametru při přesměrování uživa-
tele na předem zaregistrované URI. Klient má tedy jistotu, že „odpověď“
z autorizačního serveru je právě ta, kterou si sám vyžádal. Autorizační GET
požadavek (třetí krok na obrázku 3.3) v naší aplikaci může vypadat například
následovně (odsazeno jen pro přehlednost):

GET /connect/authorize/?client_id=v360me17yf
&response_type=code
&scope=deliveries+collection-protocols
&state=csjkhd5b1 HTTP/1.1

Chyba, která nastane v případě, že klient přesměruje uživatele na autori-
zační server s neplatnými query parametry se může projevit dvěma způsoby.
V horším případě nemůže autorizační server rozpoznat, o kterého klienta se
jedná (pokud chybně zašle svůj identifikátor), a výsledek je zobrazen uživateli
jako HTML s HTTP kódem 400 a poznámkou, že vzdálená aplikace provedla
neplatný požadavek. Ve všech ostatních případech je chyba přesměrována na
klienta s typem chyby v query parametru error a popisem chyby v parametru
error_description tak, jak je uvedeno ve specifikaci.

Pokud je požadavek platný, je klientovi zobrazen dialog s možností při-
jmout či zamítnout požadavek dané aplikace. Dialogem je POST formulář
s ochranou proti CSRF útokům. Součástí HTML odpovědi jsou i informace
o požadovaných oprávněních (scopes), název a logo aplikace získané při její
registraci a také URI, na které bude uživatel přesměrován. Pokud uživatel
nebyl v naší aplikaci přihlášen, je vyzván k přihlášení a poté přesměrován na
zmíněný dialog.

Po schválení přístupu dojde k přesměrování uživatele na klienta a ten získá
autorizační kód z poskytnutého query parametru code, který v dalším kroku
vymění za přístupový token. Autorizační kód má platnost 90 vteřin a v mo-
mentě výměny za přístupový token je zneplatněn. Token endpoint vyžaduje
přihlášení klienta pomocí Basic HTTP autorizace s jeho identifikátorem a hes-
lem zvoleným při registraci. Kontroluje se také shoda URI pro přesměrování,
existence a platnost poskytnutého autorizačního kódu a také zda uvedené
scopes souhlasí s těmi, pro které byl přidělen autorizační kód (lze uvést i pod-
množinu povolených). HTTP požadavek s žádostí o token (krok osm) je pak
následující:

POST /connect/token/ HTTP/1.1
Host: authorization-server.tld
Authorization: Basic djM2MG1lMTd5ZjpoZXNsbw==
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
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code=f76f86b775cd3d7069
&redirect_uri=https://client.tld/redirect_uri/
&scope=deliveries+collection-protocols
&grant_type=authorization_code

Úspěšná odpověď (krok devět) vypadá takto:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
"access_token": "fa6486007ade49ff27597cb9991a0fa4c26413df",
"expires_in": 3600,
"token_type": "bearer",
"scope": "deliveries collection-protocols",
"refresh_token": "a9b6062d72926917188ee95f4d6c4641c77624ad"

}

Přístupový token získaný tímto způsobem má platnost 60 minut. Součástí
odpovědi je i token pro znovuzískání přístupových tokenů, tzv. refresh_token,
který má neomezenou platnost. Po vypršení platnosti přístupového tokenu je
nutné zažádat o nový u autorizačního serveru a znovu se prokázat klient-
ským id a heslem. Případný únik přístupového tokenu tedy nezpůsobí tak
velké škody jako v případě úniku refresh_tokenu, nicméně pro jeho zneu-
žití je nutné znát i klientský identifikátor a heslo. Pokud uživatel ve webové
aplikaci naší služby zamítne přístup některé aplikaci, jsou smazány (a tedy
zneplatněny) všechny její přístupové i obnovovací tokeny týkající se daného
uživatele.

OAuth 2.0 protokol definuje i další grant types, které se běžně používají
v jiných use-cases. Tyto způsoby získání přístupových tokenů se využívají na-
příklad v aplikacích, které nemají možnost bezpečně ukládat své heslo (typicky
aplikace běžící v prohlížeči v JavaScriptu) nebo u oficiálních důvěryhodných
aplikací poskytovaných samotnou službou. Získávání tokenů těmito způsoby
zatím nebude implementováno.

3.5.3 Využívání OAuth 2.0 k autentizaci

Velmi často je dnes protokol OAuth 2.0 využíván k přihlašování do webo-
vých aplikací pomocí účtu z jiného autoritativního webu, který tento protokol
podporuje. Typickým případem je přihlašování pomocí Google či Facebook
účtu. Daná webová aplikace si obvykle vyžádá access token pro API přístup
k základním údajům o účtu (například jméno a email) a pomocí nich může
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klienta identifikovat na své doméně. Žádné podobné přihlašování naše aplikace
nebude podporovat, jelikož neexistuje API pro získání informací o samotném
uživateli.

3.6 Bearer autentizace
Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, vygenerované přístupové tokeny
jsou náhodné stringy. Autentizace v naší API tedy nepotřebuje kombinaci
jména a hesla, jako je tomu například u HTTP Basic autentizace, ale využívá
takzvané „bearer“ tokeny definované v RFC 6750 [28].

Tato specifikace uvádí tři možné způsoby, jakými může klient poskytnout
token. Konkrétně pomocí HTTP hlavičky, v těle HTTP požadavku a v query
parametru. Vzhledem k bezpečnostním nevýhodám query parametru a nemož-
nosti využít tělo HTTP požadavku v metodě GET bude náš server podporovat
přenos tokenu pouze pomocí HTTP hlavičky Authorization. Jelikož je API
bezestavové, klient musí použít token v každém požadavku.

Chybové odpovědi obsahují v hlavičce WWW-Authenticate doporučované
atributy error a error_description. Pro dodržení konzistence navrženého
formátu u odpovědí této API, je popis chyby obsažen i v těle odpovědi. Pří-
kladem budiž následující požadavek bez uvedeného tokenu

GET /deliveries HTTP/1.1
Authorization: Bearer

a odpověď (odsazeno pro přehlednost)

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
WWW-Authenticate: Bearer realm="ClientApi",

error="invalid_request",
error_description="Malformed auth header"

{
"code": 400,
"status": "error",
"message": "Malformed auth header"

}

V případě validního a platného tokenu je zobrazena přímo odpověď samot-
ného API a žádné autentizační hlavičky nejsou přítomny.
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Kapitola 4
Implementace a integrace do

stávajícího systému

V předchozí kapitole jsem shrnul, jakým způsobem bude API fungovat, co
bude obsahovat, a jakých konvencí se bude držet. V této kapitole bych rád
shrnul některé podstatné implementační prvky, které byly pro vývoj této API
zásadní.

4.1 Stávající systém
Webová aplikace, ve které je API vytvářeno, je postavena na programovacím
jazyce PHP, frameworku Nette [29] a dalších knihovnách a nástrojích. Aby se
nekomplikovala komunikace mezi více programovacími jazyky či aplikacemi, je
API vyvíjena na stejných technologiích v tomtéž projektu. Použití jazyka PHP
pro programové API (navíc s overheadem frameworku, bussiness logiky a po-
užitého ORM) může vyvolávat obavy ohledně výkonnosti. Pozdější testování
s produkčním nastavením i databází však ukázalo, že běžný GET požadavek
na několik zásilek (vyvolá několik dotazů do databáze) zabere okolo 150 ms.
To lze považovat za použitelný výsledek, více v kapitole 5.2.

4.2 Použité knihovny

4.2.1 OAuth 2.0 server

V kapitole o OAuth 2.0 jsem jako jednu z výhod této autorizace zmínil do-
stupnost mnoha implementací v různých programovacích jazycích. Jazyk PHP
samozřejmě není výjimkou a po krátké analýze dostupných open-source kniho-
ven jsem se rozhodl neimplementovat celý protokol od píky, ale využít jednu
z těchto knihoven. Výhody tohoto rozhodnutí jsou poměrně zřejmé. Imple-
mentace zabere kratší dobu, bude poskytovat podporu pro kompletní protokol
(nikoliv jen aktuálně využívané části) a v neposlední řadě již bude prověřená
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Obrázek 4.1: Databázový model pro OAuth 2.0 autorizaci. Zdroj [31].

online komunitou, díky čemuž bude pravděpodobně obsahovat méně chyb.
Z dostupných knihoven jsem vybral OAuth 2.0 Server PHP [30] (implemen-
tuje RFC 6749 i RFC 6750). Ta má na GitHubu přes 300 tisíc stažení, je
pokryta testy a obsahuje rozsáhlou dokumentaci. Na její výhody i nevýhody
se podíváme konkrétněji v několika dalších odstavcích.

Centrálním bodem v knihovně je třída OAuth2\Server, která obaluje a pro-
pojuje další objekty starající se o konkrétní OAuth úlohy. Tato třída potře-
buje pracovat s nějakým úložištěm, které bude poskytovat práci s potřebnými
údaji (tokeny, scopes, grant types). Několik tříd zastřešující různé typy úložišť
(například MongoDB, Cassandra či SQL databáze) jsou již implementovány,
nicméně my potřebujeme integraci s použitým ORM a logikou aplikace. Im-
plementujeme tedy potřebná rozhraní úložišť a předáme je třídě serveru. Naše
úložiště je perzistováno v MySQL databázi, jejíž návrh je vidět na obrázku 4.1.

Zde bych se rád pozastavil nad nabízeným rozhraním úložišť. Ta mají velmi
často za úkol vracet strukturované údaje, nicméně v knihovně se pro tato data
používají obyčejná pole. To považuji za velmi nevhodné, jelikož v PHP může
pole obsahovat téměř cokoliv a neposkytuje žádné jasně definované rozhraní
pro práci s ním. To vede k neustálým kontrolám existence potřebných klíčů
i hodnot v těchto polích. Řešením tohoto problému by byl samozřejmě nějaký
zapouzdřený objekt.

Kromě ukládání dat potřebuje server nastavit ještě podporované grant
types a nakonfigurované typy odpovědí (autorizační kód a přístupový to-
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ken). Knihovna funguje na principu convenction over configuration, takže
všechna rozhodnutí, která RFC nechává na implementátorovi jsou předde-
finována s možností konfigurace. Pro naše potřeby bylo zapotřebí změnit pře-
devším dobu platnosti tokenů a autorizačního kódu a zamítnout použití pří-
stupových tokenů jinde, než v hlavičce.

Posledním, a asi nejdůležitějším, problémem je práce s objekty zapouzdřu-
jícími HTTP požadavky a odpovědi. Nette pracuje s vlastními objekty a tato
knihovna přejala HTTP objekty z frameworku Symfony [32]. V aplikaci je pak
třeba pracovat s dvěma různými reprezentacemi téhož, což na přehlednosti pří-
liš nepřidá. Také to komplikuje testování, jelikož tyto objekty se často mockují.
Tento problém jsem částečně vyřešil vytvořením továren, které mapují HTTP
objekty v Nette na HTTP objekty v této knihovně.

S hotovou implementací úložišť a správně nakonfigurovaným objektem ser-
veru je pak integrace do stávající aplikace poměrně jednoduchá. Naše konfi-
gurace tohoto objektu ve formátu neon vypadá následovně (uvedené služby
jsem pro přehlednost vynechal).
oauthServer:

class: OAuth2\Server
setup:

- addStorage(@clientCredentialsStorage, client_credentials)
- addStorage(@authorizationCodeStorage, authorization_code)
- addStorage(@accessTokenStorage, access_token)
- addStorage(@scopeStorage, scope)
- addStorage(@refreshTokenStorage, refresh_token)
- addResponseType(@authorizationCodeResponseType)
- addResponseType(@accessTokenResponseType)
- addGrantType(@authorizationCodeGrantType)
- addGrantType(@refreshTokenGrantType)
- setConfig(allow_credentials_in_request_body, FALSE)
- setResourceController(@resourceController)

4.2.2 Restful knihovna

Používaný PHP framework Nette nativně neobsahuje žádnou komplexnější
podporu pro implementaci RESTových API. Chybí především mapování (rou-
tování) HTTP metod nad různými zdroji na konkrétní akce v presenterech.
To byl jeden z důvodů se poohlédnout o dostupných open-source knihovnách
zprostředkovávajících podobnou funkcionalitu. Asi nejkomplexnější knihovna
je drahak/restful [33], která integruje do Nette množství funkcí:

• Manuální i automatické routování na základě anotací.

• Automatické konverze naming konvencí (např. pascalCase či snake_case).

• Proprietární autentizaci API klientů.
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• Validace přijímaných dat.

• Podporu JSONP.

• Podporu stránkování.

• Obousměrnou komunikaci v několika formátech včetně XML, JSON
i form-urlencoded.

I přes skutečnost, že knihovna není považována za stabilní jsem se rozhodl
ji vyzkoušet. S postupem implementace jsem však opouštěl nabízené funk-
cionality, které nedostačovaly našim nárokům. Ve stejném pořadí, jako jsem
uvedl funkce této knihovny, uvedu i důvody k jejich (ne)využití.

• Obsažené routování HTTP požadavků způsobovalo v aplikaci chybné ge-
nerování odkazů na API endpointy. Mapování jsem tedy implementoval
sám.

• Naše API používá stejné naming konvence jako sama aplikace, ke kon-
verzím tedy není důvod.

• Autentizace je řešena pomocí protokolu OAuth 2.0, k integrovanému
řešení není důvod.

• Validace dat nebyla schopna pokrýt náročnost našich požadavků. Na
implementaci validací se podíváme v další kapitole.

• JSONP nelze využít z důvodů použité autentizace.

• Stránkování jako takové jsme zavrhli již v návrhu naší API.

Zbývá tedy pouze mapování vstupních a výstupních dat na vnitřní da-
tový formát, neboli odstínění komunikačních formátů od logiky aplikace. Tuto
funkci zvládá knihovna velmi dobře a zůstane tedy začleněna do projektu.
Knihovna také pomáhá snazšímu zpracování chyb a odesílání chybových HTTP
kódů. Ve finále tedy z knihovny využíváme pouze zlomek funkcí.

4.3 Validace vstupních dat
Jak jsem již zmínil v analýze konkurenčních API, validace je jedním z nejdůle-
žitějších prvků programového rozhraní. U všech vstupních dat je třeba ověřit,
že splňují požadované podmínky. K nejsložitějším validacím samozřejmě do-
chází u metod POST a PUT, kde klient poskytuje větší množství informací,
které musejí jako celek dávat nějaký smysl. Zaměřme se tedy na vkládání
zásilek, úpravy jsou jen jejich mírnou modifikací.

Nejčastější a nejjednoduššími typy kontrol jsou validace délky, formátu
a datového typu přijímaných dat. Například doběrečné musí být celočíselná
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hodnota, měna musí splňovat formát ISO 4217 a podobně. Kromě těchto běž-
ných požadavků je nutné validovat i sémantický význam celého požadavku
nebo jeho částí. Ten je dán doménovou logikou aplikace a příkladem může být
například zásilka pro výhradně českého přepravce s neplatnou cílovou zemí.
Podobných pravidel je v naší aplikaci poměrně velké množství a jejich zřetěze-
ním vzniká orientovaný graf závislostí mezi validacemi. V uvedeném příkladu
tedy nelze validovat stát příjemce, pokud v požadavku nebyl uvedený platný
přepravce. Položka státu je tedy závislá na přepravci.

Pomocí topologického uspořádání těchto závislostí získáme pořadí polí,
v jakém je nutné je validovat. Předpokladem pro toto uspořádání je samo-
zřejmě acyklický graf. Pokud by tedy selhala validace prvního pole, není
možné validovat žádné z ostatních (kromě polí, které nemají žádné závis-
losti). V těchto případech je vhodné informovat klienta, že hodnota může,
ale nemusí být platná. V naší API je použit speciální chybový kód validace
(zmíněno v sekci 3.3.1.1), který indikuje, že dané pole nemohlo být validováno.

Samozřejmostí jsou také validace na povolené hodnoty na základě nasta-
vení uživatelského účtu. Ne všichni uživatelé mají zprostředkované všechny
přepravce, jejich typy zásilek a doplňkové služby. Validace jsou tedy persona-
lizovány dle uživatele, pro kterého jsou zásilky vkládány.

Další nutností validací je ošetřit podmíněné validace, kdy je dané pole třeba
validovat jen za určité podmínky. Nejjednodušším případem může být napří-
klad pravidlo, které požaduje, aby byl vyplněn telefon nebo email příjemce.
Oboustrannou podmínkou dle vyplnění protějšího pole lze snadno dosáhnout
potřebné kontroly. Pro složitější podmínky je již nutné napsat programový
kód.

To vše je třeba abstrahovat od zdroje dat, jelikož API není jediným způ-
sobem, kde ke vkládání zásilek dochází. Jak jsem uvedl na začátku této diplo-
mové práce, aktuálně k tomuto účelu slouží csv importy a webový formulář.
Je velmi vhodné mít na všech těchto místech validace zcela totožné.

Abych splnil všechny zmíněné body, vytvořil jsem v aplikaci sadu tříd,
které poskytují potřebné chování. Základem je poměrně jednoduchý validá-
tor (Validator), který rozumí pravidlům (Rule). Tato pravidla mohou být
použita k jednoduchým kontrolám, jako jsou datové typy, ale i ke složitě-
ším, kde dochází k volání PHP kódu. Jednotlivé položky k validaci (Field)
pak obsahují sadu těchto pravidel, které dokáží zvalidovat pomocí validátoru.
Všechny položky jsou součástí objektu ValidationScope. Tento objekt zná
topologické uspořádání a umožňuje validovat položky (abstraktní Item), které
obalují ukládaná data a poskytují jednotné rozhraní pro přístup k datům ne-
hledě na jejich původ. Data z API reprezentuje třída ApiItem, z csv CsvItem
a z webového formuláře FormItem. Všechny tyto třídy dědí Item, který za-
pouzdřuje přístup k datům zásilky. Aby bylo možné personalizovat validace,
je nutné ValidationScope předat ještě validační kontext (Context), který
nabízí rozhraní pro zjištění zpřístupněných přepravců a podobně. Navíc umož-
ňuje předem získat z databáze potřebné údaje (což jsou data přibližně z desítky
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tabulek), aby nedocházelo k opakovaným dotazům pro každou zásilku zvlášť.
Jako poslední je použit objekt chyby (Error), který vznikne z porušeného pra-
vidla a má informace o svém typu, chybové zprávě a pořadí položky, ke které
se vztahuje. Na základě tohoto objektu lze klientovi poskytnout kompletní
přehled informací o chybě, která nastala.

Zjednodušeně pak může celá validace vypadat například takto:

$validator = new Validator();
$context = new Context($user);

$agentField = new AgentField($validator, $cotext);
$valueField = new ValueField($validator, $cotext);
$weightField = new WeightField($validator, $cotext);

$scope = new ValidationScope($context, $validator);
$scope->addField($agentField);
$scope->addField($valueField);
$scope->addField($weightField);

$errors = [];
foreach ($items as $item) {

$errors += $scope->validate($item);
}
$presenter->sendErrors($errors);

Takto navržená sada objektů je dostatečně flexibilní i pro velmi komplexní
validace, které jsou v aplikaci potřeba. Například pro přidání nových pravi-
del není třeba modifikovat validátor ani jiné nesouvisející objekty. Jedinou
nevýhodou může být poměrně velké množství objektů, které jsou k validaci
potřeba.
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Kapitola 5
Testování a zhodnocení

5.1 Automatické testování
Aplikační rozhraní je jednou z kritických částí systému a mělo by být řádně
otestováno. API lze testovat mnoha způsoby a v této kapitole jsou v krát-
kosti popsány použité testy a problémy s nimi související. Automatické testy
samotné aplikace využívají testovacího nástroje Nette Tester [34]. Z důvodu
konzistence a snazšího spouštění všech testů bude tento nástroj použit i k tes-
tování aplikačního rozhraní.

Z hlediska kategorizace testů se testování API blíží spíše k integračním až
akceptačním testům. Jednotkové testy na vnější vrstvu API, tedy samotnou
RESTful knihovnu, není třeba psát, jelikož knihovna již testy obsahuje. Další
vrstvou pod touto knihovnou je modelová vrstva, která má vlastní integrační
testy. Zbývá tedy otestovat integraci API s modelovou vrstvou.

Prvním úkolem, který je nutné při testování zařídit je naplnění databáze.
Databáze je pro každý volaný test prázdná, a je tedy zodpovědností kon-
krétního testu si ji naplnit daty, která bude k testování potřebovat. Téměř
každý test obsahuje vložení OAuth entit (klient, přístupový token, scope)
a testovaných entit (testované entity samotného uživatele). Aby se mohli testy
spouštět paralelně, vytváří se vždy nová databáze pro každý spouštěný test.
Další nutností je vytvořit mock objekty HTTP požadavku a aplikačního poža-
davku, které testovaný presenter zpracuje. Zde nastává menší komplikace, je-
likož OAuth knihovna používá jiný objekt pro zapouzdření HTTP požadavku.
V téměř každém testu je tedy třeba mockovat oba tyto objekty. Posledním
úkolem je samotné otestování očekáváných výstupů, především HTTP kódu
a těla odpovědi, na což slouží Assert třída v Testeru. Nejjednodušší test ne-
zabezpečeného zdroje ověřující především korektní HTTP kód může vypadat
následovně:

/** @httpcode 406 */
use Drahak\Restful\Application\Responses\TextResponse;
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use Drahak\Restful\Http\ApiRequestFactory;
use Nette\Application\IPresenterFactory;
use Nette\Application\Request;
use Nette\Http\Request as HttpRequest;
use Nette\Http\UrlScript;
use Tester\Assert;

$container = require __DIR__ . '/../../bootstrap.php';

$request = new Request('Api:Homepage', 'GET', ['action' => 'default']);
$request->setFlag(Request::SECURED);

$httpRequest = new HttpRequest($url, NULL, NULL, NULL, NULL, [
'accept' => 'application/nonsense'

]);

$factoryMock = $container->getByType(ApiRequestFactory::class);
$factoryMock->expects('createHttpRequest')->andReturn($httpRequest);

$presenterFactory = $container->getByType(IPresenterFactory::class);
$presenter = $presenterFactory->createPresenter('Api:Homepage');
$response = $presenter->run($request);

Assert::type(TextResponse::class, $response);

$data = $response->getData();
Assert::type('array', $data);
Assert::same(406, $data['code']);
Assert::same(406, http_response_code());
Assert::same('error', $data['status']);

5.2 Testování výkonu API

Krátká odezva API je jedna ze základních vlastností kvalitních aplikačních
rozhraní. Provedl jsem tedy měření rychlosti této API na dvou nejdůležitěj-
ších akcích, tedy získávání a ukládání zásilek. Všechna měření proběhla na
localhostu na notebooku s procesorem Intel i5-430M, 4 GB paměti a SSD
diskem. Webový server byl použit Apache 2.4 [35] s databází MySQL 5.5.
Verze PHP byla použita 5.6.7, operační systém Windows 8.1. V konfiguraci
PHP byla navýšena velikost realpath cache, která je ve výchozím nastavení
na Windows nedostatečně nízká a citelně zpomaluje běh PHP. Databáze byla
naplněna reálnými daty (zásilek bylo cca 100 000). Aplikace byla nastavena na
produkční konfiguraci s rozehřátou5 cache Nette a OPcache obsaženou v PHP.
OPcache je cache operačního kódu PHP, která ukládá předkompilované skripty

5Rozehřátí, takzvaný warm-up, naplní cache platnými daty, aby výsledky testu nebyly
ovlivněny dobou vytváření cache.
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Tabulka 5.1: Čas odezvy API při získávání zásilek

1 zásilka 10 zásilek 100 zásilek
bez optimalizace 151 ms 178 ms 360 ms
gzip komprese 156 ms 182 ms 359 ms
HTTP cache 145 ms 167 ms 344 ms

Tabulka 5.2: Velikost odpovědi API při získávání zásilek

1 zásilka 10 zásilek 100 zásilek
bez optimalizace 2,075 kB 16,265 kB 158,041 kB
gzip komprese 1,076 kB 2,236 kB 11,290 kB
HTTP cache 0,026 kB 0,026 kB 0,026 kB

do paměti. Tato cache byla při testování nastavena tak, aby nekontrolovala
časové známky změn PHP souborů. Tato konfigurace znatelně zvyšuje rych-
lost provádění skriptů, jelikož tak odpadá čtení PHP souborů z disku, který
je obvykle nejpomalejší součást počítače.

Podmínky se samozřejmě liší od produkčního prostředí, nicméně pro jakýsi
benchmark jsou myslím dostačující. Nejzásadnější rozdíl oproti reálnému pro-
středí vidím ve zpoždění na síti, které je na localhostu nulové. Rozdíly v HW,
jako je ve výkon procesoru, rychlost pamětí nebo disků nebude dle mého ná-
zoru příliš výrazný (produkční server používá také SSD disky). Naměřené časy
poskytla přímo curl knihovna v PHP, takže by mělo jít o přesná čísla. Všechny
hodnoty jsou aritmeticky průměrovány ze 100 požadavků, kde v každém byly
použity náhodné zásilky.

5.2.1 Měření získávání zásilek

Tabulky 5.1 a 5.2 ukazují čas odezvy a velikost odpovědi pro metodu GET
na endpoint zásilek. Velikost odpovědi zahrnuje i hlavičky HTTP odpovědi.
Zásilky byly získávány pomocí identifikátoru deliveryId, který je v data-
bázi veden jako primární klíč, takže hledání je velmi rychlé. Počet hledaných
(a získaných) zásilek v jednom požadavku je vždy uveden v záhlaví tabulky.

Uvedené výsledky v tabulkách byly dosaženy až po nalezení výkonnostních
ztrát z prvních měření. Při prvním měření výsledků bylo zrychlení odezvy pro
100 zásilek s použitím HTTP cache až 350 ms. To nedávalo smysl, jelikož, jak
bylo uvedeno výše, ETag se počítá z téměř celé HTTP odpovědi. To znamená,
že v době, kdy se rozhoduje, zda požadavek není v cache klienta dle poskytnu-
tého ETagu, je již většina serverové práce vykonána (vytažení dat z databáze
a seskládání do struktury pro odpověď). Časové urychlení poskytující HTTP
cache by se tedy měla rovnat době odeslání dat z PHP a webserveru a následné
době stahování. Následným ověřováním jsem potvrdil, že rozdíl je skutečně na
straně serveru a profilováním aplikace jsem dospěl až ke zdroji zpomalení,
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Tabulka 5.3: Čas odezvy API při vkládání zásilek

1 zásilka 10 zásilek 100 zásilek
bez optimalizace 357 ms 568 ms 2 610 ms
gzip komprese 362 ms 572 ms 2 597 ms

kterým bylo nevhodné nastavení použité knihovny drahak/restful. Docházelo
tak ke zbytečné manipulaci s klíči v poli odchozích dat.

Z naměřených údajů je znatelný rozdíl především u velikosti odpovědi.
Doba zpracování na serveru se pro žádnou z optimalizací příliš neliší. Kom-
prese snižuje objem přenášených dat pro vyšší počty zásilek opravdu výrazně
(průměrně 93 % pro 100 zásilek v jedné odpovědi). HTTP cache velmi mírně
urychluje zpracování na serveru a samozřejmě vede k nulové velikosti těla
HTTP odpovědi.

5.2.2 Měření vkládání zásilek

Tabulka 5.3 ukazuje čas odezvy pro metodu POST na endpoint zásilek. Počet
vkládaných zásilek je uveden v záhlaví tabulky. Vkládaná data byla reálná
a validní. Při použití gzip komprese byl komprimován požadavek i odpověď.
Pro toto testování byly použity mocky objektů, které zasílají data o zásilkách
do systémů přepravců. To z důvodu, aby měření nebylo ovlivněno rychlostí
vzdálené API. Bez tohoto nastavení by byly hodnoty velmi ovlivněny výbě-
rem přepravců vkládaných zásilek (někteří mají velmi pomalé API, jiní žádné
apod.). Naměřené výsledky se poměrně zásadně liší od metody GET. Časy
už nedosahují tak kvalitní odezvy, a to především z důvodu celkového počtu
databázových dotazů. Při ukládání 100 zásilek se počet dotazů na databázi
blíží číslu 500, což již celkové vykonávání skriptu velmi zpomaluje. Optimali-
zace na straně aplikace by pravděpodobně byla možná, nicméně asi náročná,
jelikož nás od databáze abstrahuje použité ORM.

5.3 Potenciální rizika nevhodné implementace
klientů

Již v návrhu API jsem zmiňoval několik bezpečnostních rozhodnutí, které mají
zvyšovat kvalitu zabezpečení nejen této aplikace, ale i připojovaných klientů.
Ne všechny principy však fungují bez spolupráce na straně API klientů. V této
kapitole shrnu několik potenciálních problémů, které mohou vzniknout při
nevhodné implementaci na straně klientů.

Vzhledem k tomu, že celý OAuth 2.0 protokol s použitím Bearer tokenů
je závislý na použití TLS nebo jiném typu šifrovaného HTTP spojení, nej-
jednodušším způsobem jak může klient ohrozit své přihlašovací údaje, access
token či refresh token je právě nešifrovaný přístup k API. Naše implementace
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sice HTTPS vynucuje, nicméně i při jediném použití obyčejného HTTP může
dojít k úniku zmíněných citlivých informací. Toto se týká všech přístupů na
API i OAuth endpointy. Jak již bylo vysvětleno výše, vynucení šifrovaného
spojení není zajištěno přesměrováním na šifrovanou variantu, ale chybovou
hláškou. Klient se tedy vždy dozví, že udělal chybu, i kdyby jeho curl klient
byl nakonfigurován na následování přesměrování.

Dalším nebezpečím je CSRF útok proti redirect_uri klienta. V případě
zneužití této zranitelnosti může útočník podstrčit klientovi platný access token
(nebo i refresh token) asociovaný s útočníkem. Pro tento útok stačí útočníkovi
znát ono URI pro přesměrování a získat platný token, který chce oběti vnutit.
Poté stačí nechráněnému klientovi poslat vhodný HTTP požadavek a on při-
jme tokeny za své. V takovém případě by klient přistupoval k API za útočníka
a mohl by mu tak zpřístupnit svá citlivá data. Ochrana proti tomuto útoku
(náhodně generovaný state query parametr) byla zmíněna v sekci 3.5. Náš
autorizační endpoint sice vynucuje použití tohoto parametru, nicméně i v ta-
kovém případě může klient implementovat ochranu chybně. Stačí například,
aby používal stále stejnou hodnotu query parametru. V tom případě stačí
útočníkovi znát i tuto hodnotu a jinak se na útoku nic nemění.

Jako poslední riziko zmíním verifikaci SSL certifikátů. V případě, že kli-
ent komunikuje šifrovaným spojením, ale neověřuje důvěryhodnost certifikátů,
vystavuje se riziku snadného zneužití DNS spoofingu (podvržení IP adresy do-
ménového jména). Tento útok lze eliminovat právě verifikací získaného certifi-
kátu, který by při přístupu na nesprávnou IP adresu selhal z důvodu odlišného
doménového jména. Typickým problémem může být například vývoj v PHP
pod Windows, kde při curl požadavku ve výchozím nastavením selže veri-
fikace všech certifikátů. Nezkušený programátor vypne kontrolu, aby mohl
komunikovat s cílovým serverem, a vystaví se tak zmíněnému riziku.

5.4 Zhodnocení reálného provozu

Programové rozhraní zde popisované bylo před dokončením této diplomové
práce nasazeno na produkčním serveru. Díky tomu mohu zmínit některé zku-
šenosti s jeho využíváním v ostrém provozu.

Prvním problémem, na který jsem narazil, byly validace. Několik API kli-
entů mělo velice nedostatečné kontroly na své straně a posílali skutečně ob-
skurní data zásilek. Příkladem budiž město v PSČ nebo písmena v telefonním
čísle. Taktéž se jeden z klientů příliš neobtěžoval s kontrolou odpovědi, a posílal
tak stejná nevalidní data několika desítek zásilek každou půlhodinu poměrně
dlouhou dobu. S podobnými situacemi se však obecně těžko vypořádává. Jako
téměř jedinou možnost řešení těchto problémů vidím implementaci oficiální
klientské API v nejčastějších jazycích.

Další problémy se týkaly spíše dokumentace API, než samotné implemen-
tace. Klienti měli problém pochopit volání metod pomocí RESTu a dožado-
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vali se například WSDL dokumentu. Nepochopení se objevovalo i v oblasti
OAuth protokolu. Někteří klienti nevyužívali refresh tokeny, ale pro získání
nových přístupových tokenů vždy nechali uživatele autorizovat nový přístup.
Posledním větším problémem bylo také poměrně časté testování API na os-
trém serveru i přesto, že poskytujeme plnohodnotný testovací server na jiné
doméně. Mezi pozitivní zkušenosti například patří poměrně časté využívání
gzip komprese. Majoritní většina klientů také preferuje JSON formát před
starším XML.

5.5 Budoucnost systému
Protože aplikace, pro kterou bylo API vytvořeno, se neustále vyvíjí, lze v blízké
době očekávat rozšiřování funkcí v tomto rozhraní. V plánu je například API
pro jiné moduly aplikace. Jedním z takových modulů je eshop na obalové ma-
teriály, což může být poměrně zajímavé implementovat, jelikož v dnešní době
není příliš zvykem, aby eshopy měly vlastní API pro automatizované naku-
pování. Obalové materiály jsou však pro spoustu společností spotřební zboží,
které se poměrně pravidelně nakupuje. Naše API by snad mělo být navrženo
dostatečně obecně, aby podobný rozvoj nezpůsoboval žádné problémy.

Další možností v budoucím rozvoji API je implementace oficiálního API
klienta. Trochu však zůstává otázkou, v kolika, a jakých programovacích ja-
zycích. Celkově vidím tento krok jako velmi zajímavý, jelikož bude třeba ře-
šit několik problémů. Při volbě programovacího jazyka, například PHP, je
nutné zvolit vhodnou minimální podporovanou verzi. Samotnou implementaci
je nutné provést dostatečně obecně a flexibilně a zároveň nepřehnat celkovou
komplexitu kódu. V neposlední řadě je třeba řešit také aktualizace, další verze
API a zpětnou kompatibilitu. Stejným problémům bude třeba čelit i při im-
plementaci oficiálních pluginů do hotových eshopových řešení, které jsou také
v plánu.
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Závěr

V práci jsem shrnul analýzu konkurenčních API, zhodnotil jejich neduhy a na
základě získaných zkušeností provedl návrh vlastní API. Aplikační rozhraní
se snaží být maximálně pragmatické a zároveň se co nejvíce držet RESTových
principů a dalších „best practices“. To se myslím ve většině oblastí podařilo
splnit. Za výjimku lze považovat práci nad kolekcemi u všech zdrojů, což
rozhodně není akademicky čistý RESTový přístup.

Praktická část práce se věnuje především implementaci validační vrstvy
aplikace, kterou bylo potřeba vytvořit dostatečně robustní, aby splnila ná-
roky složitých kontrol, které je třeba při vkládání zásilek ověřovat. V závěru
je krátce shrnuto testování a zhodnocení rozhraní z pohledu bezpečnosti a re-
álného provozu.

Cíle této práce se myslím podařilo úspěšně realizovat, jelikož došlo k úspěš-
nému nasazení na produkční prostředí, kde už API používá množství klientů.
Zkušenosti získané při návrhu tohoto rozhraní vnímám velmi pozitivně, pro-
tože propojování aplikací pomocí API vidím jako budoucnost internetu.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

API Application programming interface

CDATA Character Data

CORS Cross-origin resource sharing

CPU Central Processing Unit

CSRF Cross-Site Request Forgery

DNS Domain Name System

ESB Enterprise Service Bus

HW Hardware

FTP File Transfer Protocol

HATEOAS Hypermedia as the Engine of Application State

HSTS HTTP Strict Transport Security

HTML HyperText Markup Language

HTTP Hypertext Transfer Protocol

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

ISO International Organization for Standardization

JSON JavaScript Object Notation

JSONP JSON with padding

MITM Man-in-the-middle attack

ORM Object-relational mapping
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A. Seznam použitých zkratek

PHP PHP: Hypertext Preprocessor

POODLE Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption

REST Representational State Transfer

RFC Request for Comments

SOAP Simple Object Access protocol

SSD Solid State Drive

SSL Secure Sockets Layer

TLS Transport Layer Security

URI Uniform Resource Identifier

URL Uniform Resource Locator

WSDL Web Services Description Language

XML Extensible Markup Language

ZPL Zebra Programming Language
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt ..................návod na spuštění a požadavky na systém
database

ddl.sql .........................sql soubor pro vytvoření databáze
dml.sql ..........sql soubor pro naplnění databáze testovacími daty

source
app ................................složka se soubory implementace
log ...............složka určená aplikaci pro generování log souborů
temp .......složka určená aplikaci pro generování dočasných souborů
tests ......................................složka se soubory testů
vendor ................................složka pro použité knihovny
www .............................................složka s index.php

thesis
DP_Nedbal_Jan_2015.tex ...zdrojová forma práce ve formátu LATEX
DP_Nedbal_Jan_2015.pdf .............. text práce ve formátu PDF
(...) .............další soubory nutné pro kompilaci práce do PDF
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