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.htaccess
Dobrý sluha…



.htaccess
…ale zlý pán







RewriteRule

na webhostingu



Rozbor pravidel

Záměr:

● Multi-doménový webhosting
● * aplikací / 1 webhosting
● Nette framework

(přístup do pod-adresáře www)



Rozbor pravidla https://www.plzenskybarcamp.cz/prednasky

→ /domains/plzenskybarcamp.cz/prednasky

???



Hádanka

David Grudl, 2006

http://example.com/prednasky
→ /prednasky.php

http://example.com/prednasky.php

 přesměrovat → http://example.com/prednasky



Hádanka

David Grudl, 2006



Hádanka

Řešení Apache po zpracování pravidel provede Internal Redirect, 
kterému není možné zabránit pomocí [NS], nebo [L] ani 
jej detekovat přes %{IS_SUBREQ}.
Navíc, po tomto redirektu se ztratí prostředí ENV.

Problém šlo také vyřešit pomocí:
● přesunu souborů do jiné složky
● detekce %{ENV:REDIRECT_STATUS}
● detekce přes proměnnou v QUERY_STRING
● analýzy původního requestu v %{THE_REQUEST}



Máte chuť?

● Nesrozumitelné
● Komplikované
● Konfliktní

Bezpečnost?



Máte chuť?

● Srozumitelné
● Jednoduché
● Funkční

Ale!

● Neumožňuje dát více webů
na 1 webhosting!



?



DocumentRoot
FTW!



Rewrite
Jaká je cesta requestu?

DocumentRoot

Sem chceme



DocumentRoot
Přímý přístup ke správné cestě

DocumentRoot



DocumentRoot

Klady:

● Přímé nastavení cesty bez magie
● Spolehlivé a bezpečné
● Rychlé

(nestartuje RegExp engine)

Zápory:

● Nutno nastavit na serveru
(.htaccess nelze použít)

● Slabá podpora low-cost webhostingů
● Žádné dynamické (sub)domény

*.example.com, vytvořením adresáře



*.example.com
Je to opravdu problém?



One more thing!



Concatenate/nate/nate/nate/nate/nate/nat…

https://www.plzenskybarcamp.cz/prednasky

→ /domains/plzenskybarcamp.cz/prednasky

https://www.plzenskybarcamp.cz/domains/plzenskybarcamp.cz/prednasky



Je to tam! 😡



Chybička

1. Neúplná cesta k obrázku
2. URL path přeloží Rewrite na 

cestu ke skutečnému adresáři
3. Adresář vede na fyzický adresář 

– nespouští se aplikace
4. Apache adresářům doplňuje na 

konec URL znak /
5. Apache do již přeložené cesty 

přidá lomítko a přesměruje
6. Zobrazí se 404, která ale nese 

odkaz na Homepage – ovšem 
se špatnou URL!

https://www.plzenskybarcamp.cz/media/photos

https://www.plzenskybarcamp.cz/domains/plzenskybarcamp.cz/media/photos

https://www.plzenskybarcamp.cz/domains/plzenskybarcamp.cz/media/photos/

https://www.plzenskybarcamp.cz/domains/plzenskybarcamp.cz/media/photos/

Přivítejte novou
homepage!
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