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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a implementací informačního systému zabezpečení 

vozidel a objektů prostřednictvím sledování. Což znamená navržení a zprovoznění databáze, navržení  

a implementace webové a desktopové aplikace. Součástí práce je také testování fyzického návrhu 

databáze, implementace programu, jak pro generování testovacích dat, tak programu pro testování, 

které je prováděno nad databází. Dále se práce zabývá možnostmi optimalizace informačního systému, 

nebo jeho částí, za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb. 
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Abstract 

Thisbachelor thesis dealswithanalysis and implementationoftheinformation system 

forsecuringvehicles, buildings and otherthingsthrough monitoring them. Itmeans design the database 

forthe system and putitintooperation, create a design and animplementationof a stand-aloneapplication 

and create a web applicationtoo. This thesis alsocontainstestingofthephysical design ofthe database, 

implemetationofthe program,whichgenerates data fortestingpurposes 

and  implementationofthe test program itself. Furtherthis thesis examinespossibilities  

ofoptimizationofthe system orsomeofitspartsforincreasingqualityofprovidedservices. 
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Seznam použitých zkratek 

ORM - Objektově relační mapování - programovací technika v softwarovém inženýrství 

CRUD - Create, Read, Update, Delete - zkratka pro operace vytvoření, čtení, zápisu, mazání záznamu 
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SŘBD - Systém Řízení Báze Dat - softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází 

IS - Informační Systém - soubor lidí, technologických prostředků a metod, které zabezpečují 

 sběr, přenos, zpracování a uchování dat, za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby 

 uživatelů 

SMS - ShortMesage System - název služby umožňující poslání a přijetí krátké textové zprávy 

EMI - ExternalMachine Interface - protokol pro komunikaci mezi počítačem a zařízeními,  
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Úvod 

 V dnešní době, kdy připojení k vysokorychlostnímu internetu není žádný problém, ať už  

z domova, nebo třeba z internetové kavárny, či pomocí mobilu a volné wi-fi sítě. Proto se většina 

firem zaměřuje na poskytování služeb online. Ať už se jedná o internetové bankovnictví, internetový 

obchod nebo online aukce a bazary. Vždy se jedná o informační systém, který zpracovává a uchovává 

data za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů. Nemusí se vždy ovšem jednat 

 o online aplikace. Může se také jednat o docházkový systém, účetnictví, či různé kartotéky 

a skladištní systémy. 

 

 Rozhodl jsem se tedy pro vlastní téma bakalářské práce. Navržení a implementace 

informačního systémua databáze pro sledování objektů. Moje volba nebyla náhodná, protože jsem 

pracoval ve firmě, která se právě tímto zabývá. Byl jsem na více pozicích jak na oddělení IT,  

ale i na obchodním a výrobním oddělení. Takže jsem získal alespoň základní přehled o fungování 

celého systému a firmy. 

 

 V první částipráce, v kapitole 1., se zabývám analýzou a návrhem IS. Tedy tím, co od daného 

IS očekávám,tj. kdo s ním bude pracovat, jaké práva přístupu budou mít, jaké funkce by měl IS 

obsahovat, v jakém prostředí bude naimplementován, jaké budou jeho vstupy a výstupy. Také  

se zajímám o průběh činností uživatelů. Z toho jsem schopen navrhnout strukturu IS. 

 

 Další část práce, kapitola 2., 3. a 4., obsahuje návrh a analýzu databáze. Dle analýzy IS, který 

bude s touto databázi pracovat, lze navrhnout její strukturu. Tedy jaké tabulky bude obsahovat, jaké 

atributy budou obsahovat tyto tabulky a vztahy mezi nimi. Je zde také návrh a popis implementace 

ORM a aplikace. 

 

 Poslední část, kapitola 5. a 6., je zaměřena na testování databáze a její fyzický návrh. Zda je 

dobře navržena vzhledem k prováděným dotazům. Také je zde uvedeno zhodnocení testování. 
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1. Analýza a návrh systému 
 

 V této práci jsem měl navrhnout a naimplementovat informační systém pro fiktivní firmu, 

která se zabývá sledováním objektů, za cílem poskytnout zákazníkům služby on-line jako zobrazení 

jízd aut, výpis knihy jízd. A to implementaci webové a desktopové aplikace, zprovoznění databáze  

a její testování. Zaměření nemělo být jen na zákazníky, ale cílem bylo také zjednodušit práci 

obchodníkům či technikům. 

 

 V analýze a návrhu se používá objektově orientovaný přístup, který vznikl v oblasti simulace 

reálných systémů, kde vznikly první vlastnosti objektů a princip řízení událostmi. Výhody tohoto 

přístupu popisuje Václav Řepa v [1]:"Objektový přístup umožňuje daleko lepší využití kódu  

než knihovny procedur. Knihovny tříd podstatně zvyšují znovupoužitelnost již jednou 

naprogramovaných sekvencí příkazů. Použitím principu řízení událostmi a objektovým přístupem se 

elegantně zvládly prostředky zajišťující „okenní“ rozhraní systému (Windows, Turbo Vision)." 

 

 Zadání je vhodné zpracovat do písemné formy, poněvadž zadavatel nemusí být znalý oboru  

a také nemusí nic vědět o počítačích [3]. V tomto stádiu návrhu IS je nejlepší si se zadavatelem projít 

zadání a ujasnit si všechny problémy, protože pozdější úprava systému může být velice časově 

náročná.Písemné zadání analyzuje již odborník a navrhne některé struktury IS, jeho ovládání, vzhled 

uživatelského rozhranní, které zadavatel může, ale nemusí schválit. 

 

 Po ukončení analýzy lze navrhnout implementaci programu. Doplňují se detaily funkcí, 

systémové funkce. Také se uvádí, jaký SW a HW bude použit. Výsledkem jsou tedy zpřesněné datové 

struktury, zpřesněné a doplněné algoritmy funkcí systému. Také v této části může dojít k rozdělení 

systému do menších modulů.  

1.1 Vize 

1.1.1 Účel 

 Zajistit přehled uživatele o svých sledovaných objektech. Alarmování uživatele v případech 

jako je např. krádež objektu či nedovolené vniknutí do objektu. Zpřehlednění a urychlení řešení chyb 

vzniklých na jednotkách. Zpřehlednění objednávek, faktur a zlepšit jejich správu. 

1.1.2 Obsluha 

 Systém bude používat více druhů uživatelů. Prvním je admin, který se stará o chod systému, 

opravuje vzniklé chyby a může vytvářet jakéhokoliv dalšího uživatele(zákazník, obchodník, technik). 

Druhým je obchodník, který může vytvořit uživatele typu zákazník, vytvářet objednávky.Také 

spravuje vytvořené objednávky zákazníkem a rozhoduje, co se s nimi bude dít dál. Dalším uživatelem 
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je technik, který řeší chyby vzniklé na jednotkách, snaží se se zákazníkem chybu opravit  

po telefonické domluvě a chybu také ukončuje. Dalším uživatelem je samotný zákazník, který bude 

moct nahlížet do systému s omezeným přístupem na informace, které se ho týkají. V konečné podobě 

systému si bude moct zákazník nechat vygenerovat knihu jízd, jestliže objektem bylo auto, ale také  

se podívat na trasu, kudy auto jelo zobrazené na mapě. 

1.1.3 Komunikace se systémem 

 Systém bude obsluhován přes webové rozhranní nebo desktop aplikací. Zákazník však bude 

mít možnost obsluhy pouze přes web aplikaci a technik,obchodník přes desktopovou aplikaci. 

Informační systém by měl splňovat požadavky moderní databáze s důrazem hlavně  

na rychlost. Přístup je umožněn více uživatelům, tzn. komunikace typu klient-server s přehledným 

uživatelským rozhraním. 

1.2 Specifikace FURPS 

Metoda FURPS [6]byla vyvinuta společností Hewlet-Packard za účelem ověření kvality 

dodávaného SW v roce 1986.Publikace, ve které je první zmínka o této metodě je "Software Metrics: 

Establishing a Company-Wide Program" autory knihy jsou Robert Grady a Deborah Caswell v roce 

1987. 

1.2.1 Funkčnost 

 F1. Systém bude podporovat více úrovní přístupu.  

  - Zákazník  

  - Technik  

  - Obchodník 

  - Administrátor  

 F2. Systém bude ovládán přes samostatnou aplikaci v plném rozsahu.  

 F3. Systém bude umožňovat přístup přes webové rozhraní.  

 F4.Systém bude mít službu umožňující zasílání varovné zprávy prostřednictvím SMS. 

 F5. Systém bude umožňovat vygenerování knihy jízd pro auta. 

 F6. Systém bude umožňovat vykreslení trasy na mapě, po které auto jelo.  

1.2.2 Vhodnost k použití 

 U1. Systém bude přehledný a jednoduchý. 

1.2.3 Spolehlivost 

 R1. Systém poběží na serveru zajištěným UPS, aby mohl pracovat i při výpadku proudu. 

 R2. Záloha systému minimálně co týden. 
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1.2.4 Výkon 

 P1. Systém musí zvládnout 200 požadavků na manipulaci s databází v jednom okamžiku. 

1.3 Use Case diagram 
Use case diagram graficky znázorňuje, jaké operace se budou provádět a kdo. 

 

Obrázek 1.1 use case diagram 
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1.4 Příklad scénáře vytvoření uživatele 

1.4.1 Hlavní aktéři 

 - admin (obchodník v případě že uživatelem je zákazník) 

 - uživatel 

 

1.4.2 Vstupní podmínky 

 - admin (obchodník) je přihlášen do systému 

 

1.4.3 Scénář 

1. Admin (obchodník) zadá požadavek o vytvoření uživatele. 

2. Systém zobrazí nabídku typů uživatelů. 

3. Admin vybere, jaký typ uživatele chce vytvořit. 

4. Systém zobrazí formulář k danému typu uživatele. 

5. Admin (obchodník) si vyžádá informace, které jsou nutné k vytvoření uživatele mimo 

přihlašovacího jména a hesla. 

6. Systém zobrazí přehled zadaných informací. 

7. Uživatel informace potvrdí. 

8. Systém zobrazí formulář pro zadání přihlašovacího jména a hesla. 

9. Uživatel vyplní formulář a potvrdí. 

10. Systém uloží nového uživatele do databáze. 

 

alt. 1-5. 

 1-5a Systém zobrazí formulář pro vytvoření zákazníka. 

 

 Scénář slouží k zápisu průběhu činnosti aktérů. Vždy musí mít hlavní aktéry a uvedeny 

vstupní podmínky, za kterých se daný scénář může odehrávat. V průběhu scénáře mohou nastat 

události, které ovlivní část nebo celý scénář. Může dojít k přeskočení některých bodů, nebo dojde  

k tzv. "rozvětvení" scénáře, kde každá "větev" má jiný konec. Tyto situace se ve scénáři označují  

za alternativu scénáře a zapisují se zkratkou alt. Přičemž se uvádí, kde alternativa začíná a kde končí. 

  



- 14 - 

 

1.5 Aktivitní diagram řešení chyb 

 

Aktivitní diagram graficky znázorňuje průběh činnosti. 

 

Obrázek 1.2 Aktivitní diagram 
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1.6 Ukázka návrhu formulářů 

 

Návrhy formulářů slouží ke specifikaci uživatelského rozhranní, do této části by měl zasahovat 

nejen návrhář ale i zadavatel. 

 

Obrázek 1.3 návrh formuláře 

  



- 16 - 

 

1.7 Technická specifikace 

 

Pro systém bude použita platforma .NET, protože tvůrce takové aplikaci můžeme poskytnout 

vyšší kvalitu služeb. Programovacím jazykem bude C# pro aplikaci a ASP.NET + C# pro webové 

rozhraní.Výhody použití ASP.NET popsal v bodech Marek Babiuch[4]:"S objektovým návrhem  

je počítáno již od počátku vzniku platformy. Jazyková nezávislost. Vhodné řešení pro robustní 

projekty. Vynikající vývojový nástroj VisualStudio .NET. Rychlost, ASP.NET je díky kompilovanému 

jazyku výrazně rychlejší."Pro uložení dat bude použit SŘBD Microsoft SQL Server. 

 

Minimální požadavky na server:procesor Intel Xeon E3 3GHz, 8GB RAM, 2T HDD,  

RAID-6, dobrá konektivita. Minimální požadavky na pracovní stanice: v případě desktop aplikace 

pouze požadavek na systém windows XP a vyšší, v případě web aplikace musí stanice mít 

nainstalován jakýkoliv webový prohlížeč.  
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2. Návrh databáze 

2.1 Konceptuální model 

Konceptuální model umožňuje identifikovat entitní typy a vazby mezi nimi[2]. 

2.1.1 ER diagram 

 

 

Obrázek 1.4ER digram 
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2.1.2 Lineární zápis typů entit a jejich atributů 

 

PK, FK 

pozice  (id_s, datum, N, E, stav) 

pozice_s  (id_s, datum, N, E, stav) 

objekt   (id_o, město, ulice, psc, cp, child) 

auto   (id_a, spz, vin, znacka, model, barva, typ) 

model   (id, nazev, popis) 

jednotka  (id_j, datum, id1, vsw) 

chyby   (id_j, popis, datum_p, datum_v, vyreseno, id_ch, rc) 

chyby_s  (id_j, popis, datum_p, datum_v, vyreseno, id_ch, rc) 

sledovani (id_s, rc, aktiv, id_a, id_o, id_j) 

smlouva  (id, datum, stav, pozn, rc, rc1) 

sluzba  (id, nazev, popis, obdobi, cena) 

obchodník  (rc, datum, plat, email, mob) 

user   (rc, jmeno, prijmeni, město, ulice, psc, cp) 

technik   (rc, datum, plat, zamereni, mob, sluz_auto) 

role   (id, role, id1) 

pravo  (id, table, read, write, modify) 

zakaznik (rc, DPH, web, tel, mob, email, spolecnost, ico, dic) 

slsm  (poc, id, id1) 

ma_roli  (rc,role) 

2.1.3 Lineární zápis vztahů 

 

sledovani-pozice 1:N 

sledovani-pozice_s 1:N 

sledovani-objekt N:1 

sledovani-auto  N:1 

sledovani-zakaznik N:1 

sledovani-jednotka N:1 

smlouva-zakaznik N:1 

smlouva-obchodnik N:1 

smlouva-slsm  1:N 

sluzba-slsm  1:N 

user-zakaznik  1:N 

user-obchodnik  1:N 

user-ma_roli  1:N 
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user-technik  1:N 

jednotka-model  N:1 

jednotka-chyby  1:N 

jednotka-chyby_s 1:N 

technik-chyby  1:N 

technik-chyby_s 1:N 

role-pravo  N:1  
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2.2 Datový slovník 

 

Datový slovník slouží k podrobnému rozpisu tabulek a jejich atributů s uvedením datového 

typu, velikosti, klíče, zda-li je hodnota atributu záznamu vyžadována. Případně může být uvedena 

poznámka k některým atributům. 

 

pozice 

Název typ velikost klíč null popis 

id_s int   FK     

Datum datetime   PK not   

N varchar 255 PK not hodnota souřadnice 

E varchar 255 PK not hodnota souřadnice 

Stav varchar 255     stav, ve kterém se jednotka nachází 

 

pozice_s 

Název typ velikost klíč null popis 

id_s int   FK     

Datum datetime         

N varchar 255     hodnota souřadnice 

E varchar 255     hodnota souřadnice 

Stav varchar 255     

stav, ve kterém se jednotka 

nachází 

 

objekt 

Název typ velikost klíč null popis 

id_o int   PK not   

Město varchar 255   not   

Ulice varchar 255   not   

Psc varchar 5       

Cp varchar 10       

Child varchar 255     id potomků 

 

auto 

název typ velikost klíč null popis 

id_a int   PK not   

Spz varchar 7   not   

Vin varchar 11   not   

Znacka varchar 255       

Model varchar 255       

Barva varchar 100       

typ varchar 100       
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model 

název typ velikost klíč null popis 

id int   PK not   

nazev varchar 255   not   

popis varchar 255       

 

 

jednotka 

Název typ velikost klíč null popis 

id_j int   PK not   

Datum datetime     not   

id1 integer   FK   model 

Vsw varchar 10     verze softwaru na jednotce 

 

chyby 

název typ velikost klíč null popis 

id_j int   FK     

Popis varchar 255     popis chyby zákazníkem 

datum_p date     not datum podání 

datum_v date 10     datum vyřešení 

Vyreseno char 1   not stav chyby 

id_ch int   PK not   

Rc varchar 13 FK    Rč. technika který chybu řešil 

 

chyby_s 

název typ velikost klíč null popis 

id_j int   FK     

Popis varchar 255     popis chyby zákazníkem 

datum_p date       datum podání 

datum_v date 10     datum vyřešení 

Vyreseno char 1     stav chyby 

id_ch int         

Rc warchar 13 FK    Rč. technika který chybu řešil 

 

sledovani 

název typ velikost klíč null popis 

id_s int   PK not   

Rc varchar 13 FK     

Aktiv bit 1       

id_a int   FK     

id_o int 10 FK     

id_j int 1 FK     
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ma_roli 

název typ velikost klíč null popis 

rc varchar 13  PFK not rodné číslo uživatele 

role varchar  50 

 

not název role 

 

smlouva 

Název typ velikost klíč null popis 

Id int   PK not   

Datum datetime         

Stav varchar 255     vyřízeno, schváleno, čeká 

Pozn varchar 255       

Rc varchar 11 FK   rc zákazníka 

rc1 varchar 11 FK   rc obchodníka 

 

sluzba 

Název typ velikost klíč null popis 

Id int   PK not   

Nazev varchar 255   not   

popis varchar 255       

obdobi varchar 255   not měsíc, čtvrtletí, půlrok, rok 

cena int         

 

obchodnik 

název typ velikost klíč null popis 

rc varchar 13 PK not   

datum date       datum nástupu 

plat int         

email varchar 255       

mob varchar 255       

 

user 

název typ velikost klíč null popis 

rc varchar 13 PK not   

jmeno varchar 255   not   

prijmeni varchar 255   not   

město varchar 255   not   

ulice varchar 255   not   

psc varchar 7       

cp varchar 10   not   

user_name varchar 100   not uživatelské jméno 

user_pass varchar 100   not uživatelské heslo 

block bit     not stav blokován/neblokován 
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technik 

název typ velikost klíč null popis 

rc varchar 13 PK not   

datum date       datum nástupu 

plat int         

zamereni varchar 255       

mob varchar 255       

sluz_auto bit 1       

 

zakaznik 

název typ velikost klíč null popis 

rc varchar 13 PK not   

DPH char 1   not plátce dph 

web varchar 255     webové stránky  

tel varchar 255     pevná linka 

mob varchar 255     mobil 

email varchar 255       

spolecnost varchar 255       

ico int         

dic int         

 

role 

název typ velikost klíč null popis 

id varchar 11 PK not   

role varchar     not technik, obchodník,admin, zákazník 

id1 int   FK   id práva 

 

slsm 

název typ velikost klíč null popis 

poc int     not   

id int   PFK not id faktury 

id1 int   PFK not id služby 

 

pravo 

název typ velikost klíč null popis 

id int   PK not   

table varchar     not na kterou tabulku právo 

read bit 1   not čteni 

write bit 1   not zápis 

modify bit 1   not změna smazání 
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2.3 Stavová analýza 

 

Stav pozice: 

start - auto se rozjelo 

stop - auto se zastavilo 

pohyb - auto v pohybu 

alarm - spuštěn poplach 

 

Aktiv sledování: 

0 - neaktivní 

1 - aktivní 

 

Stav smlouva: 

objednávka - objednáno ale neschváleno 

schváleno - objednávka schválena 

zaplaceno - zaplacená faktura 

nezaplaceno - nezaplacená faktura 

zrušena - zrušení smlouvy 

 

DPH Zákazník: 

0 - není plátcem DPH 

1 - je plátcem DPH 

 

Block user: 

0 - účet v pořádku 

1 - účet je blokován 

 

Vyřešeno chyby: 

0 - nevyřešeno 

1 - vyřešeno 
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3. Funkční analýza 

3.1. Evidence zákazníků 

1. Vložení zákazníka 

  Pravomoc: Obchodník, Admin 

  Tabulky: zakaznik, user 

2. Aktualizace zákazníka 

  Pravomoc: Zákazník jen svůj záznam a v omezené míře, Admin 

  Tabulky: zakaznik, user 

3. Smazání zákazníka 

  Pravomoc: Admin, Obchodník 

  Tabulky: zakaznik, user 

4. Seznam zákazníků 

  Pravomoc: Admin, Obchodník, Technik v omezené míře, Zákazník pouze svůj  

  záznam 

  Tabulky: zakaznikW 

5. Detail zákazníka 

  Pravomoc: Admin, Obchodník, Zákazník pouze svůj záznam 

  Tabulky: zakaznikW 

 

3.2. Evidence techniků 

1. Vložení technika 

  Pravomoc: Admin 

  Tabulky: technik, user 

2. Aktualizace technika 

  Pravomoc: Technik jen svůj záznam v omezené míře, Admin 

  Tabulky: technik, user 

3. Smazání technika 

  Pravomoc: Admin 

  Tabulky: technik, user 

4. Seznam techniků 

  Pravomoc: Admin 

  Tabulky: technikW 

5. Detail technika 

  Pravomoc: Admin, Technik pouze svůj záznam 

  Tabulky: technikW 
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3.3. Evidence obchodníků 

1. Vložení obchodníka 

  Pravomoc: Admin 

  Tabulky: obchodnik, user 

2. Aktualizace obchodníka 

  Pravomoc: Admin, Obchodník pouze svůj záznam v omezené míře 

  Tabulky: obchodnik, user 

3. Smazání obchodníka 

  Pravomoc: Admin 

  Tabulky: obchodnik, user 

4. Seznam obchodníků 

  Pravomoc: Admin 

  Tabulky: obchodnikW 

5. Detail obchodníka 

  Pravomoc: Admin, Obchodník pouze svůj záznam 

  Tabulky: obchodnikW 

 

3.4. Evidence chyb 

1. Vložení chyby 

  Pravomoc: Zákazník 

  Tabulky: chyby 

2. Aktualizace chyby 

  Pravomoc: Admin, Technik  

  Tabulky: chyby 

3. Seznam chyb 

  Pravomoc: Technik 

  Tabulky: chyby, chyby_s 

 

3.5. Evidence pozic 

1. Výpis pozic 

  Pravomoc: Admin, Technik, Zákazník 

  Tabulky: pozice, pozice_s 
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3.6. Evidence objektů 

1. Vložení objektu 

  Pravomoc: Obchodník, Zákazník 

  Tabulky: objekt 

2. Aktualizace objektu 

  Pravomoc: Zákazník pouze své záznamy a v omezené míře 

  Tabulky: objekt 

3. Smazání objektu 

  Pravomoc: Admin, Obchodník, Zákazník 

  Tabulky: objekt 

 

3.7. Evidence aut 

1. Vložení auta 

  Pravomoc: Obchodník, Zákazník 

  Tabulky: auto 

2. Aktualizace auta 

  Pravomoc: Zákazník pouze pro své záznamy a v omezené míře 

  Tabulky: auto 

3. Smazání auta 

  Pravomoc: Admin, Obchodník, Zákazník 

  Tabulky: auto 

 

3.8. Sledování 

1. Vytvoření sledování 

  Pravomoc: Obchodník, Admin 

  Tabulky: sledovani 

2. Aktualizace sledování 

  Pravomoc: Obchodník, Admin 

  Tabulky: sledovani 

3. Smazání sledování 

  Pravomoc: Admin 

  Tabulky: sledovani 
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3.9. Jednotka 

1. Vytvoření jednotky 

  Pravomoc: Technik 

  Tabulky: jednotka 

2. Aktualizace jednotky 

  Pravomoc: Technik 

  Tabulky: jednotka 

3. Smazání jednotky 

  Pravomoc: Technik, Admin 

  Tabulky: jednotka 

 

3.10. Role 

1. Vytvoření role 

  Pravomoc: Admin 

  Tabulky: role 

2. Editace role 

  Pravomoc: Admin 

  Tabulky: role 

 

3.11. Evidence smluv 

1. Seznam smluv 

  Pravomoc: Zákazník pouze své smlouvy, Obchodník 

  Tabulky: smlouva 

2. Vytvoření smlouvy 

  Pravomoc: Obchodník, Zákazník 

  Tabulky: smlouva, slsm 

3. Aktualizace Smlouvy 

  Pravomoc: Obchodník 

  Tabulky: smlouva 

4. Smazání smlouvy 

  Pravomoc: Admin, Obchodník 

  Tabulky: smlouva 
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3.12. Evidence služeb 

1. Vytvoření služby 

  Pravomoc: Obchodník 

  Tabulky: sluzba 

2. Aktualizace služby 

  Pravomoc: Obchodník 

  Tabulky: sluzba 

3. Smazání služby 

  Pravomoc: Obchodník 

  Tabulky: sluzba 

3.1 Detailní popis funkcí 

 

3.1.1. Detailní výpis faktur 

Dotaz, který vrací mimo id smlouvy, data, stavu a popisu také jméno a příjmení zákazníka,  

ke kterému se smlouva vztahuje, jméno a příjmení obchodníka, který smlouvu uzavřel, jaký typ služby 

je na této smlouvě a počet služeb plus cenu za jednu. 

Tabulky: smlouva, zakaznik, slsm, sluzba, obchodnik 

 

3.1.2. Přesun starších záznamů do jiných tabulek 

Procedura přesun spouštěna každý den v časech, kdy je server nejméně využíván uživateli. 

Obsahující dvě transakce první pro přesun z pozice do pozice_s a druhá pro přesun záznamů z chyby 

do chyby_s. Podmínkou v těchto transakcích je počet dní ode dne spuštění a datumu uvedeného  

v tabulce, to jsou atributy datum v tabulce pozice a datum_p v tabulce chyby. Tyto záznamy  

se po zapsání do tabulek chyby_s a pozice_s smažou z tabulek chyby a pozice. 

Tabulky: pozice, pozice_s, chyby, chyby_s 

 

3.1.3. Mazání zrušených smluv 

Procedura smaz_smlouvy obsahující transakci s příkazem pro smazání všech smluv z tabulky 

smlouva, kde atribut stav má hodnotu rovnu "zrušena", spouštěna s ostatními procedurami během 

nejmenšího vytížení serveru. 

Tabulky: smlouva, slsm 

 

3.1.4. Mazání zákazníka 

Trigger(insteadofdelete) smaz_zak, jehož vstupní proměnná je @rc. Obsahující jednu transakci, 

která provádí mazání všech záznamů z tabulek týkajících se tohoto zákazníka. 

Tabulky: auto, objekt, sledovani, zakaznik 
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3.1.5. Mazání sledování 

Trigger(insteadofdelete)smaz_sledovani vstupní parametr @id_s, obsahující jednu transakci, ve 

které se provádí mazání všech pozic tohoto sledování a následně dojde ke smazání záznamu sledování. 

Tabulky: sledovani, pozice, pozice_s 

  

3.1.6. Mazání jednotky 

Trigger(instead of delete) smaz_jednotku vstupní parametr @id_j obsahující jednu transakci, 

která změní hodnotu atributu aktiv v tabulce sledování se shodným id, dále také smaže všechny chyby 

této jednotky z tabulek chyby a chyby_s. Nakonec se smaže záznam z tabulky jednotka  

s odpovídojícím id. 

Tabulky: sledovani, chyby, chby_s, jednotka 

 

3.1.7. Vložení sledování 

Trigger(insteadof insert), který kontroluje, zda-li jsou splněny podmínky pro vložení sledování 

vstupní parametry @id_s, @akt, @id_a, @id_o, @id_j, @rc.Vkládaný záznam musí obsahovat 

hodnotu id_a nebo id_o. 

Tabulka: sledovani 
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4. Návrh a implementace aplikace 
Třídní digram[7] popisuje statickou strukturu systému, znázorňuje datové struktury a operace  

u objektů a souvislosti mezi objekty. Znázorňuje datový model systému od konceptuální úrovně  

až po implementaci. Datové struktury zařazuje do tříd a zobrazuje vztahy těchto tříd. 

 

Obrázek 4.1 Třídní diagram aplikačních objektů 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datov%C3%A9_struktury&action=edit&redlink=1
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Microsoft Visual Studio 2010 nabízí možnost vygenerování třídního diagramu. 

 

 

Obrázek 4.2 Vygenerovaný třídní diagram aplikace 

 

U všech aplikací je použito ORM. I když v úvahu připadlo použití Data Maperu, nakonec jsem 

zvolil mnou napsané ORM. Důvody byly jasné, hlavní výhodou Data Maperu je to, že když se změní 

struktura dat v databázi, nemusíme na straně programu nic řešit. Ovšem na druhou stranu vkládáme 

další vrstvu v komunikaci mezi programem a serverem. Jelikož nepředpokládám časté změny  

ve struktuře databáze, volba Data Maperu odpadá. ORM je méně flexibilní, co se týče změny 

struktury, protože tento model kopíruje přesně strukturu databáze. Pro každou tabulku v databázi 

existuje odpovídající třída v programu, která obsahuje CRUD operace nad danou tabulkou a pro každý 

typ záznamu existuje odpovídající třída. Přičemž jeden objekt vytvořený pomocí této třídy odpovídá 
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jednomu načtenému záznamu. Může také obsahovat třídu, která hodnoty atributů získává z více 

tabulek a tím se liší od návrhového vzoru ActiveRecord. Při načítání tedy funkce vrací list těchto 

objektů. Z toho vyplývá, že dojde-li ke změně struktury v databázi,musíme též změnit strukturu ORM, 

ale ORM je rychlejší v komunikaci. Dále je také výhodou napsat vlastní ORM, do kódu můžeme 

zabudovat bezpečnostní prvky, automatické přepočty či formátování textu. ORM je také relativně 

lehce přenosné. Stačí pouze překopírovat potřebné .cs soubory v hlavním programu použít jmenný 

prostor, ve kterém jsou a pak už je jen používat. Lze také zavést MVC architekturu [5] a pouze změnit 

View. MVC architektura je založena na rozdělení aplikace do tří komponentů.Model, což  

je doménově specifická reprezentace informací, s nimiž aplikace pracuje, View (pohled), který se stará 

o zobrazení dat z Modelu a Controller (řadič), který reaguje na události a provádí změny v modelu 

nebo pohledu. Při optimalizaci ORM hlavně sledujeme, zda zbytečně nenahráváme informace, které 

uživatel v danou chvíli nepotřebuje zobrazit. V optimalizaci ORM se hlavně zaměřujeme  

na minimalizaci objemu přenesených dat (viz v kap. 6). 

 

Všechny programy obsahují třídu Database, ve které se nachází metody pro připojení k databázi  

a odpojení od databáze. Dále také metody pro práci s ní, jako je vytvoření SQL příkazu a jeho 

provedení podle jeho povahy. To zajišťují funkce Insert/BulkInsert, Delete, Update, které vrací počet 

ovlivněných záznamů, a funkci Select, která vrací výsledky dotazu jako OdbcDataReader [5], což je 

třída, která umožňuje čtení dat ze zdroje. ORM obsahuje třídy, jejichž instance reprezentují jednotlivé 

záznamy, mající následující strukturu: Veřejné statické textové řetězce s názvem ATTR_(název 

proměnné) obsahující název odpovídajícího atributu v databázi. Dále privátní proměnné datového typu 

odpovídajícímu svému protějšku v databázi, ke každé této proměnné je vytvořena veřejná properta 

stejného datového typu. Tímto jsme dosáhli jisté úrovně zapouzdření, což zvyšuje úroveň zabezpečení, 

protože k privátním proměnným musíme přistupovat právě pomocí property, která může obsahovat 

podmínky pro přístup k vybrané proměnné. Dále tyto třídy obsahují veřejnou přepsanou funkci 

ToString, zděděnou ze základní třídy Objekt, která vrací řetězec představující aktuální objekt. V tomto 

případě vrací hodnoty proměnných oddělených mezerou nebo středníkem. Také jsou zde třídy 

reprezentující tabulky v databázi. Tyto třídy obsahují veřejný statický textový řetězec s názvem dané 

tabulky, pak privátní textové řetězce obsahující SQL příkazy prováděnými nad danou tabulkou.  

K těmto příkazům jsou napsány funkce, které vrací buď kolekci záznamů v případě selectu a u delete, 

update, insert funkcí vrací počet ovlivněných záznamů. Všechny tyto funkce využívají třídu Database 

pro práci s databází a přiřazují hodnoty parametrů u parametrizovaných dotazů. Dále třídy obsahují 

funkci Read, kterou využívají funkce select, vstupním parametrem je proměnná typu 

OdbcDataReader. Tato funkce vrací kolekci objektů odpovídající vybraným záznamům.  
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Pro webovou aplikaci jsem zvolil již předpřipravený projekt z Microsoft Visual Studia 2010  

a dále ho upravoval. Změněno bylo menu a to tak, že se rozdělilo na dvě části. Jedna část je velice 

omezena a poskytuje přístup na domovskou stránku a stránku about. Druhá část již umožňuje uživateli 

přístup na ostatní stránky, jako např. změna hesla. Při zobrazování těchto dvou menu záleží na tom,  

jestli je uživatel přihlášen. Tato informace je uložena do skrytého pole a na základě této hodnoty  

je přímo upravován kód stránky. Pro přístup na stránku by nemuselo být ani zapotřebí menu, stačilo by 

si pamatovat URL stránky. Ovšem tohle je ošetřeno tak, že pokud není přihlášen nějaký uživatel, 

dojde k přesměrování na úvodní stránku. Pro ovládání aplikace a zobrazování dat jsem použil prvky, 

které Microsoft Visual Studio 2010 nabízí. Zobrazení mapy s trasou jízdy je však úplně něco jiného.  

Vcodebehindu stránky je složen javascript s atributy potřebnými k zobrazení mapy a vybrané trasy. 

Jelikož je tato mapa pod free licencí Google Maps, má svá omezení. Jedno z nich je maximální 

velikost mapy a počet zobrazení, který je omezen na 25 tis. za den.  

 

U desktopové aplikace jsem použil jako navigaci záložkový systém. Záložky přidávám či ubírám 

podle toho, jaký typ uživatele je přihlášen. Pro zobrazování dat jsou opět použity komponenty,  

které Microsoft Visual Studio nabízí. Mezi takové patří např. GridView pro zobrazování záznamů  

ve formě tabulky, nebo pro ovládání klasické tlačítko.  

 

Dále je zde také problém rozesílání varovných SMS zpráv. V České Republice neexistuje něco 

jako free SMS brána. Řešením je zakoupení modemu a pomocí softwaru k němu dodanému  

je rozesílat, nebo si napsat vlastní program. Nutností je použití protokolu EMI, ale ze strany operátora 

v tomto směru neexistuje žádná technická podpora, takže vše záleží pouze na programátorovi. Také  

je zapotřebí si vybrat tarif u jednoho z operátorů, popřípadě dojednat speciální podmínky provozu  

a plateb. Existuje ovšem i jiná varianta rozesílání, která je závislá na tom, u kterého operátora má 

zákazník číslo. Některé vyžadují registraci uživatele na stránkách operátora, a to by někteří zákazníci 

nemuseli mít. 
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5. Fyzický návrh a testování 
 

Testování prováděno z Notebooku Acer Extensa 5635ZG s připojením 10Mbit upload a 10Mbit 

download pro připojení ke školní síti použit VPN klient firmy Cisco. Následně celkové měření 

prováděno z Notebooku Acer Extensa 5635ZG na lokální síti. 

 

Testování výkonnosti databáze pomocí programu závisí na kvalitě připojení, odkud se test 

provádí, protože jde o měření ze strany klienta. Výsledkem je tedy zjištění, jaká je maximální 

propustnost databáze z daného přípojného bodu a ne celková maximální propustnost serveru. 

Vyřešením tohoto problému je připojení testovacího počítače k serveru na úrovni lokální sítě. Ovšem 

to není jediný problém, protože test je také závislý na maximálním počtu vláken, který je schopen 

testovací počítač spustit paralelně. V tomto případě je tedy řešením spuštění programu na výkonnějším 

počítači, nejlépe na odlišném serveru, než na kterém je spuštěn SQL server. Nejpřesnějších výsledků 

bychom dosáhli testováním server-server po lokální síti s dobrou propustností. 

 

Cílem fyzického návrhu je zrychlit vykonávání dotazů v závislosti na jejich důležitosti.A to jak 

dotazů, které z databáze záznamy čtou,tak dotazů, které záznamy mění,vkládají či mažou. Nejvíce se 

zaměříme na dotazy, které jsou prováděny nejčastěji a pak na ty ostatní. Typ tabulky ovlivňuje čas 

potřebný k provedení dotazu, protože čas je ovlivněn počtem logických čtení, ty jsme schopni pomocí 

SQL Server Management Studia zjistit příkazem "SET STATISTICS IO ON;" před samotným dotazem. 

Tento příkaz zapíná výpis statistik, ale jako uživatel na tyto statistiky musím mít právo, jinak se 

nezobrazí.Rozlišujeme několik typů tabulek. Heap table [2] nebo-li tabulka typu haldanemá nad sebou 

zaveden žádný index, záznamy nejsou nijak setřízeny. To má výhodu při vkládání, poněvadž vložený 

záznam nemusí být zatřízen a je uložen na první dostupné volné místo.Ovšem problémem nastává 

vyhledávání záznamu  

v této tabulce, protože musí být prohledána celá tabulka. Nad tabulkou mohou být ovšem zavedeny 

indexy. Záznamy v této tabulce jsou seřazeny podle jednoho či více indexů a pro každý index  

je vytvořena tabulka indexu. Indexy jsou převážně implementovány nějakou variantou B-stromu, 

proto se zrychlí vyhledávání, ale při vkládání je záznam uložen na určité místo podle třízení.  

Indexovány jsou defaultně primární klíče. Index také nemusí obsahovat jeden atribut, ale více atributů, 

pak se bavíme o složeném indexu (non-clustered index). Jehož výhodou je, že když chceme načíst 

hodnotu atributu, a právě tento atribut je součástí indexu, nedochází již ke čtení z tabulky, ale hodnotu 

vyčteme přímo z indexové tabulky. Zaváděním indexů roste velikost databáze, právě kvůli vytváření 

tabulky pro každý index. 
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S novým Microsoft SQL Serverem 2012 také přichází možnost využití nově zavedeného 

Columnstore indexu[5]. Zavedením tohoto indexu nám dává na výběr další možnost, jakým způsobem 

se data do tabulky budou ukládat. Běžně se data ukládají po řádcích a také se k nim po řádcích 

přistupuje. Ovšem když zavedeme tento index nad nějakou tabulkou, tento přístup se změní. Nyní  

se budou data ukládat po sloupcích a také se k nim bude takto přistupovat. Tento druh přístupu sebou 

přináší řadu výhod, co se týče výběru záznamů z rozmezí hodnot a také zrychluje přístup k datům  

ve vybraném sloupci, protože se nemusí načítat další informace se souvisejícími sloupci. Ovšem má to 

i své nevýhody jako např. znemožnění UPDATE operace. Mimo to také přináší datové typy  

pro souřadnice, v T-sql přibyly např. funkce pro práci s datem, řetězcové funkce. 
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Tabulka 5.1 Fyzická struktura popisujíce názvy tabulek, jejich typ a indexy nad nimi před 

fyzickým návrhem a po něm. 

Tabulka 5.2 četnost přístupů do tabulek, udává předpokládané přístupy do jednotlivých tabulek  

za časový interval.  

5.1 Fyzická struktura 

Název 

 tabulky 

před návrhem po návrhu 

Typ 

Non-

clustered 

index typ 

Non-

clustered 

index 

Pozice 

ST 

(datum) (datum,N,E) 

ST 

(datum) 

(datum,N,E) 

 (id_s, stav) 

Pozice_s heap   heap   

Model ST(id) 

 

ST(id) 

 Objekt ST(id_o) 

 

ST(id_o) 

 Sledovani ST(id_s) 

 

ST(id_s) rc 

Jednotka ST(id_j) 

 

ST(id_j) 

 Auto ST(id_a) 

 

ST(id_a) 

 Smlouva ST(id) 

 

ST(id) rc 

Zakaznik ST(rc) 

 

ST(rc) 

 Technik ST(rc) 

 

ST(rc) 

 Obchodnik ST(rc) 

 

ST(rc) 

 Chyby ST(id_ch) 

 

ST(id_ch) rc 

Chyby_s heap   heap   

Slsm ST (id,id1) ST (id,id1) 

Sluzba ST(id) id ST(id) 

 User ST(rc) rc ST(rc) 

 ma_roli ST(rc) rc ST(rc) 

 Role ST(id) id ST(id) 

 Pravo ST(id) id ST(id) 

 Tabulka 5.1 Fyzická struktura 

5.2 Četnost přístupů 

do tabulek 

název 

tabulky 

Četnost 

[přístup/s] 

pozice  100 

pozice_s  100 

model  10 

objekt  50 

sledovani  100 

jednotka  100 

auto  50 

smlouva  10 

zakaznik  50 

technik  20 

obchodnik  20 

chyby  60 

chyby_s  60 

slsm  10 

sluzba  10 

user  90 

ma_roli   

Role   

Pravo   

Tabulka 5.2 Četnost 

přístupů

V tabulce 5.3 Dotazy jsou vypsány dotazy, se kterými testování probíhá a je jim přiřazena 

zkratka pro zpřehlednění v pozdějším použití. 

 

Tabulka 5.4 Report přiřazuje ke každému dotazu jeho počet logických přístupů jak před 

návrhem, tak po návrhu. Dále se zde uvádí předpokládaný počet vykonávání za časový úsek a kolik 

průměrně daný dotaz, procedura, funkce záznamů upravuje či vrací. 

 

Tabulka 5.5 Benchmark zobrazuje k jednotlivým dotazům jejich délku trvání. Nejedná se o čas 

provedení každého dotazu jedenkrát, ale podle hodnoty četnosti v tabulce Report.  
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5.3 Dotazy 

s1 

SELECT * FROM (SELECT *,ROW_NUMBER()OVER (ORDER BY spz) AS row FROM [auto] 

WHERE id_a in (SELECT id_a FROM sledovani WHERE rc = ?)) AS temp WHERE row 

BETWEEN ? AND ? 

s2 SELECT * FROM [auto] WHERE id_a = ? 

s3 SELECT * FROM [auto] WHERE id_a BETWEEN ? AND ? 

s4 

SELECT * FROM (SELECT *,ROW_NUMBER()OVER (ORDER BY mesto) AS row FROM 

[objekt] WHERE id_o in (SELECT id_o FROM sledovani WHERE rc = ?)) AS temp WHERE row 

BETWEEN ? AND ? 

s5 SELECT * FROM objekt WHERE id_o = ? 

s6 SELECT * FROM objekt WHERE id_o BETWEEN ? AND ? 

s7 SELECT datum, N, E FROM pozice_s WHERE id_s = ? and (stav like 'start' or stav like 'stop') 

s8 SELECT datum, N, E FROM pozice_s WHERE datum BETWEEN ? and ? 

s9 SELECT datum, N, E FROM pozice WHERE id_s = ? and (stav like 'start' or stav like 'stop') 

s10 SELECT datum, N, E FROM pozice WHERE datum BETWEEN ? and ? 

s11 SELECT * FROM zakaznikW WHERE rc = ? 

s12 

SELECT * from(SELECT * , ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY prijmeni) AS row FROM 

zakaznikW) as emp WHERE row BETWEEN ? AND ? 

s13 SELECT TOP 10 * FROM chyby WHERE vyreseno = 0 ORDER BY datum_p 

s14 SELECT * FROM chyby WHERE rc = ? 

s15 SELECT TOP 10 * FROM chyby_s WHERE vyreseno = 0 ORDER BY datum_p 

s16 SELECT * FROM chyby_s WHERE rc = ? 

s17 

SELECT J.id_j,J.datum,M.nazev,J.vsw, M.popis FROM jednotka J left join model M on M.id = 

J.id1 

s18 

SELECT S.id, S.datum, SL.popis, S.stav, Z.jmeno, Z.prijmeni, O.jmeno, O.prijmeni, LM.poc, 

SL.cena FROM smlouva as S left join  ZakaznikW as Z on S.rc = Z.rc left join obchodnikW as O 

on S.rc1 = O.rc left join slsm as LM on S.id = LM.id left join sluzba as SL on LM.id1 = SL.id 

where Z.rc = ? ORDER BY S.id 

u1 UPDATE jednotka SET vsw = ? WHERE id_j = ? 

u2 UPDATE chyby SET datum_v = ?, vyreseno = ?, rc = ? WHERE id_ch = ? 

u3 UPDATE [auto] SET barva = ?, spz = ? WHERE id_a = ? 

u4 UPDATE smlouva SET stav = ? WHERE id = ? 

u5 UPDATE objekt SET mesto = ?, ulice = ?, cp = ? WHERE id_o = ? 

i1 INSERT INTO [auto] VALUES (?,?,?,?,?,?) 

i2 INSERT INTO objekt VALUES (?,?,?,?,?) 

i3 INSERT INTO objekt VALUES (?,?,?,?,null) 

i4 INSERT INTO [user] VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) 

i5 INSERT INTO zakaznik VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?) 

d1 DELETE FROM objekt WHERE id_s = ? 

d2 DELETE FROM [auto] WHERE id_s = ? 

Tabulka 5.3 Dotazy 
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5.4 Report 

Dotaz 

Přístupy 

před 

návrhem 

Přístupy 

po 

návrhu 

Četnost  

[počet/s] 

Průměrná 

selektivita 

s1  2714  142  20  10 

s2  3  3  10  1 

s3  12  12  10  10 

s4  2744  143  20  10 

s5  3  3  10  1 

s6  12  12  10  10 

s7 16146 16146  5  48000 

s8 16146 16146  5  4752 

s9 2646  2646  15  8000 

s10 29  29  15  4752 

s11  6  6  10  1 

s12  172  172  10  10 

s13  0  0  10  10 

s14  14573  14573  3  33334 

s15  0  0  10 10 

s16  14573   14573  3  33334 

s17  1978  1978  1  500000 

s18  108  18  10  5 

u1  4  4  1 1 

u2  4  16  1 1  

u3  3  3  1 1 

u4  3  3  1 1 

u5  3  3  1 1 

i1  3  3  1 1 

i2  3  3  1 1 

i3  3  3  1 1  

i4  3  3  1 1 

i5  5  5  1 1  

d1  2666  2666  1 1 

d2  2666  2666  1 1 

5.5 Benchmark 

Dotaz 

před 

návrhem[s] Po návrhu[s] 

s1  0,7525  0,3585 

s2  0,2207  0,2300 

s3  0,2170  0,2225 

s4  0,6531  0,3880 

s5  0,3605  0,2170 

s6  0,4146  0,2265 

s7  0,5793  0,4298 

s8  3,6972  3,7000 

s9  3,4633  3,4363 

s10  3,6279  3,5830 

s11  0,2597  0,2253 

s12  0,5705  0,3063 

s13  1,1438  0,6835 

s14  13,3075  13,2869 

s15  1,9651  1,0009 

s16  14,7513  14,6025 

s17  35,5818  35,5422 

s18  0,2187  0,2245 

u1  0,1891  0,1839 

u2  0,1774  0,1761 

u3  0,1738  0,1627 

u4  0,1769  0,1702 

u5  0,1802  0,1758 

i1  0,1699  0,1688 

i2  0,1802  0,1726 

i3  0,1769  0,1714 

i4  0,2248  0,2143 

i5  0,1806  0,1798 

d1  0,3237  0,3152 

d2  0,3315  0,3225 

 

Tabulka 5.5 Benchmark

  Tabulka 5.4 Report 
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V těchto dvou následujících tabulkách 5.6 a 5.7 jsou uvedeny délky trvání testování  

pro všechny dotazy najednou a to jak před návrhem tak po. Z těchto časů se pak vypočítá propustnost, 

což je počet provedených operací za časový úsek. Jedna operace odpovídá jednomu dotazu, proceduře 

či funkci.  

 

Připojení prostřednictvím VPN sítě 

Všechny dotazy před 

návrhem[s] 

Všechny dotazy po 

návrhu [s] 

Propustnost před 

návrhem [operace/s] 

Propustnost po 

návrhu [operace/s] 

125,6587 121,7322 1,6 1,65 

Tabulka 5.6 Celkové testování přes VPN síť 

Přímé připojení na školní síť 

Všechny dotazy před 

návrhem[s] 

Všechny dotazy po 

návrhu [s] 

Propustnost před 

návrhem [operace/s] 

Propustnost po 

návrhu [operace/s] 

10,05 10,024 19,9 19,95 

Tabulka 5.7 Celkové testování přes školní síť 

 

Tabulka 5.8 výsledek uvádí, které dotazy,  procedury či funkce se zlepšily a které zhoršily. Také 

uvádí, nad jakými tabulkami se tyto dotazy prováděly.  

5.6 Výsledek 

Název 

tabulky 

Zlepšení pro  

dotazy 

Zhoršení pro 

dotazy 

Objekt  s4   

Auto  s1   

Zákazník  s12   

chyby_s  s15   

User  s12   

           Tabulka 5.8 Výsledek 
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6. Shrnutí výsledku testování 

  

Jak vidíme, k velkému zlepšení nedošlo. Je to danétím, že dotazy byly vytvořeny tak,  

aby ke spojování tabulek či vyhledávání byly použity primární klíče, ale také tím že v testování jsou 

zaznamenány změny v databázi a ne změny v ORM. Primární klíče se stávají implicitně indexy  

nad tabulkami. Abychom dosáhli menšího počtu logických čtení, zavádíme indexy i nad jinými 

atributy, které se vyskytují v podmínkách spojování či v podmínce pro výběr záznamů. Jelikož indexy 

byly vytvořeny implicitně, a jiné atributy než primární klíče se ve vyhledávání a spojování v dotazech 

nevyskytují, pak nevznikl prostor pro zlepšení vzhledem k implicitnímu stavu,a tudíž nedošlo  

k výraznému zrychlení čtení, které je indexy ovlivněno. Také nepočítám, že záznamy v tabulkách 

chyby_s a pozice_s budou často zobrazovány, proto jsem použil tabulku typu heap. Do testu nejsou 

zahrnuty některé procedury, které budou spouštěny v období, kdy bude server nejméně vytížen. 

S tímto faktem se nemusíme setkat vždy, protože mezi dotazy nad databází se mohou vyskytovat  

i takové, u kterýchby zavedení indexu znamenalo zrychlení provedení a to i tisícinásobně. Nicméně 

cílem testování ovšem není jen o zlepšení této části systému (odstranění úzkého hrdla), ale jde také  

o testování funkčnosti. 

 

Testování nemusí být prováděno pouze tímto způsobem. Pro Microsoft SQL Server také existují 

nástroje pro testování výkonnosti ze strany serveru, jako je například SQL Server Profiler.  

Ten poskytuje důležité informace o výkonnosti serveru během testování, jako např. čekání  

na procesorový čas, čekání na uvolnění zámků nad záznamy. Dále je schopen zobrazit statistiky 

jednotlivých dotazů, jejich využívání procesorového času, celková doba trvání, počet spuštění  

za testovací období, rozdělené na zápisy a čtení.Díky tomu se můžeme zaměřit na dotazy nejvíce 

zatěžující server. Dalším nástrojem je Microsoft SQL Server Management Studio, umožňující 

zobrazení jakým způsobem je daný dotaz prováděn, tedy jeho ExecutionPlan, který zobrazuje i počty 

čtení, přičemž se obzvlášť zaměříme na logické čtení. Podle zobrazeného plánu můžeme zvážit  

buď změnu ve fyzickém návrhu databáze, jako přidání či odebrání indexů nad tabulkami, nebo  

se zamyslet nad samotným dotazem a napsat jiný, který vrací stejný výsledek akorát s nižším počtem 

logických čtení.Protože SQL server je spuštěný na Microsoft serveru, lze také využít Performance 

Monitor např. k zachycení zátěže procesoru, využívání paměti nebo pevného disku. Na základě těchto 

výsledků lze zvážit, jestli server nepotřebuje výkonnější HW. 

 

Toto testování by nemělo být provedeno pouze jednou, ale prováděno pravidelně, kvůli 

nepředvídatelným změnám, jako např.  jiný počet zápisů/čtení do databáze. Výsledkem by byla opět 

změna fyzického návrhu či koupě výkonnějšího HW. 
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Ikdyž bude propustnost databáze vysoká, může se stát, že se systémem nebude zákazník spokojen 

kvůlipomalé odezvě. Důvodem je již zmiňovaná kvalita připojení a tudíž nízká datová propustnost. 

Provedení dotazu bude rychlé, ale objem dat k přenesení je vysoký a proto se doba od požadavku 

k zobrazení dat prodlužuje. Je tedy logické, aby se uživateli zobrazovala data, která doopravdy 

vyžaduje. Je-li objem dat i přesto velký, můžeme data zobrazovat po částech. K tomu slouží například 

návrhový vzor Lazy Load. Principem je, že se nahraje pouze blok dat k zobrazení, ale systém má 

možnost nahrát blok dat, který se nachází jak za aktuálně zobrazovanými daty ale i před nimi. Tímto 

způsobem jsme tedy schopni data k zobrazení rozdělit a zobrazit po stránkách.Tato úprava se projeví v 

testování, protože nahráváme menší bloky dat místo jednoho velkého bloku, což je podstatně méně 

časově náročné, ale musíme také počítat s větší četností provádění dotazů, které vrací tyto výsledky. 

Na úrovni SQL se problém řešírozdělením pomocí číselného označení záznamů a pak nahráváním 

záznamů z určitého rozsahu. Např. máme celkový počet záznamů k zobrazení 500, ale pomocí 

upraveného dotazu vybereme část, kterou chceme zobrazit. Některé SŘBD implicitně výsledné 

záznamy číslují. Číslování se ve výsledku nezobrazuje, a lze pomocí vestavěných funkcí tento údaj 

použít při podmínce výběru. U Microsoft SQL Serveru se musí k výběru přiřadit další atribut pomocí 

vestavěné funkce ROW_NUMBER()a pomocí tohoto atributu vybírat dané záznamy.V ASP.netu lze na 

GridView povolit automatické stránkování. Ovšem nejedná se o stejný princip přístupu k datům, 

protože pro automatické stránkování potřebujeme všechny záznamy k zobrazení a nad nimi se provede 

stránkování, tudíž nesnížíme objem dat k přenesení. Tohle by se dělo pokaždé co aktualizujeme 

stránku. Ovšem mohli bychom v tomto případě data uložit na stranu klienta, a pak k nim přistupovat 

mnohonásobně rychleji. Toto ovšem nese sebou riziko zneužití těchto dat. Je ale také více 

pravděpodobné, že se data změní na straně databáze mezitím, co si je uživatel prohlíží a tudíž by bylo 

potřeba je aktualizovat na základě těchto změn. Pro porovnání těchto dvou možností jsem provedl 

měření pomocí programu BitMeter. 

 

V následujících dvou obrázcích můžeme porovnat objemy přenesených dat. 

 

 

Obrázek 6.1 Automatické stránkování 
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Obrázek 6.2 Lazy Loading 

 

Výsledný zobrazený objem dat jsou všechna data přenesená za jednu minutu, přičemž běžný 

provoz na síti je 5kB Upload i Download za jednu minutu. Z toho vyplývá, že objem stažených dat  

při použití Lazy Loadingu je 9,21 kB.U automatického stránkování 62,78 kB což je 6,8 krát více  

než u Lazy Loadingu. Tento rozdíl může být i mnohonásobně větší, záleží na celkovém počtu 

záznamů k zobrazení ale i počtu záznamů na stránku. 

 

 Datová propustnost, HW výkonnost, kvalita připojení serveru, ale i kvalita připojení klienta 

jsou takzvanými úzkými hrdly systému, kterými je zapotřebí se zabývat, a to všemi, protože rychlost 

informačního systému je taková jakou mu umožňuje nejužší hrdlo. 

 

 Nejčastějším návrhem pro zlepšení IS, nebo zvýšení propustnosti databáze, je samozřejmě 

vylepšování HW serveru. Dalším návrhem je zlepšení konektivy. Ovšem není to pouze o HW, 

například použitím parametrizovaných dotazů razantně zrychlíme jejich vykonávání. SŘBD totiž 

nemusí vytvářet plán provádění dotazu pro každý dotaz zvlášť, ale pouze pro parametrizovaný dotaz, 

který je pak volán s jinými parametry. Fyzický návrh databáze je v praxi velice opomíjen, ale má 

velký podíl na zlepšení chodu systému. Správným zvolením typu tabulky lze docílit mnohonásobné 

zrychlení ať už načítání nebo ukládání dat, podle toho která operace převažuje. Zlepšení IS také 

můžeme dosáhnout již ověřeným řešením, jinak řečeno návrhovým vzorem, daného problému, jako je 

použití Lazy Loadingu pro stránkování, pro ukázku není upraven dotaz s17.Rychlost systému 

ovlivňuje zvolený způsob mapování databáze.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo dokázat nejen sobě, vám, ale i budoucímu zaměstnavateli, že jsem 

schopen navrhnout a naimplementovat informační systém. 

 

 Při vývoji informačního systému je nutností domluvit se zadavatelem, v jakém časovém 

horizontu má být výsledná či testovací verze systému v provozu a za kolik peněz systém zhotovíme.  

V průběhu analýzy a návrhu je také nutností se zadavatelem a budoucími uživateli komunikovat,  

aby nedošlo ke změně zadání již po implementaci a aby byli uživatelé se systémem spokojeni.  

 

 Výsledkem jsou dvě aplikace, respektive jejich beta verze, protože aplikace nejsou zcela úplné 

a nejsou tudíž připraveny na reálný provoz a také musí být proveden testovací provoz u zákazníka.Dva 

programypro testování databáze, jeden program na rozesílání varovných SMS a vytvořená databáze na 

školním serveru. Testování provedené v této práci, za pomocí testovacího programu, nám může 

pomoci odstranit většinu problémůa některé z úzkých hrdel. Nemůže se ale vyrovnat beta testování 

aplikací a databáze, protože testovacím programem nemusíme zachytit všechny možnosti, které 

mohou nastat. 

 

Náhled na webovou a desktopovou aplikaci: 

 

Obrázek 7.1 náhled na desktopovou aplikaci 
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Obrázek 7.2 náhled na webovou aplikaci 

 

 Nejedná se o úplnou dokumentaci informačního systému. Tato bakalářská práce je spíše 

zaměřena na problematiku návrhu databáze. V úplné dokumentaci by měly být všechny aktivitní 

diagramy a scénáře, které mohou nastat. Ale i detailní popis struktury programů a to kvůli pozdějšímu 

vývoji systému, který nemusí provádět jeden programátor, ale celá skupina. 
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