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Abstrakt

Cílem této diplomové práce je provést analýzu, návrh a implementaci online webové aplikace pro 
plánování úkolů v rámci týmu a řešení klientských požadavků na změnu jim vyvíjených systémů. 
Důraz je kladen na kvalitní návrh vytvářeného systému tak, aby byl v praxi využitelný a snadno 
použitelný. Návrh systému také musí počítat s dalším rozšiřováním a propojitelností s aplikacemi 
či službami třetích stran.  

V úvodu textové části práce je čtenář seznámen se situací a problémem jenž má výsledná aplikace 
řešit. Druhá kapitola pak obsahuje popis již existujících řešení a jejich použitelnost a nevýhody 
pro danou problematiku. Třetí kapitola je věnována požadavkům na vytvářený systém a prvotním 
návrhům tohoto systému. Ve čtvrté kapitole pak jsou probrány zvolené technologie a nástroje 
a jejich přínosy či důvody použití ve vytvářené aplikaci. Pátá kapitola je věnována samotnému 
návrhu a architektuře systému. Dává pohled na dostupné funkce aplikace a částečně na jejich 
implementaci. Jsou zde také zmíněny použité principy, architektonické styly a návrhové vzory. 
Předposlední šestá kapitola pak podrobněji popisuje tři netriviální problematiky systému a jejich 
řešení. Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení navrhnutého systému dle jeho používání v praxi 
a nabízí pohled a podněty na další rozšiřování vzniklé aplikace. 

Klíčová slova 

plánovací systém, správa úkolů, správa klientských požadavků, emailová komunikace, událostní 
systém, parsování obsahu emailů, architektura webové aplikace, AWS, Basecamp, Slack 



Abstract 

The purpose of this thesis is an analysis, design and implementation of online web application for 
task management of a team and for resolving customer requests for change of their systems. The 
emphasis is on good design of the system. It should be usable in practice and easy to use. System 
architecture must also reckon with further extensions and connectivity to third party services or 
applications. 

At the beginning of the thesis the reader is familiar with the situation and the problems that the 
resulting application should solve. The second chapter contains a description of existing solutions 
and their applicability and cons to the issue. The third chapter is devoted to requirements on the 
system and the initial drafts of this system. The fourth chapter discusses the selected 
technologies, tools and their benefits and reasons for use in created application. The fifth chapter 
is devoted to the design and architecture of the system. It gives a view on the available functions 
and partly on the implementation. There are also mentions of the principles, architectural styles 
and design patterns which are used. The penultimate sixth chapter describes in a detail the three 
non-trivial system issues and their solutions. The final chapter contains an evaluation of the 
created system according to its application in practice and offers insight and suggestions for 
further extension. 
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planning system, task management, client requirements management, email communication, event 
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1. Úvod 

Firmy nebo týmy, které vyvíjí a spravují systémy či obecně projekty pro více svých klientů musí 
najít řešení, jak spravovat a vést komunikaci mezi klienty a jednotlivými členy týmu. Konkrétně 
se jedná o vyřešení několika otázek:  

– Jak spravovat požadavky klienta na určitou změnu jeho systému? 
– Jak mít k jednotlivým požadavkům dostupnou komunikaci v rámci celého týmu?  
– Jak rozdělovat úkoly vztahující se k danému požadavku mezi členy týmu? 
– Jak řešit a evidovat, zda klient navrhnutou úpravu i její časovou a finanční náročnost 

odsouhlasil? 
– Jak veškerou komunikaci mezi všemi členy týmu i klienty mít kdykoliv zpětně 

dosupnou na jednom místě? 
– Jak vedoucím členům týmu a ekonomickému oddělení předávat informace o hotových 

úkolech? 

Standardní komunikační nástroje jako emaily, instant messengers a podobné, těmto potřebám 
nevyhovují. Veškerá komunikace jen pomocí nich je decentralizována, špatně dohledatelná, často 
závislá na tom, jak jednotliví členové týmu mají tyto nástroje nastavené a jakým způsobem je 
používají. Veškeré zprávy je také nutné přeposílat dalším členům týmu či osobám na straně 
klienta a celková struktura komunikace není nijak ucelená. Úkoly je nutno vést pomocí dalších 
aplikací a informace z komunikačních nástrojů je do nich nutno dále předávat.  

Při větším množství klientů, požadavků, členů týmů a úkolů je prakticky nemožné mít o veškerém 
dění přehled. Při organizaci pomoci několika samostaných aplikací dochází také často 
k pochybením či opomenutím některých úkonů. Je tedy vhodné zavést nástroj, který veškeré výše 
popsané záležitosti zašťituje. 

Cílem této práce je takový nástroj navrhnout, vytvořit a nasadit do praxe. Měl by být navržen tak, 
aby jeho použití bylo obecné, nezávislé pro konkrétní zaměření firmy. Systém má být také snadno 
rozšiřitelný a navržený tak, aby umožňoval případné další napojení na služby třetích stran. 
Ovládání a přístupnost by měla být jak pro klienty, tak pro členy týmu co nejjednodušší a snadno 
pochopitelná. 

V této práci budou rozebrány aktuálně dostupné systémy, jejich slabé a silné stránky, a hlavně to, 
jak daným požadavkům vyhovují či nikoliv. Tyto poznatky budou také využity při následné 
analýze a návrhu vytvářeného systému. Dále budou popsány klíčové prvky návrhu, celková 
architektura systému, použité technologie a zajímavé části systému, které systém řeší. 

V závěru práce bude popsána modelová situace použité vytvořeného systému. Také, zda a jak se 
systém v praxi osvědčil, zda vyhovuje veškerým požadavkům a jaké jsou podněty a plány pro 
další rozšiřování.  

!12



2. Existující řešení pro komunikaci  
a správu projektů v online prostředí

V rámci týmu, kterého jsem součástí jsme již delší dobu hledali vhodný systém, který by vyřešil 
všechny výše popsané problémy, se kterými jsme se setkávali. Postupně jsme vyzkoušeli několik 
kvalitních řešení, ale žádné nepokrývalo vše, co jsme potřebovali. V podstatě všechny systémy 
řešili jen část našich požadavků. U některých jsme museli přizpůsobovat jejich zamýšlené využití 
a nevyuživali jsme je tak, jak byl navrženy. 

Všechny tyto systémy byly komerční. Vzhledem k tomu, že neřešily přesně to, co jsme 
potřebovali, nebo jejich použití pro naše účely bylo komplikované a neúplné, nebyl jejich provoz 
pro nás moc ekonomický vhodný. Mezi níže popsanými systémy jsou ty, které jsme v praxi 
používali, a které daly hodně podnětů pro návrh vlastního systému. Jedná se o účelně jednodušší 
systémy určené pro menší až středně velké týmy o desítkách členů. V rozboru níže nejsou 
systémy zaměřující se spíše na větší firmy či korporace. Systémy pro velké týmy nebo několik 
týmů nejsou cílem této práce, proto je nepopisuji ani v rozboru. 

2.1 Basecamp 2
Velmi propracovaný systém, který má již milióny uživatelů. Jedná se o druhou iteraci systému 
nazývanou také The New Basecamp, spuštěnou v roce 2012. Firma 37signals, LLC (nyní již 
přejmenovaná na Basecamp), která za tímto produktem stojí jej vytvářela pro své interní účely. 
Její zakladatelé částečně dávají informace, jak takovýto produkt vznikl v knize ReWork (český 
překlad je Restart) [II]. Jedná se o uživatelsky hodně přehledný a jednoduše ovladatelný systém s 
výborným UI, stojící na podnětech reálných potřeb jejich tvůrců. 

Basecamp nabízí rozdělení do projektů. V projektech lze pracovat s to-do listy, webovými 
dokumenty ve stylu wiki, a diskutovat v oddělených tématech. Veškeré úkoly lze v rámci projektu 
organizovat do to-do listů. Konkrétní úkoly lze přiřazovat jednotlivým členům týmu a nastavovat 
jim termín dokončení. Členové týmu si mohou zobrazit jak aktuální úkoly, které mají přiřazené, 
tak kalendář s jejich termíny. U každého úkolu lze vést samostatnou diskuzi v rámci týmu. 
Komunikovat ať už v samostatné diskuzi nebo diskuzi ke konkrétnímu úkolu lze buď 
prostřednictvím webového rozhraní nebo pomocí emailů. Do projektů lze přizvat i klienty. Ti tak 
mohou diskutovat spolu s týmem. 

Toto řešení je vyhovující pro interní komunikaci týmu, celkovou správu projektů a rozdělování 
úkolů v rámci týmu. Nabízí dostačující možnosti pro vedoucí pracovníky, kteří tak mohou nejen 
pomocí kalendáře plánovat harmonogram prací, mít přehled o přidělených úkolech jednotlivých 
členů týmu. Veškerá komunikace je na jednom místě, snadno dohledatelná a dělená do vláken. 
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V našem týmu jsme Basecamp používali nejdéle ze všech systémů pro správu. Basecamp ale 
mnoho z výše popsaných a velmi důležitých záležitostí neřeší nebo řešení, které nabízí není 
dostatečné. Jde hlavně o omezené možnosti pro komunikaci s klienty, neexistující procesy 
pro naceňování a schvalování úkolů a nevyhovující dělení diskuzí a úkolů do samostatných prvků 
systému.  

Velký nedostatek je také, že přizvaní klienti musí pro zahájení komunikace přistupovat přímo přes 
webové rozhraní Basecampu. Musí se tak naučit používat další systém a dodržovat určitá pravidla 
tak, aby v založených projektech nevznikal členům týmu zmatek. Ač se to na první pohled nemusí 
zdát jako velký problém, zkušenosti ukázaly, že jde pro klienty o velkou vstupní bariéru a hlavně 
celá komunikace znamená z jejich strany větší časovou náročnost. Klienti tak buď nedodržují 
stanovené konvence pro komunikaci (například zakládání nové diskuze pro každý požadavek na 
změnu a podobně) nebo Basecamp vůbec nepoužijí a veškeré požadavky posílají jen přes emaily.  

Nevýhodné je také to, že nový požadavek klienti nemohou založit jen pomocí emailu, ač následná 
emailová komunikace v již založeném vlákně je možná. Toto v určitém pohledu omezení je 
způsobeno tím, jak je Basecamp navržený. Není totiž napojený na vlastní emailovou schránku 
klienta, ze které by z příchozích emailů mohl zakládat diskuze. Pro každou založenou diskuzi 
z webového rozhraní vytvoří Basecamp virtuální emailovou schránku, která slouží jako příchozí 
i odchozí bod pro emailovou komunikaci. 

 Emailová schránka, kterou Basecamp vytvoří je v tomto tvaru:  
 message-12345678-abcdefghijklm1234567890@basecamp.com. 

U klienta tak může vznikat i psychologická bariéra, protože musí komunikovat s firmou pomocí 
neznamé a ne příliš přívětivé emailové adresy na doméně třetí strany. 

Klienti, i když mají prostředek pro komunikaci, tak jej nechtějí využívat. Pro tým je pak taková 
situace složitá. Aby veškeré zprávy byly snadno dohledatelné a na jednom místě, musí požadavky 
klientů i veškeré odpovědi do Basecampu kopírovat z emailů a to i včetně času a toho, kdo daný 
požadavek ze strany klienta poslal. Vzniká tedy prostor pro řadu chyb a opomenutí. Pro 
Basecamp to pak znamená ztrátu přehlednosti ve skvěle navrhnutém UI, kdy není možné 
rozpoznat autora zprávy jen podle jeho profilové fotografie nebo jména. 

V týmu jsme tento způsob organizace sice nemalý čas používali, chyběly ale i další funkce. 
Konkrétně systémem jasně definovaný proces naceňování a schvalování jednotlivých úkolů. 
Veškeré tyto záležitosti je možné v Basecampu řešit jen pomocí diskuze. V delších diskuzích se 
pak tyto informace ztrácejí a při pozdějším přístupu k diskuzi je jediná možnost, jak se dozvědět 
o nacenění a schválení či neschválení úkolu, diskuzi znovu pročíst. Chybí take vazba mezi 
diskuzí s klientem a vytvořeným úkolem. Tím, že Basecamp má tyto dvě části úplně rozdělené 
(částmi jsou myšleny seznamy úkolů v projektu a diskuze v projektu), tak je při větším množství 
požadavků prakticky nemožné rozlišit, které úkoly patří do jaké diskuze k danému požadavku. 
Úkoly je možné třídit do to-do listů, není již ale možné zviditelnit některé úkoly klientům 
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a některé ne, toto lze jen na úrovni to-do listů. Organizace úkolů patřící k jednomu požadavku 
klienta se tak také velmi komplikuje.  

Mezi další chybějící prvky patří označování diskuzí jako ukončené nebo otevřené. Veškeré 
diskuze tak jsou zobrazeny v jednom seznamu a je těžké se v nich orientovat. Úplně chybí 
alespoň jednoduchý pohled na seznam úkolů seřazených podle času dokončení, ze kterého by 
bylo jasně rozpoznatené, zda je daný úkol naceněn, schválen a dokončen. Ekonomické oddělení 
tak má jedinou možnost hotové úkoly v projektech procházek a z diskuze všechny informace 
vyčíst a pro evidenci používat úplně jiný software, což je jednak časově velmi náročně a hlavně je 
zde obrovský prostor k pochybením nebo nepovšimnutím. 

Basecamp má dostupné velmi propracované a na funkce bohaté API. Pomocí něj lze s daty 
provádět téměř vše co přes webové rozhraní. API je postaveno v souladu se softwarovým 
architektonickým stylem REST, používá JSON fomát pro serializovaná data a OAuth 2  pro 
autentifikaci. Některé chybějící funkce Basecampu tak je možné řešit v samostatném systému, 
který bude přes API s Basecampem komunikovat. Šlo by ale o další systém, což není z 
uživatelského hlediska pohodlné. Informace by tak byly rozprostřeny mezi několik samostatných 
systémů a každý uživatel by musel mít neustále na paměti, v jakém systému je jaká informace 
dostupná. 

Basecamp 2 má také přímé napojení na Campfire, což je sesterský projekt firmy 37signals. 
Campfire je online chatovací nástroj pro týmy a skupiny lidí. 

2.2 Basecamp 3
Aktuální třetí verze Basecampu se od jeho předchůdce v několika ohledech výrazně liší. Zaměření 
a cílový segment systému zůstavájí naprosto stejné. Hlavní rozdíl je, že se upustilo od nahlížení 
na systém Basecamp jako prostor, kde lze úkoly, komunikace a další prvky dělit do jednotlivých 
projektů. Místo toho se nahlíží ná výraz Basecamp jako na samostatný projekt.  

Jednotlivé Bascampy se nyní dělí na 6 nástrojů: 

– Campfire je chatovací nástroj. Jedná se v podstatě o integraci části chatovacího 
nástroje, který firma nabízí i samostatně. Tento integrovaný nástroj je oproti 
samostatnému Campfire velmi triviální, obsahuje jen jedno komunikační vlákno 
dostupné jen interně členům týmu. 

– Message Board je seznam diskuzí. Diskutovat v nich mohou jen členové týmů. 

– To-dos je seznam úkolů a to-do listů. U každého to-do listu i úkolů lze vést diskuzi. 
Novinkou oproti Basecamp 2 je možnost komunikovat i v rámci to-do listů. 
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– Schedule je velmi zjednodušený kalendář. Spíše je to seznam úkolů a událostí 
seřazených podle vzestupně dle data a seskupených dle měsíců. Ke každé události se 
také dá vést diskuze. 

– Check-ins jsou předdefinované otázky pro členy týmu, které lze nastavit na pravidelné 
opakování. Lze tak členům pravidelně pokládat otázky typu: “Na čem jsi dnes 
pracoval” a podobné. 

– Docs & Files je nástroj pro ukládání souborů a psaní jednoduchých dokumentů ve stylu 
wiki. Jedná se o úplně stejnou funkcionalitu jako v Basecamp 2. 

Celkově je aktuální verze Basecampu výrazně zjednodušena a ochuzena o některé funkcionality. 
Chybí například pohledy na úkoly skrze veškeré Basecampy (projekty) a to jak obecně, tak 
v rámci jednotlivých členů týmu. Úplně byla zrušena diskuze s klienty. Místo ní bylo zavedeno 
reportování. Jde o zasílání informací klientům, to musí být ale provedeno explicitně ke každému 
záznamu. 

API pro Basecamp 3 zatím neexistuje. Podle informací, které píšou k dokumentaci API k verzi 2 
v nástroji GitHub, je v přípravě. 

Je vidět, že firma Basecamp cílí ještě více na menší týmy. UI je nyní hodně přehledný, snadno 
ovladatelný a jednoduchý a to na úkor některých dříve existujících funkcionalit. Nedostatky vůči 
zmíněným požadavkům i v této verzi Basecampu nadále zůstavají, některé ještě přibyly. Pořád se 
jedná o jedno z nejpřívětivějších a velmi propracovaných řešení, které jsem testoval.  

2.3 Freelo, ActiveCollab a Asana
Mezi dalšími testovanými službami pro správu projektů byly Freelo, ActiveCollab a Asana. 
Freelo je česká služba, jedná se v podstatě o kopie Basecamp 2 a to jak funkčně, tak z velké části 
i vzhledově. Oproti Basecampu nenabízí API a jeho UI, ač je velmi podobné, není tak 
propracované a to jak technicky, tak po grafické a typografické stránce. Oproti Basecamp nabízí 
službu měření odpracovaného času. Další služby jako jsou ActiveCollab a Asana na tom jsou 
funkčně velice podobně jako Basecamp, každá z nich sice nabízí určitě funkce navíc, ale 
o některé je zase ochuzena. Žádná z těchto služeb tedy kompletně neřeší požadovanou 
funkcionalitu. 
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3. Analýza systému

Před samotnou tvorbou systému je potřeba nejprve provést analýzu. Tedy sesbírat podněty pro 
tvorbu, stanovit požadavky na nově vytvářený a určit cíl a vizi systému. Analýza by měla 
obsahovat všechny potřebné náležitosti tak, aby výsledný systém plnil záměr, pro který byl 
vytvořen. Veškeré výstupy analýzy by měli být dostatečně vypovídající pro následný návrh 
a implementaci systému. Jako pracovní název vytvářené aplikace jsem zvolil Headquarters. Dále 
v textu budu tedy tento název používat. 

3.1 Sběr požadavků 
Seznam požadavků na nově vytvářený systém se definoval postupem času. Většina podnětů přišla 
dle zkušeností s používaním existujících systémů a jejich výhod a nevýhod. Další část podnětů 
přišla z pozorování chování klientů. Toho, jaké postupy komunikace jsou ochotni dodržovat 
a jaké jim působily problémy a snažily se je obcházet. Důležitým zdrojem informací byla také 
diskuze se členy týmu, kteří nový systém budou používat. Z těchto diskuzí vznikly hlavně 
požadavky, jaké pohledy na data by měl systém obsahovat a tím ulehčovat práci jak vedoucím 
pracovníkům, ekonomickému oddělení, tak jednotlivým členům týmu. Vznikl tak prvotní 
nesetřízený seznam požadavků. V dalších kapitolách jsou tyto požadavky setřízeny do skupin, 
doplněny a více specifikovány.

– Systém by ideálně neměl klienty nutit používat další nástroje. Měla by tedy být 
umožněna komunikace s klienty jen pomocí emailů a pomocí nich by mělo být možné 
i založení nové diskuze. 

– Klient by měl prostřednictvím emailů komunikovat se známou emailovou adresou 
firmy/týmu, ne s vygenerovanou adresou ve stylu komunikace Basecampu popsanou 
v kapitole 2.1. 

– Systém by měl vést projekty, ke každému projektu: 
– by mělo být možné přiřazovat požadavky klientů 
– vést úkoly pro členy týmu 
– přidávat kontakty na pracovníky klienta 
– přiřadit, k jakému klientovi daný projekt náleží 

– K požadavku klienta by mělo být možné: 
– vést diskuzi mezi klientem a týmem, 
– přidávat úkoly pro členy týmu, 
– naceňovat a schvalovat úkoly, 
– spravovat kontakty, kteří jsou součástí dané diskuze. 
– veškeré nové zprávy v rámci diskuze by měly přijít všem zúčastněným 
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– Nejen pro vedoucí pracovníky by měl být dostupný seznam všech úkolů, ze kterého by 
bylo jasně vidět, kdo daný úkol řeší, zda je to interní úkol nebo úkol vztahující se 
k požadavku klienta, zda je úkol naceněný a jaký je stav jeho řešení. 

– Všechny uživatelské akce by měly být logovány a zobrazeny tak, aby bylo 
dohledatelné, kdo a kdy jakou akci provedl. 

– Vložená data (zprávy v diskuzi, založené úkoly, nacenění a podobně) by nemělo být 
možné mazat. 

– Přihlašování uživatelů a zabezpečení systému by mělo být navrhnuto tak, aby aplikačně 
nebylo napadnutelné. 

– Systém by měl být postaven na snadno dostupných OpenSource technologiích. Jeho 
jádro by mělo být také navrženo dostatečně robustně a umožnovat tak další rozšiřování 
systému. 

3.2 Seznam požadavků
Tyto prvotně sesbírané požadavky byly následně zanalyzovány a rozvedeny. Vznikl tak výsledný 
seznam požadavků roztřízený do několika skupin. Jejich výčet je uveden v následujících 
podkapitolách. 

3.2.1 Funkční požadavky

– Rozdělení požadavků a úkolů do projektů a ty přiřazeny jednotlivým klientů. 
– Vedení kontaktů patřící k projektu. 
– Řešení klientských požadavků pomocí ticketů přiřazených do daného projektu klienta 

nebo i samostatně mimo něj. 
– Vedení diskuze k požadavku klienta (ticketu).  
– Správa kontaktů řešící daný požadavek 
– Možnost vytváření úkolů k danému požadavku nebo projektu včetně jeho nacenění 

dostupné klientům. 
– Přiřazení úkolu členům týmu a vedení stavu úkolu (vykonán, zrušen, otevřen). 

3.2.1.1 Emailová komunikace 

– Zasílání nových požadavků od klientů formou emailů. 
– Reakce na příchozí emailové zprávy odesílané klientům emailem. 
– Přiřazování odpovědi od klientu na reakce do jednoho diskuzního vlákna. 
– Přizvání dalších uživatelů (emailových adres) do dané komunikace. 
– Zasílání nových zpráv v diskuzi všem ostatním účastníkům diskuze. 
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– Vyčištění obsahu emailu od formatovacích stylů, zanechání pouze sémantických prvků 
jako jsou odstavce, seznamy, tabulky. 

– Rozdělení příchozího emailu na odpověď a citaci. 

3.2.1.2 Webová část aplikace

– Přístup pro členy týmu. 
– Zobrazení příchozích zpráv. 
– Možnost přijmutí, zařazení či zahození příchozích zpráv. 
– Správa projektů. 

– Vytvoření projektu. 
– Přiřazení organizace k projektu. 
– Přidání a odebrání kontaktů do a z projektu. 

– Správa požadavků (ticketů). 
– Komunikace v diskuzním vlákně. 
– Přidání a odebrání kontaktu do a z vlákna. 
– Označení požadavku jako vyřešený. 
– Znovu-otevření požadavku. 

– Správa úkolů. 
– Vytváření úkolů. 
– Přiřazení úkolu členovi týmu. 
– Nacenění úkolu. 
– Dokončení úkolu, zrušení úkolu, znovuotevření úkolu. 
– Možnost založení úkolů interních a veřejných pro daný požadavek. 

3.2.1.3 Záznam prováděných akcí

– Každá provedená uživatelská akce by měla být zalogována. 
– Zaznamenány by měly být akce veškerých uživatelských rolí a to přes všechna rozhraní 

aplikace. Tedy webového, emailového i části aplikace běžící na pozadí. 
– Jednotlivé akce by měly být od sebe jasně rozdělitelné dle typu akce. 
– Mělo by být zaznamenáno, jaký uživatel systému danou akci provedl a jaký byl čas 

vykonání akce. 
– Pokud se jedná o akci, která je složená z více podakcí měla by tato informace být také 

zaznamenána. 
– U zaznamenaných akcí by měla být uložená také informace, jaké entity v dané akci 

figurovaly. 
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3.2.2 Požadavky na výkon

Rychlost webového rozhraní by měla být pro každý požadavek v rámci několika set ms, u velmi 
složitých operací pak maximálně v rámci jednotek sekund, dle možností webových technologií. 
Vyzvedávání nových doposud nepřijatých zpráv z emailových schránek pomocí protokolu IMAP 
by mělo nemělo být prováděno při každém požadavku z webového rozhraní, ale mělo by se 
provádět v běhu na pozadí webového rozhraní aplikace. Uživateli webového rozhraní by nepřijaté 
zprávy měly být zobrazeny okamžitě v rámci již zmíněných rychlostí. 

3.2.3 Požadavky na návrh systému

– Část systému pro členy týmu by měla být zhotovena jako webové aplikace, tedy 
aplikace bez nutnosti instalovat jiný software než internetový prohlížeč. 

– Webová část aplikace by měla být funkční v aktuálních verzích prohlížečů s majoritním 
podílem. 

– Emailová komunikace by měla probíhat přes definovanou emailovou adresu nebo 
několik emailových adres. Neměly by být generovány emailové adresy tak jako 
u aplikace Basecamp dle popisu v kapitole 2.1. 

– U nové příchozí zprávy by mělo být nabídnuto její zařazení, který by měl systém sám 
rozpoznat a nabídnout veškeré relevantní možnosti. Samotný výběr zařazení pak 
provede uživatel sám. 

– Systém by měl být postaven na snadno dostupných OpenSource technologiích. 
– Data aplikace by měla být uložena v relační podobě v jednom z dostupných RDBMS. 

3.2.4 Zabezpečení

Uživatelské vstupy webové části aplikace by měly být zabezpečeny proti útokům jako jsou [VI]: 

– SQL Injection 
– Cross Site Scripting (XSS) 
– Session Hijacking 
– Session Stealing 
– Session Fixation 
– Cross Site Request Forgery 

Stejně tak by měly být ošetřeny veškeré vstupy v emailovém rozhraní a to především obsah 
příchozích emailů, ze kterých se bude jejich obsah přidávat do diskuzních vláken. Pro 
autentifikaci uživatelů je také potřebné ukládat uživatelská hesla. Ty by měly být v databázi 
uloženy v šifrované podobě a to dostatečně silným šifrovacím algorytmem jakým je například 
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bcrypt a to s použitím dostatečně silné cost hodnoty. Zabezpečení by mělo být dostatečně řešeno 
i na úrovni samotné platformy ač to není naprostá součást aplikace respektive této práce.

3.3 Diagram případu užití

!
Obrázek 1: Use-case diagram aplikace Headquarters 
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Aplikaci Headquarters budou používat tři typy uživatelů – klienti (kontakty), členové týmu 
a výkonní členové týmu. Dle typu uživatele systému se tak liší možnosti toho, co mohou se 
systémem provádět. Jednotlivé funkční požadavky na systém jsou zobrazeny na Use-case 
diagramu na obrázku 1.  

Z diagramu znázorněním na obrázku 1 je tedy patrné, jaké uživatelské role mají přístup k daným 
částem systému a jak jej budou využívat. Uživatelé systému jsou rozděleni do rolí. 
V následujících odstavcích jsou jednotlivé role popsány.

3.3.1 Kontakt

Kontakt představuje klienta firmy, se kterými členové týmu komunikují. Může se ale jednat 
i o jednotlivé členy týmu. Uživatel role kontakt může se systémem komunikovat pomocí emailů. 
Může do systému posílat nové zprávy prostřednictvím emailové komunikace. Do již vytvořených 
komunikačních vláken může přidávat další zprávy taktéž prostřednicvím emailů. Pokud je daný 
ticket již uzavřen, zasláním nové zprávy k tomuto ticketu se otevře. Systém by tedy měl umět 
rozpoznávat do jakého vlákna daná zpráva patří.  

Taktéž prostřednictvím emailové komunikace by uživatel v roli kontakt měl mít schopnost do 
daného komunikačního vlákna přidávat i další kontakty. Může se jednat jak další pracovníky 
klienta, se kterými se daný problém řeší nebo o další členy týmu, či externisty. Proto je tato role 
brána a nazvána všeobecně jako kontakt. Nejedná se totiž jen o klienta, respektive osoby ze strany 
klienta, ale i o jakékoliv další osoby, kteří se prostřednictvím emailové komunikace stanou 
uživateli systému. 

Uživatelé role kontakt by také měli mít možnost zobrazení celé komunikace, které jsou součástí. 
Má se tak dít také prostřednictvím emailové komunikace. Proto veškěrým kontaktům přiřazeným 
k dané diskuzi budou poslány všechny nové příspěvky, které budou přidány od dalších kontaktů 
v dané diskuzi. Mezi příspěvky se počítá i nacenění daného úkolu, pokud se k danému úkolu 
v daném poždavku (Ticketu) vytvoří. 

3.3.2 Člen týmu

Člen týmu je uživatelská role, která má oproti roli kontakt přístup i k webové části aplikace 
Headquarters. Dle use-case diagramu je zřejmé, že dědí všechny případy užití role kontakt. Může 
tedy stejně komunikovat přes emailové rozhraní. Webové rozhraní této roli ale přidává mnoho 
dalších možností. Člen týmu je tak pracovník, který na straně firmy či týmu spravuje podstatnou 
část dění. Pro přístup k webové části je potřeba, aby každý pracovník měl své přihlašovací údaje, 
kterými identifikuje svou osobu a veškeré provedené akce, které budou k jeho osobě 
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zaznamenány. V dalších podkapitolách jsou podrobněji popsány některé případy užité, která této 
roli náleží. 

3.3.2.1 Příjem, zařazení či zahození příchozích zpráv

Uživateli této role je umožněno příjmout příchozí zprávy. Jedná se o emailové zprávy získané 
pomocí IMAP protokolu a uložené do databáze systému. Uživateli jsou tyto zprávy zobrazeny 
a může rozhodnout, zda je příjme jako nový požadavek (ticket), zda je zahodí jako nevyžádanou 
zprávu nebo zda ji přiřadí k již otevřenému ticketu. 

3.3.2.2 Správa požadavků (ticketů)

Pod správou ticketů je myšleno jednak zobrazení otevřených tickétů v dánem projektu, tak i mimo 
něj a zobrazení již zavřených ticketů neboli vyřešených klientských požadavků. Správa 
požadavků zahrnuje i komunikace ve vlákně daného požadavku, přidávání či odebírání kontaktů 
v přidruženém komunikačním vlákně. Součástí je také uzavření ticketu, čímž se dostane ticket do 
stavu vyřízeného. Dále je možné znovu otevření a to buď ručně nebo automaticky při další 
komunikaci ve vlákně. Ke správě požadavků se váže také správa úkolů, ty můžou být k danému 
požadavku přidruženy. 

3.3.2.3 Správa úkolů

Mezi části aplikace a případy užití, které dané role náleží jsou také úkony spojené se správou 
úkolů. Mezi ně patří jednak vytvoření úkolů, jenž může být přiřazen jak k danému ticketu, tak 
obecně k projektu. Vytvářený úkol v rámci ticketu může být označen jako interní či úkol, jenž je 
předmětem diskuze. Dále může člen týmu přiřadit úkol jinému členu týmu nebo sobě. Úkol může 
označit jako dokončený nebo jej zrušit. Zrušený nebo dokončený úkol může znovu otevřít. Není 
ale možné zrušený úkol dokončit nebo dokončený úkol zrušit. 

K danému úkolu může uživatel této role vytvořit nacenění, nad kterým pak může v diskuzi mezi 
kontakty přiřazené k danému vláknu probíhat diskuze. Dle této diskuze pak člen týmu může 
označit danou variantu nacenění jako vybranou. Je zřejmé, že nacenění lze přidat jen k úkolům 
přiřazeným k ticketu a těm, které nejsou interní. Nacenění je totiž také příspěvek v diskuzním 
vláknu. 

3.3.3 Výkonný člen týmu

Oproti řadovému členu týmu má několik možností navíc. Konkrétně se jedná o možnost Správy 
projektů, což zahrnuje jednak vytváření projektu, dále přiřazení organizace k danému projektu. 
Organizace u projektu určuje, jakému klientovi daný projekt náleží. Systém počítá s tím, že pro 
jednoho klienta může existovat projektů více. Dále mezi dostupnými funkcemi pro výkonného 
člena týmu je správa kontaktů náležící tomuto projektu. Tedy přidávání k a odebírání kontaktů 
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z projektu. Díky tomuto přiřazení pak systém bude umět rozpoznat k jakému projektu příchozí 
nová zpráva patří. 

3.3.4 Cron

Co se týče use-case diagramu, tak další aktér, který v systému disponuje je cron. Jedná se 
o pravidelně spouštěnou úlohu v pozadí běhu aplikace. Ta ma za úkol kontrolovat IMAP účty, 
respektive konkrétní emailové schránky na výskyt nově příchozích emailů. Ty pak převede do 
aplikace jako entity příchozího emailu jenž jsou uložené v databázi. Tato akce, která se děje na 
pozadí aplikace, je potřebná z hlediska efektivity a rychlosti ve webovém rozhraní aplikace. 
Pokud si člen týmu přejde v aplikaci na zobrazení příchozích (ještě nezařazených či 
nezavrhnutých) zpráv, tak aplikace nebude nutná v ten moment komunikovat přes IMAP protokol 
s nadefinovanými emailovými schránkami a přes IMAP přenášet nové zprávy, které se mohou 
nacházet i na velmi vzdáleném sevreu, ale získá již stažené zprávy rovnou z databáze. O časově 
náročnou operaci se tak v pozadí stará právě cron, ten stažení zpráv provede jen jednou, ne při 
každém zobrazení, jak v popisované situaci.  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4. Platformy, technologie a nástroje

Jeden z požadavků na nový systém bylo použití volně dostupných Open Source technologií. Co se 
týče výběru nástrojů a technologií na straně serveru a backendu, tak jejich výběr byl spíše 
konzervativnější. Vybrané technologie nepatří mezí nejposlednější novinky, ale jedná se 
o ustálené technologie. U takovýchto platforem a technologií je přínos v tom, že téměř veškeré 
problémy již mají své “best practice” řešení, které je také snadno nalezitelné. Při vývoji se tak lze 
soustředit jen na samostatný vývoj business logiky aplikace a nemusí se vymýšlet řešení 
technických problémů (přirovnal bych to k hovorovému termínu “vymýšlet kolo”). Řada nových 
technologií, ač přináší nový a moderní pohled nad celkovou problematiku, trpí určitými 
nedostatky, které v již zavedených technologiích byly postupem času vyřešeny [I].  

Další potencionální problém s novými technologiemi je to, že není jasné, zda se daná technologie 
uchytí. Nových řešení, technologií a nástrojů ve webovém prostředí vzniká velmi rychle obrovské 
množstí, není u nich jisté, zda se mezi vývojáři uchytí či nikoliv. Většina takovýchto technologií 
bývá nahrazena jinýma nebo se vrací k již ustáleným. S tímto souvisí i další výhoda 
zavedených technologií. Bývá to větší počet vývojářů, kteří s danou technologií pracují. Pro další 
vývoj dané aplikace je pak snadnější nalezení dalších vývojářů, kteří by se na rozvoji mohli 
podílet a mají již zkušenosti s technologiemi, nad kterými je aplikace postavena. Výhoda je zde 
i z ekonomického hlediska, pro firmu či tým není potřeba nové členy seznamovat a zaškolovat 
s novou technologií. 

4.1 Serverová platforma
Jasná volba tedy padla na Linux platformu. Ta je mezí webovými vývojáři velmi rozšířená, dá se 
to již dnes považovat v podstatě za standard. Tím také nabízí nejen, co se týče webových 
technologií, všechny potřebné nástroje v požadované kvalitě a je také nabízena řadou 
hostingových společností. 

4.1.1 AWS – Amazon Web Services

Pro vytvářenou aplikaci Headquarters jsem vybral cloudovou platformu AWS. Tu již v rámci 
týmu využíváme pro další aplikace, které vyvíjíme. Nabízí naprosto otevřené možnosti co se týče 
celkové hardwarové architektury i instalovaného softwaru. Oproti běžně nabízeným řešením jako 
jsou klasické webhostingy, VPS, nebo dedikované servery existuje v rámci AWS mnoho velmi 
propracovaných služeb na velmi vysoké úrovni. Napodobení funkcionality těchto služeb na 
vlastním serverovém řešení nebo VPS, pomocí vlastních či volně dostupných technologií, by 
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znamenalo obrovské množství investovaného času a to nejen přípravou takového řešení, ale také 
jeho provozem a dohledem nad ním.  

AWS se zaměřuje jen na vývoj svých cloudových služeb, takže jejich kvalita, možnosti, 
zabezpečení a zkušenosti jejich pracovníků jsou na mnohem vyšší úrovni než co by bylo možné 
ve svépomoci vytvořeném řešení. Proto také bývá volbou i pro velmi známé firmy a služby jako 
jsou Netflix, NASA, AirBNB, Slack, Foursquare, Pinterest a také banky jako třeba Raiffeisenbank 
[VIII]. Velmi propracované je také rozdělení služeb do několika datacenter umístěných na 
několika kontinentech. Jednotlivé služby tak lze provozovat v různých datových centrech podle 
toho na jaký region cílí. V rámci regionu je datacentrum rozděleno ještě do několika části – 
samostatných budov. U mnoha služeb Amazon již implicitně používá replikci. Ta se právě provádí 
mezi různými částmi datacentra. Díky tomu může Amazon garantovat dostupnost dat i při havárii 
v určitě části datacentra. 

Níže jsou popsány některé klíčové služby, které v rámci vytvářeného systému využiji. Jako region 
(umístění datacentra) bylo zvoleno Irsko. V Evropě má Amazon i datacentrum ve Frankfurtu, to 
ale prozatím nenabízí všechny služby které jsou dostupné v jiných datacentrech, jedná se totiž 
o vcelku nově vzniklé datacentrum. 

4.1.1.1 EC2

EC2 jsou v AWS výpočetní instance. Lze na ně nainstalovat jeden z předdefinovaných operačních 
systému nebo i vlastní. V nabídce předdefinovaných je mnoho Linuxových distribucí, ale 
i serverové edice systému Windows. Je mezi nimi i upravená edice CentOS 6 nazvaná Amazon 
Linux. Ta má mimo jiné předinstalované utility pro komunikaci s AWS API, pomocí kterých lze 
ovládat veškeré nabízené služby. EC2 jsou dostupné v několika typech podle dostupného výkonu, 
paměti a jejich určení. Právě Amazon Linux byl vybrán pro aplikaci Headquarters. 

4.1.1.2 Security Groups

Security Groups jsou v AWS nazývány definice Firewallu. Lze do nich přiřazovat jednotlivé 
instance a to jak už výpočetní, tak i databázové či load balancery. Pro danou Security Group lze 
povolit či zakázat určité porty a IP adresy či sítě. 

4.1.1.3 RDS

RDS je služba, která spravuje serverové instance, na kterých běží relační databáze. Podobně jako 
EC2 nabízí několik variant dle velikosti paměti, datového úložiště a výpočetního výkonu. RDS 
umí pracovat s několika RDBMS, jako jsou MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle (EE i SE 
edice) a Microsoft SQL Server. K těmto nabízí i vlastní řešení nazvané Amazon Aurora. Jde 
o MySQL kompatibilní RDBMS, které nabízí až 5× vyšší propustnost než MySQL 
a automatizované možnosti replikace a auto-scalingu, a to i v rámci jednotlivých zón v daném 
datacentru. Replikace by měly být v rychlosti pod 10 ms. 
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4.1.2 RDBMS Amazon Aurora

Jako RDBMS byl vybrán Amazon Aurora a to hlavně díky možnostem, které v rámci ekosystému 
AWS nabízí. Tím, že jde o MySQL kompatibilní RDBMS není potřeba v aplikaci vytvářet nebo 
používat knihovny specifické pro dané RDBMS, používá se stejné připojení jako ke MySQL 
databázi. Pro většinu programovacích jazyků existují řešení pro komunikaci s MySQL. Možnosti, 
které Aurora, potažmo MySQL nabízí jsou pro vytvářenou aplikaci dostatečné. V rámci aplikace 
nebude potřeba vytvářet triggery nebo přidávat funkcionalitu pomocí databázových procedur, 
funkcí nebo dalších nástroj, které nabízí enterprise RDBMS jako jsou Oracle, Microsoft SQL 
Server, či PostgreSQL. 

4.1.3 Webový server

Na linuxové platformě jsou 2 ústálené webové servery – Nginx a Apache. V českém prostředí je 
dle mých poznatků rozšířenějí Apache, který se nachází na mnoha hostinzích. Apache sám o sobě 
nabízí více možností než Nginx [IV]. Je pro něj dostupné velké množství modulů. Mezi ně patří 
i moduly pro zpracovávání skriptovacích jazyků jako jsou Python (modul mod_python) nebo PHP 
(modul mod_php). Nginx jde spíše cestou menšího počtu možností, ale větší orientace na výkon. 
Skriptovací jazyky nezpracovává interně, ale používá k tomu další služby, například rozšířený 
FastCGI.  

Zvolil jsem webový server Nginx. Důvodem bylo, že pro vytvářenou aplikaci nebude potřeba 
množství možností, které nabízí Apache, vhodnější bude menší paměťová i procesorová náročnost 
s jakou je schopen fungovat Nginx. Konkurentem pro zvolený webový server by mohly být IIS, 
který by ale musel běžet na operačním systému Windows Server.  

4.1.4 Skriptovací jazyk PHP 7

Skriptovací jazyk, ve kterém bude aplikace napsána je PHP ve verzi 7 a jeho 64bitové variantě. 
Jedná s o velmi populární scriptovací jazyk, pro který existuje obrovské množství velmi 
kvalitních knihoven. Jde o léta se vyvíjející jazyk, který má velkou vývojářskou základnu, 
z čehož plynou výhody popsané na začátku kapitoly 4.  

Jazyk PHP byl v jeho prvních verzích určen spíše pro neprogramátory, díky čemuž si v mnoha 
kruzích získal pověst nedokonalého, neprofesionálního jazyka a sklidil tak nejen od 
profesionálních tvůrců mnoho kritiky. Postupem času se ale vyvinul do mnohem propracovanější 
podoby a získal mnoho jazykových konstrukcí a funkcionalit, které jsou dostupné 
v profesionálněji vyvíjených jazycích jako je například Java, .NET a swift a další. Problémem při 
vývoji PHP je, že za ním nestojí firma, která by celý vývoj zaštiťovala. O celý vývoj se stará 
organizace The PHP Group, nové funkce jsou představovány v RFC a následně odhlasovány nebo 

!27



zamítnuty. Celkově tak PHP chybí koncept a celková vize. Jednotlivé novinky tak vznikají velmi 
organicky.  

Další skutečnost, která na jazyk PHP vrhá stín z některých řad profesionálních programátorů 
věnující se jiným jazykům je to, že jazyk je velmi benevolentní a pro vytváření prvních aplikací 
nepotřebují začínající programátoři překonávat. Jazyk má strmou křivku učení, která ale může 
u začínající programátorů bez znalosti návrhových vzorů a architektonických stylů vést Dunning-
Kruger efektu. Začínající programátoři se tak rychle naučí základy jazyka, se kterými jsou 
schopni vytvořit funkční aplikaci, vznikají tak ale často aplikace a kódy nevalných kvalit, díky 
tomu, že zmínění programátoři nevědí, že nevědí, že dané problematice dostatečně nerozumí 
[VII]. PHP totiž svým návrhem, benevolentností a také možností vypnout chybové zprávy, samo 
o sobě nevede k čistému návrhu aplikace a psaní kódu. O Dunning-Kruger efektu se zmíňuje 
i Mgr. Jan Řezáč ve své knize Web Ostrý jako Břitva [III], jenž pojednává o celkovém procesu 
tvorby hlavně webových prezentací, částečně i webových aplikací. Tato skutečnost ale 
nevyvracuje to, že by v PHP nebylo možné vytvářet kvalitní aplikace s propracovanou 
architekturou a kvalitním kódem. V poslední vzniká mnoho nástrojů, frameworků a standadrů, 
které tomuto napomáhají. 

Poslední verze PHP získala mnoho novinek, které se udály hlavně v jádře jazyka, respektive jeho 
interpretera. Výrazně byly optimalizovány vnitřní dynamické struktury a vývojáři se také 
inspirovali interpreterem a jazykem HHVM, který vychází z PHP a je vyvíjený inženýry 
z Facebooku. Vykonávání requestu by v novém PHP mělo být nyní až 2 × rychlejší a až o 30 % 
úspornějnější ve spotřebě paměti. Mezi jazykové konstrukce přibyla dlouho očekávaná kontrola 
skalárních datových typů v argumentech funkcí a návratové typy pro funkcí.  

4.1.5 Balíčkovací systém Composer

Tento balíčkovací systém se stal mezi PHP vývojáři standardem. Jedná se o velmi propracovaný, 
často aktualizovaný balíčkovací systém. Composer je napsaný pomocí přímo v PHP a je 
distribuovaný v Phar balíčku, což je PHP obdoba JAR balíčků používaných v jazyce Java. 
Composer využívá knihovny Symfony/Console, která definuje strukturu aplikace a zašťituje práci 
přes konzolové rozhraní. 

Balíčky jsou dostupné ve službě Packagist, ze které ve výchozím stavu Composer pracuje. 
Veškeré definice balíčků a jejich metadata jsou zapsány ve formátu JSON v souboru 
composer.json. Tento formát je použit i pro konfiguraci Composeru pro danou aplikaci taktéž ve 
stejnojmenném souboru. Composer umožňuje do aplikace přidávat balíčky i z jiných zdrojů, jsou 
jimi například Git repozitáře, a to i včetně toho, že neobsahují composer.json soubor. Tato 
funkcionalita byla u jedné knihovny v rámci aplikace Headquarters také použita. Výhodou 
systému je i to, že se mezi závislosti (nejčastěji knihovny, na kterých aplikace závisí), dají přidat 
i konkrétní verze PHP i její extenze. Ve vytvářené aplikaci Headquarters se tento balíčkovací 
systém používá pro veškeré PHP knihovny třetích stran. 
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4.1.6 CLI nástroj cURL

Mezi další nástroje, se kterými aplikace Headquarters pracuje patří cURL. Jedná se o CLI nástroj 
pro odesílání a přijímání požadavků, používá k tomu URL syntaxi. Umí pracovat s několika 
protokoly, jako jsou HTTP, HTTPS, FTP, IMAP a další. Jazyk PHP má ve své standardní 
distribuci extenzi, která s tímto nástrojem umí komunikovat. V aplikaci Headquarters je použita 
pro komunikaci s API napojených služeb. 

4.1.7 Softwarový démon Cron

Pro spouštění úloh na pozadí je použit démon Cron. V něm je nadefinován interval, ve kterém 
v aplikaci Headqarters spouští úlohy, jako je například vyzvedávání emailů z emailové schránky. 
Cron je součástí linuxových distribucí, jedná se o systémový proces, který v OS slouží jako 
plánovač úloh, které periodicky v nadefinovaných intervalech spouští. Příkazy a jejich intervaly 
jsou pak nadefinovány v souboru crontab.

4.2 Aplikační backend technologie
Zvolené technologie použité v backendové části jsou vybrány dle předchozí pozitivních 
zkušeností. Jedná se hlavně o frameworky a knihovny, které jsou často používány komunitou 
kolem Nette a Symfony frameworky, a jsou v českém i mezinárodním prostředí považovány 
v podstatě za nepsaný standard. Pro aplikaci nejdůležitější z nich jsou popsány v následujících 
podkapitolách. 

4.2.1 Nette – PHP framework

Největší z použitých knihoven je PHP framework Nette, respektive velká část jeho komponent. 
V rámci České republiky se jedná o velice populární a rozšířený framework. V mezinárodní sféře 
si postupně buduje renomé, jedná se o 3. nejpopulárnější PHP framework roku 2015 [V]. Pro 
aplikaci Headquerters byl vybrán z několika důvodů. Velmi se osvědčil v předchozích projektech, 
má v České republice velkou uživatelskou základnu, takže pro mnoho problémů jsou již napsány 
řešení, existuje mnoho stabilních a vyvíjených rozšíření a propracované napojení na knihovny 
a části jiných frameworků. Dále jeden z hlavních důvodů je také jeho vynikající kvalita, 
propracovanost a čistota řešení. 

Mezi hlavní přínosy nejen pro systém Headquarters patří: 
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4.2.1.1 Vysoká míra zabezpečení

Zabezpečení je ve frameworku dáno již tím, jak jsou jednotlivé části navrhnuty. Nette, respektive 
jeho šablonovací systém latte má integrovanou ochranu proti XSS útokům. Využívá k tomu 
technologii Context-Aware escaping. Další část webových PHP aplikací, která je napadnutelná 
jsou Sessions. Nette má mechanismy, které zabezpečují aplikaci proti útokům Session Hijacking, 
Session Stealing, Session Fixation [IX]. 

4.2.1.2 Ladící nástroj Tracy

PHP samo o sobě nemá dostatečně vypovídající chybové výstupy. Má ale možnost nastavit vlastní 
handlery, které se při vyvolání chyby spustí a nahradí samotné chybové výstupy PHP. Existují 
proto různé knihovny, které místo standardních chybových výstupů vypisují vlastní mnohem 
podrobnější a přehlednější. Tracy patří právě mezi ně. Že je to velmi kvalitní knihovna, potvrzuje 
i to, že ji používají tvůrci pracující v jiných PHP frameworcích a to i přesto, že samy nabízejí 
vlastní ladící nástroj. Tracy umí o chybách chytře informovat i emailem a veškeré chybové 
výstupy logovat. Existuje pro ni i řada rozšíření, mezi nejznámější patří například knihovna 
Monolog, která umí odesílat logy do řady služeb a nástrojů (syslog, Papertrail, …). 

4.2.1.3 Rozšiřuje možnosti jazyka PHP

Jak jsem již v kapitole 4.1.4 psal, PHP je velmi benevolentní jazyk, umožňují psát i velmi kódově 
nečisté scripty či aplikace. Nette díky PHP objektu Nette\Object, který je předkem veškerých tříd 
frameworku a lze jej používat i za předka vlastních tříd, přidává do PHP objektů chybějí 
striktnost [X]. Nette tak například vyhazuje výjimky u přístupu k nedefinovaným instančním 
proměnným, což u klasických PHP tříd bývá zdrojem chyb. Dále mimo jiné přidává třídám 
podporu událostí, getterů a setterů a anotací. 

4.2.1.4 Kvalitní objektový návrh

Samotné Nette má velmi propracovanou objektovou architekturu, která vede tvůrce k čisté 
udržovatelné aplikaci využívající prvky OOP a zažité architektonické styly a návrhové vzory. 
Díky využité řady těchto vzorů, stylů a principů přímo vně frameworku, taktéž šetří vývojářum 
čas a vede k psaní komponentově a událostmi řízenému modelování aplikace.  

4.2.1.5 Neomezuje svou strukturou a možnostmi přizpůsobení

Velkou výhodou je také, že Nette nedefinuje pevnou strukturu aplikace, kterou je nutno v každém 
případě dodržet. Co se týče adresářové struktury projektu a to zejména umísťování souborů s PHP 
třídami, tak toto umísťování je zcela libovolné. Jedna z komponent Nette je RobotLoader. Tomu 
stačí nadefinovat adresáře, ve kterých má hledat PHP třídy. Z nalezených tříd vytvoří mapu, ve 
které je informace, jaký soubor obsahuje jaké třídy. Tuto mapu si pak zakešuje a v PHP 
zaregistruje vlastní autoloading handler. V rámci aplikace pak není potřeba myslet na načítání 
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souborů s třídami, před jejich použitím. O vše se pak stará konkrétní implementace autoloading 
handleru nástroje RobotLoader. 

4.2.1.6 Konfigurace ve formátu NEON

Co se týče samotných PHP tříd tvořící framework Nette, pro většinu z nich existují rozhraní. Lze 
tak původní třídu z frameworku nahradit vlastní implementací a v rámci frameworku ji dále 
jednoduše používat. Ne všechny změny je nutné provádět vlastní implementací nebo děděním 
původních tříd frameworku. Nette nabízí velmi rozsáhlou možnost konfigurace. Používá k tomu 
svůj vlastní formát pro konfigurace nazvaný NEON, což je obdoba formátu YAML, nabízí ale 
řadu zjednodušení a možností. Součástí Nette je i parser tohoto formátu. Samozřejmostí je pak 
použití samostatně i mimo framework. Nette z této konfigurace vygeneruje Dependency Injection 
kontejnér, který je pak používaný napříč aplikací.  

4.2.1.7 Dependency Injection kontejnér

DI kontejnér, jeho kompilátor a možnosti, kterými oplývá, patří mezi nejužitečnější součást 
systému. Vedou tvůrce v k velmi čistému návrhu aplikace a řeší řadu problémů, na které je 
potřeba v čistém PHP myslet. Samotná implementace DI kontejnéru je velice propracovaná. 
Jednotlivé služby se dají do kontejnéru registrovat pomocí již zmíněné konfigurace v NEON 
souboru a nebo i za běhu aplikace. Další velmi užitečná a mocná možnost jsou rozšíření pro 
builder DI kontejnéru. Lze tak vytvořit vlastní – lidsky čitelnou – konfiguraci v NEON formátu 
celé aplikace nebo jejích částí a pro tuto konfiguraci vytvořit rozšíření. To pak následně pro 
kompilátor DI kontejnéru nadefinuje veškeré služby a jejich parametry dle zmíněné konfigurace. 
DI rozšíření lze využít i pro daleko více operací. Při kompilaci finální třídy DI kontejneru si Nette 
pomocí reflexe zjistí, jaké závislosti daná služba (PHP třída) má a dle definice DI kontejnéru je 
umí při vytváření služby automaticky doplnit.  
 
Mezi další výhody také patří podpora tagů pro služby, inject setterů a automatické vytváření 
továrních tříd jen podle definice jejich rozhraní. Není tak pro tovární třídy, kterých bývá 
v aplikaci často nemalé množství, psát konkréní implementace, ale stačí napsat jen rozhraní třídy 
s funkcí create, příslušnými atributy s definovanými typy a návratový typ. U starších verzí PHP, 
které nepodporují návratové typy, lze využít PhpDoc anotace. Ty umí Nette parsovat a získat 
z nich potřebné informace. 

4.2.2 Dibi – databázová abstrakce

Vrstvou pro přístup k databázi byla zvolena knihova dibi. Jedná se o léta udržovanou a velmi 
stabilní knihovnu vyvíjenou tvůrcem Nette frameworku Davidem Grudlem. Jde o, co se týče 
vrstev, tenkou a rychlou knihovnu pro databázovou abstrakci. V aplikaci tedy obstarává Database 
Abstraction Layer. Podporuje napojení přes několik databázových rozhraní, jako jsou MySQL, 
PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Access a obecné PDO a ODBC. Teoreticky je tedy možné 
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aplikaci snadno přenést mezi různými databazovými systémy, potažmo RDBMS. Tato 
funkcionalita ale nebýva reálně v praxi tolik využita. Knihovna dále, oproti některým nativním 
PHP rozhraním pro komunikaci se RDBMS (v případě rozhraní pro MySQL, které je vybráno pro 
aplikaci Headquarters, jsou to mysql a mysqli), přidává několik mechanismů přidávajících 
významně na bezpečnosti. Patří mezi ně automatická podpora escapování/slashování parametrů, 
které se uvádějí v SQL příkazu jako samostatné parametry – tzv. bindování. 

Dále má knihovna za cíl co nejvíce ulehčit práci programátorům a co nejvíce eliminovat chyby. 
Mezi funkcionality, které tento cíl naplňují jsou: 

– automatická podpora konvencí včetně uvozování identifikátorů 
– automatické formátování specifických typů (data, řetězce) 
– sjednocení API základních funkcí (připojení k RDBMS, vykonání příkazu, záskání 

výsledku) 
– jednoduchost skládání SQL příkazů 

– podmíněné SQL příkazy, 
– postupné skládání 
– formátování parametrů 
– různé typy formátování polí 
– podpora prefixů 

– logování chyb, existence profileru 
– převod SQL chyb na PHP výjimky 
– reflexe databáze 
– SQL příkazy skládané pomocí objektového PHP ve stylu fluent interfaces 

Výběr této knihovny je podmíněn i vybranou knihovnou pro Objektově-relační mapování – 
LeanMapper. Tato knihovna používá právě dibi jako vrstvu pro komunikaci se RDBMS. 

4.2.3 Lean Mapper – Objektově-relační mapování

Pro potřeby kvalitního objektového návrhu aplikace pracující s relačními daty bývá v určitých 
případech vhodné použít objektově-relační mapování. To umožňuje v aplikaci pracovat 
s relačními daty jako s objekty a vytvářet tak objektově bohatý doménový model jenž podporuje 
principy OOP. ORM poskytuje určitou abstrakci a umožňuje definovat datové typy, které se 
v relačních databázích a je schopno převádět vazby v relačních databázích na propojené objekty. 
V aplikaci Headquarters patří mezi vlastní datové typy například ceny s měnou, které jsou 
reprezentovány jedním objektem Money. V relační databázi jsou ale na namapovány na 2 sloupce 
– hodnotu a zkratku měny. Ač ORM představuje určitou zátěž pro aplikace a není schopna 
mapovat veškeré případy užití relačních dat, představuje pro celkovou architekturu aplikací při 
vhodném použití velká pozitiva. 
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Knihovna Lean Mapper je tenké ORM postavené nad knihovnou dibi. Vybraná knihovna pro 
databázovou abstrakci byla pro toto ORM vybrána díky tomu, že je velmi spolehlivá, odladěná, 
svým přístupem spíše konzervativnější a tím velmi rychlá. Lean Mapper oplývá několika pro 
aplikaci velkými výhody, které jiné znamé ORM, jakým je například Doctrine, neoplývají. Níže je 
popsáno několik těchto výhod, díky který bylo toto ORM pro aplikaci Headquarters vybráno. 

4.2.3.1 Architektura knihovny

Lean Mapper disponuje pro aplikaci velmi jasnou a jednoduchou architekturou. Součástí API, 
které je dále použito aplikací jsou tyto části: 

– Entity představují v aplikaci jednotlivé doménové objekty. Jde vždy o potomky 
základní třídy Entity, která je součást knihovny. Ta obsahuje veškerou funkcionalitu 
a API potřebné pro definici veřejného API doménového objektu a jeho vnitřního 
mapování  na relační data. V entitách se definují property či metody reprezentující data 
z relačních databázích. Samozřejmostí je definovaní vazeb. 

– Repository jsou nazvány v knihovně data access objekty. Součástí těchto DAO jsou 
metody pro persistenci a smazání Entit, respektive jejich reprezentace v relační 
databázi. V aplikaci je pak potřeba pro každou tabulku, ze které budou data získávány, 
ukládány nebo mazány, vytvořit potomka této třídy obsahující příslušné metody pro 
získávání dat z databáze, které vrací v podobě entit. 

– IEntityFactory je tovární třída, respektive rozhraní, dle návrhového vzoru Továrna. 
Má za úkol vytvářet jednotlivé entity a kolekce entit. Je využívána samotnou 
knihovnou, ale je vhodné ji využívat pro vytváření entit v rámci celé aplikace. To 
hlavně z toho důvodu, že veškeré závislosti entit je možné řešit na jednom místě 
namísto všech vyskytů v rámci celé aplikace. 

– IMapper je rozhraní, která definuje pravidla a konvence, dle kterých následně 
knihovna provádí mapování dat mezi relační databázi a objekty. Konkrétněji jde 
o několik metod, které vrací název tabulky dle třídy repozitáře, třídu repozitáře dané 
tabulky, třídu entity dané tabulky, název atributu dle property entity a další. Mapper 
umožňuje definovat konvence velmi volně, lze využít například i Single Table 
Inheritance reprezentaci. 

– Connection rozšiřuje třídu Connection z knihovny dibi. Jedná se tedy o centrální bod, 
přes který knihovna komunikuje s databází. Třída je dostupná v entitách, ale není 
součástí API pro potomky třídy entity. V entitách se využívá pro získávání dat dle 
definovaných vazeb. Třída connection je ale dostupná v repozitářích, ve kterých se 
používá pro získávání dat. Tím, že jde o potomka třídy z knihovny dibi, lze použít 
veškeré její možnosti. 
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4.2.3.2 Možnosti definice entity

Pro definici entit a jejich API existují v Lean Mapperu 2 přístupy. Oba se dají bez problémů 
kombinovat. 

– Definování properties pomocí anotací je první přístup. LeanMapper tak využívá 
možnosti reflekce a magických metod __get, __set a __call v jazyce PHP a využívá ji 
k jednoduché definici, která vypadá následovně: 

/**  
 * @property-read int $id  
 * @property string $name  
 * @property Url $websiteUrl m:useMethods  
 * @property bool $archived = false  
 * @property Organisation|null $organisation m:hasOne  
 * @property Contact[] $contacts m:hasMany(:contact_in_project::)  
 * @property-read string $link m:useMethods(link|)  
 * @method void addToContacts(Contact $contact)  
 * @method void removeFromContacts(Contact $contact)  
 */  
final class Project extends Entity { … }

– Přímý přistup k datům záznamu je druhá možnost. Uvnitř entity je dostupný objekt 
row představující záznam z databáze. Veřejné API výsledné entity tak může být zcela 
libovolné, skládat se tak bude z jednotlivých metod, které manipulují s daty objektu 
row. Celý tento přístup se dá kombinovat i s prvně popsaným. 

4.2.3.3 Efektivita

Lean Mapper je knihovna, která neobsahuje obrovské množstí funkcionalit jako je tomu například 
u ORM Doctrine 2. Obsahuje jen základní funkcionalitu potřebnou pro objektově-relační 
mapování, ale s co nejširšími možnostmi samotného mapování. Knihovna se tak nesnaží nahradit 
a odstínit od jazyka SQL, jako to provádí například zmíněná Doctrine 2 pomoci svého DQL. 
Podporuje tak SQL a snaží vytěžit z průniku relačního i objektového světa maximum. 

Princip traverzování mezi relačními daty v podobě objektů je převzán z knihovny NotORM. 
Související záznamy (v databázi definované vazbami) jsou tak získavány pomocí velice efektivně 
pokládaných SQL dotazů. Pro kolekci entit stejného typu se tak související záznamy získají jen 
pomocí jednoho dotazu s daty pro celý výsledek. Entity používají cache první úrovně, takže 
získané související záznamy se v dané instance při opakovaném přístupu nestahují znovu 
z databáze. 
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4.2.3.4 Podpora v mnoha IDE

Tím, jak je architektura Lean Mapperu navrhnuta, fungují dobře našeptávácí a autocomplete 
funkce v mnoha IDE. Velmi dobře je jsou také navrhnuty anotace pro definici properties a metod 
v entitách. Jsou totiž kompatibilní s PhpDoc anotacemi, díky čemuž vývojová prostředí dokáží 
napovídat i v kódu reálně neexistující instanční proměnné a metody. Tyto skutečnosti velice 
usnadňují a urychlují vývoj celé aplikace, minimalizují chyby a překlepy, umožňují snadný 
refaktoring a navigaci v kódu. 

4.2.4 Lightools/TransactionNesting  – vnořené transakce

Funkcionalitou, kterou zvolené RDBMS MySQL (ani Amazon Aurora) nepodporuje jsou vnořené 
transakce. Je tedy potřeba s tímto omezením počítat i v samotných aplikacích. Co se týče aplikace 
Headquarters, jsou veškeré business operace vykonávány za pomoci fasádních tříd. Jednotlivé 
fasádní třídy ale mohou využívat i metody jiných fasádních tříd. Nastavá tedy otázka, kde přesně 
v aplikaci řešit zapouzdřování sekvence SQL příkazů do transakcí. Tato problematika je přesněji 
rozebrána v kapitole 6.2. 

Knihovna Lightools/TransactionNesting nabízí pro tento problém velmi elegantní řešení. Jedná se 
o malou knihovnu aktuálně čítající jen jednu PHP třídu. Je taktéž jako LeanMapper postavena nad 
knihovnou dibi. 

4.2.5 Latte – šablonovací systém

Pro zobrazovací vrstvu aplikace byl zvolen šablonovací systém latte. Ten byl ve svých 
předchozích verzích součástí frameworku Nette, takže jejich provázanost je na velmi vysoké 
úrovni. Jedná se o šablonovací jazyk jehož kód je následně přeložen a kešován v čistém PHP, 
takže výsledné zpracování je stejně rychlé, jako by latte použito nebylo. Použití ale přináší řadu 
výhod, mezi které patří: 

– ulehčení práce a značné zpřehlednění kódu 
– zabezpečení výstupu před zranitelnostmi jako jsou XSS 
– Context-Aware escapování hodnot – automatický výběr správného typu escapování 

hodnot podle kontextu, ve kterém se hodnota vypisuje (HTML element, HTML atribut, 
JavaScript, CSS) 

– oddělení logiky aplikace od zobrazovací vrstvy 
– použití maker, filtrů, bloků a dědičnosti 
– spolupráce s ladícím nástrojem Tracy a tím velmi propracované debugování 
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4.2.6 Symfony/Translation – jazykové překlady

Aplikace Headquarters počítá s tím, že bude v budoucnu rozšiřována. Proto texty týkající se 
uživatelského rozhraní nejsou zapsány napřímo v šablonách, ale jsou odděleny do samostatných 
souborů obsahující jen dané překlady. Knihovna, která je použita pro řešení této tématiky je 
Symfony/Translation společně s knihovnou Kdyby/Translation. Druha zmíněná je jen rozšíření 
první o několik pomocných prvků a hlavně poskytuje propojení s frameworkem Nette. Obsahuje 
totiž adaptér z knihovny Symfony/Translation na rozhraním pro překlady z Nette frameworku.  

Knihovna podporuje řadu formátu pro zápis překladů. Pro Headquarters je vybrán formát po, 
který se dá považovat za standard pro překladové soubory. Existuje pro něj mnoho aplikací 
určených pro překladatele, takže následný překlad aplikace do dalších jazyků by měl být snadný. 

4.2.7 Kdyby/Events – událostmi řízené programování

Pro podporu událostmi řízeného programování má samotný framework Nette prostředky, jenž 
přidávají podporu událostí do jednotlivých objektů. V rámci aplikace Headquarters je vhodné 
použít také globální události jenž nejsou závislé na konkrétních instancích tříd, ale jsou 
identifikovatelné v rámci celé aplikace podle jednoznačného identifikátoru události. 

Implementaci tohoto typu událostí přináší právě knihovna Kdyby/Events. Ta mimo podpory 
globálních událostí sjednocuje systém událostí z Nette frameworku a systém událostí z knihovny 
Doctrine, která disponuje právě a jen popsanými globálními událostmi. Co se týče sjednocení se 
systémem událostí z Nette frameworku, tak Kdyby\Events umí instanční události tříd, které jsou 
zaregistrované jako služby v DI kontejneru převést na globální. Využívá k tomu možnosti 
rozšíření DI kontejner kompilátoru, o kterých jsem psal v kapitole 4.2.1.7.  

Knihovna tak přináší velmi propracovaný systém pro událostmi řízené programování, který je 
jedním z důležitých prvků pro robustní návrh jádra aplikace Headquarters a možnosti dalšího 
rozšiřování aplikace a napojování na služby třetích stran. 

4.2.8 Kdyby/Clock – konzistentní čas

Kdyby/Clock je jednoduchá knihovna, která obstárává konzistnentní čas po celou dobu běhu 
aplikačního požadavku. Využití v aplikaci Headquartes je hlavně pro ukládání času záznamů 
u provedených akcích uživatelem. V případě, že v jednom aplikačním požadavku je vytvořeno 
několik akcí, je u všech uložen stejný čas a to čas začátku aplikačního požadavku. Díky tomu je 
pak možné akce seskupovat podle času, což by řešení konzistentního času napříč požadavkem 
nebylo možné, neboť by se jednotlivé časy lišily v rámci milisekund. 
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4.2.9 Tedivm/Fetch – Komunikace přes IMAP protokol

Pro potřeby získávání příchozích zpráv – emailů byl zvolen protokol IMAP. Podpora tohoto 
protokolu protokolu je sice již v samotném jazyce PHP, ten ale nabízí jen spíše nízkoúrovňové 
globální funkce. Knihovna Fetch tak zapouzdřuje tyto funkce do přehledného a velmi dobře 
použitelného objektového rozhraní, které je tak mnohem bližší objektové architektuře vytvářené 
aplikace. 

4.2.10 Parsování HTML obsahu emailů

Jednou z důležitých, avšak na nepříliš viditelných funkcionalit aplikace Headquarters je 
zpracování obsahu příchozích emailových zprav a to zejména jejich HTML podoby. Celková 
problematika je dále popsána v kapitole 6.2.1. Pro tyto účely bylo použito několik knihoven. 

4.2.10.1 Ezyang/HTMLPurifier – čištění HTML dokumentu

Tato knihovna dokáže z HTML dokumentu (dle její konfigurace) odstranit určité tagy, atributy 
a výsledný dokument vrátit ve validní podobě a to i když původní dokument validní nebyl. Díky 
tomu je možné zabraňovat XSS útokům již při vstupech a hlavně HTML dokument vyčistit od 
nepotřebných atributů a připravit do potřebné zjednodušené a čisté podoby. 

4.2.10.2 Texy – formatování v prostém textu

Texy je zároveň jak název pro knihovnu, tak název pro značkovací jazyk. Jde o odlehčený 
značkovací jazyk pro úpravu prostého textu a jeho následný převod na formatovaný text ve 
formátu HTML. Cílem jazyka je, aby byl text snadno čitelný a umožňoval psát formátované texty 
pro web i bez znalosti jazyka HTML. Jedná se o alternativu ke značkovacímu jazyku Markdown, 
nabízí ale komplexnější možnosti, rozsáhlou konfiguraci, rozšířitelnost a preciznost převodu.  

V Headquarters je tato knihovna použita jednak pro psaní formátovaných odpovědí přes webové 
rozhraní, tak pro převod obsahu emailů z prostého textu do HTML podoby. Před touto operací se 
ale již původní HTML podoba očistí a zjednoduší pomoci knihovny popsané v minulé kapitole 
a následně převede pomocí XLS transformací obsažené v knihovně Jkbrzt/HTML2Texy do 
podoby formátováné prostého textu v jazyce Texy. Obsah emailů převedených do prostého textu 
totiž aplikace dále zpracovává. 

4.3 Frontend technologie a nástroje
Mezi technologie a nástroje použitých na frontendu patří následující: 
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– NPM – Jde o balíčkovací manažer pro Node.js, tedy backend JavaScriptové prostředí. 
V aplikaci je použit pro náčítání správu dalších knihoven. 

– Bower – Jedná se taktéž o balíčkovací systém jenž je sám napsán pro běh v Node.js 
prostředí. Pomocí něj jsou spravovány veškeré závislosti jako pro frontend aplikací. 

– SASS – CSS preprocesor, jde o jednoduchý scriptovací jazyk, který zkompilován do 
výsledného CSS. Přidává tak řadu možností, které nejen ulehčují práci při vytváření 
stylů. 

– ECMAScript 6, Babel – JavasScriptový kód je v aplikací dle specifikace ECMAScript 
6. Jedná se o poslední dokončenou specifikaci jazyka (z června 2015), která zatím není 
dostatečně podporována prohlížeči. Tento problém řeší nástroj Babel, který kód 
napsaný v nových generacích ECMAScriptu transkompiluje do podoby ECMAScript 5 
tak, aby byl v aktuálních prohlížečích interpretovatelný. 

– Gulp, Autoprefixer – Pro automatizaci úkolů je použit nástroj Gulp. Ten je napsaný 
pro Node.js prostředí a díky NPM lze snadno jeho možnosti rozšiřovat. Gulp v aplikaci 
řeší kompilaci SASS do CSS, automatické doplnění vendor prefixů pro CSS pravidla 
a následnou minimalizaci CSS. Dále řeší překlad JavaScript pomocí nástroje Babel 
a vytvoření minifikovaného souboru obsahující zdrojové kódy z veškerých JS souborů. 

4.5 Vývojové nástroje
Jako vývojové prostředí byla použita JetBrains IntelliJ Platforma. Konkrétně IDE PhpStorm. 
Jedná se o velmi propracované IDE se skvělou podporou jak pro samotné jazyky, ve kterých je 
aplikace Headquarters napsána, tak pro frameworky a knihovny. IntelliJ platforma je napsána 
v Javě, takže se jedná o multiplatformní aplikaci, která je i přesto pro jednotlivé OS velmi dobře 
přizpůsobena. Samotná aplikace podporuje plugin systém, takže pro ni existuje řada rozšíření. 
Mezi ty, která byly použity při vývoji Headquarters patří plugin pro framework Nette, 
konfigurační formát NEON a plugin pro šablonovací systém latte [odkaz na bakalářku od 
tvrdíka]. Volba vhodného IDE ulehčí nejen mnoho času při vývoji, ale také zabrání mnoha 
chybám a vede k daleko čitelnějšímu a kvalitnějšímu kódu. 

Pro návrh databázového schématu, respektive k relačnímu databázovému modelu byl použit 
nástroj MySQL Workbench. Pomocí něj byl databázový model sestrojen v jeho grafickém 
rozhraní a z něj vygenerován SQL script v DDL pro definici struktury databáze. 

Pro účely verzování aplikace je použit nástroj Git, který oplývá veškěrou potřebnou 
funkcionalitou pro správu verzí a větví systému. Tento nástroj je taktéž velmi populární a existuje 
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pro něj mnoho aplikací, které ulehčují jeho používání bez nutnosti přístupu přes terminál. Během 
vytváření aplikace Headquarters byla použita aplikace Tower 2.
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5. Architektura aplikace

Aplikace Headquarters je postavena s velkým důrazem na celkovou její architekturu tak, aby byla 
snadno udržovatelná, rozšířitelná, pro další potencionální vývojáře pochopitelná a bylo možné 
části aplikace při následném rozvoji snadněji refaktorovat. Používá tak mnoho zažitých 
návrhových vzorů (a to jak behaviorální, tak strukturální a produkční), architektonických stylů 
a principů, které definují prvky její struktury. Některé z těchto vzorů, stylů a principy aplikace 
jsou uvedeny v následujícím seznamu. Řada z nich je dále v textu zmíněna u jejich konkrétních 
použití. 

– Dependency Injection (DI) 
– Inversion of control (IoC) 
– Single responsibility principle (SRP) 
– Open/closed principle (OCP) 
– Liskov substitution principle (LSP) 
– Dependency inversion principle (DIP) 
– Interface segregation principle (ISP) 
– Divide and rule 
– Model-View-Presenter (MVP) 
– Passive View 
– Event-based programming 
– Facade pattern 
– Adapter pattern 
– Iterator pattern 
– Template method pattern 
– Repository pattern 
– Data Mapper 
– Data Access Objects (DAO) 
– Data Transfer Objects (DTP)  

Na celkové rozložení aplikace lze nahlížet několika různými pohledy. Jeden z nich je pohled na 
strukturu tříd, další na jednotlivé vrstvy či části aplikace a další na strukturu databáze. V mnoha 
ohledech se v aplikaci Headquartes pohledy protínají nejedná se ale o shodu neboť jednotlivé 
vrstvy reprezentují v kódu například jen určité části namespace a databázové schéma není 1:1 
zastoupeno objektovou reprezentací. 
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5.1 Relační databázový model

!  
Obrázek 2: Relační databázový model aplikace Headquarters 
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Dle analýzy provedené v kapitole 3 byl sestaven relační databázový model aplikace, který je 
zobrazen na obrázku 2. Model čítá 15 tabulek, z nichž jsou 3 tabulky realizující vazby typu M:N. 
Model byl navržen tak, aby byl dostatečně flexibilní pro účel aplikace a zachycoval všechny 
sledované položky.  

Model splňuje třetí normální formu, tedy eliminuje duplicitní sloupce v jednotlivých tabulkách, 
každá tabulka představuje určitou skupinu dat s definovaným primárním klíčem, obsah 
jednotlivých sloupců tabulky je dále nedělitelný, v tabulkách se neobjevují sloupce přímo závislé 
na jiných sloupcích než primárním klíči. Existují zde ale výjimky, které záměrně pravidla této 
formy nesplňují a to hlavně z výkonostního hlediska aplikace. Jedná se například o atribut 
website_url_host v tabulce Project, což je host část URL (například doman.com), dle které pak 
aplikace dále vyhledává dané projekty. Je to tedy atribut, jehož hodnota je obsažena i v atributu 
website_host. Z hlediska entit je ale nastavení hodnot obou těchto sloupců sjednocena do jedné 
setter metody, takže se nemůže stát, že by obsahovaly nekonzistentní hodnoty. 

Další výjimkou je existence některých nadbytečných vazeb, důvodem je zase výkonnost při 
dotazování se na data, kde není potřeba vytvářet dotazy nad spojovanými tabulkami. Jelikož 
veškeré vzniklé vazby v databázi budou neměnné – tedy nestane se, že by byla nějaká vazba 
někdy změněna, tak díky této duplicitě nebudou vznikat nekonzistence. Hlavní přínos bude jak 
ten výkonnostní, tak menší nutnost traverzování v ORM entitách. 

5.1.1 Popis tabulek

– contact – Představuje identitu uživatele, tedy kohokoliv kdo bude v systému 
zaznamená. Jde například o klienta, člena týmu, emailový účet, se kterým systém 
pracuje. Unikátní hodnotu každého kontaktu je emailová adresa. 

– person – V této tabulce jsou záznamy představující jednotlivé členy týmu, každý člen 
týmu má vazbu na kontakt (identitu), pod kterou vystupuje. 

– project – Tabulka uchovávající jednotlivé projekty, lze je seskupovat pod organizace. 

– organisation – Zde jsou ukládány jednotlivé organizace, ke kterým mohou být 
projekty přiřazovány. 

– contact_in_project – Vazební tabulka pro přiřazení kontaktů k danému projektu. 

– ticket – Jde o tabulku pro vedení požadavků klienta, jeden požadavek znamená jeden 
záznam v tabulce ticket. 
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– thread – V této tabulka jsou vedeny hlavičky jednotlivých diskuzí k ticketu. Její 
sloupce nejsou součástí tabulky ticket, protože jako možnost dalšího rozšíření aplikace 
může být vedení diskuzí u jiných entity než je jen ticket. 

– contact_in_thread – Vazební tabulka pro přiřazení kontaktů k dané diskuzi. 

– task – Tabulka pro vedení úkolů. Úkoly mohou mít vazbu buď jen na projekt nebo na 
konkrétní požadavek v rámci projektu. Úkol lze přiřadit konkrétní osobě (členu týmu). 

– estimate – Tabulka pro hlavičky nacenění úkolů. 

– estimate_option – Zde jsou vedeny jednotlivé varianty nacenění daného úkolu. Klient 
tak má možnost výběru z několik variant lišících se například cenou, termínem 
dokončení, způsobem řešení úkolu. 

– incoming_message – Jde o tabulku uchovávající veškeré příchozí zprávy z napojených 
(aktuálně pouze) IMAP účtů. Tyto zprávy jsou uloženy v doposud nezměněné podobě. 

– contact_in_incoming_message – Vazební tabulka pro evidenci kontaktů patřícím 
k dané příchozí zprávě. Nese také dodatečnou informaci toho, jakou roli daný kontakt 
v příchozí zprávě nese – odesílatel, příjemce, kopie, skrytá kopie, adresa pro odpověď. 

– message – Tabulka v níž jsou uloženy veškeré zprávy z diskuzních vláken a to jak ty 
vytvořené pomocí webového rozhraní, tak ty vytvořené z příchozích zpráv (z tabulky 
incoming_message). 

– action – Tabulka pro záznamy veškerých provedených úkonů v rámci aplikace. Dále 
bude rozebrána v kapitole 5.3. 

5.2 Rozložení a propojení vrstev systému
Na rozložení aplikace lze nahlížet několika různými pohledy. Jeden z nich je pohled na strukturu 
tříd, další na jednotlivé vrstvy či části aplikace. V mnoha ohledech se v aplikaci Headquartes oba 
pohledy protínají nejedná se ale shodu neboť jednotlivé vrstvy reprezentují v kódu například jen 
určité části jedné třídy či namespace. 

5.2.1 Data Access vrstva  

Tato vrstva má na starost přístup a přenos dat mezi databází a Business Logic vrstvou. Její 
součástí jsou třídy komunikující s databází a třídy zprostředkovávájící objektově-relační 
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mapování. Pro realizaci této části aplikace byly použity knihovny dibi a Lean Mapper, které již 
byly popsány v kapitolách 4.2.2 a 4.2.3. V kódu aplikace Headquarters se tak jedná hlavně o třídy 
repozitářů (dále popsáno v kapitole 5.4.3.5), třídu EntityFactory a Mapper (dále v 5.4.2). 
Z pohledu MVP se spadá tato vrstva do části Model. 

5.2.2 Business Logic vrstva

Jedná se o vrstvu, která řeší celou logiku aplikace, z pohledu MVP také jako předchozí vrstva, 
spadá do části Model (ten obnáší právě business logiku aplikace a práci s daty). Jedná se 
v podstatě o nejrozsáhlejší část aplikace Headquarters. Kód této vrstvy se nachází zejména ve 
jmenných prostorech Email, Model a Security. Všechny tyto jmenné prostory budou dále v tomto 
textu probrány v rámci kapitoly 5.4. 

5.2.3 User Interface vrstva

Z pohledu MVP se jedná o View a Presenter části, z pohledu rozložení kódu aplikace se jedná 
hlavně o jmenný prostor Web, ale také o jmenný prostor Email\Outgoing. Jedná se tedy o vrstvu 
zahrnující veškeré uživatelské rozhraní aplikace. Lze do této vrstvy počítat i factory třídy ze 
jmenných prostorů Templating a Routing. Všechny tyto namespace budou dále rozebrány.

5.3 Událostní systém a záznam akcí
Jak bylo v kapitole 3 napsáno, jedním z požadavků na systém je, aby veškeré úkony v aplikaci 
byly zaznamenávány. Pro tyto data existuje v databázi tabulka s názvem action, jak je vidět na 
obrázku 2. V kódu pak představují tuto tabulku entity třídy Action. Action pak obsahuje: 

– čas provedení dané akce,  
– reálný čas dané akce (například čas doručení emailu – může se lišit od času přijetí 

emailu aplikací),  
– název akce (actionName, textový identifikátor určující typ akce, například: 

project.created), 
– variantu akce (doplňující informace o akci, například: viaEmail, internal, myself), 
– kontakt, který danou akci provedl (initiator), 
– vazbu na rodičovskou akci (jednotlivé akce lze zařatovat do stromové struktury), 
– pořadí akce, pokud je součást stromové struktury rodičovské akce 
– a dále vazby na veškeré typy entit, které byly účastníky dané akce. 
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Díky tomuto je možné zaznamenávat veškeré úkony provedené v aplikaci. Velkou roli zde hraje 
sloupec či property actionName. Jedná se o identifikátor akce, takže ke všem možným akcím, 
které lze v aplikaci provést existuje unikátní hodnota. Provádění veškerých akcí v rámci aplikace 
je zapouzdřeno ve fasádní vrstvě – všechny akce se provádí přes fasádní třídy. Jejich jednotlivé 
metody pak vykonávají jednotlivé akce – tedy provedou operaci s daty a vytvoří příslušný záznam 
v tabulce action. 

Díky tomuto návrhu je pak velmi vhodné do aplikace zakomponovat událostní systém a umožnit 
tak v aplikaci princip tzv. událostmi řízené programování. Takové programování pak vede k velmi 
přehlednému rozšiřování systému a hlavně k možnosti oddělení dílčích částí aplikace, které 
nejsou či nemusí být součástí jádra systému. Mezi takové části se pak může řadit odesílání 
odchozích emailů či notifikací. Obě zmíněné části mohou být v kódu naprosto odděleny od jádra, 
což přináší mnoho benefitů nejen pro udržovatelnost aplikace. Více o tomto je napsáno 
v kapitolách 5.4.1 a 6.3. 

Metody fasádních tříd tak navíc na konci jejich průběhu ještě invokují dané události. Jednotlivé 
události v rámci aplikace nesou stejné názvy jako jsou názvy akcí. Takže na jednotlivé akce lze 
nasadit naslouchání a při jejich provedení se může provést další úkon. Lze tak jednoduše doplnit 
automatické operace prováděné po dokončení jednotlivých akcí. Pro systém událostí je použita 
knihovna Kdyby\Events. V rámci samotného business modelu tak existují dva listenery. 

– TicketReopenSubscriber – naslouchá na akci/událost thread.entryCreate, což je 
událost přidání nového příspěvku do komunikačního vlákna. Pokud je daný ticket 
(požadavek klienta), ke kterému je přiřazeno toto komunikační vlákno, ve stavu 
uzavřený (požadavek je vyřešen), tak daný ticket znovu otevře. 

– TicketUpdateTimeSubscriber – naslouchá na veškeré akce související s tickety. 
Danému ticketu tak aktualizuje čas jeho poslední změny. Díky tomu je v aplikaci 
možné tickety snadno řadit podle času jejich poslední interakce. 

Jednotlivé identifikátory akcí jsou definovány jako konstanty v entitě Action. Výčet všech 
možných akcí a událostí, které umí aplikace vykonat je uveden níže. Jednotlivé názvy považuji za 
dostatečně vypovídající, pro je ponechávám bez popisu. 

const  
    ACTION_PROJECT_CREATE = ‘project.created’,  
    ACTION_PROJECT_ORGANISATION_ASSIGN = 'project.organisationAssign',  
    ACTION_PROJECT_ORGANISATION_UNASSIGN = 'project.organisationUnassign',  
    ACTION_PROJECT_CONTACT_ADD = 'project.contactAdd',  
    ACTION_PROJECT_CONTACT_REMOVE = 'project.contactRemove',  
    ACTION_CONTACT_CREATE = 'contact.create',  
    ACTION_CONTACT_MARK_AS_JUNK = 'contact.markAsJunk',  
    ACTION_CONTACT_MARK_AS_NOT_JUNK = 'contact.markAsNotJunk',  
    ACTION_PERSON_CREATE = 'person.create',  
    ACTION_PERSON_EDIT = 'person.edit',  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    ACTION_ORGANISATION_CREATE = 'organisation.create',  
    ACTION_ORGANISATION_EDIT = ‘organisation.edit',  
    ACTION_INCOMING_MESSAGE_RECEIVE = 'incomingMessage.receive',  
    ACTION_INCOMING_MESSAGE_REFUSE = 'incomingMessage.refuse',  
    ACTION_INCOMING_MESSAGE_ACCEPTED = 'incomingMessage.accepted',  
    ACTION_THREAD_CREATE = 'thread.create',  
    ACTION_THREAD_CONTACT_ADD = 'thread.contactAdd',  
    ACTION_THREAD_CONTACT_REMOVE = 'thread.contactRemove',  
    ACTION_THREAD_ENTRY_CREATE = 'thread.entryCreate',  
    ACTION_TICKET_CREATE = 'ticket.create',  
    ACTION_TICKET_CLOSE = 'ticket.close',  
    ACTION_TICKET_REOPEN = 'ticket.reopen',  
    ACTION_MESSAGE_CREATE = 'message.create',  
    ACTION_TASK_CREATE = 'task.create',  
    ACTION_TASK_PERSON_ASSIGN = 'task.personAssign',  
    ACTION_TASK_PERSON_UNASSIGN = ‘task.personUnassign',  
    ACTION_TASK_DONE = 'task.done',  
    ACTION_TASK_REOPEN = 'task.reopen',  
    ACTION_TASK_CANCEL = 'task.cancel',  
    ACTION_TASK_ESTIMATE_CREATE = 'task.estimateCreate',  
    ACTION_TASK_ESTIMATE_OPTION_SELECT = 'task.estimateOptionSelect';

5.4 Hierarchie jmenných prostorů
Co se týče hierarchického rozložení tříd aplikace, byly rozděleny do jednotlivých jmenných 
prostorů (namespace). Každý jmenný prostor se zabývá určitou částí problematiky a funkcionality 
aplikace. Jednotlivé jmenné prostory a funkcionalitu, kterou v aplikaci naplňují popisují 
následující podkapitoly. Hierarchie jmenných prostorů pak vypadá následovně. 

– Headquarters – Kořenový namespace aplikace. 
– Email – Namespace pro třídy představující emailové rozhraní. 

– Accounts – Třídy představující a pracující s emailovými účty. 
– Imap – Třídy realizující a představující objekty v komunikaci přes IMAP. 
– Outgoing – Namespace s šablonou a třídou pro odesílání odchozích emailů. 
– Tidy – Třídy představující DI služby pro parsování a čištění obsahu emailů. 

– I18n – Třída (DI extension) jenž zavádí vlastní knihovnu pro internacionalizaci. 
– LeanMapper – Rozšiřující třídy stejnojmenné knihovny. 
– Model – Namespace s třídy řešící hlavní business logiku aplikace. 

– Entity – Entitní třídy a to i databázové (ORM). 
– Event – Třídy naslouchající na události aplikace. 
– Facade – Třídy fasádní vrstvy aplikace. 
– Repository – Repozitáře neboli DAO aplikace. 
– Service – Servisní třídy business logiky. 
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– Routing – Namespace se třídou definující routování webové části aplikace. 
– Security – Třídy řešící autentifikaci, autorizaci a představující aktuálního uživatele. 
– Slack – Namespace s třídami realizující napojení na aplikaci Slack. 
– Templating – Obsahuje factory třídu pro objekty reprezentující šablonu pohledu. 
– Web – Jedná se o namespace se třídy reprezentujícími webové rozhraní aplikace. 

– Components – Namespace s jednotlivými prvky UI. 
– ActionTimeline – UI prvek zobrazující sled provedených akcí. 

– DefaultAction – UI prvek pro obecné zobrazení jedné akce. 
– Estimate – UI prvek pro zobrazení akce nacenění. 
– ThreadEntry – UI prvek pro zobrazení příspěvku v diskuzním vlákně. 

– AssignedContacts – UI prvek řešící správu přiřazených kontaktů. 
– Login – UI prvek pro přihlášení uživatele. 
– Paginator – UI prvek pro stránkování. 
– ProjectList – UI prvek představující seznam projektů. 
– ProjectOverview – UI prvek pro detailní zobrazení obsahu projektu. 
– ReceivedMessages – UI prvek zobrazení a manipulaci s přijtými emaily. 
– TaskCreate – UI prvek pro vytváření nového úkolu. 
– TaskDetail – UI prvek detailního zobrazení úkolu. 
– TaskList – UI prvek reprezentující seznam úkolů. 
– Thread – UI prvek pro zobrazení diskuzního vlákna. 

– AddThreadEnty – UI prvek pro přidání nového příspěvku. 
– TicketDetail – UI prvek pro detailní zobrazení seznam ticketů. 
– TicketList – UI prvek pro seznam ticketů. 

– Presenters – Veškeré Presenter třídy dle MVP návrhového vzoru.  

5.4.1 Namespace Email

V tomto jmenném prostoru se nachází třídy a šablony pro emailové rozhraní aplikace. Tyto třídy 
jsou dále rozděleny do dalších namespace. Jedinou třídou, která se nachází přímo ve jmenném 
prostoru Email je třída EmailAddres reprezentující emailovou adresu. Tato třída se používá napříč 
celou aplikací, veškeré emailové adresy tak nejsou reprezentovány v textové podobě, ale 
instancemi této třídy. Třída má mimo jiné metodu getGravatarImage, která vrací objekt 
reprezentující profilový obrázek a používá se tak jak ve webovém rozhraní, tak v odchozích 
emailech k snadnějšímu rozpoznání autora zprávy. 

Dále se zde nachází již zmíněné další jmenné prostory. První z nich je namespace Accounts 
obsahující třídu reprezentující emailový účet (EmailAccount), se kterým aplikace pracuje. Jedná 
se v podstatě o jednotuchý DTO, který obsahuje jen gettery pro instanci objektu reprezentující 
IMAP účet, instanci objektu EmailAddress (emailová adresa účtu) a instanci objektu 
implementující IMailer, což je interface z Nette frameworku umožňující posílat odchozí emailové 
zprávy. Instance EmailAccount se vytvářejí dle konfigurace DI kontejnerem. Existuje zde proto 
i rozšíření pro DI kontejner – EmailAccountsExtension, které přidává do konfiguračního souboru 
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sekci pro definici emailových účtů. Pro přístup ke všem instancím EmailAccount zde existuje 
i třída EmailAccountManager, jedná se o třídu implementující PHP rozhraní Iterator. 

V dalším namespace – Imap se nachází dvě třídy ImapAccount a ImapMessage. Třída 
ImapAccount umožňuje vracet doposud aplikací Headquarters nepřijaté emaily a to v instancích 
třídy ImapMessage. Tato třída je rozšiřující třídou pro abstraktní třídu UnreceivedMessage. Dále 
bude toto téma probíráno v kapitole 6.1.1. 

Dalším namespace, který se zde nachází je Outgoing. Ten obsahuje jednak šablonu pro HTML 
obsah odchozího emailu s přepisem diskuze a také třídu, která odesílání emailů iniciuje. Jde 
o třídu implementující rozhraní Subscriber z knihovny Kdyby\Events, takže veškeré odchozí 
zprávy jsou odesílány na základě událostí v aplikaci. Není tedy potřeba odesílání emailů řešit 
v úplném jádře aplikace řešící hlavní business logiku a tímto mít jednotlivé části aplikace 
přehledně odděleny.  

Jednotlivé odchozí zprávy ve svém obsahu obsahují identifikátor (token) dané diskuze, takže 
pokud klient neboli účastník diskuze na takovýto email odpoví, je aplikace schopna dle tohoto 
tokenu snadno rozpoznat do jaké diskuze se má zpráva zařadit. 

Posledním namespace je Tidy. Ten obsahuje třídy pro čištění a obsahu příchozích emailů. Celá 
tato problematika je podrobně popsána v kapitole 6.2.1. 

5.4.2 Namespace LeanMapper

Zde se nacházejí třídy rozšiřující výchozí chování knihovny Lean Mapper. Konkrétně se jedná 
o třídu EntityFactory implementující rozhraní IEntityFactory z této knihovny. EntityFactory je 
tovární třída s dvěma metodami, tak jak je popsáno v kapitole 4.2.3.1.  

Oproti výchozí implementaci knihovny umožňuje má implementace vytvářet entity, kterými jsou 
automaticky předány v konstruktoru služby (instance tříd zaregistrovaných do DI kontejneru). Je 
tak možné entitám přidávat závislosti v konstruktoru bez nutnosti zásahu do veškerých míst 
v kódu, kde vytváří nová instance dané entity. Níže je kód této metody. Prvním parametrem je 
třída entity v textové podobě, druhý nepovinný parametr jsou pak data. Samotnou instanci entity 
tak vytváří instance Nette DI kontejneru, která jako první parametr předá zmíněná data. Pokud 
třída vytvářené entity vyžaduje v konstruktoru další závislosti, tak je DI kontejner automaticky 
předá (pokud jsou tyto závislosti v DI kontejneru zaregistrované). Obdobnou funkcionalitu 
provádí metoda callMethod, která také předá služby, jenž daná metoda entity (makeAlive) 
vyžaduje. V tomto případě se nejedná o Constructor Injection, ale Setter Injections.  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public function createEntity($entityClass, $arg = null): Entity {  
    /** @var Entity $entity */  
    $entity = $this->container->createInstance($entityClass, [$arg]);  
    $this->container->callMethod([$entity, 'makeAlive']);  
 
    return $entity;  
}

Dále je zde obsažena třída Mapper, která rozšiřuje výchozí implementace DefaultMapper 
a mění tak některé metody. Třída ma za úkol definovat konvenci pro mapování názvu tabulek 
a atributů na názvy objektů a properties. Samotné mapování je pak definováno následovně. 

– Název databázové tabulky: incoming_message 
– Entití třída: Headquarters\Model\Entity\IncomingMessage 
– Třída repozitáře: Headquarters\Model\Repository\IncomingMessageRepository 

– Název databázového atributu: cleaned_subject 
– Property v entitní třídě: cleanedSubject 

V tomto jmenném prostoru je také rozšiřující třída pro DI extenzi, která namísto výchozích 
implementací registruje do DI kontejneru tyto vlastní implementace, a základní třída (předek) pro 
všechny repozitáře obsahující pomocné metody pro práci s knihovnou dibi. 

5.4.3 Namespace Model

V této části aplikace se nachází veškerá business logika aplikace. Samotná namespace obsahuje 
ještě 5 dalších pod-jmenných prostorů. 

5.4.3.1 Namespace Model\Entity

Zde se nachází veškeré entitní třídy aplikace. Jedná se tedy o potomky základní entitní třídy 
z knihovny Lean Mapper. Každá tabulka databáze kromě vazebních M:N (contact_in_project, 
contact_in_thread a contact_in_incoming_message) je v aplikaci reprezentována objektovou 
podobou (respektive záznamy těchto tabulek). 

Krom těchto entitních tříd se zde nacházejí také rozhraní implementované některými entitami, 
Traits sdílené některými entitami (kód jenž může být sdílen několika třídami bez nutnosti dědění) 
a entity jenž nejsou persistovány do databáze. Mezi tyto patří například třída GravatarImage 
implementující rozhraní IImage, které představuje profilový obrázek kontaktu nebo abstraktní 
třída UnreceivedMessage. Ta představuje doposud systémem nepřijatou zprávu, její aktuálně 
jediný potomek je třída ImapMessage popsaná v kapitole 5.4.1. Model aplikace pak v určitých 
metodách vyžaduje jen tuto abstraktní třídu dle LSP. 
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5.4.3.2 Namespace Model\Event

V tomto namespace jsou třídy, které již byly zmíněny v kapitole 5.3. Jsou to třídy implementující 
rozhraní Subscriber z knihovny Kdyby\Events. Tedy třídy, které naslouchají na události 
invokované událostním systémem. Tyto Subscriber třídy jsou součástí automatických operací 
business modelu. Na základě událostí, kterým naslouchají spouštějí metody fasadních tříd – tedy 
na základě určitých provedených akcí provedou akci jinou. 

5.4.3.4 Namespace Model\Facade

V tomto namespace se nacházejí veškeré fasádní třídy, která slouží jako veřejné rozhraní modelu. 
Metody těchto tříd tedy dohromady umožňují vykonat veškeré akce vypsané v kapitole 5.3. Jedná 
se o tyto fasádní třídy: 

– ContactFacade 
– IncomingMessageFacade 
– OrganisationFacade 
– ProjectFacade 
– TaskFacade 
– ThreadFacade 
– TicketFacade 

Všechny tyto třídy dědí od základní abstraktní BaseFacade. Ta obsahuje instance služeb DI 
kontejnéru potřebných ve veškerých svých potomcích a dále metodu checkAuthorization, která 
kontroluje, zda podle zadaných parametrů je daná akce povolena aktuálním uživatelem provést. 
Využívá k tomu funkcionalitu metody isAllowed třídy User. Dále je toto popsáno v kapitole 
5.4.5.2. BaseFacade a jeho někteří potomci jsou zobrazeny v třídním diagramu na obrázku 4. 

5.4.3.5 Namespace Model\Repository

Všechny repozitáře, které získavají nebo ukládají data do databáze jsou umístěny v tomto 
jmenném prostoru. Pro každý typ respektive třídu entity existuje samostatná třída repozitáře. Pro 
veškeré ukládání a získávání dat z databáze (kromě traverzování přes metody a property entit) 
jsou použity právě instance těchto tříd.  

5.4.3.6 Namespace Model\Service

Zde se nachází všechny ostatní třídy, které jsou součástí business modelu aplikace. Jedná se 
především o třídy (DI služby), které jsou přítomny v BaseFacade a řídí vytváření již daty 
naplněnými entit Action a jejich následnou perzistenci a vyvolání příslušných událostí. O toto se 
stará třída ActionManager, jejiž částečné fungování je zobrazeno v sekvenčním diagramu na 
obrázku 5. K této třídě se váže také třída DTO ActionTracker, který je použit pro ukládání 
vnořených akcí. 
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Mezi další třídu zaregistrovanou v DI kontejneru jako službu zde patří 
IncomingMessageTargetFinder. Ta obstarává funkcionalitu nalezení cíle, kam danou příchozí 
zprávu zařadit. Uživatelům webové části aplikace je tak zobrazen seznam ještě nezařazených 
zpráv. Ke každé z nich je také zobrazen seznam možných cílů, kam zprávu zařadit. Vytvoření 
tohoto seznamu a nalezení příslušných cílu obstarává právě tato třída. Ve webovém rozhraní 
nabídka možných zařazení pak vypadá jako na obrázku 3. Aplikací doporučované zařazení je pak 
podtrženo, na obrázku “Přidat k ticketu Testovací ticket v Diplomka.” 

!  
Obrázek 3: Zobrazení nepřijaté zprávy ve webovém rozhraní 

5.4.4 Namespace Routing

Tento jmenný prostor obsahuje pouze jednu třídu. Jde o třídu RouterFactory, jenž reprezentuje 
továrnu dle stejnojmenného návrhového vzoru. Tovární třída vrací objekt, který je definicí 
pravidel routování webové části aplikace. Aplikace využívá routovací systém Nette frameworku. 
Dle něj umí mapovat jednotlivá URL na akce prezentérů a naopak. Pro navigaci a odkazování 
v rámci aplikace tak nejsou použity konkrétní URL, ale cesty k danému prezentéru a jeho akci 
a její parametry. Pro celou aplikaci postačilo nadefinovat jen jedno routovací pravidlo. Překlad 
pak vypadá jako v následujícím příkladu. 

– Link: Web:Projects:project 12 
– Přeložen na URL: http://domena.tld/projects/project/12 
– Třída a metoda presenteru:  

Headquarters\Web\Presenters\ProjectsPresenter::actionProject(12) 

5.4.5 Namespace Security

V namespace Security jsou třídy, které jsou spjaty se zabezpečením aplikace. Jedná se o třídy, 
které umí pracovat s API Nette frameworku, konkrétně buď jsou dědici třídy frameworku nebo 
implementují dané rozhraní.  

5.5.5.1 Autentifikace a hesla

Mezi tyto třídy patří Authenticator, která má za úkol provádět jediný úkon a tím je autentifikace 
daného uživatele. Ze vstupních přihlašovacích údajů (emailové adresy a hesla) vrací identitu 
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daného uživatele nebo vyhodí výjimku třídy AuthenticationException, pokud není možné 
uživatele přihlásit autentifikovat (typicky nejsou správné přihlašovací údaje). Identitou je 
považován objekt, jenž je jasně identifikovatelnou entitou (nejedná se například o value object). 
Nette framework obsahuje rozhraní IIdentity, se kterým umí dále pracovat, takže objekt, který 
vrací metoda Headquarters\Security\Authenticator::authenticate, implementuje toto rozhraní. 

Identita uživatele je v aplikaci zastoupena třídou Contact z namespace Model\Entity. Samotné 
členy týmu, kteří mají možnost pracovat s webovou částí aplikace reprezentuje entita Person. Ta 
má v sobě zapouzdřené metody pro verifikaci hesla. Proto je autentifikace možná jen kontaktům, 
kteří mají vazbu na osoby (entity Person) – tedy členům týmu.  

Nabízí se otázka, zda jako identitu uživatele nezvolit spíše objekty třídy Person. Tím, jak je 
architektura Nette frameworku postavena a také celá koncepce aplikace Headquarters, je 
vhodnější jako identitu použít právě Contact. Důvodem je zaprvé to, že identita prostupuje celou 
aplikací, uživatel aplikace může mít danou identitu a zároveň být neautentifikovaný 
(nepřihlašený). Toto se využívá například u emailového rozhraní, kde se identita neurčuje 
přihlášením se do aplikace, ale dle emailové adresy odesílatele daného emailu. Za druhé se počítá 
s tím, že v budoucím rozšiřování systému bude možné, aby jedna osoba (člen týmu) vystupoval 
pod více identitami (kontakty – emailovými adresami). Je pak vhodné u záznamu akcí ukládat 
konkrétní identitu, pod jakou byla daná akce provedena na místo jen informace o osobě, která 
akci prováděla. 

Co se týče verifikace a šifrování hesel, celá tato problematika je zapouzdřena ve třídě Person. 
Není tedy vyčleněna do samostatných tříd, takže veškeré operace související s heslem uživatele 
není potřeba v kódu duplikovat. Pro šifrování hesla se používá algorirmus bcrypt, který byl 
taktéž jedním z požadavků na aplikaci. Při autentifikaci ve tříde Authenticator se také kontroluje, 
zda je potřeba heslo přehashovat. Pokud ano, vše provede tato třída s pomocí metod ve třídě 
Person automaticky. Lze tak v budoucnu zvýšit parametr cost algoritmu bcrypt a výsledné hashe 
tímto udělat výpočetně náročnější, čímž se zvýší zabezpečení proti útoku hrubou silou. 

5.4.5.2 Autorizace operací

Ne všechny role aplikace mají povoleny provádět veškeré úkony. Konkrétně se jedná o členy 
týmu a výkonné členy týmu. Ti oproti roli kontakt mají přístup do webové části aplikace 
a úkonům v ní dostupných. Výkonní členové pak mají oproti klasickým členům dostupné i úkony 
týkající se správy projektů.  

Ve jmenném prostoru Security existuje pro tuto problematiku třída Authorizator. Taktéž jako 
Authenticator jde o implementaci rozhraní z Nette frameworku. Toto rozhraní je velmi obecné 
a jednoduché. Vyžaduje implementaci pouze jedné třídy s názvem isAllowed, která má atributy 
role, resource a privilege, a vrací boolean hodnotu. Zmíněné atributy nejsou více specifikovány, 
takže je jen na vývojáři, jak konkrétně daný interface využije. V Nette frameworku je sice 
výchozí implementace tohoto rozhraní, ale je nutné jednotlivé práva nadefinovat předem, což je  
pro aplikaci Headquarters nedostatečně flexibilní. 
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Třída Authenticator je využita ve třídě User (taktéž z Nette frameworku), která má stejnojmennou 
metodu isAllowed, zde ale již pouze s dvěma atributy resource a privilege. Instance třídy User je 
služba DI kontejneru představující uživatele aplikace, nabízí přístup k identitě uživatele a metody 
pro autorizace, autentifikaci, které jsou přístupovými metodami k příslušným instancím tříd 
Authenticator a Authorizator. User je použit tedy jak ve webové části aplikace pro ověření, zda je 
uživatel přihlášený, tak v jednotlivých fasádních třídách pro ověření, zda má uživatel povolení 
daný úkon provést. 

Vlastní implementace třídy Authorizator mírně mění atributy metody isAllowed. Namísto atributů 
role, resource a privilege se zde nachází atributy nazvané contact, resource, actionName. 
Docílí se tak toho, že jednotlivá práva mohou být rozlišována až na úrovni jednotlivých identit 
namísto uživatelských rolí. Bylo proto také potřeba podědit třídu User z Nette frameworku 
a upravit v něm volání této metody tak, aby místo prvního atributu role (string) vkládala identitu 
uživatele (instanci třídy Contact). Jako resource je poté myšlena entita, nad kterou se daný úkon 
provádí actionName je klíč akce/úkonu. Tyto atributy pak jsou vkládány jednotlivými voláními 
metody User::isAllowed. 

Definice veškerých práv je tedy v rámci celé aplikace zapouzdřena na jednom místě a to 
s možností rozlišení pravomocí až na úrovni jednotlivých identit. Jedná se tak o dostatečně 
robustní systém i pro případné další rozšiřování aplikace a rostoucí složitosti definice práv.  

5.4.6 Namespace Slack

V tomto jmenném prostoru se nachází třídy pro napojení na aplikaci pro týmovou komunikaci – 
Slack. Celé napojení je díky událostnímu systému řešeno úplně odděleně od fasádních tříd, 
respektive od celé business logiky jádra systému. Nachází se zde tedy 2 třídy realizující napojení. 
Konkrétní popis implementace a celkového řešení propojení je dále rozebíráno v kapitole 6.3. 

5.4.7 Namespace Templating

Zde se nachá také jako u namespace Routing pouze jedna tovarní třída a to třída TemplateFactory 
pro vytváření objektů reprezentujících šablonu určitého pohledu. Jde jako u jiných také 
o rozšíření třídy z Nette frameworku. K funkcionalitě svého předka registruje do latte šablon 
filtry pro řešení I18N a instanci třídy Translator.  

Co se týče předané instance překládače, tak tato třída umí předat pro šablony komponent 
a presenterů z webového rozhraní již tzv. prefixovaný translator. Díky tomu není potřeba 
v šablonách dané komponenty prefixovat veškeré překladové klíče názvem komponenty 
(respektive názvem překladové domény – ta je v aplikaci Headquarters záměrně stejná jako název 
komponenty), ale stačí uvádět jen část klíče bez jeho doménové části. 
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TemplateFactory dále přidává podporu latte makra link pro šablony nepatřící ke komponentám či 
presenterům. Konkrétně jde šablonu k odchozím emailům. Makro link je v Nette frameworku 
úzce svázano s jeho UI části a není tak dostupné pro šablony tříd, které nejsou součástí 
komponentového stromu UI. Rozšířená TemplateFactory z Headquarters tuto funkcionalitu 
přidává i šablonám ne-UI tříd. Využívá k tomu anonymní třídy a dynamičnosti jazyka a vytváří 
tak v podstatě adaptér tak, aby daná šablona měla pro makro link dostupný objekt se stejně 
nazvanými metodami jako mají dané třídy UI části frameworku Nette. 

5.4.8 Namespace Web

Tento namespace obsahuje veškeré třídy představující View a Presenter části z pohledu MVC. 
Nachází se zde dva další namespace a to Presenters a Components. Veškerý UI jsou rozdělen do 
jednotlivých komponent tak, aby mohly být snadno použitelné na více místech aplikace, a aby 
jednotlivé části systému byly zapozdřeny. V jednotlivých složkách komponent se tak nachází jak 
samotná třída komponenty, tak její tovární třída (respektive interface). Nachází se tam ale 
i překladové soubory a soubory se scripty a styly pro frontendovou část. Vše k jednotlivé 
komponentě se tak nachází na jednom místě. Výčet jednotlivých komponent je takovýto. 

– ActionTimline – Zobrazení akcí v časové ose. Používá se pro zobrazuje jednak obsahu 
diskuzního vlákna, tak i pro zobrazení záznam akcí u úkolu. 

– AsssignedContacts – Komponenta pro zobrazení a přiřazení kontaktů. Využívá se jak 
pro kontakty přiřazené k projektu, tak k threadu. 

– Login – Komponenta pro přihlášení do webové části aplikace. 

– Paginator – Komponenta pro stránkování. 

– ProjectOverview – Komponenta představující detail projektů Jedná se o rodičovskou 
komponentu obsahující další komponenty – potomky. 

– ReceivedMessages – Komponenta, která představuje doposud nepřijaté zprávy. Její 
část je vyobrazena na obrázku 3. 

– TaskCreate – Komponenta pro vytvoření nového úkolu. 

– TaskDetail – Komponenta pro zobrazení detailu úkolu. 

– TaskList – Komponenta představující seznam úkolů. 

– Thread – Komponenta představující diskuzní vlákno. Umožňuje přidat nový příspěvek 
a zobrazit obsah diskuzního vlákna. K tomuto používá komponetu ActionTimeline. 

!54



– TicketDetail – Zobrazení detailu ticketu (klientského požadavku). 

– TicketList – Komponenta představující seznam ticketů. 

5.5 Hierarchie výjimek
Důležitou součástí architektonického návrhu celé aplikace je také strom výjimek. Samotná 
aplikace by měla používat vlastní strom výjimek. Ten totiž umožní odlišení aplikací vyhozených 
výjimek od výjimek vzniklých ve knihovnách. Díky tomu je pak možné zachytit konkrétní typ 
výjimky a násedně na ni reagovat. V případě použití základních výjimek, které obsahuje čisté 
PHP, tedy výjimek z nativní knihovny SPL, pak často není možné jednoduše zjistit, zda byla 
výjimka vyhozena v aplikaci, knihovně nebo čistým PHP. Právě definice vlastních výjimek, je 
vhodný a v kvalitních knihovnách velmi rozšířený způsob, jak docílit jasného a v kódu čistého 
zachycování výjimek. 

Vlastní výjimky, které aplikace vyhazuje, rozšiřují strom výjimek definovaný v SPL knihovně. 
Rozděleny jsou tedy do dvou částí. 

– Exception 
– RuntimeException – Výjimky běhu aplikace. 
– LogicException – Výjimky chybného použití. 

5.5.1 Výjimky běhu aplikace

Tento typ výjimek je důležitý pro přesné zachytávání. Jedná se o výjimky, kterým nelze 
jednoduchou úpravou kódu předejít – konkrétněji, nejedná se o chybu kódu aplikace. Mezi tento 
typ výjimek, které aplikace Headquarters používá patří níže uvedené. 

– InvalidStateException je vyhazovaná v případě, že volání metody je vzhledem ke 
stavu objektu buď neplatné (například některé parametry ještě nejsou nastaveny) nebo 
její volání proběhlo ve špatný nebo nevhodný čas. 

– AuthorizationException. Tato výjimka je vyhazována, pokud proces autorizace 
uživatele selhal, tedy pokud daný uživatel nemá povoleno danou akci provést. 

– UnexpectedValueException – Tato výjimka je vyhazována pokud hodnota (typická 
návratová hodnota funkce) neodpovídá požadované hodnotě nebo jeho typu. 

– EntityNotFoundException implementující rozhraní INotFoundException. 
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– IOException výjimka je vyhazovaná v případě, že se dojde k IO chybě. 

– FileNotFoundException rozšiřující IOException a implementující rozhraní 
INotFoundException – Výjimka vyhazovaná při neexistenci souboru. 

– DirectoryNotFoundException taktéž rozšiřující IOException a implementující 
rozhraní INotFoundException – Výjimka vyhazovaná při neexistenci složky. 

5.5.2 Výjimky chybného použití

Jedná se o výjimky, kterým lze úpravou kódu předejít. Jedná se tedy o chybu v kódu, který volá 
danou metodu, která tuto výjimku vyhodila. V Headquarters jsou definovány a používány tyto 
následující výjimky. 

– InvalidArgumentException – Výjimka vyhazovaná v případě, že je metodě předán 
neplatný argument. (Např. předání jiného než očekávaného typu.) 

– ArgumentOutOfRangeException rozšiřující InvalidArgumentException je 
vyhazovaná v případě, že je metodě předán argument, který nespadá do množiny 
povolených hodnot. 

– LifeCycleException – Výjimka vyhazovaná v případě, že metoda je volaná ve špatnou 
část životního cyklu objektu. 

– NotImplementedException – Výjimka vyhazovaná v případě, že volaná metoda nebo 
její část není ještě implementovaná. 

– NotSupportedException – Výjimka vyhazovaná v případě, že požadovaná činnost 
není podporovaná. 

– DeprecatedException rozšiřující NotSupportedException – Výjimka vyhazovaná 
v případě, že volaná metoda nebo způsob jejího volání je zastaralý. 

– StaticClassException – Výjimka vyhazovaná pří pokusu o vytvoření instance statické 
třídy. 

– MemberAccessException – Tato výjimka je vyhazována, pokud přístup k členu třídy 
(instanční proměnné, property nebo metodě) selže.  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6. Klíčové prvky implementace

6.1 Zpracování příchozích emailů
Příjem příchozích emailů v aplikaci Headquarters zprostředkovává fasádní třáda 
IncomingMessageFacade. Na obrázku 4 je zobrazen třídní diagram části aplikace řešící příjem 
příchozích emailů. 

6.1.1 Abstraktní třída UnreceivedMessage

Část aplikace Headquarters, která řeší problematiku příchozích emailových zpráv je navržena 
nezávisle na tom, odkud daná zpráva pochází. Příchozí zpráva tak nemusí být získána jen pomocí 
IMAP protokolu, ale z jakéhokoliv jiného zdroje. Toto umožňuje abstraktní třída 
UnreceivedMessage jenž je zobrazena na zmíněném třídním diagramu. Její aktuálně jediný 
potomek je ImapMessage, jenž představuje právě zprávu získanou pomocí IMAP protokolu. Imap 
Message je adaptér mezi API třídy z knihovny Fetch a třídou UnreceivedMessage a představuje 
tak jedinou emailovou zprávu. 

6.1.2 Fasádní třída IncomingMessageFacade

Tyto do aplikace doposud nepřijaté zprávy jsou předávány metodě receiveIncomingMessage třídy 
IncomingMessageFacade. Ta z dané zprávy vytvoří entitu typu IncomingMessage a uloží ji do 
databáze, danou UnreceivedMessage označí jako přijatou. Tímto postupem pak při zobrazování 
nových zpráv, které ještě nejsou zpracovány a zařazeny do jednotlivých diskuzí, není potřeba při 
jejich výpisu ve webovém rozhraní přistupovat k řádově pomaléjšímu načítání přes protokol 
IMAP nebo k načítání z jiných zdrojů. O tento příjem zpráv se stará cron, který běží na pozadí 
aplikace. 

Třída  nadále nabízí metody pro přijetí/zařazení IncomingMessage (acceptIncomingMessage) 
nebo o její zahození (refuseIncomingMessage). Metoda refuseIncomingEmail jen označí zprávu 
jako zahozenou, metoda acceptIncomingEmail pak zprávu zpracuje dle sekvenčního diagramu 
zobrazeném na obrázku 5 v kapitole 6.2.1. Využívá k tomu několik fasádních tříd zobrazených 
v třídním diagramu na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Třídní diagram části aplikace pro zpracování příchozích emailů 
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6.2.1 Parsování příchozích emailů

Netriviální částí aplikace Headquarters je také samotné parsování příchozích emailů. Mezi toto 
parsování se řadí několik úkonů, které aplikace řeší, a které jsou popsány v následujících 
podkapitolách. Cílem těchto činností je vytvoření čisté podoby příchozí emailové zprávy, která 
obsahuje rozdělení samotné odpovědí v daném emailu a citaci předchozích emailů. Tyto části je 
také vhodné uchovat v co nejčistší podobě bez různorodé estetiky vytvářené různými emailovými 
klienty, tedy se zachováním jen sémantické struktury textu. Důležitým procesem je také 
zabezpečení před útoky jakým je XSS. Aplikace ukládá jak původní podobu dat, tak jejich 
zpracovanou podobu, takže případná změna celého procesu je možná a nový proces proveditelný 
i na datech vzniklých před případnou úpravou.  

6.2.1.1 Vytvoření čistého HTML kódu

V první řadě je potřeba HTML kód obsahu emailu vyčistit a zjednodušit na strukturálně co 
nejtriviálnější variantu tak, aby byla v HTML kódu zachována jen sémantická struktura zprávy – 
tedy odstavce, seznamy, odkazy, obrázky, tabulky. Toto je pořeba pro následný převod a práci 
s výsledným HTML kódem, také jako zabezpečení proti XSS útoku, ale hlavně pro sjednocení 
estetiky zpráv v rámci celé aplikace. Zprávy jsou totiž zobrazovány jak ve webové části aplikace, 
tak zasílány jako odpovědi dalším účastníkům diskuzí. Zobrazování a zasílání původního HTML 
příchozích zpráv by tak znamenalo bezpečnostní díru a hlavně by samotná aplikace působila 
značně nedůvěryhodně tím, že by každá zaslaná zpráva měla úplně jinou estetiku. Prakticky 
každý emailový klient totiž formátuje vzhled textu naprosto různě a vygenerovaný HTML kód je 
velmi nevalných kvalit. Bez vyčištění takového kódu by bylo prakticky nemožné další zpracování 
a parsování. 

Procesu zjednodušení HTML kódu se věnuje několik PHP knihoven. Jako nejvhodnější se jevila 
knihovna HTMLPurifier, která je také aplikací Headquarters použita. Nabízí pokročilé možnosti 
a velmi rozsáhlou konfiguraci. Z HTML kódu příchozího emailu byly odebrány veškeré třídy 
a obecně atributy elementů kromě atributu src a href potřebných pro odkazy a obrázky. Dále byly 
odebrány všechny nebezpečné elementy jako jsou script, iframe, object, embed a další, které 
znamenají bezpečnostní riziko a reálně nejsou pro text emailu potřebné. Dále byly odebrány 
prázdné elementy a nesemantické elementy jako jsou div a span. Výsledné HTML obsahuje tedy 
jen sémantické prvky potřebné pro definici struktury dokumentu a samotný text dokumentu. Díky 
schopnostem použité knihovny je výsledné HTML validní a to i přesto, že vstup validní nebyl. 

6.2.1.2 Převod HTML kódu do podoby čistého textu

Pro možnosti dalšího zpracování se ukázalo, že nejlepším řešením je převedení vyčištěného 
HTML kódu do prostého textu. V prostém textu je ale potřeba zachovat sémantickou strukturu 
zprávy, proto byl zvolen formát Texy, který toto umožňuje a jeho formát je vhodný jak pro další 
zpracování, tak pro lidskou čitelnost. Výhodou je také to, že Texy formát se používá i v rámci 
webového rozhraní, takže veškeré zprávy v rámci systému jsou sjednoceny do stejného formátu 
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a veškeré výstupy aplikace jsou tak esteticky stejné. Převod z HTML do Texy je realizován 
pomocí XSL transformace knihovnou html2texy zmíněnou v kapitole 4.2.10.2. Dokument 
převedený do Texy formátu je následně ještě zjednodušen – jsou odebrány nadbytečná 
odřádkování a nadbytečné prázdné řádky v citacích. 

6.2.1.3 Rozdělení textu na část s odpovědí a část s citací

Jelikož emailová komunikace probíhá většinou tak, že se v odpovědích zanechávají předchozí 
zprávy z probíhající diskuze jako citace, a pro strukturu odpovědí a citací není stanovena 
a dodržována pevná struktura, je potřeba pro toto vytvořit řešení na straně aplikace Headquarters. 

Třída, která toto rozdělení v aplikaci řeší je ReplyQuoteSplitter v namespace Headquarters\Email
\Tidy. Její veřejné API čítá jednu metodu pojmenovanou split, která jako parametr vyžaduje text 
v prosté podobě nebo formátu Texy. Pomocí čtyř metod a řady regulárních výrazů dokáže tato 
třída správně rozdělit většinu stylů podoby citací v českém a anglickém textu, respektive citací 
vytvořených emailovými klienty s nastaveným českým či anglickým jazykem.  

Rozpoznání toho, co je ve zprávě odpověď a co citace se provádí tak, že se iteruje po jednotlivých 
řádcích textu a každý řádek se testuje několika testy na to, zda se jedná o řádek, který uvozuje 
citovaný text. Testy zde představují jednotlivé metody třídy začínající na slovo match, vracející 
hodnotu typu boolean. Pokud jakákoliv z těchto metod vrátí hodnotu true, znamená to, že aktuální 
řádek uvozuje blok citace. Původní text se pak na tomto řádku rozdělí a metoda vrátí v dvou-
prvkovém poli text obsahující odpověď a text obsahující citaci. Ještě předtím jsou ale ze začátku 
textu obsahující citaci odebrány řádky, představující uvození citace, neboť některé uvození citace 
jsou víceřádkové. Níže uvádím příklady některých takových uvození. 

Dne 4.3.2016 v 19:17 KvikyMart Podpora napsal(a):  
Begin forwarded message:  
---------- Původní zpráva ----------  
---- KvikyMart Podpora napsal/a ----  
4. 2. 2016 v 19:52, Podpora KvikyMart <podpora@kvikymart.cz>:  
From: Jiří Hofrichter [mailto:hofrichter@hofri.eu]  
Od: Jirka Hofrichter <hofrichter@hofri.eu>  
Komu: KvikyMart Podpora <podpora@kvikymart.cz>

Používáním aplikace Headquarters v praxi se ukázalo, že tato implementace je naprosto 
dostačující, pokryla tak doposud všechny případy. Pokud by se při budoucím používání objevil 
formát citace, který by tato třída neuměla rozpoznat a text správně rozdělit, není problém 
doprogramovat další metodu, která tento formát pokryje. 

6.2.1.4 Odebírání nerelevantních částí textu

V mnoha emailech bývá obsažen i text, který nebyl vložen samotným odesílatelem, ale vložily jej 
tam jiné aplikace, typicky antivirové programy. Aplikace Headquarters tak z textu obsahující 
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citace dle popisu v předchozí podkapitole snaží dle definovaných pravidel nepotřebný text 
odstranit. Využívá k tomu podobnou techniku, prochází text po řádcích a dle jednotlivých metod 
testuje, zda se daný řádek má odstranit, či nikoliv. Třída, která toto provádí se nachází ve stejném 
namespace a nese název QuoteCleaner. Aplikace tak umí odstranit řádky jakou jsou tyto: 

Zpráva neobsahuje viry.  
Zkontrolováno AVG – www.avg.cz  
Verze: 2015.0.6189 / Virová báze: 4545/11953 – Datum vydání: 3.4.2016

Výsledný očištěný text se tak v Texy formátu i v zpětně z Texy formátu převedeného do HTML 
uloží do databáze a aplikace již dále pracuje s touto výslednou formou textu. 

6.2 Řešení vnořených transakcí
Jak již bylo v kapitole 4.1.2. popsáno, zvolený RDBMS Amazon Aurora (vycházející z MySQL) 
nepodporuje vnořené transakce. Tím, jak je Business Logic vrstva navrhnuta (popsáno v kapitole 
5.2.2), tedy jednotlivé business úkony jsou zapouzdřeny ve fasádních třídách do jednotlivých 
metod, je vhodné v těchto metodách veškeré databázové operace provádět v rámci transakce. Data 
budou tedy uložena do databáze jen v případě, že celá metoda proběhne bezchybně, pokud během 
provádění metody nastane chyba, žádná data nebudou v databázi uložena a daná metoda vyhodí 
výjimku.  

Samotné fasádní třídy jsou také rozvrstveny, tedy existují fasádní třídy pracující s metodami 
jiných fasádních tříd. Tyto metody ve vyšších úrovních fasádní vrstvy je potřeba také zpracovávat 
transakčně. Tedy pokud kdekoliv v jejich vlastním kódu nebo kódu metod nižších fasádních tříd, 
které volají, nastane chyba, neměly by se do databáze uložit změny provedené v rámci celého těla 
nejvyšší fasádní metody. Nastává tedy otázka, jak řešit vnořené transakce, když je dané RDBMS 
nepodporuje.  

Řešením tohoto problému je jednotlivá databázová volání BEGIN TRANSACTION, COMMIT či 
ROLLBACK nevolat ve fasádních třídách napřímo. Nabízí se tedy v aplikaci vytvoření 
jednoduché mezivrstvy, která bude veškeré transakční volání řídit. Fasádní třídy tak nebudou 
volat přímo příkazy do databáze, ale budou tuto transakční mezivrstvu informovat o tom, že by 
měla začít transakce nebo, že by měl být vyvolán COMMIT či ROLLBACK. Transakční vrstva 
tak reálně příkazy BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK na databázi volá jen 
u volání v aktuálně nejvyšší fasádní třídě. U metod fasádních tříd, které jsou nadále vnořené si 
transakční mezivrstva u každého volání typu “měla by začít nová transakce”, ukládá jen informaci 
o novém zanoření, při následném volání typu “měl by být proveden commit” či “měl by být 
proveden rollback” si transakční vrstva zaznamená, že dané vnoření bylo ukončeno. Má tedy 
informace o tom, zda při daných voláních “mělo by být provedeno…” má reálně zaslat příkaz do 
databáze nebo nikoliv. Tedy při vnoření příkazy nevolá, při volání na nejvyšší úrovni příkazy 
volá. 
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6.2.1 Demonstrace na procesu přijetí příchozí zprávy

Na obrázku 5 je zobrazen sekvenční diagram procesu přijetí příchozí zprávy, diagram názorně 
ukazuje řešení problému vnořených transakcí s pomocí transakční mezivrstvy a nabízí pohled na 
celkové rozvrstvení úkonů do jednotlivých fasádních tříd a vrstev fasádních tříd. Zmíněný 
sekvenční diagram nezobrazuje naprosto detailní pohled na řešení celého úkonu (nezobrazuje 
veškeré třídy), ale část potřebnou hlavně pro popis a pochopení řešení problematiky vnořených 
transakcí. 
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Obrázek 5: Sekvenční diagram přijetí příchozí zprávy 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Na začátku metody “přijmi IncomingMessage” se provede volání “měla by začít transakce” nad 
objektem TransactionManager. V tento moment TransactionManager zavolá příkaz 
BEGIN TRANSACTION nad databází, neboť předtím nebyla žádná transakce započata, a vnitřně 
si uloží, že se jedná o nulté zanoření. Při dalším volání “měla by začít transakce”, které invokuje 
třída TicketFacade, TransactionManager nevolá nad databází žádný příkaz, neboť ví, že transakce 
již byla započata a je otevřeno nulté vnoření. Uloží si tedy, že bylo otevřeno další (prvé) vnoření. 
U dalšího volání “měla by začít transakce” třídou ThreadFacade se jedná o stejnou situaci, jen 
s rozdílem toho, že si TransactionManager uloží, že byla otevřeno zanoření druhého řádu. Při 
následných volání “měl by být proveden commit” třídami nejprve ThreadFacade a poté 
TicketFacade, TransactionManager také nevolá nad databází žádný příkaz, neboť ví, že jsou 
otevřeny virtuální vnořené transakce. Uzavře tedy vnoření druhého a poté vnoření prvního řádu. 
ThreadFacade dále dvakrát otevře a uzavře virtuální vnořenou transakci. Na konci metody “přijmi 
IncomingMessage” volanou nad objektem třídy IncomingMessageFacade se volá nad 
TransactionManagerem metoda “měl by být proveden commit”, jelikož stav otevřených 
virtuálních vnořených transakcí v TransactionManageru je v tento moment takový, že je otevřena 
jen transakce na nultém řádu, provede TransactionManager příkaz COMMIT do databáze. 

6.2.2 Implementace transakční mezivrstvy

Popsané řešení velmi elegantně implementuje knihovna Lightools\TransactionNesting popsaná 
v kapitole 4.2.4. Ta následující posloupnost řeší pomocí callbacků. 

1. Informace transakční vrstvě, že by měla začít transakce. 
2. Vykonávání příkazů vně transakce. 
3. Informace transakční vrstvě, že by měl být proveden commit či rollback. 

Třída TransactionManager představující onu transakční mezivrstvu má metodu transactional, 
která vyžaduje jako parametr právě one callback (konkrétně PHP pseudotyp callable, který 
představuje buď callback nebo také closure – anonymní funkci). Tento callback představuje 
samotné příkazy vně transakce. Metoda transactional nejprve provede volání “měla by začít 
transakce”, poté vykoná předaný callback. Jestliže se callback vykoná bez problémů, zavolá 
následně příkaz “měl by být vykonán commit”, pokud se ale z callbacku vyhodí výjímka, tak se 
v metodě transactional zachytí a zavolá se “měl by být vykonán rollback”. Metoda transactional 
pak vrací to, co vratí daný callback. Použití v kódu pak vypadá zjednodušeně jako v následující 
ukázce.  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public function acceptIncomingMessage(…): Action {  
    …  
    return $this->transactionManager->transactional(function () use (…) {  
       …  
       $this->ticketFacade->createTicket(…);  
       …  
       $this->threadFacade->addMissingContactsToThread(…);  
       …  
       $this->threadFacade->createEntryInThread(…);  
       …  
       $this->incomingMessageRepository->persist(…);  
       …  
       return $action;  
    });  
}

6.3 Propojení s aplikací Slack
V týmu, kterého jsem součástí používáme pro téměř veškerou vnitřní komunikaci aplikaci Slack. 
Tato webová služba nabízí také bohaté možnosti rozšíření. Samotná služba nabízí již hotové 
aplikace neboli rozšíření od vývojářů třetích stran. Je tak možné si k týmového účtu Slacku přidat 
již hotové propojení nebo rozšíření. Lze také vytvořit nové rozšíření, které bude dostupné pro 
všechny uživatele Slacku. Pro výběr takovýchto rozšíření nabízí Slack rozhraní ve stylu App 
Store. Další možnost je vytvořit vlastní napojení – Slack tuto možnost nazývá Custom 
Integration. V rámci Custom Integrations je několik možností rozšíření. 

– Incoming Webhooks – Umožňuje odesílání zpráv do Slacku v reálném čase v JSON 
formátu s podporou jednoduchého formátování zpráv. 

– Bots – Pro Slack je možné vytvořit bot-uživatelé, kteří naslouchají na nové zprávy a na 
základě jejich obsahu provádět jakoukoliv akci. Lze tedy vytvořit bot-uživatele, který 
bude interface pro jakoukoliv extérní službu. 

– Slash Commands – Slash příkazy jsou ve Slacku zprávy, které začínají lomítkem 
a následují příkazem a jeho argumenty. Jedná se o obdobu příkazové řádky. Pro Slack 
lze nadefinovat vlastní Slash příkazy, které komunikují s externí službou, která na tyto 
příkazy vrací Slacku, respektive uživateli či konverzaci ve Slacku odpověď. 

– Outgoing WebHooks – Jde o možnost napojení, které posílá data na dané URL externí 
aplikace. V komunikaci jsou jednotlivá odeslání vyvolány buď definovaným 
spouštěcím slovem na začátku zprávy nebo při zaslání zprávy do určitého 
komunikačního kanálu. 
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V rámci aplikace Headquarters je nejvhodnější propojení pomocí Incoming Webhooks a to tak, že 
aplikace bude členy týmu informovat o nových zprávách, úkolech a veškerém dění v rámci týmu. 
Toto napojení je ze strany Slacku realizováno pomocí jednoho unikátního URL, na které je možné 
zasílat pomocí HTTP/HTTPS protokolu požadavky s tělem ve formátu JSON s definovanou 
strukturou. V zasílaných datech je obsažen text zprávy, lze také uvést jméno uživatele, URL na 
jeho profilový obrázek a název komunikačního kanálu. Pokud tyto 3 parametry nejsou uvedeny, 
použijí se výchozí hodnoty podle definice konkrétního Incoming Webhook. 

Jak již bylo napsáno v kapitole 5.4.6, kód veškerého tohoto napojení je v namespace Slack. Třída, 
která realizuje celé propojení se jmenuje SlackSubscriber. Jedná se o třídu implementující 
rozhraní Subscriber z knihovny Kdyby\Events. Implementuje tak metodu getSubscribedEvents, 
která vrací identifikátory událostí, nad kterými třída naslouchá. Aby se do Slacku zasílaly zprávy 
informující tým o veškerých akcích provedených v aplikaci Headquarters, tak vrací tato metoda 
identifikátory veškerých možných akcí. Dále se v této třídě nachází metoda sendMessage, která 
pomocí na dané unikátní URL pro Incoming Webhook, zasílá HTTP protokolem jednotlivé 
zprávy. Tato metoda je tedy listener pro zaregistrované události.  

Text zprávy, který se do Slacku posílá je zjištěn přímo z entity Action představující záznam dané 
akce s vazbami na entity související s touto akcí. Entita akce umí vracet frázi (instanci třídy 
Phrase) jenž obsahuje text daného úkonu. Objekt Phrase je součást knihovny Kdyby\Translation, 
jde tedy o plně přeložitelný text. Díky možnostem objektu Phrase, lze objektu překladači předat 
i dynamické parametry. Je tak možné nadefinovat překladové fráze například takto: 

msgid "incomingMessage.accepted"  
msgstr "%initiatorName% přijal email '%incomingMessageSubject%' od 
%incomingMessageFromEmail%”

Tomuto řetězci jsou poté přidány parametry předané objektu Phrase objektem Action. Třída 
SlackSubscriber ještě před přeložením fráze získá hodnotu parametru initiatorName a ve frázi ji 
nahradí prázdnou hodnotou. Oddělí tedy jméno konatele dané akce od zbytku zprávy. Do služby 
Incoming Webhook aplikace Slacku pak pošle text zprávy i jméno uživatele odděleně. Díky 
tomuto umí Slack v zobrazení koverzace slučovat zprávy zaslané jedním uživatelem tak, jako je 
to zobrazeno na obrázku 6.  

!  

Obrázek 6: Zobrazení zpráv zaslaných do aplikace Slack 
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7. Závěr

Vytvořená webová aplikace Headquarters kombinuje jednotný komunikační kanál mezi klientem 
a týmem, helpdesk systém, systém pro správu úkolů v rámci týmu, systém pro správu 
a odsouhlašování klientských požadavků, a nabízí pohled na dění pro vedoucí pracovníky 
a ekonomické oddělení. Přináší tedy kombinaci funkcionalit, kterou nenabízel žádný jiný 
z popsaných systémů. 

Systém je navržen s důrazem na jeho architekturu, bezpečnost a možnost dalšího rozšiřování. 
Jelikož se jedná o vlastní řešení, tak velkou výhodou je snadná možnost jak zmíněného 
rozšířování, tak úprav dle budoucích potřeb týmu. Aplikace je také postavena na známých 
technologiích a navrhnuta dle daných architektonických stylů s použitím známých principů 
a návrhových vzorů, takže její následné rozšiřování mohou snadno převzít i případní další 
vývojáři. 

Aplikace je nasazena do reálného provozu a daří se ji naplňovat veškeré stanovené požadavky. 
Dle zkušeností z reálného použití lze říci, že velmi dobře zvládá i netriviální úkony jakým je 
například rozdělení obsahu příchozích emailových zpráv na část s odpovědí a část s citacemi. 
Systém obsahuje také napojení na komunikační nástroj Slack a v reálném čase tak informuje tým 
o veškerém dění. 

Mezi následná rozšíření systému může patřit například napojení na systém GitLab, které by 
k daným Issue v této službě vedlo v aplikaci Headquarters úkoly pro členy týmu. Další rozšíření 
může být podpora souborů, které by šly do komunikačních vláken přikládat jak přes webové 
rozhraní, tak pomocí emailů. V neposlední řadě by další rozšíření mohlo být vytvoření 
mechanismu pro kontrolu, zda byl odchozí email aplikace Headquarters klientem již přečten nebo 
nikoliv.  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Přílohy

A. CD nosič se zdrojovými kódy webové aplikace Headquarters, SQL scriptem pro 
vytvoření struktury databáze používané zmíněnou aplikaci, schématem této databáze 
vytvořeným v programu MySQLWorkbench, textem této práce ve formátu PDF 
a veškerými obrázky jenž jsou obsahem textové části práce.
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