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ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na návrh informačního systému pro správu 

aktualizací a novinek a jeho následnou realizaci formou webové aplikace s využitím 

technologií PHP a MySQL. V první části práce se zabývám popisem strukturovaného a 

objektově orientovaného přístupu k analýze a návrhu informačního systému. Další oddíly 

jsou pak věnovány analýze a návrhu konkrétního informačního systému a jeho následnou 

implementací.  
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ANNOTATION 

The thesis is focused on design of the new system for updates and news 

management and its consequent implementation with the PHP and MySQL technologies.  

In the first chapter I deal with description of structured and object oriented approach to 

system analysis and design. Following parts are intended for analysis and design of the 

information system itself and its implementation.  
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1 ÚVOD 

V dnešní uspěchané době neutuchajícího rozvoje vědy a techniky je přirozené, že 

mnohdy i nové a revoluční produkty se stávají již zanedlouho zastaralými. Toto nutí 

výrobce k neustálé inovaci jejich produktové základny. V případě elektronických přístrojů 

se tomu děje často formou aktualizací obslužného software. Vyrobením aktualizace 

software však ještě není proces u konce. V zájmu dobré pověsti a zákaznického komfortu 

je nutné, aby byly tyto aktualizace včas dodány zákazníkům, kteří si od distributorů 

produkt zakoupili. V této fázi je třeba právě systémů určených k distribuci takových 

aktualizací, přičemž je důležité dbát též na zabezpečení toho, aby se konkrétním 

zákazníkům dostala do ruky aktualizace právě té jejich aplikace. Zároveň je vhodné přístup 

k aktualizacím omezit lidem, kteří mají produkt zakoupen u jiné firmy, neboť by volným 

nabízením aktualizací ke stažení firma ztratila jistou konkurenční výhodu. 

Cílem mé práce tedy je vytvoření takového informačního systému, který 

zadavatelské firmě pomůže v distribuci aktualizací programových produktů, firmware 

přístrojů a novinek jejím zákazníkům. 

Vzhledem k struktuře zadání mé práce se budu nejdříve zabývat teoretickou 

stránkou analýzy a návrhu informačního systému a poté přistoupím k návrhu konkrétního 

produktu. Po dokončení návrhu celý proces završím implementací vytvořeného systému a 

zprovozněním na webu zadavatele.  
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2 PŘEHLED MOŽNOSTÍ ANALÝZY A PROJEKTOVÁNÍ IS 

V současné době se nejčastěji používají v zásadě dva druhy přístupů k analýze a 

návrhu informačních systémů – přístup strukturovaný a přístup objektově orientovaný.  

Strukturovaný přístup k analýze a projektování informačních systémů a jeho 

metody vychází z dlouhodobého vývoje jednotlivých metod analýzy a návrhu. Tento 

přístup se drží logiky strukturování postupu při analýze ale i samotného systému, který 

analyzujeme. Strukturalizace se tak stává, jak již její název napovídá, úhelným kamenem 

celé strukturně orientované analýzy a návrhu a jejím hlavním nástrojem pro zjednodušení 

složitých systémů. 

Často používanou technikou je modelování, jež umí systém převést do modelu, 

který reprezentuje funkci systému, ale v rámci úhlu pohledu jej zároveň zjednodušuje a 

omezuje analýzu na jistou pro nás vhodnou rozlišovací úroveň. Zároveň jsme modely 

schopni zobrazit vedle sebe jak původní stav systému, tak i jeho cílovou podobu, což nám 

usnadňuje řízení celého procesu postupu za vytyčeným cílem. Strukturovaný přístup je 

typický tím, že při modelovaní vytváříme zvlášť strukturu dat systému a datových toků a 

procesů.  

V oblasti strukturovaného přístupu se v historii vyvinuly mnohé metodické 

systémy určené k modelování informačních systémů, založené na datovém a funkčním 

modelování. Dnešní strukturně orientované systémy pro analýzu a návrh v sobě datovou a 

funkční stránku věci propojují a chápou je jako vzájemně se doplňující pohledy na 

projektovaný systém. Propojení datového a funkčního modelování poprvé kompletně 

zavedl v 80. letech minulého století Edward Yourdon (americký softwarový inženýr a 

průkopník analýzy a návrhu software). 

Se zavedením pojmu „objekt“ do systémové analýzy a projektování vyvstává 

v 90. letech minulého století nový pohled na systém a to objektově orientovaný. Tento si 

zachoval strukturování problémů a postupů, přidal však zcela nové aspekty spojené 

s nalézáním objektů v systému a chápe systém jako skupinu spolupracujících objektů. 

Objekt má pak definovány vlastní vlastnosti a provádí konkrétní operace. 

Na základě těchto možných přístupů jsou tvořeny různé metody, vyžívající 

jednoho nebo druhého přístupu popřípadě obou (hybridní metody).  
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2.1 Strukturovaný přístup 

Pojem „strukturovaný přístup“ odráží myšlenkový postup „strukturování“ jak 

postupu zkoumání dané problematiky, tak i předmětu, který zkoumáme. [3]  

Při analýze a návrhu informačního systému je potřeba vizualizovat dva úhly 

pohledu na systém – jednak procesy probíhající v systému a také data, jež se v systému 

vyskytují (jsou zde uchovávána nebo zde vznikají z dat vstupních). Pro tuto vizualizaci 

budeme využívat několik druhů modelů, přičemž datové toky a procesy vizualizujeme 

odděleně od dat.  Jako příklad dále uvádím některé modely, jež jsou součástí Yourdonovy 

strukturované metody, jelikož jsem se s nimi seznámil při výuce a v použité literatuře byly 

přehledně zpracovány. Výběr modelů používaných při návrhu informačního systému pak 

záleží na typu IS a developer si sám vybírá ty, které uplatní tak, aby získal vhodný podklad 

pro implementaci systému. 

2.1.1 Kontextový diagram 

Kontextový diagram je výchozím modelem při analýze informačního systému. 

Tento diagram znázorňuje chování systému na venek a jeho vztahy s vnějšími entitami. 

V této fázi analýzy ještě systém chápeme jako jediný velký proces a zobrazujeme pouze 

datové toky směřující do nebo ze systému a znázorňujeme tedy, kdo nebo co se systémem 

komunikuje a tedy i interaguje. Kontextový diagram patří ke konceptuální vrstvě 

informačního systému. V kontextovém diagramu můžeme používat následující strukturní 

elementy: 

P r o c e s y  

Je to množina činností, jež určitým záměrným způsobem převádí vstupní data na 

výstupní. V modelu se značí kruhem. 

V n ě j š í  e n t i t y  n e b o l i  t e r m i n á t o r y  

Vnější entita je takový zdroj nebo příjemce dat, který leží vně a není přímou 

součástí námi vyvíjeného informačního systému. Směrem z potažmo do terminátorů se 

realizují vstupy a výstupy systému V modelu se značí obdélníkem a má svůj jedinečný 

název umístěný uvnitř obdélníku. 
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D a t o v é  t o k y  

Datové toky znázorňují přesuny dat mezi analyzovaným systémem a výše 

zmíněnými terminátory. V modelu se značí šipkou. 

Ú l o ž i š t ě  d a t  

Úložiště dat je místo, kde jsou data skladována a poskytována k dalšímu použití. 

Požití toho prvku není pro kontextový diagram typické, ale je možné jej do toho diagramu 

zahrnout vzhledem k případné potřebě zdůraznění externího úložiště dat, které například 

vytvořil nějaký systém vně námi modelovaného nebo které je sice vytvořeno naším 

systémem, ale je sdíleno s jinými.  

 
Obrázek 2.1: Výřez kontextového diagramu 

2.1.2 Diagram datových toků 

Diagram datových toků (DFD – data flow diagram) zobrazuje chování systému 

z pohledu toho, odkud kam se jaká data přenáší, kde se mění a kam se kterým procesem 

ukládají. V tomto diagramu se dále zobrazují také jednotlivé procesy a jejich vzájemná 

návaznost. Jedná se vlastně o rozpracovaný kontextový diagram, který se na rozdíl od 

kontextového diagramu již zabývá strukturou systému samotného. Využívá také stejných 
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elementů s týmiž grafickými značkami a dále rozvíjí jejich vlastnosti a funkce. Součástí 

grafického zobrazení diagramu datových toků je také základní slovní popis jednotlivých 

prvků zobrazených v grafické části. 

P r o c e s y  

Procesy jsou činnosti, jež mají za úkol měnit vstupní data na data výstupní. Musí 

být vhodně pojmenované a číslované desetinným číslováním respektujícím jejich vzájemné 

postavení a hierarchii (začlenění podprocesů do procesů).  Neexistují procesy, jež by bez 

vstupních dat vytvářely data a stejně tak by v modelu neměly být procesy, do nichž data 

pouze vstupují.  

D a t o v é  t o k y  

Datové toky znázorňují pohyb dat v systému, využívání entit jednotlivými 

procesy systému a jejich propojení. Název datového toku musí kopírovat obsah dat daného 

datového toku, a pokud se v DFD vyskytují datové toky se stejným názvem, musí mít i 

stejnou strukturu. Datový tok, který směřuje z procesu do úložiště dat, reprezentuje 

modifikaci dat v úložišti daným procesem, oproti tomu datový tok vedoucí z úložiště do 

procesu vyjadřuje čtení dat z úložiště pro budoucí zpracování. 

Ú l o ž i š t ě  d a t  

Úložiště dat je pasivním prvkem DFD a modeluje tedy umístění dat, jež se 

v tomto prvku diagramu nemění a jsou zde jen zapisována nebo čtena a to pouze a 

výhradně za pomoci procesů. Existence úložiště je v systému nutná pro dlouhodobé 

ukládání uživatelem vyžadovaných dat nebo pro dočasné uložení mezivýsledků či hodnot 

proměnných potřebných pro určitou omezenou dobu k vykonávání procesů. Úložiště může 

být realizováno více způsoby – například databázemi, za pomoci session, soubory, či 

prostřednictvím složek nebo šanonů, přičemž každý z těchto způsobů má svá specifika a 

možnosti použití. Úložiště pojmenováváme s ohledem na data v něm uložená, můžeme 

však při volbě jména přihlédnout i k budoucí implementaci systému (složka archiv faktur, 

soubor zákazníci nebo databázová tabulka uživatelé). Úložiště dat zobrazujeme při 

strukturované dekompozici systému až na té rozlišovací úrovni, na které se vydělují 

procesy, jež z datového úložiště čtou nebo do něj zapisují obsah datových toků. 
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V n ě j š í  e n t i t y  

Vnější entity (terminátory) jsou prvky DFD, jež znázorňují příjemce či zdroje dat 

putujících z nebo do systému. V roli terminátorů vystupují například externí systémy nebo 

uživatelé. Datové toky vedoucí k terminátorům reprezentují rozhraní vyvíjeného systému. 

Vnější entity pojmenováváme tak, aby název vyjadřoval typ nebo místo výskytu vnějšího 

prvku. Přestože mohou být v realitě mezi vnějšími entitami nějaké vztahy (datové toky), 

při tvorbě diagramu datových toků je zanedbáváme. 

 
Obrázek 2.2: Diagram datových toků 

M i n i s p e c i f i k a c e  

Minispecifikace je popis algoritmu procesu pro transformaci vstupů na výstupy. 

Jedna minispecifikace přísluší každému elementárnímu procesu. Uživatelsky i analyticky 

srozumitelnou formou definuje  funkci elementárního procesu. Tvoří se prostřednictvím 

vývojového diagramu nebo strukturovaného jazyka (v našem případě strukturované 

češtiny), který je schopen postihnout potřebné větvení, cykly a podobně. 

Diagram datových toků tvoříme postupným dekomponováním předchozího stupně 

DFD. Na nulté rozlišovací úrovni DFD rozkládá systém pouze na několik (3-9) hlavních 

procesů provázaných příslušnými datovými toky. Při postupném zvyšování rozlišovací 
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úrovně v dalších DFD modelech dekomponujeme jednotlivé prvky diagramu na další dílčí 

prvky – proces se rozdělí na skupinu spolupracujících procesů, datový tok na skupinu 

datových toků přenášejících rozlišná data. Postupnou dekompozicí data flow diagramů 

vytváříme takzvanou hierarchii DFD. Systém dekomponuje tak dlouho, dokud 

nenalezneme elementární procesy systému, to je procesy, jejichž funkci (transformaci 

vstupů na výstupy) je možno popsat minispecifikací a na jejím základě je implementovat 

do systému. Na každé rozlišovací úrovni DFD by mělo být zobrazeno 3-9 procesů. Pokud 

je jich méně, znamená to pravděpodobně, že tato rozlišovací úroveň není vhodně zvolena a 

pokud je jich více, znesnadňuje to přehlednost modelu. 

2.1.3 Datový model 

Datový model je určen k definování entit, jejich atributů a vztahů mezi nimi. 

Zobrazení datového modelu se provádí především za pomoci ERD (entitně-relačního 

diagramu), který je schopen znázornit podrobnou strukturu dat. Při tvorbě ERD se 

setkáváme s novými pojmy, které dále v textu vysvětluji. 

E n t i t a  

Entita je jakýkoliv jasně definovatelný skutečný prvek v realitě, o kterém má 

smysl uchovávat data v nově vznikajícím systému. Může se jednat například o zákazníky, 

knihy, faktury nebo zaměstnance. 

A t r i b u t  

Atributy entity umožňují popsání vlastností příslušné entity, jež jsou dále 

konkretizovány hodnotou daného atributu. Entity mající stejné atributy (ne nutně jejich 

hodnoty) nazýváme množinou entit. Jeden druh atributu má mezi ostatními však výsadní 

postavení a specifickou funkci, nese totiž informaci určenou k identifikaci entity, 

takovému atributu se říká klíč. 

P r i m á r n í  k l í č  

Primární klíč je atribut určité množiny entit a jeho hodnota slouží k jednoznačné 

identifikaci entity. U každé entity může být takový atribut pouze jeden. V případě relace se 

primární klíč jedné množiny entit stává cizím klíčem druhé. 
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C i z í  k l í č  

Cizí klíč je takový atribut, jenž plní u jiné množiny entit funkci primárního klíče a 

používá se ke vzájemnému propojení entit mezi sebou vazbami. 

A l t e r n a t i v n í  k l í č  

Alternativní klíč je takový atribut, jehož hodnotu by bylo možné použít pro 

jednoznačnou identifikaci dané entity (jako primární klíč), ale při tvorbě systému jsme se 

rozhodli pro jiný primární klíč. 

R e l a c e  

Relace nám v datovém modelu určuje vztah mezi množinami entit. Při definici 

relace určujeme stupeň, kardinalitu a volitelnost relace. Stupeň relace určuje, mezi kolika 

množinami entit je daná relace definována (unární, binární,…), přičemž relace stupně tři a 

více převádíme na binární. Kardinalita relace nám říká, kolik entit jednotlivých množin 

entit se relace účastní. Rozlišujeme pak relace 1:1, 1:N, N:1 a M:N. Volitelnost vazby 

určuje, zda k entitě první množiny entit musí nebo nemusí existovat entita z druhé množiny 

entit. Dle volitelnosti tedy definujeme relaci povinnou a volitelnou. 

 

 
Obrázek 2.3: Entitně-relační diagram 
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S p e c i a l i z a c e  a  g e n e r a l i z a c e  m n o ž i n  e n t i t  

Pokud mají různé množiny entit společné určité atributy (obecné atributy), mohou 

společně tvořit nadřízenou entitu. Pokud má naopak množina entit určitý speciální atribut, 

jehož hodnota by byla vhodná pro rozdělení entit do skupin, mohou vzniknout podřízené 

množiny entit se stejnou hodnotou daného atributu. 

Při tvorbě ERD postupujeme v cyklech (iterativně) a to tak, že nejdříve vytváříme 

diagram na konceptuální, pak na technologické a nakonec na implementační úrovni 

podrobnosti. 

Při návrhu datového modelu dbáme též na normalitu množin entit. Nejdůležitější a 

většinou postačující jsou přitom první tři normální formy: atomičnost (nedělitelnost) 

atributů, každý atribut je závislý na celém primárním klíči, všechny neklíčové atributy jsou 

vzájemně nezávislé. 

Integrita dat musí být při návrhu ERD zajištěna ve všech třech svých směrech – ve 

směru doménové integrity (data vyhovují požadovaným pravidlům a datovým typům), 

integrity entity (každá entita z množiny entit musí být jednoznačně identifikovatelná 

pomocí primárního klíče) a referenční integrity (množiny entit jsou propojeny za pomoci 

primárních a cizích klíčů). 

P o s t u p  t v o r b y  d a t o v é h o  m o d e l u :  (volně podle [3]) 

• výběr nejdůležitějších množin entit, 

• určení atributů jednotlivých množin entit, 

• určení primárního klíče jednotlivých množin entit, 

• vyhledání vazeb (relací) mezi množinami entit, 

• zakreslení množin entit  a vazeb do ERD, 

• určení kardinality a volitelnosti vazeb, 

• odstranění zbytečných vztahů mezi entitami, 

• odstranění nadbytečných množin entit a atributů, 

• normalizace datového modelu, 
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• zaznamenání omezujících podmínek pro hodnoty atributů (integritní omezení), 

• kompletace hierarchie množin entit (generalizace a specializace, nadřízené a 

podřízené množiny entit); 

• ověření úplnosti datového modelu. 

2.1.4 Datový slovník 

Datový slovník (DD – data dictionary) popisuje všechny prvky, které jsme 

používali v dříve uvedených modelech. DD je významovým slovníkem množin entit, 

atributů, relací, datových toků a datových úložišť. Definice musí být srozumitelné a jasné. 

Musí zde být popsána struktura složených prvků, musí zde být specifikována integritní 

omezení. V některých případech je vhodné znázorňovat strukturu graficky, většinou si ale 

vystačíme například s tabulkou.   

2.2 Objektově orientovaný přístup 

Objektově orientovaný přístup historicky navazuje na starší přístup strukturovaný. 

Tento přístup se začíná pozvolna prosazovat do praxe na konci osmdesátých let minulého 

století. Základní specifikem tohoto přístupu je pohled na systém jako na vzájemně 

spolupracující objekty jakožto stavební kameny systému s definovanými atributy a 

operacemi, přičemž na atributy a operace je aplikován princip zapouzdření (encapsulace) v 

objektu. 

Vzhledem zavádění objektového přístupu do praxe více autory vznikalo mnoho 

metod, technik a nástrojů, což rozšíření využití spíše znesnadňovalo, bylo nasnadě 

zavedení jediné metody využívané všemi. První pokus o unifikovanou objektovou metodu 

s prostým názvem Unified Method publikovali Grady Booch a James Rubaugh v roce 

1995. Tato metoda byla po několika úpravách přejmenována na Unified Modeling 

Language (UML). UML je především grafický nástroj pro tvorbu modelů informačních 

systémů objektově orientovaným přístupem. Přes snahu o unifikaci však UML stále 

zůstává spíše doporučením než povinnou normou.  
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V dnešní době je UML nejrozšířenějším způsobem modelování systému 

objektově orientovanou technologií (OOT) a proto jsem se rozhodl při dalším popisu 

modelů pro OOT vycházet právě z některých jeho diagramů. 

2.2.1 Diagram případů užití 

Diagram případů užití (Use Case Diagram) je jednou z možností analýzy 

uživatelských požadavků. Za pomoci tohoto modelu jsme schopni definovat hranice 

systému, uživatele systému (a způsoby, jakým systém používají) a jaké funkce by systém 

měl nabízet. Stejně jako při strukturovaném přístupu získáváme v diagramu případů užití 

(ale i v dalších diagramech objektově orientovaného přístupu) nejdříve hrubé modely, které 

při dalších iteracích dále zpřesňujeme a prohlubujeme. Při tvorbě Use Case diagramu 

využíváme následující grafické prvky. 

P ř e d m ě t  

V modelu předmět (subjekt) vyjadřuje hranice systému a specifikuje také jeho 

název. Značí se obdélníkem. 

A c t o r  

Actor reprezentuje roli, kterou může přijímat jakákoliv entita vně systému, která 

se systémem přímo interaguje. Určuje kdo, nebo co z venčí používá systém a tak pomáhá 

definovat i systémové hranice. Při hledání takových rolí se zamyslíme nad tím, kdo 

používá systém, kdo ho spouští a vypíná, kdo ho spravuje, jaké jiné systémy využívají náš 

systém a kdo z něj čerpá nebo do něj vkládá informace. 

P ř í p a d  u ž i t í  

Případ užití (use case) definuje scénář, kterého se actor při použití systému drží.  

Případy užití jsou vždy iniciovány actorem a jejich odezvu může přijmout jak tentýž actor, 

tak i některý jiný či skupina actorů. Jeden actor může iniciovat libovolný počet případů 

užití. Popis případů užití vždy vychází z pohledu actora. Při hledání případů užití 

vycházíme ze seznamu všech actorů, přičemž se zamyslíme nad tím, jaké funkce bude 

postupně každý konkrétní actor od systému vyžadovat. 
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Use Case diagram nám nezobrazuje jen funkční požadavky na systém, ale 

definuje nám také podstatné okolí systému, jeho vstupy a výstupy. Tento diagram musí 

kromě své grafické podoby obsahovat také slovní popis jednotlivých scénářů, který 

zahrnuje určení inicializujícího a terminujícího actora, definici vstupních a výstupních 

podmínek a popis jednotlivých kroků směřujících k naplnění scénáře. 

G e n e r a l i z a c e  

Generalizovat (zobecňovat) můžeme v diagramu případů užití jak actory, tak i 

samotné případy užití. Tímto způsobem se dá model značně zjednodušit, pokud to logika 

daného systému umožňuje. Je možno vyjádřit například společné vlastnosti uživatelů a 

jejich postupnou specializaci proti směru generalizace. Každý generalizovaný actor nebo 

případ užití (předek, ancestor) má tedy vlastnosti společné všem prvkům vstupujícím do 

generalizace (potomci, descendants). Potomci use case generalizace přitom dědí, popřípadě 

přidávají si nové vlastnosti, ovšem vztahy a vstupně-výstupní podmínky již z principu 

generalizace mohou potlačovat. 

 

 
Obrázek 2.4: Generalizace uživatelů 
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Pokud jsou spolu případy užití logicky blízce souvislé, můžeme je umístit do 

skupiny, které říkáme balíček. Tomu dále pak můžeme specifikovat vlastnosti, které budou 

mít třídy, které se v něm nachází. 

Z a h r n o v á n í  a  r o z š i ř o v á n í  

Zahrnování (include) nám umožňuje v Use Case diagramu vyjádřit situaci, kdy 

více případů užití vždy sdílí nějaké v systému běžné chování. Aplikací rozšiřování případů 

užití (extend) vyjadřujeme, že konkrétní případ užití doplňujeme v případě splnění jisté 

podmínky další funkcí (dalším chováním), kterou původní případ užití neměl.  

 

 
Obrázek 2.5: Zahrnování způsobu užití 

 

 
Obrázek 2.6: Rozšiřování způsobu užití 
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Use Case diagram tedy nezobrazuje vnitřní stavy systému a jejich změny ani 

komunikaci actorů či funkční rozklad systému na subsystémy stejně jako jejich 

implementaci. Slouží tedy v zásadě pouze pro zobrazení vnějšího pohledu na systém a 

v budoucnu je zdrojem informací pro návrh uživatelského rozhraní nebo testování. 

2.2.2 Diagram tříd 

Diagram tříd (Class diagram) je základní diagramem UML určeným ke 

statickému popisu systému. Pomocí toho diagramu je možno definovat objekty v systému, 

jejich vlastnosti a rozdělení do tříd. Hotový diagram představuje tedy síť tříd propojených 

asociacemi. 

O b j e k t  

Objekty jsou definovány jako prvky s mající určité vlastnosti dané atributy, stav 

daný jejich hodnotami a chování, které je určeno operacemi objektu. Operace objektu 

mohou ke své specifikaci využívat dotazu na stav objektu, takže se hodnoty atributů 

podílejí nepřímo též a chování objektu. Objekt zapouzdřuje data (encapsulation), což 

znamená, že k hodnotám atributů je možno přistupovat pouze skrz operace daného objektu.  

Atributy i operace mohou být buď viditelné (public – označení +), neviditelné (private – 

označení -), viditelné v rámci nadtřídy (protected – označení #) nebo viditelné v rámci 

balíčku (označení ~). Každý objekt má své unikátní jméno a je instancí nějaké třídy, která 

určuje jeho atributy a operace, přičemž hodnoty atributů se liší objekt od objektu. Některé 

atributy jsou pro daný objekt konstantní, jiné je možno v průběhu fungování systému měnit 

za pomocí příslušných operací. 

T ř í d a  

Třída (Class) je množina objektů majících stejnou sadu atributů a operací. Třída 

se může považovat za jakousi předlohou pro tvorbu jednotlivých objektů. Některé skupiny 

tříd je možno vzhledem k jejich atributům a operacím podobně jako při generalizaci 

případů použití v Use Case diagramu zobecnit a vytvořit k nim tímto způsobem nadtřídu. 

Procesem graduálního zobecňování jednotlivých skupin tříd získáme hierarchii tříd. Třída 

tak vždy dědí operace a atributy nadtřídy a k nim si přidává své vlastní specifické operace 

a atributy. Opačným procesem ke generalizaci je specializace, prostřednictvím které 
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hledáním shodných vlastností skupin objektů jedné třídy definujeme podtřídy. Při 

maximálním stupni specializace již nalézáme konkrétní objekty. Třída, pro kterou 

nenalezneme žádné konkrétní objekty, se nazývá abstraktní třídou. S fenoménem 

Generalizace je spojena vlastnostmi potlačení operací a polymorfismu. Potlačení operací 

(override) umožňuje podtřídě přepisovat operace, které zdědila.  Provádí se to tak, že 

podtřída znovu definuje operaci s tímž názvem. Při polymorfismu má každá třída vlastní 

implementaci dané operace. Konkrétní objekt vyvolá stejnou funkci jiným způsobem.  

V a z b y  a  a s o c i a c e  

Objekty mohou posílat zprávy jiným objektům. Vytvářejí se tak vztahy, kterým 

říkáme vazby (Links). Takové vazby znázorňujeme přímkou nebo křivkou a doplňujeme je 

výstižným názvem asociace popřípadě rolí obou stran. Prostřednictvím zpráv se spouští 

operace cílových objektů. Logický směr vazby může být volitelně v diagramu vyznačen 

šipkou, pokud je definovatelný.  

Stejně jako je objekt instancí třídy, je vazba instancí asociace. Jsou-li definovány 

vazby mezi objekty dvou tříd, je mezi těmito třídami definována asociace. Pokud se 

v asociaci vyskytují další atributy a operace, definujeme asociační třídu, jež je schopna 

uchovávat data, která nepřísluší ani jedné z asociovaných tříd. 

 
Obrázek 2.7: Asociační třída 

Pokud definujeme omezení, tykající se toho, kolik objektů jedné třídy může mít 

vazbu s kolika objekty třídy druhé, hovoříme o násobnosti.  

Tabulka 2.1: Eásobnost v diagramu tříd 

0..1 žádný nebo jeden 

1 přesně jeden 

0..* žádný nebo několik 

1..* jeden nebo několik 

1..8 jeden až osm 
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Mimo klasických binárních asociací se třídy mohou asociovat také samy se sebou, 

pak definujeme reflexivní asociaci (unární), můžeme narazit také na ternární (tři třídy) a 

asociace vyšších řádů. Asociace třetího a vyššího řádu se obdobně jako vztahy množin 

entit třetího a vyššího řádu v strukturovaném přístupu převádí na binární. 

Speciálním druhem asociace je agregace. Prostřednictvím agregace vyjadřujeme 

situaci, kdy je více tříd volně asociováno s jednou třídou vyjadřující celek zmíněných částí. 

Třídy vstupující do asociace si však i v případě zrušení asociace zachovávají své vlastnosti. 

Agregované komponenty jsou tedy relativně nezávislé a asociovány jsou volitelně. 

Asociaci značíme křivkou s šipkou u komponenty a s prázdným kosočtvercem u celku, ke 

kterému komponenta náleží. 

 
Obrázek 2.8: Agregace 

Těsným druhem agregace tříd je kompozice. Třídy jsou v kompozici tehdy, pokud 

jsou silně asociovány do nějakého celku (kompozice) a v případě disagregace (zrušení 

agregace) kompozice jednotlivé komponenty ztrácejí svůj smysl. Jsou tedy existenčně 

závislé na celku kompozice. Kompozici znázorňujeme křivkou s šipkou u komponenty a 

s vyplněným kosočtvercem u celku, ke kterému komponenta náleží. 

 
Obrázek 2.9: Kompozice 

Nejslabším druhem asociace je závislost. V případě, že změnou v objektu jedné 

třídy dojde ke změně objektu třídy druhé, je druhá třída závislá (dependentní) na třídě 

první. Existují tři druhy závislosti: 

• Použití – závislá třída (klient) využívá služby nabízené třídou, na niž závisí 

(dodavatel). Použití se realizuje způsobem: 

o užití (klient využívá dodavatele k implementaci svého chování), 

o volání (klientská operace vyvolá operaci dodavatele), 

o parametru (dodavatel je parametrem klientské operace), 
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o zaslání (klientská operace posílá zprávu dodavatele dalšímu cíli). 

o instancizace (klient je instancí dodavatele). 

• Abstrakce – dochází k posunu v abstrakci, dodavatel je abstraktnější než klient. 

Vyskytují se tyto typy abstrakcí: 

o stopa (klient a dodavatel se vyvíjí podle stejného plánu, ale nalézají se 

v rozdílných fázích vývoje), 

o nahrazení (klient může za chodu nahradit dodavatele, pokud mají určité 

běžné vlastnosti – užívá v prostředí, které nepodporuje specializaci a 

generalizaci), 

o vylepšení (klient představuje kompletnější specifikaci dodavatele), 

o odvození (klient je odvozen od dodavatele, přičemž je logicky 

redundantní, ale zobrazujeme ho z implementačních důvodů). 

• Povolení – dodavatel klientovi zajišťuje určitý druh povolení k přístupu ke 

svému obsahu. 

o přístup (veřejné dodavatelské atributy jsou přidány mezi soukromé 

atributy klienta), 

o import (veřejné dodavatelské atributy jsou přidány mezi veřejné atributy 

klienta)  

o povolení (klientský má přístup k dodavatelským atributům bez ohledu 

na deklarovanou viditelnost) 

R o z h r a n í  

Rozhraní (interface) specifikuje sestavu veřejných operací třídy. Z takovéto 

sestavy vytvoříme třídu, která nebude mít žádné atributy, ale jen operace. Takto nově 

vzniklou třídu můžeme později využít i pro jiné třídy. Za pomoci této třídy oddělena 

funkční specifikace od své implementace. Vztah mezi třídou a jejím rozhraním nazýváme 

realizací. 

D o p o r u č e n ý  p o s t u p  t v o r b y  d i a g r a m u  t ř í d :  (volně podle [3] 

• identifikace základních objektů a tříd; 
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o Pomocí analýzy rozhovorů s uživateli, studia dokumentací a předpisů, 

pozorování činnosti uživatelů či brainstormingem na téma funkce 

systému získáme kandidáty pro použití v diagramu tříd: podstatná jména 

jako názvy tříd a objektů, slovesa jako názvy operací a asociací.  

o Z takto vzniklé skupiny nápadů na třídy postupně vyloučíme nevhodné 

prvky, jako jsou: 

� redundantní, irelevantní nebo vágní třídy, 

� třídy, které by měly být spíše atributy, 

� třídy, které by měly být spíše role objektů téže třídy, 

� třídy, které by měly být spíše stavem objetu, než samostatnou 

třídou. 

• příprava slovníku dat; 

o Slovník dat slouží jako dokumentace k vyvíjenému informačnímu 

systému, obsahuje například popisy tříd a asociací. 

• určení asociací a agregací; 

o Kandidáty na asociace hledáme v množině sloves.  

o Z množiny kandidátů vyloučíme: 

� irelevantní asociace, 

� akce, které nevyjadřují vztah mezi dvěma třídami, ale spíše 

událost v jedné ze tříd, 

� ternární asociace a asociace vyšších řádů, které se snažíme 

převést na binární, 

� asociace, které se dají odvodit z jiných asociací. 

• určení atributů tříd resp. asociací; 

o Jsou definovány podstatnými a přídavnými jmény. 

o Vyloučíme atributy, které by měly být spíše třídami. 

• vytvoření hierarchie tříd; 
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o Na již vytvořené třídy aplikujeme principy generalizace a specializace. 

• ověření úplnosti modelu; 

o Prověříme právě sestavený model z hlediska toho, zda odpovídá na 

všechny požadované dotazy nebo jestli nedělá něco příliš složitě, ač by 

to šlo jednodušeji.  

• upřesňování modelu iteracemi; 

o Při prvotní tvorbě modelu vytváříme jen hrubou kostru modelu, který 

déle zpřesňujeme, později definujeme například násobnosti u asociací a 

agregací, doplňujeme atributy. 

• seskupení tříd do modulů. 

o Hotový model dále pro přehlednost rozdělíme podle logické souvislosti 

do modulů a definujeme modulové rozhraní. 

2.2.3 Stavový diagram 

Stavový diagram (State Machine Diagram) vyjadřuje množinu stavů, ve kterých 

se mohou jednotlivé objekty nacházet, podmínky jednotlivých přechodů mezi stavy, 

počáteční a koncový stav (nebo koncové stavy) objektů. Počáteční a koncový stav se 

považují za pseudostavy, nejde totiž o skutečné stavy, ale pouze o vyjádření počátku a 

konce životního cyklu objektu. Stavový diagram je dynamickým modelem znázorňujícím 

činnosti jednotlivých objektů v dílčích zobrazeních a tím nepřímo chování celého systému. 

V jednom zobrazení jsou však zobrazeny stavy pouze jednoho konkrétního objektu. Stav 

objektu znázorňujeme obdélníkem s kulatými rohy. 

S t a v o v é  v e l i č i n y  

Všechny stavy objektu jsou definovány hodnotami atributů, které jsou zvány 

stavovými proměnnými. Podle stupně podrobnosti, s jakými jsme schopni určit hodnotu 

stavové proměnné, můžeme definovat více či méně stavů objektu.  

Č i n n o s t i  
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S konkrétním stavem jsou také spojeny určité činnosti. Činnosti typu vstup se 

provádějí při vstupu objektu do tohoto stavu, činnosti typu výstup se provádí, když objekt 

daný stav opouští a činnosti typu provádění se provádějí, zatímco je objekt v daném stavu. 

P ř e c h o d   

Přechod je proces změny jednoho stavu na druhý. K tomu, aby nastal přechod, je 

nutný výskyt spouštěcí události (signálu) nebo k němu dojde v důsledku procesů 

probíhajících v objektu (bez spouštěcí události). K přechodu mezi stavy může dojít také 

důsledkem strážní podmínky, tj. po uplynutí stanoveného času. I při přechodech mohou 

probíhat činnosti. Přechody mezi stavy se označují šipkou. 

 
Obrázek 2.10: Stavový diagram 

P o d s t a v y  

Při zvýšení stupně podrobnosti, s jakými jsme schopni určit hodnotu stavové 

proměnné a nárůstu množství možných stavů, se nám z jednoho stavu může vyštěpit 

několik podstavů. Sekvenční podstavy objektu jsou stavy, ve kterých se objekt postupně 

nachází. Oproti tomu jako paralelní podstavy definujeme takové stavy, při kterých může 

systém z hlediska různých stavových veličin příslušet k různým stavům současně. Stav, 

který se rozkládá na podstavy, se nazývá složeným a stavu, který není možno rozložit, se 

říká elementární.  

U k l á d a n ý  s t a v  

V některých systémech můžeme z objektu zjistit, v jakém stavu se nacházel před 

tím, než přešel do aktuálního stavu. Pokud je možno zjistit pouze poslední opuštěný stav, 

říkáme o ukládaném stavu, že je mělký a pokud si objekt pamatuje všechny systémy, 

nazýváme ukládání stavu hlubokým.  

D o p o r u č e n ý  p o s t u p  t v o r b y  s t a v o v é h o  d i a g r a m u  

• Stanovíme stavové veličiny, 
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• stanovíme hodnoty stavových veličin příslušející konkrétním stavům, 

• popíšeme jednotlivé stavy objektu, 

• určíme přechody mezi stavy, 

• najdeme spouštěcí události pro přechody, 

• popíšeme činnosti probíhající ve stavech i při přechodech. 

2.2.4 Sekvenční diagram 

Sekvenční diagram dynamický model, který nám popisuje komunikaci 

jednotlivých objektů v čase, dynamicky nám též zobrazuje spolupráci objektů s jinými 

objekty v okolí a identifikujeme v něm události (zprávy), které si objekty mezi sebou 

posílají.  

Při tvorbě sekvenčního diagramu vycházíme ze slovních scénářů Use Case 

diagramu (sekvenční diagram/y totiž bezprostředně navazuje na jeden konkrétní případ 

užití) a Class diagramu. V průběhu tvorby sekvenčního diagramu můžeme nalézat další 

třídy, jež bude nutno doplnit do Class diagramu. Na sekvenční diagram se můžeme dívat ze 

dvou směrů. Směrem zleva doprava vidíme přehled jednotlivých objektů, které se 

sekvence účastní. Při pohledu shoda dolů sledujeme časovou osu od primárních událostí až 

po konec celé sekvence. 

U d á l o s t i  

Zúčastněné objekty v průběhu sekvence mezi sebou pojí události neboli zprávy. 

Rozlišujeme zprávy jednoduché, které předávají řízení z objektu na objekt, zprávy 

synchronní, které vyžadují ověření a do té doby zasílající objekt v činnosti nepokračuje, 

zprávy asynchronní, které na potvrzení nevyčkávají. Pokud objekt v průběhu sekvence 

zasílá zprávu sám sobě, hovoříme o rekurzi.  

L i f e l i n e s  

Každému zúčastněnému objektu v diagramu přísluší jedna životačára (Lifeline). 

Je to tenká čárkovaná vertikála vycházející z obdélníku s názvem objektu, jemuž přísluší. 

Období, kdy je daný objekt zapojen do sekvence se znázorňuje obdélníčkem ležícím na 
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čáře. Pokud chceme zobrazit v diagramu objekt ve více jeho stavech, přísluší každému 

jeho stavu jedna životačára. 

2.2.5 Diagram činností 

Diagram činností (Aktivity Diagram) je objektově orientovanou formou 

vývojového diagramu, zobrazuje sekvence kroků, rozhodování a větvení při provádění 

procesů v systému. Diagram je zaměřen na popis přechodů mezi stavy, které jsme si 

definovali ve stavovém diagramu. Uzly v tomto grafu zastupují operace a činnosti a hrany 

reprezentují postupnou návaznost těchto činností.  

R o z h o d o v á n í  

Dochází-li v některém bodu diagramu činností k rozhodování mezi možnými 

alternativami, můžeme toto zobrazit za pomoci dvou hran vycházejících z téhož uzlu nebo 

(podobně jako u vývojového diagramu) vmezeřeným uzlem tvaru kosočtverce, ve kterém 

dochází k samotnému větvení. 

S y n c h r o n i z a č n í  č á r y  

To, že v systému probíhají určité činnosti souběžně, zobrazujeme v diagramu za 

pomoci synchronizační čáry, což je horizontální čára spojující aktivity se současným 

začátkem.  

Pokud do diagramu tříd začleníme objekty jako úseky diagramu činností, můžeme 

definovat role jednotlivých začleněných objektů v konkrétním procesu. Tento druh 

diagramu pak vypovídá mimo jiné o zodpovědnosti jednotlivých objektů za dílčí části 

procesu. 

2.3 Popis provádění analýzy a návrhu IS 

V této fázi jsme se již seznámili s nástroji pro modelování nově vznikajícího 

systému. Na tento přehled navazuje popis, jak vytvářet informační systém s využitím výše 

uvedených nástrojů. Analýzou systému rozumíme zejména sběr informací potřebných 

k vývoji systému a práci s těmito informacemi. Prostřednictvím analýzy dojdeme 
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k poznání o tom, jak systém musí pracovat, jaké funkce a úkoly musí plnit, či jací uživatelé 

s ním budou pracovat, k čemu jej budou využívat a podobně.  

Vzhledem ke složitosti reálných systémů je vhodné analýzu provádět iteračně 

s postupným zpřesňováním požadavků a prohlubováním povědomí o podsystémech ve 

vyvíjeném systému. Tímto postupem vznikají v zásadě dvě úrovně analýzy – hrubá a 

detailní.  

Při analýze často vycházíme z výchozího stavu, což znamená, že analyzujeme 

stávající systém, který je zaveden v dané firmě, podniku nebo instituci. Ze stávajícího 

systému pak vychází také návrh nové koncepce zpracování procesní logiky provozní 

technologie včetně zapracování návrhů uživatelů na vylepšení a řešení analytikem 

identifikovaných problémů stávajícího systému. 

2.3.1 Metody a přístup k získávání informací o budoucím systému 

K získávání informací o požadavcích kladených na nový systém můžeme využít 

metody pro sběr požadavků přímou interakcí s uživateli, seznámením se s předmětem 

problému, který má systém řešit nebo srovnáním s existujícími systémy. Na základě toho 

definuje Kajzar [3] tyto konkrétní metody: 

• rozhovory s uživateli (kladení otázek uživatelům ohledně funkcí systému a 

dokumentace jejich odpovědí s následným porozuměním interakce uživatelů 

s budoucím systémem – nutná orientace analytika v daném oboru), 

• studium předpisů a dokumentace týkající se procesů spojených s procesní 

logikou ve firmě, 

• pozorování uživatelů při práci (analytik sleduje podnikové procesy při běžné 

praxi a výsledky srovnává s informacemi získanými předchozími metodami, 

porovnává to, co uživatelé o své práci říkají s tím, co skutečně dělají), 

• dotazník (druh nepřímého rozhovoru s uživateli s možností získání velkého 

množství informací od mnoha uživatelů v krátkém čase), 

• studium seznamu problémů, návrhů změn, 
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• porovnání s podobnými existujícími systémy (i relativně odlišné systémy 

mohou obsahovat inspirující prvky), 

• setkání uživatelů (hromadné workshopy uživatelů daného systému, možnost 

využití brainstormingu). 

Na získávání informací o novém systému se však můžeme podívat mimo definice 

metod i ze strany přístupu k provádění analýzy. V takovém případě se zamýšlíme nad 

funkcemi systému rozdělenými do skupin: 

• podle organizačních celků firmy,  

• v závislosti na informačních tocích reagujících na vstup do systému respektive 

na informačních tocích předcházejících výstupu ze systému,  

• podle objektů shromažďovaných informací (faktury, objednávky, formuláře), 

• na základě procesů probíhajících v podniku. 

Výběrem z předchozích metod a přístupů s analytik sestaví vlastní plán k analýze 

systému, který má být nově projektován nebo vylepšen. 

2.3.2 Specifikace požadavků na systém 

Specifikace požadavků je jedním z nejdůležitějších prvků ve vývoji systému. 

Pomáhá analytikovi určit podobu budoucího systému a zároveň je naplnění těchto 

požadavků jistým jasným měřítkem úspěšnosti finálního řešení systému. Požadavky jsou 

na systém kladeny ze strany rozsahu řešení (definice hranic systému), požadovaných 

funkcí systému, dat, která má systém zvládnout zpracovat, podmínek činností v reálném 

provozu (výkon, zabezpečení) či spolupráce s externími systémy. Systémový analytik musí 

být schopen získané požadavky kladené na systém nejen akceptovat, ale nepřesné 

požadavky se zadavatelem společně transformovat, jelikož zadavatel často hned nevyjádří 

jasně, co od systému očekává. 

F u n k č n í  a  n e f u n k č n í  p o ž a d a v k y  

Požadavky, které se týkají přímo funkcí, jež systém zajišťuje, se nazývají funkční. 

Požadavky, které zahrnují omezení kladená na systém, podmínky, implementační, 



Bc. Jiří Švub: Vytvoření IS pro správu novinek a aktualizací programových produktů 

2009                                                                                                                                  25 

bezpečnostní nebo legislativní požadavky, které nejsou přímo spojeny s funkcemi systému, 

se nazývají nefunkční. 

U ž i v a t e l s k é  a  s y s t é m o v é  p o ž a d a v k y  

Analytik zjišťuje jak uživatelské požadavky, tak i požadavky systémové. 

Uživatelské požadavky se týkají toho, co má systém provádět a k čemu má sloužit, zatímco 

systémové požadavky se týkají spíše toho, jak bude systémem zajištěno naplnění 

uživatelských požadavků. Při definici těchto požadavků se musí dbát na to, aby do 

uživatelských požadavků nezasahovala implementační prvky. 

K a t a l o g  p o ž a d a v k ů  n a  s y s t é m  

Získané požadavky na systém jsou zaznamenávány především v katalogu 

požadavků na systém. Požadavky zde zapisujeme spolu se všemi informacemi, které budou 

při dalším zpracování požadavků zapotřebí, jako je jednoznačná identifikace požadavku, 

slovní popis, druh požadavku podle funkčnosti, od koho požadavek vzešel, priorita 

požadavku 

2.3.3 Hrubá analýza a návrh 

 Hrubá analýza a návrh si klade za cíl vytvoření hrubého návrhu řešení 

informačního systému, posouzení proveditelnosti tohoto návrhu, odhaduje se při ní 

ekonomická efektivnost řešení a specifikují se možná rizika vyplývající z navrženého 

řešení. Analytik při hrubé analýze dospěje postupně k povědomí o základních funkcích 

navrhovaného systému, jeho struktuře a cílech, jež má naplňovat. Jsou vytvořeny základní 

modely struktury a funkcí systému, definovány prvky a vazby (v systému i vazby z okolí). 

Při hrubé analýze a návrhu systému: 

• definujeme cíle navrhovaného systému, 

• definujeme hranice systému, 

• identifikujeme uživatele systému, 

• navrhujeme hlavní funkční celky systému, 

• vytváříme seznam událostí, na které systém reaguje, 
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• odhadujeme budoucí kvantitu dat v systému, 

• uvažujeme o hardwarovém řešení (architektuře), 

• zvažujeme možnost vytvoření prototypu. 

Při hrubé analýze a návrhu vytváříme základní úroveň modelů datových struktur 

(entitně-relační diagram nebo diagram tříd) a funkčních modelů (kontextový diagram či 

Use Case diagram). 

2.3.4 Detailní analýza a návrh 

Po provedení hrubé analýzy a návrhu informačního systému a vytvoření katalogu 

požadavků přichází na řadu detailní analýza a návrh systému. Detailní analýza a návrh je 

pak mostem mezi dosavadní prací a počátkem implementace systému, prohlubuje a 

zpodrobňuje tedy poznání systému. Za cíl si klade dokončení modelů hrubě 

rozpracovaných v předchozí fázi na úroveň přijatelnou pro implementaci funkcí systému a 

detailní popsání vnějších vazeb systému. Modely by v této fázi analýzy a návrhu už měly 

zahrnovat kompletní schéma a popis funkcí systému a jeho datových struktur, návrh 

programové struktury systému, kvantifikaci systému, či hardwarovou studii systému. 

F u n k č n í  a  d a t o v é  m o d e l y  

Pro funkční popis systému se v této fázi používá Data Flow diagram popřípadě 

Use Case diagram s dalšími objektově orientovanými dynamickými modely. K popisu 

datových struktur uvnitř systému se využije Entity Relationship diagram nebo diagram tříd. 

Při definici datových struktur se již věnujeme problému normality dat v systému. 

Využíváme-li při analýze a návrhu hybridního přístupu, musíme se zde zabývat také 

definicí objektově – relačního mapování. 

N á v r h  p r o g r a m o v é  s t r u k t u r y  

Při detailní analýze a návrhu analytik spolupracuje s programátorem na návrhu 

programové struktury. Programová struktura definuje rozdělení funkcí systému do modulů 

systému, které v systému budou realizovat požadované funkce, návrhy formulářů, 

obrazovek a tiskových výstupů a programové zabezpečení systému. 
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3 NÁVRH LOGICKÉ STRUKTURY IS PRO SPRÁVU 

NOVINEK A AKTUALIZACÍ 

3.1 Specifikace požadavků zadavatele na systém 

Při definici požadavků byly zadavatelem vzneseny nároky na funkce systému, 

které jsem zpracoval do přehledné tabulky požadavků. Některé z požadavků, to je ty, které 

přímo ovlivňují funkce a možnosti systému, jsou nazývány jako funkční, jiné požadavky, 

jež vyjadřují omezení kladená na systém, jsou označeny jako nefunkční. Zadavatel také 

definoval některé požadavky, které nejsou nezbytné, ale jejich přítomnost by mohla být 

přínosem. Takové požadavky nejsou na rozdíl od ostatních označeny jako „nutné“. 

 

Tabulka 3.1: Požadavky na systém 

 Popis Typ Priorita 

1 Informuje zákazníky o nových aktualizacích Funkční Nutné 

2 Informuje zákazníky o novinkách v systému či v nabídce Funkční  

3 Umožňuje přidávat, odebírat a upravovat zákazníky Funkční Nutné 

4 Umožňuje přidávat a odebírat produkty Funkční Nutné 

5 Umožňuje vkládat a odebírat aktualizace Funkční Nutné 

6 Soubory aktualizací budou na server ukládány ručně přes FTP Nefunkční Nutné 

7 Umožňuje vkládat a odebírat novinky Funkční  

8 Umožňuje zákazníkům stahovat příslušné aktualizace Funkční Nutné 

9 Zákazníci při stahování neuvidí umístění souboru na serveru Funkční Nutné 

10 Přihlášení zákazníků bude při přihlášení logováno včetně IP Funkční Nutné 

11 Systém bude přístupný skrz www rozhraní  Nefunkční Nutné 

12 Systém bude využívat technologie MySQL a PHP Nefunkční Nutné 

13 Systém bude kompatibilní se všemi prohlížeči www Nefunkční  

14 Záloha databáze bude prováděna do souboru csv Nefunkční Nutné 

15 Webové rozhraní bude provedeno ve firemních barvách a stylu Nefunkční Nutné 

16 Zákaznická část bude v anglickém jazyce Nefunkční Nutné 

3.1.1 Typy uživatelů 

V systému se budou pohybovat v zásadě dva druhy uživatelů – zákazník a 

administrátor. Zákazník bude mít právo prohlížet a stahovat aktualizace produktů, které si 
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zakoupil (které mu byly přiděleny administrátorem). Administrátor má právo zadávat, 

měnit a číst data zákazníků, produktů, aktualizací, novinek a uskutečněných obchodů. 

Může dále číst záznam o přístupech jednotlivých zákazníků k systému. 

3.2 Hrubá analýza a návrh 

3.2.1 Cíle řešení 

Cílem je vytvoření systému, který bude schopen evidovat (tj. ukládat, zobrazovat 

a upravovat) data o zákaznících, produktech, aktualizacích, novinkách a uskutečněných 

obchodech. Systém má dále pro účely pozdější analýzy evidovat jednotlivé přístupy 

zákazníků k systému včetně adresy IP, z které bylo přistupováno. Především má tento 

systém ale umožňovat přístup zákazníků k aktualizacím produktů, které si zakoupili. 

3.2.2 Kontextový diagram 
 

Kontextový diagram jsem zpracoval s využitím nástroje CASE Studio2. Definoval 

jsem v něm dva terminátory – zákazníka a administrátora a zobrazil datové toky, kterými 

se systémem interagují.  

 
Obrázek 3.1: Kontextový diagram 
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3.3 Detailní analýza a návrh 

3.3.1 Popis funkcí systému 

Funkce systému jsem se rozhodl popsat za pomoci diagramu datových toků. Při 

tvorbě diagramu datových toků jsem vycházel z kontextového diagramu. Systém jsem 

dekomponoval do šesti hlavních podprocesů, které jsem nazval správa zákazníků, správa 

produktů, správa uskutečněných obchodů, správa aktualizací, správa novinek a správa 

přístupů, které budou zabezpečovat funkce spojené s jednotlivými podsystémy. Při analýze 

hlavního procesu jsem nalezl další dříve skryté datové toky mezi nově definovanými 

podprocesy, které byly do diagramu rovněž zakresleny. Tímto jsem vytvořil Data Flow 

diagram nulté rozlišovací úrovně.  

 
Obrázek 3.2: Diagram datových toků nulté úrovně 

 

Další analýzou dílčích podsystémů jsem získal diagramy datových toků první 

rozlišovací úrovně, které jsou již v systému tohoto rozsahu dostatečným podkladem 

k implementaci požadovaných funkcí. 
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Obrázek 3.3: DFD první úrovně - Správa zákazníků 

 

 

 
Obrázek 3.4: DFD první úrovně - Správa produktů 
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Obrázek 3.5: DFD první úrovně - Správa uskutečněných obchodů 

 

 

 
Obrázek 3.6: DFD první úrovně - Správa aktualizací 
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Obrázek 3.7: DFD první úrovně - Správa novinek 

 

 
Obrázek 3.8: DFD první úrovně - Správa přihlášení 

3.3.2 Popis datových struktur systému 

Jako podklad pro budoucí tvorbu databáze a jejich tabulek jsem zvolil model 

ERD. K jeho vytvoření jsem použil nástroj CASE Studio2. Při tvorbě diagramu jsem 

v systému odhalil šest množin entit – aktualizace, produkty, zákazníci, uskutečněné 

obchody, přístupy a novinky. Poslední jmenovaná skupina entit byla po prozkoumání 
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shledána relativně autonomní částí systému, která není přímo provázána s jinými 

množinami entit. Data v ní uložená obsahují nadpis a text novinky, která byla odeslána 

zákazníkům na email a posléze můžou být využita k zobrazení na stránkách zadavatele 

komukoliv bez omezení. Do svého ERD jsem ji zahrnul proto, že se datový sklad 

NOVINKY zapojuje do procesů uvnitř systému. 

 
Obrázek 3.9: Entitně relační diagram systému 

Dále uvádím tabulky s výpisem atributů jednotlivých množin entit a popisem 

jejich vlastností včetně datových typů, možnosti jejich nulovosti a jedinečnosti. 

 

 
Tabulka 3.2: Atributy tabulky aktualizace 

Klíč Název atributu Datový typ Nenulový Unikátní 

PK id_aktualizace Smallint ANO ANO 

PFK id_produktu Smallint ANO NE 

 popis Text NE NE 

 datum Date ANO NE 

 cesta Char ANO NE 

 nazev_souboru Char ANO NE 
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Tabulka 3.3: Atributy tabulky novinky 

Klíč Název atributu Datový typ Nenulový Unikátní 

PK id_novinky Smallint ANO ANO 

 datum Date ANO NE 

 nadpis Char NE NE 

 text Text NE NE 

 
 

 

Tabulka 3.4: Atributy tabulky pristupy 
Klíč Název atributu Datový typ Nenulový Unikátní 

PK id_pristupu Integer ANO ANO 

 datum Date ANO NE 

 ip Char ANO NE 

 hostname Char ANO NE 

PFK id_zakaznika Smallint ANO NE 

 

 

 

Tabulka 3.5: Atributy tabulky produkty 
Klíč Název atributu Datový typ Nenulový Unikátní 

PK id_produktu Smallint ANO ANO 

 nazev Char ANO NE 

 popis Text NE NE 

 
 

 

Tabulka 3.6: Atributy tabulky uskutecneny_obchod 
Klíč Název atributu Datový typ Nenulový Unikátní 

PK id_obchodu Smallint ANO ANO 

PFK id_zakaznika Smallint ANO NE 

PFK id_produktu Smallint ANO NE 

 



Bc. Jiří Švub: Vytvoření IS pro správu novinek a aktualizací programových produktů 

2009                                                                                                                                  35 

Tabulka 3.7: Atributy tabulky zakaznici 
Klíč Název atributu Datový typ Nenulový Unikátní 

PK id_zakaznika Smallint ANO ANO 

 prijmeni Char ANO NE 

 jmeno Char ANO NE 

 ulice Char NE NE 

 cp Smallint NE NE 

 mesto Char NE NE 

 psc Char NE NE 

 telefon Char NE NE 

 email Char ANO ANO 

 login Char ANO ANO 

 heslo Char ANO NE 

 poznamka Text NE NE 
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4 VYTVOŘENÍ VLASTNÍ WEBOVÉ APLIKACE PRO 

SPRÁVU NOVINEK A AKTUALIZACÍ PROGRAMOVÝCH 

PRODUKTŮ 

4.1 Technologie použité pro tvorbu IS 

S ohledem na požadavky zadavatele nebylo třeba rozhodovat se, jaké technologie 

pro implementaci systému využít. Zadavatel již má vlastní hosting na webovém serveru, 

který umožňuje využití technologií PHP a MySQL v hostovaných webových aplikacích. 

Tato konfigurace je v dnešní době nejčastější a nejvíce používaná. 

 
Obrázek 4.1: Schéma zpracování skriptu PHP 

4.1.1 MySQL 

MySQL je multiplatformní databázový systém, vytvořený švédskou firmou 

MySQL AB. Tento systém využívá takzvané dvojí licencování, takže se v nabídce můžeme 
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setkat jako s neplacenou, tak i s placenou verzí systému, které se liší zejména přístupem 

k uživatelské podpoře.  

Databázový systém MySQL je relační databázový systém typu „Database 

management system“.  Databáze jsou v tomto systému tvořeny jednou či více tabulkami. 

Sloupce (pole) mají jméno a definovaný příslušný datový typ. Řádky odpovídají 

jednotlivým záznamům. S databází MySQL se pracuje pomocí dotazů deklarativního 

programovacího jazyka SQL (Structured Query Language). 

4.1.2 PHP 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptovací programovací jazyk 

zabudovaný na straně serveru navrhnutý k tvorbě dynamických internetových stránek. PHP 

je také k dispozici zdarma. Ač je PHP relativně jednoduchý, ke svému účelu plně dostačuje 

a navíc si zachovává rychlost odezvy a jednoduchost s robustností jazyka i skriptovacího 

jádra. 

Za pomoci jazyka PHP se generuje například kód HTML (Hypertext Markup 

Language), který je dále zpřístupněn přes HTTP (Hypertext Transfer Protokol) server 

klientům a interpretován webovým prohlížečem. Tento způsob využití PHP jsem zvolil i já 

při vytváření webové aplikace. 

4.2 Definování tabulek v MySQL databázi 

V databázi MySQL jsem vytvořil tabulky vycházející z datové analýzy systému 

(ERD). K vytvoření tabulek jsem využil nástroj „MySQL administrace“, který je dostupný 

přes rozhraní serveru, na kterém výsledný systém běží. Tímto jsem se vyhnul nutnosti 

vytvářet dotazy pro tvorbu tabulek ručně a aplikovat je pomocí PHP skriptů. Při tvorbě 

jsem definoval názvy tabulek, jejich atributy a příslušné datové typy těchto atributů.  

4.3 Tvorba PHP skriptů 

Ve chvíli, kdy mám vytvořenu databázi s potřebnými tabulkami, mohu již začít 

vytvářet programový kód procesů, které budou s danými tabulkami spolupracovat. 

K tvorbě PHP skriptů jsem využil nástroje EasyEclipse for PHP, který napomáhá 
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správnému sestavování syntaxe jazyka PHP i HTML za pomoci vestavěných knihoven a 

zároveň kontroluje konzistenci kódu mezi více soubory téhož projektu.  

4.3.1 Zapisování do databáze, změna a mazání údajů 

K tomu, abychom mohli využívat databázi, ji musíme naplnit daty, a proto jsem 

nejdříve začal s implementací subsystémů, které mají za úkol ukládat data do 

předvytvořených tabulek v databázi a tato data upravovat i mazat. 

Přidání nového zákazníka do databáze se provádí prostřednictvím následujícího 

formuláře. Data do něj zadaná jsou dále zpracována PHP skriptem, který prověří, zda 

zadaný login není již některému zákazníkovi přidělen, pokud je login volný, jsou data 

zobrazena pro kontrolu správnosti a po kontrole dat zadávající osobou jsou zapsána do 

tabulky „zakaznici“. 

 
Obrázek 4.2: Formulář přidání zákazníka 

Výpis zákazníků je sestavou obsahující všechny atributy v přehledné tabulce 

doplněné tlačítky pro úpravu dat zákazníka nebo jeho smazání z databáze. Výpisy dat jsem 

umístil z důvodu jejich velikosti do přílohy. 
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Správa produktů se pak provádí obdobně jako správa zákazníků s přihlédnutím 

k menšímu počtu atributů a nepotřebě prověřování využití loginu. 

Formulář pro vkládání uskutečněného obchodu si již vybíráme za pomocí dvou 

polí umožňujících volbu z dostupných zákazníků a produktů. Toto je realizováno 

prostřednictvím vstupu typu select, který se plní za pomoci skriptu údaji z databáze 

zákazníků a produktů. 

 
Obrázek 4.3: Formulář přidání uskutečněného obchodu 

 
Zdrojový kód 1: Generování obsahu vstupu typu select 

Vkládání aktualizace má svá specifikum v tom, že mimo již dříve využitého 

vyplňování textových polí daty, či výběru generovaného prvku select musí zasloužit o 

vytvoření cesty k souboru s aktualizací a jména samotného souboru a zároveň umožňuje 

dát podnět k odeslání informačního emailu zákazníkům (viz dále v kapitole 4.3.4). 

Všechny soubory aktualizací téhož produktu musí pak být na serveru uloženy v též složce, 

přičemž jejich jméno vychází z data umístění aktualizace do systému. 

 
Zdrojový kód 2: Určení cesty a názvu souboru aktualizace 

 

<select name="id_produktu"> 
<? 
$sql2 = "SELECT * FROM produkty ORDER BY nazev"; 
$result2 = mysql_query($sql2); 
while($data2 = MySQL_Fetch_Array($result2)) 

{ 
echo "<option value=\"" . $data2['id_produktu'] . "\">" . 
$data2['nazev'] . "</option>"; 

     } 
 ?> 
</select> 

  $datum2 = Date("d-m-y", Time()); 
  $nazev_souboru="$datum2.zip"; 
  $cesta="administrance/aktualizace/soubory/$id_produktu/"; 
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S možností odesláni emailu je na tom podobně také podsystém zabezpečující 

správu novinek. Je zde pouze ten rozdíl, že novinky se posílají všem evidovaným 

zákazníkům. Podsystému pro správu přístupů je naopak umožněno pouze číst data zapsaná 

jiným skriptem (při přihlašování zákazníků - viz dále kapitola řízení přístupu 

k zákaznickému rozhraní).  

4.3.2 Zabezpečení stahování souborů aktualizací 

Vzhledem k tomu, že si zadavatel přál provést stahování aktualizací takovou 

formou, která by stahujícím zákazníkům neumožňovala vidět přímé umístění souboru ve 

stromové struktuře serveru, rozhodl jsem se toto zabezpečit formou načtení souboru 

skriptem z konkrétního umístění na serveru a jeho následné předání zákazníkovu prohlížeči 

a za pomoci hlavičkové funkce přidělit skriptu typ nuceného stažení (force download) 

souboru. Zákazník si tak nemůže zkopírovat přímý link pro stažení souboru, čímž byl 

zadavatelův požadavek naplněn. 

 
Zdrojový kód 3: Zpřístupnění souboru aktualizace 

4.3.3 Export dat 

Pro požadovaný export dat do souboru jsem vytvořil skript, který načte názvy 

sloupců z konkrétní tabulky, postupně je ukládá do proměnné, jednotlivé názvy odděluje 

středníkem a pak následně k této proměnné řetězí hodnoty atributů nacházejících se 

v řádcích tabulky konkrétní databázové tabulky jeden po druhém oddělené středníky. 

Skript pak vytvoří jednoznačné jméno souboru ve tvaru export-jménotabulky_rok-měsíc-

den_hodina-minuta.csv. Prohlížeč je poté skriptem opět přinucen ke stažení vytvořeného 

souboru obdobně, jako tomu bylo u realizace stahování aktualizací. Uživatel má v této fázi 

možnost vybrat si místo pro uložení exportního souboru a po uložení souboru CSV je již 

export u konce. 

header("Content-Description: File Transfer"); 
header("Content-Type: application/force-download"); 
header("Content-Disposition: attachment; filename=$nazev_souboru"); 
 
readfile ($cesta.$nazev_souboru); 
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Obrázek 4.4: Odezva prohlížeče na skript exportu dat 

 

 
Zdrojový kód 4: Export dat z tabulek do CSV 

 

4.3.4 Odesílání informačních emailů po přidání aktualizace a novinky 

Při přidání nové aktualizace nebo novinky do systému si zadavatel přál odesílat 

tuto informaci také zákazníkům na jejich emailové adresy. Pro tento účel jsem využil 

jednoduchou funkci mail. Přitom jsem zvláštní pozornost musel věnovat sestavení 

seznamu adresátů a nesměl jsem opomenout též vytvořit hlavičku emailu, která je důležitá 

definici adresy odesílatele, kódování textu emailu, adresu případě nedoručitelnosti zprávy a 

adresu pro odpověď. 

$result = mysql_query("SHOW COLUMNS FROM ".$table.""); 
$i = 0; 
if (mysql_num_rows($result) > 0) 
 { 
  while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) 
   { 
    $csv_output .= $row['Field']."; "; 
    $i++; 
   } 
 } 
$csv_output .= "\n"; 
$values = mysql_query("SELECT * FROM ".$table.""); 
while ($rowr = mysql_fetch_row($values)) 
 { 
  for ($j=0;$j<$i;$j++) 
   { 
    $csv_output .= $rowr[$j]."; "; 
   } 
  $csv_output .= "\n"; 
 } 
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Zdrojový kód 5: Generování seznamu adresátů 

4.3.5 Řízení přístupu k administračnímu rozhraní 

Pro řízení přístupu k administrační části jsem se rozhodl využít metody zahrnující 

nastavení souboru htaccess a htpsswd na serveru. Při pokusu o přístup do složky, ve které 

je umístěna část systému zodpovědná za administrační funkce, je člověk vyzván k zadání 

uživatelského jména a hesla. Tato výzva je generována automaticky serverem bez nutnosti 

programování skriptu pro autorizaci návštěvníka. Ke změně přihlašovacího jména a hesla 

se však musí zasahovat do souboru htaccess, což ovšem v případě jednoho administrátora 

systému neklade žádnou velkou překážku. Vzhledem k tomu, že není nutné dělit práva 

administrátorů a při přihlášení administrátora není třeba logovat jeho přístup, jeví se tato 

metoda jako vhodná. 

 
Obrázek 4.5: Okno pro přihlášení do administrace 

//zjišťuji seznam emailů zákazníků tohoto produktu do parametru "$to" 
$vysledek=mysql_query("select * from uskutecneny_obchod where 
`id_produktu` = '$id_produktu'"); 
 
$i=0; 
while ($zapis=mysql_fetch_array($vysledek)) 
 { 
  $id_zakaznika=$zapis["id_zakaznika"]; 
  $vysledek2=mysql_query("select * from zakaznici where 
`id_zakaznika` = '$id_zakaznika'"); 
  $zapis2=mysql_fetch_array($vysledek2); 
  if ($i>0) 
   { 
    $to=$to.",".$zapis2["email"]; 
   } 
   else 
    { 
     $to=$zapis2["email"]; 
    } 
  $i++; 
 } 



Bc. Jiří Švub: Vytvoření IS pro správu novinek a aktualizací programových produktů 

2009                                                                                                                                  43 

4.3.6 Řízení přístupu k zákaznickému rozhraní 

V případě zákaznického rozhraní jsem se rozhodl autorizaci vyřešit za pomoci 

přihlašovacích jmen a hesel umístěných v databázi. Toto je zde výhodné obzvláště proto, 

že zákazníků bude k systému přistupovat větší množství a každý z nich bude mít odlišná 

práva týkající se zobrazování a možností stahování softwarových aktualizací.  

Své přidělené uživatelské jméno a heslo zadá zákazník do formuláře na titulní 

straně, odkud po odeslání putuje do skriptu, který provede porovnání hesla s heslem 

v databázi a v případě shody označí zákazníka jako ověřeného a zároveň zapíše do tabulky 

pristupy záznam o přístupu konkrétního zákazníka. Pro účely systému je kladný výsledek 

ověření uživatele uložen spolu s id přihlášeného uživatele do proměnné v session, což je 

služba umožňující přechovávat proměnné a poskytovat je ostatním skriptům. 

 

 

4.4 Grafický design vytvořeného informačního systému 

Při tvorbě webové aplikace jsem se nemusel nijak výrazně zabývat designováním 

výsledného produktu, jelikož mi zadavatelem bylo relativně přesně určeno, jak má 

výsledný sytém vypadat a byla mi poskytnuta určitá šablona vzhledu v podobě souboru 

CSS (kaskádových stylů), loga firmy a podobně. 

$vysledek=mysql_query("select * from zakaznici where `login` = '$login'"); 
$radku=mysql_num_rows($vysledek); 
// Je-li login v databázi přítomen, zjistíme příslušné heslo,jméno a příjmení 
if ($radku!=0) 
 { 
  $zapis=mysql_fetch_array($vysledek); 
  $heslo_z_databaze=$zapis["heslo"]; 
     } 
//Je-li heslo shodné s heslem z databáze a nenulové, zákazník je přihlášen 
if ($heslo AND $heslo==$heslo_z_databaze) 
   { 
    session_start(); 
      header("Cache-control: private"); 
      $_SESSION["user_is_logged"] = 1; 
      $_SESSION["id_zakaznika"] = $zapis["id_zakaznika"]; 
      $datum = Date("j/m/Y H:i:s", Time()); 
      $ip=gethostbyname($REMOTE_ADDR); 
      $hostname=gethostbyaddr($REMOTE_ADDR); 
      //Přihlášení je logováno 
      $vysledek=mysql_query("insert into pristupy (id_zakaznika, datum, ip, 
hostname) values ('".$zapis["id_zakaznika"]."','$datum','$ip','$hostname')"); 
      header("Location: indexxx.php"); 
      exit; 
   } 

Zdrojový kód 6: Autorizace zákazníka 
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5 ZÁVĚR 

Moje diplomová práce si kladla za cíl především vytvoření informačního systému 

pro správu novinek a aktualizací programových produktů firmy MTA Plus Ostrava.  

Součástí zadání však bylo i vytvoření přehledu možností analýzy a projektování 

informačních systémů. V první části jsem se proto věnoval specifikaci vybraných modelů 

využívaných k analýze a projektování systému, které náleží dvěma hlavním přístupům 

k analýze a projektování – strukturovanému a objektově orientovanému. Na základě tohoto 

přehledu jsem si pak ujasnil, obecné principy a podstatu používaných modelů jakožto 

pracovních nástrojů, což jsem následně mohl využít v další části své práce. 

Po teoretické části práce, která měla spíše rešeršní charakter, jsem přešel k návrhu 

logické struktury konkrétního informačního systému určeného pro distribuci aktualizací 

a novinek. Nejdříve jsem se zabýval ve spolupráci se zadavatelem specifikací požadavků 

na budoucí systém. Ujasnili jsme si jak funkční požadavky, tak i omezení, která budou na 

systém a jeho implementaci kladena ze strany zadavatele či dostupných technických 

prostředků k realizaci. Vzhledem k požadovanému rozsahu systému a nutnosti využítí 

relační databáze jsem se rozhodl pro strukturovaný přístup k modelování systému. Na 

základě vznesených požadavků jsme definovali cíle systému. Poté jsem navrhl logickou 

strukturu systému včetně jeho funkční a datové specifikace. 

Po dokončení návrhu jsem již byl schopen přejít k samotné implementaci 

navrhovaného systému. Na základě vytvořených modelů jsem navrhl databázi 

v databázovém systému MySQL a skripty jazyka PHP, které zabezpečují zadavatelem 

požadované funkce systému. 

Při zpracovávání diplomové práce jsem si ověřil nejen znalosti a dovednosti 

analýzy a projektování systémů získané při studiu na vysoké škole, ale zároveň jsem byl 

nucen hledat způsoby navázání na návrh systému jeho vlastní implementací. Vyzkoušel 

jsem si tak široké spektrum činností vedoucích ke vzniku konečného produktu, který ale 

v praxi často vytváří celý tým specialistů. 

Závěrem mohu prohlásit, že zadání bylo v průběhu diplomové práce splněno 

v plném rozsahu a všechny jeho body byly splněny. 
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Titulní strana zákaznického rozhraní – nepřihlášeno 

 

 

 



Bc. Jiří Švub: Vytvoření IS pro správu novinek a aktualizací programových produktů 

2009                                                                                                                                  49 

Titulní strana zákaznického rozhraní – přihlášeno 
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Administrační rozhraní – výpis aktualizací 

 


