
VŠB - Technická univerzita Ostrava  
  Fakulta elektrotechniky a informatiky  

Katedra informatiky   
  
  
  

 

 

 
 
  

Informační systém pro normování 
pomocí technologie Oracle TopLink  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

2010                      Bc. Quynh Trang Dao 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prohlášení:  
Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně. Uvedla jsem všechny literární 
prameny a publikace, ze kterých jsem čerpala.  
 

V Ostravě, dne 30. 4. 2010       ……………………………. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
Velmi ráda bych poděkovala a vyslovila uznání všem, kteří mi pomáhali při vzniku této práce. 
Především Ing. Emilii Šeptákové, vedoucí mé diplomové práce za trpělivé vedení a množství cenných 
rad. 
  



Abstrakt 
Ve strojním průmyslu dochází neustále k modernizaci a využití nových informačních technologií. 
Stále však zůstává mnoho odvětví zpracováno v nedostatečné kvalitě do elektronické podoby. Jednou 
z nich je správa normovaných údajů a jejich možná přenositelnost. Tato diplomová práce se zabývá 
vývojem nového informačního systému, starající se o správu normativů a normovaných postupů. Celá 
aplikace je postavená nad databází Oracle. Vyvíjena je v programovacím jazyce Java za použití 
persistentní vrstvy Oracle TopLink. Cílem této práce je pochopení technologie Oracle TopLink a jeho 
praktické využití při vývoji výsledného softwarového produktu podle požadavků zákazníka. 
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Abstract 
On the mechanical engineering field, there has been nonstop of advances in new studies and the uses 
of new information technologies. But yet, the problem of poor electronic performance still remains 
with two critical features: the poor data-management and the lack of portability. This thesis describes 
the developments of the new Information System to assist in norm-managements and normative 
processes. The whole application was built on Oracle database and developed in Java using Persistent 
layer Oracle TopLink. The purpose of this thesis is the understand Oracle TopLink technology and its 
practical usages in developing software according to customers' requirements. 
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1 Úvod 
Z mnohaletých zkušeností ve strojírenském průmyslu postupně vznikaly sborníky normativních údajů 
obsahující data s časovými normami pro různé technické práce (například pro opravárenské, 
údržbářské, montážní, manipulační a další). Norma definuje dohodnutý (závazný) předpis nebo 
stanovenou míru, vyjadřující vlastnost, určitý děj, spotřebu činitelů výroby nebo jejich vzájemnou 
závislost. Pracovní normy představují soubor všech předpisů, určujících, jakým způsobem se má určitá 
práce hospodárně vykonávat, jaká kvalifikace je k jejímu provedení zapotřebí a kolik pracovního času 
je za určitých podmínek třeba k jejímu vykonání [5]. 

Pomocí těchto dat se zrychluje a zjednodušuje práce normovače při tvorbě pracovních postupů 
s dostatečnou přesností výsledné normy. Normativní údaje jsou sestaveny do tabulek, kde každý 
časový prvek je vyjádřen svým jedinečným kódem. Časové údaje jsou uvedeny v minutách a platí pro 
činnost vykonávanou jedním pracovníkem s danou kvalifikací. 

Cílem této diplomové práce je vytvořit informační systém pro správu normativů a jejich praktické 
využití při tvorbě normovaných postupů. Opírá se o přesná data z reálného života, která jsou 
shromažďovány řadu let. Využití tohoto systému lze použít v řadě firem, pohybujících se ve strojním 
průmyslu, které potřebují pro výrobní činnost definovat přesně dané časové údaje, vycházející 
z předchozích praktických zkušeností. Specifikace požadavků a analýza systému je popsána 
v kapitolách 2 a 3.  

Aplikace bude vytvořena nad databázovým systémem Oracle. Ten poslouží pro správu a evidenci dat. 
Samotný IS bude vyvinut pomocí programovacího jazyka Java. Návrh implementace je popsán 
v kapitole 4.  

Oracle TopLink poslouží jako persistentní vrstva mezi databází a aplikací. Tato technologie je zde 
stručně popsána a je jí věnována samotná kapitola 5. 

Hlavním účelem této diplomové je pochopení technologie Oracle TopLink a její praktické využití při 
tvorbě softwarového produktu. Není účelem vytvořit kompletní dílo, ale kvalitní základ, pro jeho 
finální dokončení podle specifikovaných požadavků koncového zákazníka. Ukázky z výsledné 
aplikace jsou v kapitole 6. 
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2 Specifikace požadavků  
Následující kapitola se zabývá specifikací požadavků pro IS Normativy. Obsahuje stručné zadání 
a popis, co se od tohoto systému očekává. V poslední části jsou popsány nefunkční požadavky, ve 
kterých jsou upřesněny použité technologie při tvorbě softwaru a požadavky na hardware.  

2.1 Funkční požadavky 
Účelem vytvoření tohoto systému je nahrazení stávajícího a nevyhovujícího systému, který se zabývá 
evidencí normativů a jejich využití pro normování ve strojírenství. Ten je v dnešní době již zastaralý a 
díky nemožnosti spravovat jednotlivé normativy také neefektivní. Nový systém by měl s daty pracovat 
se zaměřením na větší efektivitu, přehlednost a znovupoužitelnost při tvorbě normativů a 
normovaných postupů. 

Hlavním úkolem IS je možnost efektivní evidování (vytváření a editace) normativů ze sborníku 
normativů. Normativní údaje jsou dle druhu činnosti sestaveny do speciálních tabulek (viz. Tabulka 
1). Každý časový prvek je vyjádřen svým jedinečným kódem, který se skládá ze tří různých kódů (kód 
tabulky a dvou kódů kritérií), a je uveden v minutách. Tyto normativy lze dále použít pro tvorbu 
postupů. Ty je možné opět různým způsobem spravovat a následně exportovat do externích souborů. 
Tím vznikne kompletní správa nad všemi normovanými daty. 

Základem postupu jsou jednotlivé položky postupu. Tyto položky lze vytvářet jak ručně, tak 
z definovaných tabulek normativů, nebo z již existujících postupů. Pro každou položku lze určit její 
časový typ (tzv. normovatelný čas): 

• čas práce  
o čas jednotkové práce (tA1) 
o čas dávkové práce (tB1)  
o čas směnové práce (tC1)) 

• čas obecně nutných přestávek  
o čas obecně nutných přestávek v průběhu jednotkové práce (tA2) 
o čas obecně nutných přestávek v průběhu dávkové práce (tB2)  
o čas obecně nutných přestávek směnových (tC2) 

• čas podmínečně nutných přestávek 
o čas podmínečně nutných jednotkových přestávek (tA3) 
o čas podmínečně nutných dávkových přestávek (tB3) 
o čas podmínečně nutných směnových přestávek (tC3) 

IS bude obsahovat jednoduchou správu uživatelů a jejich oprávnění. V systému bude moci pracovat 
pouze autorizovaný uživatel z důvodu zabezpečení dat. Každému uživateli půjde přiřadit určitá role, 
která bude zpřístupňovat definovanou funkcionalitu systému. 

Systém je určen jak pro malé, tak i velké podniky, které vyžadují práci s normativy a které do dnešní 
doby musely používat buď ruční výpočet, nebo zastaralý a neefektní nástroj, ve kterém nejdou 
normativy editovat, ale pouze využívat pevně dané časy. 

Zde je ukázka z části tabulky normativu pro šroubová spojení (viz Tabulka 1). V podobném stylu jsou 
základní data pro tvorbu normativů, se kterými bude IS pracovat. 
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ŠS N Šroubová spojení 

Kód  M - montáž D - demontáž 

  Průměr šroubu [mm]  Průměr šroubu [mm] 
Provedení Nástroj Stupeň volnosti  Stupeň volnosti  
  08  20  36  64  80  08  20  36  64  80  
  120°  90°  90°  60° 45°  120° 90°  90°  60° 45° 

A  

RU,SK  0,42  0,50  1,11 1,82  2,27  0,52 0,84 1,14  1,79  2,28  
SR  0,48  0,59     0,45 0,63    
SK  0,93  1,6  2,25 3,89  5,28  0,94 1,64 2,28  3,8  5,39  
NK  0,67  1,07     0,66 1,11    
RA  0,62  0,99     0,63 1,03    

B  

RU,SK  1,20  1,76  2,17 4,18  5,17  1,26 1,90 2,30  4,14  5,40  
SK  2,58  3,96  5,86 8,83  13,34 2,64 4,20 6,00  9,60  13,66 
NK  1,88  2,82     1,85 3,00    
RA  1,64  2,61     1,71 2,74    

C  
RU,SK  0,65  0,93  1,15 1,97  2,44  0,62 1,13 1,18  2,02  2,48  
SK  1,06  1,73  2,49 3,84  5,45  1,03 1,73 2,49  3,89  5,59  

Tabulka 1:  Příklad normativu 

Následující tabulka funkcí IS obsahuje stručný seznam základních funkcí systému.  

Událost Akce Aktér 
Přihlásit se do systému Přihlášení do systému Správce, Normovač, Uživatel 
Změnit heslo Změna hesla Správce, Normovač, Uživatel 
Přidat uživatele Nový uživatel Správce 
Editovat uživatele Editace uživatele Správce 
Smazat uživatele Smazání uživatele Správce 
Přidat skupinu Nová skupina Správce 
Editovat skupinu Editace skupiny Správce 
Smazat skupinu Smazání skupiny Správce 
Nastavit oprávnění Nastavení oprávnění Správce 
Vložit normativ Nový normativ Správce, Normovač 
Editovat normativ Editace normativu Správce, Normovač 
Smazat normativ Smazání normativu Správce, Normovač 
Vyhledat normativ Vyhledání normativu Správce, Normovač, Uživatel 
Vytvořit postup Vytvoření postupu Správce, Normovač 
Editovat postup Editace postupu Správce, Normovač 
Smazat postup Smazání postupu Správce, Normovač 
Vyhledat postup Vyhledání postupu Správce, Normovač, Uživatel 
Exportovat postup Export postupu Správce, Normovač, Uživatel 

Tabulka 2: Tabulka funkcí IS 
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V systému jsou standardně nastaveny tři základní uživatelské skupiny (uživatelské role), které lze 
rozšířit o vlastní (viz. Tabulka 3). Správce systému tak může jednotlivým uživatelům nastavit 
libovolná oprávnění přiřazením určité role.  

Název Popis Role 
Správce Správce systému Přidat uživatele 

Editovat/smazat uživatele 
Přidělovat oprávnění 
Přidat normativy 
Editovat/smazat normativy 
Přidat postupy 
Editovat/smazat postupy 

Normovač Správce normativů Přidat normativy 
Editovat/smazat normativy 
Přidat postupy 
Editovat/smazat postupy 

Uživatel Běžný uživatel Přidat postupy 
Editovat/smazat postupy 

Tabulka 3: Aktéři 

2.2 Nefunkční požadavky 
Systém bude samostatně spustitelná aplikace s přístupem na centrální databázi Oracle 10g. Vyvíjena 
bude v programovacím jazyce Java a za pomoci persistentní vrstvy TopLink. Databázový server by 
měl mít rychlou odezvu a měl by být přístupný z každého počítače daného intranetu. 

2.2.1 Rozmístění 

Vzhledem k tomu, že je systém samostatně spustitelná aplikace, bude vždy spuštěn u každého klienta, 
s připojením na centrální databázi 

 
Obrázek 1: Client – database 

Klient může být jakýkoliv osobní počítač s připojením do sítě, ve které se nalézá databázový server. 
Jediným požadavkem je OS Windows XP, Vista, Windows 7. Další podmínkou pro běh IS na straně 
klienta je instalace Javy JRE na klientském počítači.  
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Databáze musí být nainstalována na server s přístupem z lokální sítě. Minimálně specifikace tohoto 
serveru jsou popsány v kapitole 4.3.2. Požadavkem je spolehlivost a výkon. 

2.2.2 Kapacita a výkon 

Architektura systému je navržena tak, aby systém splňoval tyto požadavky: 
• Kapacity: 

o Počet najednou pracujících lidí z databází: max. 50 
o Počet registrovaných uživatelů: 100 a více  
o Počet správců systému: max. 10 

• Výkon: 
o Rychlost připojení do databáze: max. 2s 
o Rychlost vyhledávání normativů a postupů: max. 2s 

2.2.3 Kvalita 

Na systém jsou kladeny tyto požadavky z pohledu kvality a jakosti: 
• Spolehlivost, dostupnost: 

o Systém by měl být schopný napojit se do databáze 24/7 
o Databáze bude zálohovat data v předem daných hodinách a intervalech 
o Databáze bude nepřístupná pouze v době zálohování dat nebo při servisních pracích 

na databázovém serveru 
• Nápověda: 

o Systém bude obsahovat externí manuál pro práci s IS 
• Přenositelnost: 

o Systém musí být funkční na jakékoliv platformě s OS Windows XP a vyšší 
• Bezpečnost: 

o Systém bude vyžadovat autorizaci uživatele 
o Každý uživatel bude mít své vlastní unikátní přihlašovací jméno (login) a heslo 
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3 Analýza 
Tato kapitola se zabývá analýzou celého systému. V první části bude popsána datová analýza IS 
a návrh datových struktur pro potřeby výsledného IS. Funkční analýza popisuje základní chování 
a funkcionalitu z pohledu uživatele, který se systémem pracuje. 

3.1 Datová analýza 
Datová analýza popisuje jednotlivé tabulky, atributy, vazby mezi tabulkami v databázi a jejich význam 
v aplikaci. Zde jsou popsány tabulky pomocí lineárního zápisu a datovým slovníkem, kde jsou 
jednotlivé atributy popsány v tabulkách. 

3.1.1 Lineární zápis typů entit 

[primary key, foreign key] 
 
Uzivatel (login, heslo, id_role, jmeno, prijmeni, email, telefon, utvar, aktivni) 
Role (id_role, role) 
Opravneni (id_opravneni, id_rodic, opravneni) 
Opravneni_role (id_role, id_opravneni) 
 
Normativy_tabulka (kod_tabulka, kod_rodic, nazev, dokument, dokument_nazev, vykres, 
vykres_nazev, text_provedeni, text_cinitele, katalog) 
Normativy_kriteria_provedeni (kod_tabulka, kod_provedeni, nazev_cinitele, poradi_provedeni) 
Normativy_ kriteria_cinitele (kod_tabulka, kod_ cinitele, nazev_cinitele, poradi_cinitele) 
Normativy_hodnota (kod_tabulka, kod_provedeni, kod_ cinitele, cas_t) 
 
Kvalifikace (id_kvalifikace, kvalifikace, mzda) 
Umisteni (id_umisteni, umisteni, popis) 
Casovy_typ (casovy_typ, nazev, poradi) 
Postup (id_postup, id_rodic, nazev, popis, dokument, dokument_nazev, vykres, vykres_nazev, 
id_umisteni, id_kvalifikace, login_vytvoril, login_upravil, katalog, cislo_zakazky)  
Polozka (id_polozka, id_postup,  poradove_cislo, text) 
Polozka_normativ (id_polozka_normativ, id_polozka, casovy_typ) 
Polozka_normativ_part (id_polozka_normativ_part, id_polozka_norm, kod_tabulka, kod_provedeni, 
kod_ cinitele, nasobek) 
Polozka_postup (id_polozka_postup, id_ polozka,  id_postup, nasobek) 
Polozka_rucne (id_polozka_rucne, id_ polozka,  cas_t, casovy_typ) 

3.1.2 Popis typů vztahů 

Opravnuje(Opravneni, Opravneni_role) 1:N – Vícenásobná vazba mezi tabulkou Opravneni a Role. 
Nastavuje různým uživatelským rolím příslušná oprávnění. 
Ma_prava(Role, Opravneni_role) 1:N – Vícenásobná vazba mezi tabulkou Opravneni a Role. Každé 
roli lze přiřadit různá oprávnění z tabulky Opravneni. 
Ma_roli(Uzivatel, Role) N:1 – Každému uživateli je přiřazeno právě jedna role z tabulky Role. 
Vytvoril(Postup, Uzivatel) N:1 – Informace o tom, kdo vytvořil daný postup. 
Je_umisten(Postup, Umisteni) N:1 – Informace o umístění daného postupu. Umístění není povinné. 
Je_kvalifikovan(Postup, Kvalifikace) N:1 – Informace o přiřazené kvalifikaci postupu. Kvalifikace 
není u postupu povinná. 
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Ma_provedeni(Normativy_tabulka, Normativy_kriteria_provedeni) 1:N – Seznam řádků tabulky 
normativů. 
Ma_cinitele(Normativy_tabulka, Normativy_kriteria_cinitele) 1:N – Seznam sloupců tabulky 
normativů. 
Hodnota_tabulka(Normativy_hodnota , Normativy_tabulka) N:1 – Konkrétní hodnota normativu 
dané tabulky (společně se sloupcem a řádkem tabulky). 
Hodnota_cinitel(Normativy_hodnota, Normativy_kriteria_cinitele) N:1 – Konkrétní hodnota 
normativu. Odkaz na sloupec tabulky. 
Hodnota_provedeni(Normativy_hodnota, Normativy_kriteria_provedeni) N:1 – Konkrétní hodnota 
normativu. Odkaz na řádek tabulky. 
Typ_norm (Polozka_normativ, Casovy_typ) N:1 – Časový typ položky normativu. 
Typ_rucne(Polozka_rucne, Casovy_typ) N:1 – Časový typ ruční položky. 
Norm_je_polozka(Polozka_normativ_part, Normativy_hodnota) N:1 – Hodnota normativu ve vzorci 
normativů. 
Cas_vzorce(Polozka_normativ, Polozka_normativ_part) 1:N – Část vzorce normativu. 
Postup_je_pol (Polozka_postup, Postup) 1:1 – Položka z postupu. 
Norm_polozka(Polozka_normativ, Polozka) 1:1 – Položka daného postupu ze vzorce normativů. 
Postup_polozka(Polozka_postup, Polozka) 1:1 – Položka daného postupu z postupu. 
Rucni_polozka(Polozka_rucne, Polozka) 1:1 – Položka daného postupu z ručního zadání. 
Ma_polozku(Polozka, Postup) N:1 – Položka daného postupu. 

3.1.3 Popis typů entit 

Uzivatel: V této tabulce jsou uloženy informace o uživateli a jeho přihlašovací údaje nutné pro 
autorizaci. 
Role: V této tabulce je seznam uživatelských rolí. Role jsou přiděleny každému uživateli. Každé roli 
jsou přiřazena různá oprávnění. 
Opravneni: V této tabulce je seznam všech možných oprávnění, popisují oprávnění uživatelů 
v systému. 
Opravneni_role: Vazební tabulka mezi tabulkami Role a Opravneni. Přiděluji rolím jejich oprávnění. 
Normativy_tabulka: V této tabulce je uložen název, kód a další informace každé tabulky normativu. 
Normativy_kriteria_provedeni: Tato tabulka slouží k popisu kritérií provedení tabulky normativu 
(řádky normativních tabulek – kód a popis). 
Normativy_kriteria_cinitele: Tato tabulka slouží k popisu kritérií činitelů tabulky normativu 
(sloupce normativních tabulek – kód a popis). 
Normativy_hodnota: V této tabulce jsou uloženy všechny hodnoty normativních údajů. 
Casovy_typ: V této tabulce je číselník časových typů. 
Postup: V této tabulce jsou základní údaje o postupu. 
Polozka: Tato tabulka slouží pro plnění jednotlivých položek daného postupu. 
Polozka_normativ: V této tabulce je položka ze vzorce normativu. 
Polozka_normativ_part: V této tabulce se eviduje jedna část vzorce položky normativu. 
Polozka_postup: V této tabulce je položka z jiného postupu (odkaz na postup). 
Polozka_rucne: V této tabulce je položka z ručního zadání (hodnoty zadané ručně). 
Kvalifikace: Tato tabulka slouží pro informace o kvalifikaci vykonavatele výrobního procesu daného 
postupu a pro výpočet celkové ceny postupu ze mzdy. 
Umisteni: Tato tabulka slouží pro informace o umístění výrobního procesu daného postupem ve 
firmě. 
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3.1.4 Datový slovník 

Datový slovník obsahuje podrobný popis všech atributů tabulek (viz Tabulka 4). 

Tabulka Uzivatel 
Atribut Dat. typ Klíč Null Ind. Popis 
login  Character(50) PK N A Jedinečné přihlašovací jméno uživ. 
id_role Numeric(10) FK N A Uživatelská role z tabulky Role 
heslo Character(50) N N N Přihlašovací heslo uživatele 
jmeno Character(50) N N N Jméno uživatele 
prijmeni Character(50) N N A Příjmení uživatele 
email Character(255) N A N Email uživatele 
telefon Character(20) N A N Telefon uživatele 
utvar Character(50) N A N Útvar daného uživatele 
aktivni Numeric(1) N N N Příznak, zda je daný uživatel aktivní 
Tabulka Role 
id_role Numeric(10) PK N A Jedinečné ID záznamu role 
role Character(255) N N A Název role 
Tabulka Opravneni 
id_opravneni Numeric(10) PK N A Jedinečné ID záznamu oprávnění 
id_rodic Numeric(10) N A N Odkaz na rodičovské oprávnění 
opravneni Character(100) N N A Název oprávnění 
Tabulka Opravneni_role 
id_role Numeric(10) FK N N Odkaz na tabulku Role 
id_opravneni Numeric(10) FK N N Odkaz na tabulku Opravneni 
Tabulka Normativy_tabulka 
kod_tabulka Character(10) PK N A Jedinečný kód tabulky 
kod_rodic Character(10) N A N Odkaz na rodičovskou tabulku 
nazev Character(255) N N N Název tabulky 
dokument Blob N A N Přiložený soubor - dokument 
dokument_nazev Character(100) N A N Název souboru dokumentu 
vykres Blob N A N Přiložený soubor – výkres 
vykres_nazev Character(100) N A N Název soubor výkresu 
text_provedeni Character(255) N A N Popis kritérií provedení  

(levý sloupec) 
text_cinitele Character(255) N A N Popis kritérií činitelů  

(horní řádek) 
katalog Numeric(1) N N N Příznak adresáře ve stromové 

struktuře 
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Tabulka Normativy_kriteria_provedeni 
kod_tabulka Character(10) PK,FK N A Kód tabulky 
kod_provedeni Character(10) PK N A Kód kritéria provedení 
nazev_provedeni Character(255) N N N Název kritéria provedení 
poradi_ 
provedeni    

Numeric(3) N N N Pořadí kritéria provedení v tabulce 

Tabulka Normativy_kriteria_cinitele 
kod_tabulka Character(10) PK,FK N A Kód tabulky 
kod_cinitele Character(10) PK N A Kód kritéria činitele 
nazev_cinitele Character(255) N N N Název kritéria činitele 
poradi_cinitele Numeric(3) N N N Pořadí kritéria činitele v tabulce 
Tabulka Normativy_hodnota 
kod_tabulka Character(10) PK,FK N A Kód tabulky 
kod_provedeni Character(10) PK,FK N A Kód kritéria provedení 
kod_cinitele Character(10) PK,FK N A Kód kritéria činitele 
cas_t Numeric(10,3) N N N Časová hodnota v tabulce 
Tabulka Casovy_typ 
casovy_typ Character(10) PK N A Zkratka časového typu 
nazev Character(255) N N N Název časového typu 
poradi Numeric(3) N N A Pořadí časového typu 
Tabulka Postup 
id_postup Numeric(10) PK N A Jedinečné ID postupu 
id_rodic Numeric(10) N A N Odkaz na rodičovský postup 
nazev Character(255) N N N Název postupu 
popis Character(500) N A N Popis postupu 
dokument Blob N A N Přiložený soubor - dokument 
dokument_nazev Character(100) N A N Název souboru dokumentu 
vykres Blob N A N Přiložený soubor – výkres 
vykres_nazev Character(100) N A N Název soubor výkresu 
id_umisteni Numeric(10) FK A A Umístění postupu z tabulky Umisteni 
id_kvalifikace Numeric(10) FK A A Kvalifikace postupu z tab. Kvalifikace
login_vytvoril Character(10) FK N A Login uživatele, který postup vytvořil 
login_upravil Character(10) FK A A Login uživatele, který postup 

naposled zeditoval 
katalog Numeric(1) N N N Příznak adresáře ve stromové strukt. 
cislo_zakazky Character(50) N A N Číslo zakázky postupu 
Tabulka Polozka 
id_polozka Numeric(10) PK N A Jedinečné ID položky 
id_postup Numeric(10) FK N A Odkaz na postup, kterého je položkou 
text Character(500) N N N Text položky 
poradove_cislo Numeric(3) N N N Pořadové číslo položky 
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Tabulka Polozka_normativ  
id_polozka_ 
norm 

Numeric(10) PK N A Jedinečné ID záznamu 

id_polozka Numeric(10) FK N A Odkaz na položku, jejíž je hodnotou 
casovy_typ Character(10) FK N A Odkaz na časový typ hodnoty 
Tabulka Polozka_normativ_part 
id_polozka_ 
norm_part 

Numeric(10) PK N A Jedinečné ID záznamu 

id_polozka_ 
norm 

Numeric(10) FK N A Id položky normativu (část vzorce 
této položky) 

kod_tabulka Character(10) FK N A Kód tabulky (hodnota) 
kod_provedeni Character(10) FK N A Kód kritéria provedení (hodnota) 
kod_cinitele Character(10) FK N A Kód kritéria činitele (hodnota) 
nasobek Numeric(3) N N N Násobek hodnoty 
Tabulka Polozka_postup 
id_polozka_ 
postup 

Numeric(10) PK N A Jedinečné ID záznamu 

id_polozka Numeric(10) FK N N Odkaz na položku, jejíž je hodnotou 
id_postup Numeric(10) FK N N Odkaz na postup, který je hodnotou 
nasobek Numeric(3) N N N Násobek hodnoty 
Tabulka Polozka_rucne 
id_polozka_ 
rucne 

Numeric(10) PK N A Jedinečné ID záznamu 

id_polozka Numeric(10) FK N A Odkaz na položku, jejíž je hodnotou 
cas_t Numeric(10,3) N N N Časová hodnota položky 
casovy_typ Character(10) FK N A Odkaz na časový typ hodnoty 
Tabulka Kvalifikace 
id_kvalifikace Numeric(10) PK N A Jedinečné ID kvalifikace 
kvalifikace Character(255) N N A Název kvalifikace  
mzda Numeric(10,2) N N N Mzda pro dané kvalifikace (Kč/min) 
Tabulka Umisteni 
id_umisteni Numeric(10) PK N A Jedinečné ID umístění 
umisteni Character(100) N N A Název umístění 
popis Character(550) N A N Popis umístění 

Tabulka 4: Datový slovník 
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3.1.5 ER diagram 

V následujícím ER diagramu (viz Obrázek 2) jsou zobrazeny typy entit a typy vztahů mezi nimi. 

 

Obrázek 2: ER diagram 
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3.2 Funkční analýza 
Funkční analýza se zabývá budoucím chováním systému. Popisuje případy použití pro jednotlivé 
aktéry s detailnějším popisem jednotlivých funkčních částí. Dále je zde podrobně popsána datová 
struktura IS. 

3.2.1 Use-case pohledy 

V této části jsou vykresleny a popsány use-case diagramy pohledu celého systému. Tento pohled 
poskytuje náhled na některé významné funkce systému. Jedná se o správu uživatelů, normativů 
a postupů. 

V pohledu Use-case se vyskytují tři základní role: 

• Správce systému – provádí správu systému, přidává a edituje všechny uživatele, ale má 
i dohled nad normativy a postupy. 

• Normovač – provádí správu normativů, přidává nové a případně aktualizuje staré. 
• Uživatel – využívá normativů pro tvorbu postupů, tiskne a zpracovává výsledky. 

3.2.1.1 Celkový pohled na systém 

Tento diagram popisuje základní případy užití v systému. 

 
             Obrázek 3: Use case - celkový pohled na systém 

Pro přístup do IS je nutné se autorizovat (pomocí vlastního unikátního přihlašovacího jména a hesla). 
Funkce se dělí do tří základních skupin. Správa uživatelů umožňuje spravovat uživatelské účty a jejich 
skupiny. Správa normativů slouží pro manipulaci se základními daty normativů (prohlížení, vkládání, 
editace, mazání). Správa postupů pak slouží pro vytváření a správu samotných postupů. 
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V IS jsou definováni uživatelé se třemi základními rolemi – Správce, Normovač a Uživatel. 
V nastavení systému však lze vytvářet i vlastní uživatelské role (Správa uživatelů) se specifikovanými 
uživatelskými oprávněními.  

Každý uživatel, který chce v systému pracovat, se musí autorizovat pomocí svého přihlašovacího 
jména a hesla.  Lze také možnost manuálně nastavit připojení do databáze před samotným přihlášením 
do IS. 

3.2.1.2 Správa uživatelů 

V tomto diagramu jsou znázorněny funkce sloužící ke správě uživatelů. 

 

Obrázek 4: Use case - správa uživatelů 

Každý přihlášený uživatel si může libovolně měnit své heslo. Správce systému pak eviduje samotné 
uživatele IS. Může vytvářet nové uživatele, případně je editovat a mazat. Dále se jedná o správu 
uživatelských skupin, ve kterých lze vytvářet a nastavovat vlastní uživatelské role. Každý uživatel má 
přiřazenou roli, která určuje jeho oprávnění. Ke správě uživatelů a uživatelských skupin má právo 
přistupovat pouze Správce systému. 
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3.2.1.3 Správa uživatelských rolí 

Systém umožňuje vytvářet a spravovat vlastní uživatelské role. U každé role lze nastavit příslušná 
oprávnění pro práci s IS. 

 

Obrázek 5: Use case - Správa uživatelských rolí 

3.2.1.4 Správa normativů 

Správa normativů obsahuje základní činnost pro vkládání nových normativů do databáze. Důležitá je 
také možnost editace hodnot normativů, případně jejich mazání. Z těchto normativů se pak následně 
tvoří samotné postupy (viz. Správa postupů). Ke správě normativů má přístup Normovač a Správce 
systému. 

 

Obrázek 6: Use case - správa normativů 
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3.2.1.5 Správa postupů 

Postupy lze stejně jako normativy přidávat, editovat a mazat. 

 

Obrázek 7: Use case - správa postupů 

Dále je zde funkcionalita pro snadné vyhledávání normativů, která slouží při tvorbě (nebo editaci) 
postupu. Možnost práce s postupy mají všichni uživatelé systému (ovšem s různými omezeními). 
Postupy lze také exportovat do vybraných typů souborů. 

Základem postupu jsou jednotlivé položky postupu, které lze přidávat na určitou pozici seznamu. Tyto 
položky lze vytvářet jak ručně, tak z definovaných tabulek normativů, nebo z již existujících postupů.  

3.2.1.6 Vkládání položek postupů 

Položky postupu lze rozdělit na tři různé typy (viz Obrázek 8). Zadat lze libovolnou hodnotu položky 
ručně, výpočtem z tabulek normativů pomocí speciální kalkulačky nebo z jiných postupů. V postupu 
lze tyto položky libovolně kombinovat. 
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Obrázek 8: Use case - vkládání položek postupu 

3.2.1.7 Správa kvalifikací 

Každému postupu lze přiřadit kvalifikaci. Ta určuje celkovou cenu postupu, která se počítá 
z celkového času a ceny za minutu dané kvalifikace. Kvalifikace je možné v IS vytvářet a editovat, 
případně i mazat. 

 

Obrázek 9: Use case - správa kvalifikaci 

3.2.1.8 Správa umístění 

Umístění slouží pouze jako informace, kde se daný postup zpracovává. Tyto umístění lze v IS 
spravovat a následně používat při tvorbě nových postupů (viz Obrázek 10). 
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Obrázek 10: Use case - správa umístění 

3.2.2 Scénáře případů užití 

V této části textu jsou podrobně popsány scénáře případů užití pouze pro správu normativů a postupů. 
Ostatní scénáře jsou popsány v příloze na CD v souboru doc\text_rozsireni\Funkcni analyza rozsirujici 
cast.docx. 

3.2.2.1 Správa normativů 

2. Správa normativů 

1. Načti seznam normativů z databáze (tabulka Norm_tabulka) 
2. Zobraz formulář „Seznam normativů“ 

 
 

3. Zobraz seznam normativů ve stromové struktuře s možnostmi přidat, editovat a mazat 
normativy 
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a. Zkontroluj oprávnění přihlášeného uživatele a zobraz pouze ty akce, na které má 
práva 

4. Uživatel vybere daný normativ a požadovanou operaci 

2.1. Vytváření normativů 

1. Zobraz formulář „Nový normativ“ 

 
 

2. Uživatel zadá hodnoty normativu 
a. Uživatel zadá název tabulky a jedinečný kód tabulky normativu 
b. Uživatel vytvoří tabulku normativů s názvy a jedinečnými kódy pro každý sloupec 

a řádek v tabulce 
i. Uživatel vloží nový řádek pomocí tlačítka „Přidat řádek“ 

ii. Uživatel vloží nový sloupec pomocí tlačítka „Přidat sloupec“ 
iii. Uživatel odstraní řádek pomocí tlačítka „Smazat řádek“ 
iv. Uživatel odstraní sloupec pomocí tlačítka „Smazat sloupec“ 

c. Uživatel zadá do tabulky časové hodnoty  
i. Zkontroluj, zda je daná hodnota číselná 

I. Pokud daná hodnota není číslo, zobraz chybovou hlášku  
d. Uživatel může přidat k normativu přílohy výkres a dokument  

i. Uživatel klikne na tlačítko pro načtení souboru pro výkres nebo dokument 
ii. Zobraz seznam souborů na disku 

iii. Uživatel vybere požadovaný soubor a potvrdí tlačítkem „OK“ 
iv. Vlož cestu k danému dokumentu do formuláře 

e. Uživatel může zadat rodičovský kód tabulky 
i. Uživatel zadá tabulky ručně ve formuláři 

ii. Uživatel může vybrat rodičovský normativ ve stromové struktuře normativů 
I. Uživatel klikne na tlačítko pro výběr rodičovské tabulky 
II. Zobraz stromovou strukturu se seznamem všech tabulek normativů 
III. Uživatel vybere požadovaný normativ a dvojklikem ho vybere 
IV. Načti kód vybrané tabulky do formuláře 
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3. Uživatel klikne na tlačítko „Uložit“ pro uložení normativu 
4. Zkontroluj zadané údaje 

a. Zkontroluj povinné údaje (název a kód tabulky) 
i. Pokud nejsou některé z těchto povinných položek vyplněny, zobraz varovnou 

zprávu a přejdi zpět k zadávání údajů (krok 2.) 
b. Zkontroluj jedinečnost kódu tabulky 

i. V případě existujícího kódu tabulky zobraz varovnou zprávu a přejdi zpět k 
zadávání údajů (krok 2.) 

c. Zkontroluj kódy sloupců a řádků dané tabulky 
i. Pokud nejsou některé z těchto kódů vyplněny, zobraz varovnou zprávu 

a přejdi zpět k zadávání údajů (krok 2.) 
ii. V případě duplicitně zadaného kódu sloupce nebo řádku zobraz varovnou 

zprávu a přejdi zpět k zadávání údajů (krok 2.) 
d. Zkontroluj existenci rodičovské tabulky 

i. Pokud daný kód tabulky neodpovídá z žádné z existujících kódů, zobraz 
varovnou zprávu a přejdi zpět k zadávání údajů (krok 2.) 

5. Ulož nový normativ do databáze (tabulky Normativ_tabulka, Normativ_kriteria_provedeni, 
Normativ_kriteria_cinitele a Normativ_hodnoty) 

6. Vypiš hlášení „Uložení bylo úspěšné“ 

2.2. Editace normativů 

1. Uživatel vybere normativ, který chce editovat a klikne na tlačítko „Editovat“ 
2. Načti údaje o daném normativu z tabulek Normativ_tabulka, Normativ_kriteria_provedeni, 

Normativ_kriteria_cinitele a Normativ_hodnoty 
3. Zobraz formulář „Editace normativu“ s načtenými daty normativu 

 
 

4. Uživatel zedituje hodnoty normativu 
5. Uživatel klikne na tlačítko „Uložit“ pro uložení normativu 
6. Zkontroluj zadané údaje 

a. Zkontroluj povinné údaje (název a kód tabulky) 
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3. Zobraz seznam postupů ve stromové struktuře s možnostmi přidat, editovat a mazat postupy 
a. Zkontroluj oprávnění přihlášeného uživatele a zobraz pouze ty akce, na které má 

práva 
4. Uživatel vybere daný postup a požadovanou operaci 

3.1. Vytváření postupů 

1. Zobraz formulář „Nový postup“ 

 
 



Informační systém pro normování pomocí technologie Oracle TopLink                                               22  
__________________________________________________________________________________ 

2. Uživatel zadá hodnoty postupu 
a. Uživatel zadá název a popis postupu 
b. Uživatel zadá položky postupu (3.4. Vkládání položek postupu) 

i. Přepočítej celkové časy postupu 
c. Uživatel může přidat k postupu přílohy výkres a dokument  

i. Uživatel klikne na tlačítko pro načtení souboru pro výkres nebo dokument 
ii. Zobraz seznam souborů na disku 

iii. Uživatel vybere požadovaný soubor a potvrdí tlačítkem „OK“ 
iv. Vlož cestu k danému dokumentu do formuláře 

d. Uživatel může určit rodičovský postup 
i. Uživatel může vybrat rodičovský postup ze stromové struktury postupů 

I. Uživatel klikne na tlačítko pro výběr rodičovského postupu 
II. Zobraz stromovou strukturu se seznamem všech postupů 
III. Uživatel vybere požadovaný postup a dvojklikem ho vybere 
IV. Načti vybraný postup a vlož jeho název do formuláře  

3. Uživatel klikne na tlačítko „Uložit“ pro uložení postupu 
4. Zkontroluj zadané údaje 

a. Zkontroluj povinné údaje (název postupu) 
i. Pokud nejsou některé z těchto povinných položek vyplněny, zobraz varovnou 

zprávu a přejdi zpět k zadávání údajů (krok 2.) 
5. Ulož nový postup do databáze (tabulky Postup a Postup_polozka) 
6. Vypiš hlášení „Uložení bylo úspěšné“ 

3.2. Editace postupů 

1. Uživatel vybere postup, který chce editovat a klikne na tlačítko „Editovat“ 
2. Načti údaje o daném postupu z tabulek Postup a Postup_polozka 
3. Zobraz formulář „Editace postupu“ s načtenými daty 
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2. Uživatel zadá popis, čas a typ položky postupu a potvrdí tlačítkem „Vložit“ 
3. Vlož položku do postupu 

a. Aktualizuj seznam položek postupu 

3.4.2. Kalkulačka normativů 

1. Zobraz formulář „Kalkulačka normativů“ 

 
 

2. Uživatel přidá hodnotu z normativu 
a. Uživatel vloží kód hodnoty normativu 

i. Uživatel zadá kód ručně ve formuláři 
ii. Uživatel vyhledá a vloží kód hodnoty v normativu 

I. Uživatel klikne na tlačítko pro výběr normativu 
II. Zobraz stromovou strukturu se seznamem všech tabulek normativů 
III. Uživatel vybere požadovaný normativ a dvojklikem ho vybere 
IV. Načti data vybraného normativu z databáze (tabulky 

Normativ_tabulka, Normativ_kriteria_provedeni, 
Normativ_kriteria_cinitele a Normativ_hodnoty) 
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V. Zobraz tabulku normativu ve formuláři pro výběr hodnoty 
VI. Uživatel vybere v tabulce normativu hodnotu a dvojklikem ji vybere 
VII. Vlož kód hodnoty do formuláře kalkulačky 

b. Uživatel zadá násobek pro výpočet času 
c. Vynásob hodnotu normativu a přidej ji do vzorce 

i. Přepočítej celkový čas 
d. Pro vložení dalšího hodnoty z normativu jdi zpět na krok 2. 

3. Uživatel zadá popis a typ položky postupu a potvrdí tlačítkem „Vložit“ 
4. Vlož položku do postupu 

a. Aktualizuj seznam položek postupu 

3.4.3. Kalkulačka postupů 

1. Zobraz formulář „Kalkulačka postupů“ 
2. Uživatel vybere postup ze seznamu 

a. Zobraz stromovou strukturu se seznamem všech postupů 
b. Uživatel vybere požadovaný postup a dvojklikem ho vybere 
c. Načti vybraný postup a vlož jeho celkový čas do formuláře 

3. Uživatel zadá násobek pro výpočet času 
4. Vynásob hodnotu normativu a přidej ji do vzorce 

a. Přepočítej celkový čas 
5. Uživatel zadá popis a typ položky postupu a potvrdí tlačítkem „Vložit“ 
6. Vlož položku do postupu 

a. Aktualizuj seznam položek postupu 

3.3 Časová analýza 
Vzhledem k tomu, že žádný z objektů v databázi nenabývá žádných zvláštních stavů, není nutné 
vytvářet časovou analýzu.    
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4 Návrh implementace 
V této kapitole je detailněji popsán návrh systému. Je zde určen již hotový návrh databázových 
struktur. Specifikovány jsou také základní požadavky pro chod aplikace a pro její vývoj. V poslední 
části jsou popsány některé části systému a jejich operace pomocí UML diagramů, ze kterých se 
vychází při samotné implementaci. 

4.1 Návrh databáze 
Návrh datových struktur vychází z datového slovníku (viz Tabulka 4). Zde je finální návrh datových 
struktur a typů v databázi Oracle (viz Tabulka 5). 

Tabulka Uzivatel 
Atribut Dat. Typ Klíč Null Index Uq Popis 
login Varchar2(50) PK N Udržovaný A Jedinečné přihlašovací jméno 
id_role Number(10) FK N Udržovaný N Uživatelská role z tabulky Role
heslo Varchar2(50) N N N N Přihlašovací heslo uživatele 
jmeno Varchar2(50) N N N N Jméno uživatele 
prijmeni Varchar2(50) N N Udržovaný N Příjmení uživatele 
email Varchar2(255) N A N N Email uživatele 
telefon Varchar2(20) N A N N Telefon uživatele 
utvar Varchar2(50) N A N N Útvar daného uživatele 
aktivni Number(1) N N N N Příznak, zda je uživatel aktivní 
Tabulka Role 
id_role Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID záznamu role 
role Varchar2(255) N N Udržovaný A Název role 
Tabulka Opravneni 
id_opravneni Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID záznamu 
id_rodic Number(10) N A N N Odkaz na rodičovské oprávnění
opravneni Varchar2(100) N N Udržovaný A Název oprávnění 
Tabulka Opravneni_role 
id_role Number(10) FK N N N Odkaz na tabulku Role 
id_opravneni Number(10) FK N N N Odkaz na tabulku Opravneni 
Tabulka Normativy_tabulka 
kod_tabulka Varchar2(10) PK N Udržovaný A Jedinečný kód tabulky 
kod_rodic Varchar2(10) N A N N Odkaz na rodičovskou tabulku 
nazev Varchar2(255) N N N N Název tabulky 
dokument Blob N A N N Přiložený soubor - dokument 
dokument_nazev Varchar2(100) N A N N Název souboru dokumentu 
vykres Blob N A N N Přiložený soubor – výkres 
vykres_nazev Varchar2(100) N A N N Název soubor výkresu 
text_provedeni Varchar2(255) N A N N Popis kritérií provedení (levý) 
text_cinitele Varchar2(255) N A N N Popis kritérií činitelů (horní) 
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katalog Number(1) N N N N Příznak adresáře 
Tabulka Normativy_kriteria_provedeni 
kod_tabulka Varchar2(10) PK,FK N Udržovaný A Kód tabulky 
kod_provedeni Varchar2(10) PK N Udržovaný A Kód kritéria provedení 
nazev_provedeni Varchar2(255) N N N N Název kritéria provedení 
order_provedeni Number(3) N N N N Pořadí kritéria provedení 
Tabulka Normativy_kriteria_cinitele 
kod_tabulka Varchar2(10) PK,FK N Udržovaný A Kód tabulky 
kod_cinitele Varchar2(10) PK N Udržovaný A Kód kritéria činitele 
nazev_cinitele Varchar2(255) N N N N Název kritéria činitele 
order_cinitele Number(3) N N N N Pořadí kritéria činitele 
Tabulka Normativy_hodnota 
kod_tabulka Varchar2(10) PK,FK N Udržovaný A Kód tabulky 
kod_provedeni Varchar2(10) PK,FK N Udržovaný A Kód kritéria provedení 
kod_cinitele Varchar2(10) PK,FK N Udržovaný A Kód kritéria činitele 
cas_t Number(10,3) N N N N Časová hodnota v tabulce 
Tabulka Casovy_typ 
casovy_typ Varchar2(10) PK N Udržovaný A Zkratka časového typu 
nazev Varchar2(255) N N N N Název časového typu 
poradi Number(3) N N Udržovaný N Pořadí časového typu 
Tabulka Postup 
id_postup Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID postupu 
id_rodic Number(10) N A N N Odkaz na rodičovský postup 
nazev Varchar2(255) N N N N Název postupu 
popis Varchar2(500) N A N N Popis postupu 
dokument Blob N A N N Přiložený soubor - dokument 
dokument_nazev Varchar2(100) N A N N Název souboru dokumentu 
vykres Blob N A N N Přiložený soubor – výkres 
vykres_nazev Varchar2(100) N A N N Název soubor výkresu 
id_umisteni Number(10) FK A Udržovaný N Umístění postupu 
id_kvalifikace Number(10) FK A Udržovaný N Kvalifikace postupu 
login_vytvoril Varchar2(10) FK N Udržovaný N Login uživatele- vytvořil 
login_upravil Varchar2(10) FK A Udržovaný N Login uživatele - zeditoval 
katalog Number(1) N N N N Příznak adresáře 
cislo_zakazky Varchar2(50) N A N N Číslo zakázky postupu 
Tabulka Polozka 
id_polozka Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID položky 
id_postup Number(10) FK N Udržovaný N Postup, kterého je položkou 
text Varchar2(500) N N N N Text položky 
poradove_cislo Number(3) N N N N Pořadové číslo položky 
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Tabulka Polozka_normativ 
id_polozka_ 
norm 

Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID záznamu 

id_polozka Number(10) FK N Udržovaný N Položka, jejíž je hodnotou 
casovy_typ Varchar2(10) FK N Udržovaný N Odkaz na časový typ hodnoty 
Tabulka Polozka_normativ_part 
id_polozka_ 
norm_part 

Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID záznamu 

id_polozka_ 
norm 

Number(10) FK N Udržovaný N Id položky normativu (část 
vzorce této položky) 

kod_tabulka Varchar2(10) FK N Udržovaný N Kód tabulky (hodnota) 
kod_provedeni Varchar2(10) FK N Udržovaný N Kód kritéria provedení (hodn.) 
kod_cinitele Varchar2(10) FK N Udržovaný N Kód kritéria činitele (hodnota) 
nasobek Number(3) N N N N Násobek hodnoty 
Tabulka Polozka_postup 
id_polozka_ 
postup 

Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID záznamu 

id_polozka Number(10) FK N Udržovaný N Položka, jejíž je hodnotou 
id_postup Number(10) FK N Udržovaný N Postup, který je hodnotou 
nasobek Number(3) N N N N Násobek hodnoty 
Tabulka Polozka_rucne 
id_polozka_ 
rucne 

Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID záznamu 

id_polozka Number(10) FK N Udržovaný N Položka, jejíž je hodnotou 
cas_t Number(10,3) N N N N Časová hodnota položky 
casovy_typ Varchar2(10) FK N Udržovaný N Odkaz na časový typ hodnoty 
Tabulka Kvalifikace 
id_kvalifikace Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID kvalifikace 
kvalifikace Varchar2(255) N N Udržovaný A Název kvalifikace 
mzda Number(10,2) N N N N Mzda pro dané kvalifikace 
Tabulka Umisteni 
id_umisteni Number(10) PK N Udržovaný A Jedinečné ID umístění 
umisteni Varchar2(100) N N Udržovaný A Název umístění 
popis Varchar2(550) N A N N Popis umístění 

Tabulka 5: Návrh databáze 

4.2 Transakční analýza 
Veškeré transakce vykonané nad databází jsou řešeny pomocí knihovny TopLink.  Ta v sobě obsahuje 
třídu UnitOfWork  (viz kapitola 5.5), která se stará o transakce persistentních objektů použitých v IS 
Normativy při jejich čtení, editaci a mazání. Z tohoto důvodu zde není třeba analyzovat transakce, 
neboť jsou ošetřeny interními transakcemi TopLink. 
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4.3 Hardware 
Aby IS splňoval požadavky na kvalitu a výkon, je potřeba mít dostatečně výkonný hardware. Ten 
můžeme rozdělit na dvě části: klientský počítač, na kterém je spuštěna samotná aplikace, a server, na 
kterém je umístěna databáze.  

4.3.1 Klient 

Aby aplikace spuštěná u klienta fungovala dostatečně rychle a spolehlivě, je důležité splnit následující 
minimální hardwarové požadavky: 
 
Minimální hardwarové požadavky - klient 
Procesor Jakýkoliv jednojádrový procesor s taktem 1.8GHz a vyšší 
Operační paměť 1GB RAM 
Síťová karta 10/100 Mbps 

Tabulka 6: Minimální hardwarové požadavky - klient 

4.3.2 Server 

Tento server by měl být vyhrazený výhradně pro chod databázového serveru a neměli by na něm být 
spuštěny žádné další aplikace. Níže jsou uvedeny minimální hardwarové požadavky: 
 
Minimální hardwarové požadavky - server 
Procesor minimální počet CPU 4 s taktem 1,8GHz a více 
Operační paměť 16GB RAM 
Síťová karta 100/1000 Mbps 
Disky RAID 5 (nebo RAID-0), 120GB 

Tabulka 7: Minimální hardwarové požadavky - server 

Důležité je, aby byl server dostatečně spolehlivý při nepřetržitém provozu. 

4.4 Software 
IS Normativy podporují pouze operační systém Windows (XP, Vista nebo 7). Na každém klientském 
počítači musí být nainstalována Java Runtime Edition verze 6 nebo vyšší a také samotný IS 
Normativy. 
 
Operační systém na serveru může být libovolný, pouze s podmínkou, že podporuje programovací 
jazyk Java databázový server Oracle. Na tomto serveru bude nainstalovaný databázový systém Oracle 
verze 10g nebo vyšší. Ostatní software pro chod aplikačního serveru zařídí správce systému daného 
podniku. 

4.5 Použité technologie 

Zde je stručný popis některých technologií, které budou použity při tvorbě IS. Je zde základní popis 
databáze Oracle 10g, jazyka Java a technologie TopLink.  

4.5.1 Oracle 10g 

Oracle je SŘBD vyvíjen společností Oracle Corporation. Je to jeden z nejznámějších 
a nejpoužívanějších databázových systémů. Podporuje transakce, uložené procedury, uživatelské 
funkce, triggery a další. Aktuální verze je Oracle Database 11g Release 2. Pro potřeby tohoto systému 
však postačí i starší verze, a proto bude instalována verze Oracle 10g. Kompatibilita se staršími nebo 
novějšími verzemi však zůstává zachována. 
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4.5.2 Java 

Pro implementaci bude použit programovací jazyk Java. Ten patří k Objektově orientované 
programování, které je v dnešní době již standardem při vývoji každého software. Také při vývoji 
tohoto systému je využito z mnoha výhod OOP, jako jsou dědičnost, polymorfizmus, zapouzdření 
a jiné. 

Java je programovací jazyk pocházející od firmy Sun Microsystems. Jedná se o objektově orientovaný 
jazyk vycházející z jazyka C++. V dnešní době existuje několik verzí: Java SE (Standard Edition), 
Java ME (Mobile Edition) a Java EE (Enterprise Edition). 

Java EE se používá pro tvorbu webových aplikací pomocí servletů a stránek JSP. Navíc existuje velké 
množství frameworků, které usnadňují vývoj složitých informačních systémů s třívrstvou 
architekturou klient-server. Java Mobile Edition slouží pro tvorbu aplikací na mobilní telefony. Obě 
vychází z původní verze Java SE. Ta je využita i při vývoji IS Normativy, neboť její vlastnosti plně 
dostačují požadavkům pro vývoj. 

4.5.3 Oracle TopLink 

Oracle TopLink je framework persistentní vrstvy napsaný v Javě, který umožňuje tzv. objektově-
relační mapování (ORM). To usnadňuje práci s ukládáním objektů do databáze a naopak. Lze jej 
využít jak při vývoji v jazyku Java SE, tak Java EE. Jeho funkcionalita je podobná s Java Persistence 
API (JPA), ale obsahuje mnoho dalších funkcí a vylepšení (například vlastní vývojový nástroj 
TopLink WorkBench, interní transakce, a mnoho dalších). 

Současně k verzi databázového systému Oracle 11g existuje i verze TopLink 11.1.1.1.0. Starší verze 
(verze 10.0.2.0) byla vypuštěna jako open source a je volně dostupná ke stažení. Z této verzi byl 
vyvinut open source framework EclipseLink od společnosti Eclipse Foundation. Vzhledem k jeho 
bezplatnému použití a stálé podpoře od vývojářů je použita tato verze knihovny pro vývoj IS. Rozdíly 
mezi knihovnami TopLink a EclipseLink jsou prozatím minimální a nemají žádný vliv na vývoj 
aplikace.  

Podrobnější popis technologie TopLink je v kapitole 5. Vzhledem k minimálním rozdílům mezi 
verzemi knihovnami TopLink a EclipseLink lze považovat popis technologie TopLink za totožnou 
s EclipseLink. 

4.6 Diagramy chování 
V této kapitole jsou popsány diagramy chování IS Normativy. Ty popisují různé operace systému 
v časových posloupnostech. Jsou zde vykresleny a vysvětleny pouze operace týkajících se samotných 
postupů a normativů, neboť se jedná o základní funkce systému. Diagramy týkají se například správy 
uživatelů a další se zde záměrně nevyskytují.  

4.6.1 Sekvenční diagramy 

Sekvenční diagramy popisují interakci mezi jednotlivými objekty systému v závislosti na čase [2]. 
Následující diagramy popisují hlavní funkce systému, což jsou operace pro editaci, smazání a vložení 
nového postupu a normativu. 
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4.6.1.1 Nový postup 

Na obrázku 11 je zobrazen sekvenční diagram popisující proces vytvoření nového postupu. 

 

Obrázek 11: Sekvenční diagram - nový postup 

Uživatel otevře formulář pro vytvoření nového postupu. V cyklu (libovolný počet položek) se vkládají 
jednotlivé položky, kde každá položka může být buď zadána ručně, vytvořena z jiného postupu, nebo 
ze vzorce normativu. Po vložení nové položky se aktualizují data ve formuláři (celkové časy, celková 
cena, …). Dále je možné vybrat rodičovský postup ze stromové struktury všech postupů. Následně se 
provede samotné uložení postupu, ve kterém se provede kontrola vstupních dat, a pokud jsou data 
v pořádku, uloží se přes servisní objekt do databáze. Po úspěšném uložení se formulář pro nový postup 
uzavře. 
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4.6.1.2  Editace postupu 

Na obrázku 12 je zobrazen sekvenční diagram popisující editaci existujícího postupu. 

 

Obrázek 12: Sekvenční diagram - editace postupu 

Uživatel si ze seznamu všech postupů (zobrazených ve stromové struktuře) vybere postup, který chce 
editovat. Ten se zobrazí ve stejném formuláři jako pro vkládání nových postupů, ale s načteným 
postupem určeným pro editaci. Vy cyklu se vkládají, případně mažou jednotlivé položky. Po vložení 
nebo odstranění každé položky se aktualizují data ve formuláři (celkové časy, celková cena, …). Dále 



Informační systém pro normování pomocí technologie Oracle TopLink                                               33  
__________________________________________________________________________________ 

je možné vybrat rodičovský postup ze stromové struktury všech postupů. Následně se provede 
samotné uložení postupu, ve kterém se provede kontrola vstupních dat, a pokud jsou data v pořádku, 
aktualizuje se postup přes servisní objekt v databázi. Po úspěšné editaci se aktualizuje seznam postupů 
a provede se jejich překreslení ve stromové struktuře. 

4.6.1.3 Smazání postupu 

Sekvenční diagram popisující smazání existujícího postupu je zobrazen na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Sekvenční diagram - smazání postupu 

Uživatel si ze seznamu všech postupů (zobrazených ve stromové struktuře) vybere postup, který chce 
smazat. Následně se provede kontrola, jestli má daný postup nějaké potomky. Pokud ano, načtou se 
tito potomci do seznamu pro smazání. Následně se přes servisní objekt odstraní všechny postupy ze 
seznamu postupů z databáze (v případě, že postup potomky nemá, je v seznamu pouze jeden postup). 
Po úspěšném smazání se aktualizuje seznam postupů a provede se jejich překreslení ve stromové 
struktuře. 
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4.6.1.4 Nový normativ 

Na obrázku 14 je vykreslen sekvenční diagram pro vytvoření nového normativu. 

 

Obrázek 14: Sekvenční diagram - nový normativ 

Uživatel otevře formulář pro vytvoření nového normativu. Při zadávání dat je možné vybrat 
rodičovský normativ ze stromové struktury všech normativů. Následně se provede samotné uložení, ve 
kterém se zkontrolují vstupní data. Pokud jsou data v pořádku, přes servisní objekt se normativ uloží 
do databáze. Po úspěšném uložení se formulář pro nový normativ uzavře. 
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4.6.1.5 Editace normativu 

Editace existujícího normativu je popsána sekvenčním diagramem na obrázku 15. 

 

Obrázek 15: Sekvenční diagram -  editace normativu 

Uživatel si ze seznamu všech normativů (zobrazených ve stromové struktuře) vybere normativ, který 
chce editovat. Ten se zobrazí ve stejném formuláři pro vkládání nového, ale s načtenými daty daného 
normativu určeného pro editaci. Při editaci dat je možné vybrat rodičovský normativ ze stromové 
struktury všech normativů. Následně se provede samotné uložení, ve kterém se zkontrolují vstupní 
data. Pokud jsou data v pořádku, přes servisní objekt se normativ aktualizuje v databázi. Po úspěšné 
editaci se aktualizuje seznam normativů a provede se jejich překreslení ve stromové struktuře. 
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4.6.1.6 Smazání normativu 

Sekvenční diagram popisující smazání normativu je zobrazen na obrázku 16. 

 

Obrázek 16: Sekvenční diagram -  smazání normativu 

Uživatel si ze seznamu všech normativů (zobrazených ve stromové struktuře) vybere normativ, který 
chce smazat. Následně se provede kontrola, jestli má daný normativ nějaké potomky. Pokud ano, 
načtou se tito potomci do seznamu pro smazání. Následně se přes servisní objekt vymažou všechny 
normativy z daného seznamu z databáze (v případě, že normativ potomky nemá, odstraní se pouze 
jeden normativ). Po úspěšném smazání se aktualizuje seznam normativů a provede se jejich 
překreslení ve stromové struktuře. 
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4.6.2 Diagramy aktivit 

Diagramy aktivit se používají pro popis provádění aktivit v časové posloupnosti. Na rozdíl od 
sekvenčních diagramů popisují, v jakém stavu se určitá aktivita nachází. Diagramy aktivit se 
soustřeďují spíše na průběh akce, než na objekty účastnící se výpočtu. Následující diagramy popisují 
operace popsány v sekvenčních diagramech, tentokrát však z jiného pohledu.  

4.6.2.1 Nový postup 

Obrázek 17 znázorňuje diagram aktivit, popisující vytvoření nového postupu. 

 

Obrázek 17: Diagram aktivit - nový postup 

Nejprve se provede vložení samotných hodnot postupu (název, popis, …). Dále lze vložit libovolný 
počet položek, kde každá položka může být pouze jednoho typu (ruční, postup nebo vzorec 
normativu). Po každém vložení se provede aktualizace hodnot postupu. Po ukončení vkládání se 
provede kontrola hodnot, a pokud jsou data v pořádku, uloží se do databáze. 
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4.6.2.2 Editace postupu 

Na obrázku 18 je znázorněn diagram aktivit, popisující editaci postupu. 

 

Obrázek 18: Diagram aktivit - editace postupu 

Nejdříve se načte a zobrazí seznam všech postupů. Vybraný postup se pak zobrazí ve formuláři, kde 
lze následně jeho hodnoty a položky editovat. Provede se úprava popisu postupu a jeho položek. 
Položky lze libovolně vkládat a mazat. Po každé úpravě položky se provede aktualizace dat. Po 
ukončení vkládání a spuštění samotného uložení se aktualizovaná data zkontrolují, a pokud jsou 
v pořádku, postup se zedituje v databázi. 
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4.6.2.3 Smazání postupu 

Smazání postupu je popsáno diagramem aktivit na obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Diagram aktivit - smazání postupu 

Nejdříve se načte a zobrazí seznam všech postupů. U vybraného postupu pro odstranění se 
zkontroluje, zda je rodičem ve stromové struktuře postupů. Pokud ano, vyberou se také jeho potomci 
pro smazání. Poté se provede potvrzení smazání. Pokud je smazání potvrzeno, odstraní se postupy 
z databáze. Po úspěšném smazání se seznam postupů aktualizuje. 
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4.6.2.4 Nový normativ 

Obrázek 20 znázorňuje diagram aktivit pro vytvoření nového normativu. 

 

Obrázek 20: Diagram aktivit - nový normativ 

Z procesního pohledu je vložení nového normativu poměrně jednoduché. Nejprve se vkládají 
informace a hodnoty tabulky normativů, případně se upraví řádky a sloupce této tabulky. Po úpravě 
samotné tabulky je možnost opět vkládat nové hodnoty. Po ukončení vkládání se provede kontrola 
hodnot, a pokud jsou vstupní data v pořádku, uloží se normativ do databáze. 
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4.6.2.5 Editace normativu 

Editaci normativu popisuje diagram aktivit na obrázku 21. 

 

Obrázek 21: Diagram aktivit - editace normativu 

Nejdříve se načte a zobrazí seznam všech normativů. Vybraný normativ se poté zobrazí ve formuláři, 
kde lze jeho hodnoty editovat. Provede se úprava dat a samotné tabulky (možnost smazat nebo přidat 
řádek/sloupec tabulky). Po úpravě samotné tabulky je možnost vkládat nebo aktualizovat hodnoty. Po 
ukončení editace hodnot se provede samotné uložení, při kterém se provede kontrola vstupních dat. 
Pokud jsou hodnoty v pořádku, provede se editace normativu v databázi. Po úspěšné editaci se 
aktualizuje seznam normativů. 
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4.6.2.6 Smazání normativu 

Smazání postupu je popsáno diagramem aktivit na obrázku 22. 

 

Obrázek 22: Diagram aktivit - smazání normativu 

Nejdříve se načte a zobrazí seznam všech normativů. Vybraný normativ pro odstranění se zkontroluje, 
zda je rodičem ve stromové struktuře. Pokud ano, vyberou se také jeho potomci pro smazání. Poté se 
provede potvrzení smazání. Pokud je smazání potvrzeno, odstraní se vybrané normativy z databáze. Po 
úspěšném smazání se seznam normativů aktualizuje. 
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4.7 Diagramy struktur 
Diagramy struktur vytváří statický pohled na systém [3]. V tomto případě se jedná hlavně o diagramy 
tříd, které popisují strukturu tříd a vztahů mezi nimi. Druhý typ diagramu je diagram balíčků, ve 
kterém je zobrazena struktura a rozvržení Java balíčků. 

4.7.1 Třídní diagramy 

V následujících diagramech jsou zachyceny třídy persistentních objektů, které reprezentující  
databázové struktury, a vztahy mezi nimi. Na dalších diagramech jsou zobrazeny hlavní třídy, 
obsluhující práci s postupy a normativy.  

4.7.1.1 Persistentní objekty 

Na třídním diagramu persistentních objektů (viz Obrázek 23) jsou znázorněny všechny objekty, 
reprezentující tabulky v databázi. 

 

Obrázek 23: Třídní diagram - persistentní objekty 
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Na Obr. 23 jsou podrobně popsány vztahy a vazby mezi jednotlivými objekty. Ty ve své podstatě 
reprezentují také vztahy mezi samotnými tabulkami. Výjimku tvoří vazba mezi rolemi a oprávněními. 
V databázi je tato vazba typu M:N. Pomocí mapování v TopLink však již persistentní objekt 
RoleStruct obsahuje seznam objektů oprávnění OpravneniStruct. 

4.7.1.2 Postupy 

Třídním diagram popisující třídy pro práci s postupy je zobrazen na obrázku 24. Zde jsou zachyceny 
pouze základní třídy a jejich hlavní metody. Každá třída obsluhující postupy obsahuje další množství 
metod a atributů. Z důvodu větší přehlednosti zde však nejsou znázorněny. 

 

Obrázek 24: Třídní diagram – postupy 
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Na Obr. 24 jsou vidět vztahy mezi persistentními objekty a třídami pro jejich zpracování. Veškeré 
operace z databází jsou prováděny v servisním objektu PostupServices. Ostatní třídy slouží jak pro 
zpracování, tak pro vizuální prezentaci dat. Pro zobrazení seznamu všech postupů slouží třída 
PostupAll. Pro vytvoření nového postupu slouží formulář NovyPostup, ve kterém lze vytvářet 
jednotlivé položky daného postupu. 

4.7.1.3 Normativy 

Na posledním třídním diagramu jsou zobrazeny vazby mezi třídami pro správu a obsluhu normativů 
(viz Obrázek 25). 

 

Obrázek 25: Třídní diagram – normativy 

Jediný persistentní objekt NormTabulkaStruct reprezentuje celou tabulku normativu. Veškeré operace 
z databází jsou zpracovávány v servisním třídě PostupServices. Pro zobrazení seznamu všech 
normativů slouží třída NormativAll. Pro vložení nebo editaci normativu slouží formulář 
NovyNormativ, ve kterém lze vytvořit tabulku normativu a její hodnoty. 
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4.7.2 Diagram balíčků 

Diagram balíčků obsahuje popis a vazbu mezi jednotlivými balíčky ve zdrojovém kódu Javy (viz 
Obrázek 26). Ty slouží pro lepší přehlednost při samotném vývoji aplikace. Zde jsou zobrazeny 
všechny použité balíčky a případné vazby mezi nimi.  

 

Obrázek 26: Diagram komponent 

 
Zde je základní popis balíčků tříd: 

• db – zde jsou obsaženy všechny přístupy do databáze a databázové entity objekty 
• entity – zde jsou všechny objekty reprezentující data (objekty) z databáze (entity objekty) 
• Norm – tento balíček obaluje ostatní balíky, sloužící pro logické operace a zpracování dat 
• Normativy – v tomto balíčku jsou objekty poskytující základní uživatelské rozhraní (GUI). 
• normativ – zde jsou všechny třídy a metody pro obsluhu normativů   
• postup – zde jsou všechny třídy a metody pro obsluhu postupů 
• services – zde jsou třídy pro obsluhu přístupu do databáze – čtení dat, zápisy, modifikace 

a mazání objektů 
• setting – zde jsou třídy pro obsluhu nastavení a připojení do databáze  
• uzivatel – zde jsou všechny třídy a metody pro obsluhu uživatele  

4.8 Zálohování 
Zálohování dat bude probíhat minimálně každých 14 dní. Zálohovat se budou všechny tabulky a jejich 
hodnoty. Zálohování bude prováděno automaticky pomocí „Recovery Managera“ v administrátorské 
konzoly databázového serveru a bude se provádět nejlépe v nočních nebo večerních hodinách. 
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5.1.1.1 TopLink Project 

TopLink obsahuje vlastní projekt, který se ukládá v souborech typu *.mwp. Dále obsahuje xml 
soubory s informacemi o databázových tabulkách a Java třídách (každá třída nebo tabulka má vlastní 
soubor). V tomto projektu se pak provádí samotné mapování persistentních objektů (pozn.: nejprve se 
musí vytvořit Java třída, která se importuje do tohoto projektu) na tabulky (viz kapitola 5.1.2). 

5.1.1.2 Konfigurace TopLink Session 

TopLink Session slouží pro nastavení spojení s databází. Zde se vytvoří samostatný projekt pro 
konfiguraci session. Ta obsahuje informace o typu databáze (verze a typ databáze), databázového 
spojení (Database nebo Server Session ) a samotné informace pro připojení do databáze (URL, 
případně i uživatelské jméno a heslo). 

Hlavní vlastností je však přiřazení projektu (viz kapitola 5.1.1.1) k dané Session. Zde se určuje, nad 
jakou databází daný projekt pracuje.  

Výstupem je samostatný xml soubor, který se rovněž použije v Javě při vytváření připojení do 
databáze (viz kapitola 5.2).  

5.1.2 Relační mapování 

V JPA existuje několik základních druhů mapování. Obsahuje jak nejzákladnější mapování 
jednoduchého atributu, tak vazeb mezi tabulkami.  Mimo těchto základních typů mapování umožňuje 
TopLink další rozšířené druhy, jako jsou konverze datových typů (např. číslo na text, …), různé 
agregace a seznamy objektů a další. 

Základní mapování atributu z databázové tabulky do Javy se nazývá „Direct to Field“. Ten mapuje 
například databázový typ Varchar na String apod. Jedná se o nejčastěji používaný typ mapování. 

5.1.2.1 Typy vazeb 

Vazby mezi jednotlivými tabulkami lze definovat pomocí následujících vztahů. 

• One To One 
o Toto mapování reprezentuje typ vazby mezi dvěma tabulkami násobnosti 1:1. Pro 

mapování musí být vytvořena v projektu podřízená tabulka, která se následně přiřadí jako 
vazební. Vazba je asociována přes cizí klíč. V Javě je pak reprezentována jako atribut 
objektu dané třídy podřízené tabulky. Při načtení dat z databáze se k dané tabulce načte 
instance objektu podřízené tabulky. 

• One To Many 
o Toto mapování reprezentuje vazbu mezi dvěma tabulkami typu 1:N. V Javě ji lze pak 

reprezentovat jako kolekci tříd podřízené tabulky (lze použít jeden z následujících 
datových typů: List, Vector, Collection, Set nebo Map) nebo pomocí speciálního datového 
typu ValueHolderInterface, který vrací seznam podřízených objektů v datovém 
typu Vector.  

o Pro vazbu mezi dvěma tabulkami je zapotřebí cizího klíče. Pokud z nějakého důvodu není 
vytvořen v databázi, lze ho uměle v TopLink vytvořit a následně použít pro vytvoření 
vazby. 

o Toto mapování umožňuje další rozšířené možnosti, jako je například třídění podřízených 
záznamů, a další.  
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5.3.1.5 No Identity Map 

Tento typ nezachovává jedinečnost objektů a neukládá je v paměti cache. V zásadě se nedoporučuje 
používat, pouze ve výjimečných případech a jedině pro objekty, které slouží pouze pro čtení. Pro 
zamezení ukládání persistentních objektů dané třídy do sdílené paměti cache slouží tzv. „Izolováná 
cache“ (viz Kapitola 5.3.2). 

5.3.2 Izolovaná cache 

Izolovaná (isolated) client session umožňuje vypnutí sdílení objektů ze server session cache. Jakékoliv 
třídy označené jako izolované (isolated) se nesdílejí z paměti rodičovské server session. Jedná se o 
nejlepší mechanismus, jak zabránit cachování na straně klienta, protože se konfiguruje zvlášť pro 
jednotlivé třídy, které neovlivní sdílení objektů jiných tříd. 

To slouží převážně pro ty objekty, které jsou mapované na tabulky, se kterými je možné externě 
manipulovat mimo danou aplikaci. Vždy se tak budou data načítat a ověřovat přímo z databáze. 

5.4 Dotazy v TopLink 
TopLink poskytuje několik možností pro provádění dotazů jak nad persistentními objekty, tak nad 
samotnými daty v databázi. Pomocí těchto dotazů lze vytvořit libovolný možný dotaz. Oracle 
doporučuje používat předdefinované dotazy, které urychlují a zjednodušují vývoj a údržbu aplikace. 
V následující části je popsána jenom určitá část tvorby dotazů. 

5.4.1 Dotazy (Queries) 

TopLink umožňuje číst, vkládat, editovat nebo mazat persistentní objekty nebo data pomocí dotazů jak 
v relačních, tak i jiných databázích. Poskytuje tedy obecné rozhraní pro všechny druhy možných 
aplikací nad různými zdroji dat.  

Dotazy lze rozdělit na několik typů, které provádí specifické operace nad specifickými typy dat. Ty lze 
vytvářet nad persistentními objekty nebo nad samotnými daty. Dále je můžeme rozdělit na dotazy pro 
načítání dat a pro modifikaci dat (vkládání, editace a mazání). V následujících kapitolách je jenom 
základní výčet těchto typů. 

5.4.1.1 Dotazy nad objekty (Session queries) 

Při tvorbě dotazů pracujeme vždy s vlastní client session (případně database session), která pracuje 
s persistentními objekty a pamětí cache (viz Kapitola 5.3).  

Pro načítání dat se používá metoda readObject, která vrací jednu instanci dané třídy, nebo metoda 
readAllObjects, která vrací kolekci objektů. Dotazy se tvoří pomocí výrazů – tzv. Expressions 
(viz Kapitola 5.4.2). 

Oracle doporučuje vkládání a editaci objektů pomocí unit of work, která umožňuje účinně obsluhovat 
transakce (viz Kapitola 5.5). Je však možné vkládat data přes samotnou session přímo do databáze 
pomocí dotazů nad daty (viz Kapitola 5.4.1.2).   

Pro vkládání nového objektu lze použít metoda insertObject, za předpokladu, že víme, že se 
jedná o nový objekt. V tomto případě se neprovede kontrola existence záznamu v databázi. V případě, 
že nevíme, zda se daný objekt již v databázi nachází, můžeme použít některou z následujících metod 
pro editaci: updateObject,  writeObject nebo writeAllObject. 
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Pro smazání jednoho objektu z databáze se používá metoda deleteObject, případně pro smazání 
více záznamů naráz deleteAllObjects. 

5.4.1.2 Dotazy nad daty (Database queries) 

Pro práci přímo s daty v databázi lze použít rozhraní DatabaseQuery. To umožňuje tvořit 
libovolné dotazy přímo nad databází a lze použít také například pro volání vzdálených procedur a 
funkcí (viz Kapitola 5.4.1.3). Zároveň lze pracovat i s persistentními objekty. Kritéria volání se 
definují ve třídě Call, která slouží pro nastavení volaného dotazu. 

Použitím ObjectLevelReadQuery můžeme vytvářet dotazy nad databází, která vrací instance 
objektů dané třídy. Pro načtení jednoho záznamu můžeme použít zděděný ReadObjectQuery, pro 
čtení kolekce objektů lze použít ReadAllQuery. 

Pro načítání nepersistentních dat z databáze se používá třída DataLevelReadQuery, která vrací 
objekty definované v návratových kritériích. Pro načtení více záznamu v jednom dotazu lze použít 
DataReadQuery, která vrací kolekci záznamů, reprezentující jeden záznam ze zdroje dat (například 
řádek tabulky). Pro načtení pouze jedné hodnoty stačí třída ValueReadQuery. Speciální typ pro 
načtení hodnot z jednoho sloupce tabulky lze vytvořit pomocí DirectReadQuery. 

Pro modifikaci dat nad objekty lze použít podřízené třídy ObjectLevelModifyQuery. Jedná se 
například o třídu InsertObjectQuery pro vkládání záznamů apod. Kompletní seznam všech tříd 
a jejich využití je popsán v technické dokumentaci Oracle TopLink [1]. 

Pro modifikaci dat bez použití persistentních objektů se používá třída DataModifyQuery, která 
obsluhuje všechny dotazy pro modifikaci dat (ovšem nevrací žádná data).  

5.4.1.3 Volání databázových dotazů, procedur a funkcí  

Použitím speciálního API Call lze tvořit a volat dotazy přímo do databáze. Ty lze rozlišit na tři typy: 
SQLCall, StoredProcedureCall a StoredFunctionCall. 

SQLCall slouží pro tvorbu vlastních SQL dotazů, které jsou volány přímo v databázi. Lze tak načítat 
data z libovolně zadaných dotazů. Velkou nevýhodou použití tohoto typu dotazu v aplikaci je však 
náchylnost k tzv. SQL injekcím, které nejsou v tomto případě žádným způsobem ošetřeny. 

StoredProcedureCall slouží pro volání vzdálených databázových procedur. Zde lze 
nadefinovat vstupní a výstupní parametry volané procedury, která bude následně provedena.  

StoredFunctionCall obdobně jako předchozí třída, slouží ale pro volání funkcí s návratovou 
hodnotou. Také zde lze nadefinovat vstupní a výstupní parametry volané funkce, rozdíl je však v tom, 
že pokaždé vrací návratovou hodnotu funkce. 

5.4.2 Výrazy (Expressions) 

Při načítání dat z databáze přes objekty lze tvořit samotné výrazy pomocí tzv. TopLink Expressions.  
Ty slouží pro specifikaci kritérií daného dotazu na základě atributů persistentního objektu. Tento výraz 
se následně v JVM převádí do jazyka SQL (viz Kapitola 5.2.1.3). Pomocí těchto výrazů lze vytvořit 
jakýkoliv možný dotaz, který lze zapsat pomocí jazyka SQL. Veškeré možnosti vytváření dotazů jsou 
podrobně popsány v technické dokumentaci Oracle TopLink [1]. 
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5.5.3 Možnosti modifikace objektů 

Unit of Work sleduje změny na objektech podle nastavené změnové politiky (change policy). Ta se 
dělí na tři možné typy. 

Ve výchozím nastavení je použita tzv. „Deferred Change Detection Policy“, která kontroluje změnu 
objektu podle jeho charakteristiky (např. změna celého objektu, jednotlivých jeho atributů, …). 

Další variantou je použití tzv. „Object-Level Change Tracking Policy“. Ta kontroluje změnu objektu 
pouze na atributech daného objektu. Pokud se změní hodnota alespoň jednoho atributu, je objekt 
označen jako změněný. Tato varianta je vhodná pro objekty s malým počtem atributů, nebo s velkým 
počtem atributů, ve kterých se mění většina atributů při jedné změně. 

Poslední z možností je tzv. „Attribute Change Tracking Policy“, která provádí transakce na samotných 
atributech objektu. Tím se vyhýbá vytvářením kopie objektu a jeho kontrole při provedení transakce 
(kontrolují se samotné atributy). Tato varianta je vhodná pro objekty s velkým množstvím atributů, ve 
kterých dochází pouze k malému množství změn. 

5.6 Výhody a nevýhody Oracle TopLink 
Oracle TopLink je velmi kvalitní a rozsáhle zpracovaná persistentní vrstva (dokládá to i samotná 
dokumentace s cca 1500 stránkami), která najde využití u každého projektu tvořeného v Javě 
s přístupem k nějakému zdroji dat. Využití této technologie přináší obrovské množství výhod, které 
usnadní a urychlí vývoj samotného softwarového díla. 

Hlavní výhodou je navýšení výkonu při manipulaci s daty. To umožňuje převážně práce s 
persistentními objekty a jejich ukládání do sdílené paměti cache, což uvolní značnou část požadavků 
kladenou na samotnou databázi, a tím urychlí čtení a modifikaci dat. Další z mnoha výhod je obsluha 
interních transakcí přímo přes TopLink, což opět snižuje zátěž samotné databáze a přenosu dat. 
Nespornou výhodou je samotná správa a tvorba samostatného projektu přes vývojový nástroj Oracle 
TopLink Workbench, jenž umožňuje efektivně a rychle spravovat celkové nastavení persistentní 
vrstvy. S tím je spjata údržba objektů, session a vlastních dotazů. Obrovská výhoda je také 
neomezenost pouze na relační databáze, ale spolupráce i s jinými zdroji dat. Ani relační databáze 
nejsou nijak omezeny a TopLink podporuje všechny známé databázové systémy. 

Oracle TopLink nabízí obrovské možnosti a obecné využití. Vypisovat všechny výhody, které přináší 
při vývoji ani nemá smysl, neboť každý vývojář si může najít své. 

Jedinou nevýhodou pak může být pouze velká rozsáhlost tohoto frameworku. Pokud chce uživatel 
zvládnout alespoň základní vlastnosti při práci s Oracle TopLink, musí věnovat studiu několik dní. 
Aby pak pochopil všechny vlastnosti a možnosti, které nabízí, musí věnovat studiu větší část svého 
času pro jeho kompletní pochopení. 

Jedná se tedy o rozsáhlou knihovnu, která přes svoji rozsáhlost přináší velké výhody při vývoji v Javě. 
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6 Popis implementace 
V následující části je popsána ukázka z výsledné aplikace a zajímavých částí implementace. Vzhledem 
k tomu, že projekt je stále ve vývoji, nemusí být níže popsané části IS finální. Jedná se však 
o kompletní a funkční aplikaci. Na těchto základech se bude ladit a dotvářet finální produkt. 

6.1 Aplikace 
Výsledná aplikace je ukázána a popsána na některých zajímavých částech systému. Jedná se převážně 
o ukázky postupů a normativů. V následujících kapitolách jsou popsány formuláře a jejich základní 
použití. 

6.1.1 Přihlášení 

Pro práci se systémem je nutná autorizace uživatele. Po spuštění se jako první zobrazí přihlašovací 
obrazovka (viz Obrázek 34). 

 

Obrázek 34: Přihlašovací obrazovka 

Zde uživatel zadá přihlašovací údaje a proběhne kontrola zadaného jména a hesla. Po úspěšném 
přihlášení se zobrazí úvodní obrazovka IS Normativy (viz Obrázek 35). Při neúspěšném pokusu a 
přihlášení se zobrazí varovná zpráva a uživatel je vyzván pro vložení nových přihlašovacích údajů. 
Z tohoto formuláře je také možné otevřít nastavení připojení do databáze, ve kterém se nastavují 
přihlašovací údaje do databáze. 

6.1.2 Úvodní stránka 

Po úspěšném přihlášení a připojení do databáze se zobrazí úvodní obrazovka (viz Obrázek 35). 
V horní části úvodní obrazovky se nachází menu, které slouží pro navigaci v systému. N názvu 
formuláře je zobrazena informace o přihlášeném uživateli. 

Z menu „Soubor“ je možné dostat se ke správě normativů, postupů, umístění, kvalifikací a exportu do 
souboru. Položka „Uživatel“ v sobě skrývá odkaz na změnu hesla (která je umožněna každému 
uživateli), a dále ke správě uživatelů a uživatelských rolí. 

Na úvodní obrazovce je zobrazen seznam všech postupů ve stromové struktuře. Přímo z této 
obrazovky tak lze spravovat postupy (vytvářet, editovat a mazat).  
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Obrázek 35: Úvodní obrazovka 

6.1.3 Vkládání a editace postupu 

Vkládat nebo editovat existující postupy lze přes formulář zobrazený na obrázku 36.  

Každý postup obsahuje základní informace o daném postupu (název, popis, rodič, celkové časy a cena, 
dokument, výkres a informace o uživateli, který postup vytvořil a naposledy upravil). Některé položky 
se vyplňují automaticky (celkové časy a cena, informace o uživateli), ostatní se zadávají přes formulář 
manuálně. Hlavní součástí postupu jsou položky. Ty lze vytvářet z ručního zadání, ze vzorce 
normativů nebo z jiného postupu. 

Informace o celkových časech, ceně a uživateli jsou ve spodní části formuláře (nelze je editovat, slouží 
pouze pro prohlížení). 
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Obrázek 36: Formulář - nový postup 

6.1.3.1 Položka z ručního zadání 

Položka z ručního zadání se vkládá přes samostatný formulář (viz Obrázek 37), ve kterém se zadává 
popis položky, časová hodnota a časový typ.  

 

Obrázek 37: Formulář - položka z ručního zadání 

Po úspěšném vložení do seznamu položek postupu se formulář automaticky zavírá. K dispozici je také 
pomocná kalkulačka normativů, která může posloužit pro případný výpočet času z normativů. 

  



Informační systém pro normování pomocí technologie Oracle TopLink                                               60  
__________________________________________________________________________________ 

6.1.3.2 Položka ze vzorce normativů 

Pro vložení položky z normativů se používá tzv. „Kalkulačka normativů“ (viz Obrázek 38). 

 

Obrázek 38: Formulář - kalkulačka normativů 

Ve formuláři se nejprve vloží kód hodnoty normativu (tato hodnota lze také vyhledat a vložit z 
tabulky normativu). Pro daný kód se načte příslušná hodnota (v případě, že pro zadaný kód nějaká 
existuje). Tato hodnota se s případným násobkem přičte na konec vzorce. Výsledný vzorec je zobrazen 
ve formuláři pomocí kódů hodnot. Popis položky se automaticky vyplní z prvního normativu ve 
vzorci. Tento popis lze ale libovolně upravovat. Po dokončení výpočtu lze vybrat ještě časový typ 
položky a vložit do seznamu položek postupu. Po úspěšném vložení se formulář uzavře. 

6.1.3.3 Položka z jiného postupu 

Pro vložení položky z jiného postupu se otevře jednoduchý formulář (viz Obrázek 39). 

 

Obrázek 39: Formulář - položka z postupu 
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Tento formulář slouží pouze pro výběr požadovaného postupu ze seznamu postupů. Zde se provádí 
kontrola, zda je daný postup možné vložit jako položku (postup nesmí mít položku z vlastního 
postupu). Následně je možné zadat násobek hodnot v této položce. 

6.1.4 Smazání postupů 

Smazání postupu se provádí se seznamu postupů (viz Obrázek 35). Na stejném principu funguje také 
mazání normativů. 

 

Obrázek 40: Smazání jednoho postupu 

Pokud se maže pouze jeden záznam, zobrazí se jedno varovné vyskakovací okno (viz Obrázek 40). Po 
potvrzení smazání kliknutím na tlačítko „Ano“ se vybraný záznam odstraní. 

V případě, že se maže více záznamů najednou (záznam má alespoň jednoho potomka ve stromové 
struktuře), provádí se dvojnásobná kontrola (viz Obrázek 41). 

 

 

Obrázek 41: Smazání více postupů 

Tato kontrola se provádí z důvodu možného odstranění velkého počtu záznamů. Uživatel je tak 
dvojnásobně upozorněn před samotným smazáním. Pokud potvrdí smazání všech záznamů tlačítkem 
„Ano“, vybraný záznam a jeho potomci se z databáze odstraní. 

  



Informační systém pro normování pomocí technologie Oracle TopLink                                               62  
__________________________________________________________________________________ 

6.1.5 Seznam normativů 

Seznam normativů je podobně jako seznam postupů zobrazen ve stromové struktuře (viz Obrázek 42).  

 

Obrázek 42: Seznam normativů 

Na rozdíl od postupů je za každým názvem normativu kód tabulky. Ze seznamu lze vybírat záznamy 
pro editaci a mazání, nebo vkládat nové normativy s definovaným rodičovským normativem. 

6.1.6 Vkládání a editace normativu 

Vložení nebo editace normativu se provádí přes specifický formulář (viz Obrázek 43), ve kterém se 
vytváří samotná tabulka normativu a její hodnoty. 
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Obrázek 43: Formulář - nový normativ 

Ve formuláři lze zadat základní informace o tabulce (název, jedinečný kód, rodičovský normativ, 
dokument a výkres). Tabulka normativu se vytvoří vkládáním řádků a sloupců, kde každý sloupec a 
řádek musí mít v rámci tabulky definovaný jedinečný kód. Do této tabulky se následně zadávají 
časové hodnoty normativu. 

6.2 Zdrojové kódy 
Nejzajímavější částí implementace je práce se samotným TopLinkem (respektive EclipseLinkem), 
kterému je věnována většina ukázek. Popsány zde budou však i některé zajímavé části zdrojových 
kódů, které byli použity při vývoji aplikace. 

6.2.1 Použité knihovny 

Externí knihovny použité při vývoji IS Normativy jsou celkem tři. Jedná se o knihovny ojdbc6.jar, 
která obstarává samotné spojení s databází pomocí JDBC. Toto připojení využívá knihovna 
eclipselink.jar pro spojení se samotnou databází. Jedná se o knihovnu, která obsahuje všechny třídy 
pro práci s EclipseLink. Je to open source knihovna navazující na Oracle TopLink. Poslední použitou 
knihovnou je iText-5.0.2.jar, která slouží pro tvorbu pdf souborů při exportu postupů.  

6.2.2 Modifikované komponenty 

Pro práci s tabulkami bylo zapotřebí upravit některé komponenty. Jednou z nich je modifikovaná 
komponenta DefaultTableModel, která slouží pro vykreslování dat v tabulce jTable. 
Vytvořeny jsou dva vlastní modely EditableTableModel a NotEditableTableModel, kde 
jeden slouží pro tvorbu tabulky s možností nastavení možnosti editace vybraných řádků, a druhý pro 
tvorbu tabulek, ve kterých nelze editovat data. Obě pak obsahují společnou metodu pro obnovení dat 
v tabulce v reálném čase (viz Zdrojový kód 1). 
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Zdrojový kód 1: EditableTableModel - obnovení dat 

Tato metoda odstraní a znovu vloží všechny data do modelu tabulky. Používá se pro obnovení dat po 
modifikaci dat nad tabulkou (vložení, editace nebo smazání dat z databáze). Je volána vždy po 
úspěšném provedení dané operace pomocí veřejné metody daného formuláře (viz Zdrojový kód 2). 

 

Zdrojový kód 2: Obnovení dat v tabulce 

Metoda getData() vrací dvojrozměrné pole s daty pro tabulku, načtené z databáze (s aktuálními 
daty). 

Dalšími upravenými komponentami jsou panel jPanel a formulář jFrame. V nich jsou 
předdefinovány vyskakovací okna pro zobrazování všech typů hlášek (informace, varování, chyba, 
potvrzení, …). Za zmínku také stojí vlastní třída NormException, děděná z obecné Exception, 
která slouží pro správu chybových hlášek systému. 
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6.2.3 Ukázky práce s EclipseLink 

Nejdůležitější částí pro manipulaci s databázovými objekty obstarává EclipseLink a jeho třídy a 
metody. V následujících kapitolách jsou popsány některé praktické ukázky této knihovny, která byla 
popsána teoreticky v kapitole 5.  

6.2.3.1 EclipseLink Workbench 

Pro vytvoření EclipseLink projektů a jejich export do souborů xml slouží pracovní prostředí 
EclipseLink Workbench (viz Kapitola 5.1.1). To slouží pro snadné mapování databázových objektů na 
persistentní objekty v Javě (viz Obrázek 44). 

 

Obrázek 44: EclipseLink Workbench 

Do vytvořeného projektu se importují třídy z Javy, které mají vytvořené příslušné atributy, které se 
následně v tomto pracovním prostředí mapují na atributy databázové tabulky. Databázové tabulky se 
po připojení do databáze importují jak se samotnými názvy a typy atributů, tak s popsanými vazbami 
mezi nimi.  

Pomocí tohoto nástroje lze definovat velké množství vlastností (typ cache, vazby mezi objekty, …) 
persistentních objektů. Výsledný projekt se exportuje do souboru typu xml, jenž obsahuje všechny 
potřebné informace o strukturách a vazbách v databázi. S tímto souborem se následně pracuje přímo v 
Javě.  

Dále je možné nastavit samotnou session pro spojení s databází. Zde se určí typ session, zdroj dat a 
možnosti připojení (možnost nastavit přihlašovacích údajů do databáze a další). Dále se určí projekt 
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(případně více projektů), který vázán k této session a připojen ke zdroji dat. Výsledný soubor 
nastavení session je opět v souboru typu xml. 

6.2.3.2 Persistentní objekty 

Při mapování persistentních objektů na tabulky je nejprve důležité vytvořit samotné objekty, se 
kterými se následně pracuje (např. se importují do EclipseLink Workbench). Samotný persistentní 
objekt obsahuje atributy, které reprezentují sloupce příslušné databázové tabulky (viz Zdrojový kód 3). 

 

Zdrojový kód 3: Persistentní objekt PostupStuct 

Například persistentní objekt PostupStruct mapovaný na tabulku POSTUP obsahuje jak základní 
atributy, tak objekty jiných persistentních struktur, které reprezentují vazby jiné tabulky. Pokud je 
vazba typu 1:N, používá se datový typ kolekce (např. Vector, List, Collection, …). Takovéto vytváření 
objektů usnadňuje práci s daty, a umožňuje efektivně pracovat se všemi potřebnými záznamy v jedné 
struktuře. 

6.2.3.3 Session 

Pro vytvoření vlastní DatabaseSession pro práci s daty v databázi je nutné použít servisní objekt 
SessionManager, který slouží pro vytváření session ze souboru xml (viz Zdrojový kód 4). 
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Zdrojový kód 4: Vytvoření database ssesion 

Nejprve je nutné vytvořit XMLSessionConfigLoader, ve kterém se určí cesta k souboru 
Session.xml s definovanou session. Dále proběhne samotné vytvoření session pomocí výše zmíněné 
SessionManager. Při vytváření se nastaví potřebné parametry (xml soubor, příznak, jestli se hned 
při vytvoření připojit do databáze a další). V tomto případě se login do databáze provádí až po 
nastavení přihlašovacích údajů pomocí metody setLogin(). Poté proběhne přihlášení do databáze. 
Přihlašovací údaje se získávají z externího soboru, kde je lze lehce přizpůsobovat různým databázím. 
Metoda getLogin() vrací přihlašovací údaje v podobě DatabaseLogin, která obsahuje všechny 
potřebné informace. 

Nad instancí této session se provádí všechny operace s daty, spravuje se paměť cache apod. 

6.2.3.4 Vytvoření výrazu 

Pro čtení dat z databáze je zapotřebí selektovat data podle určitých parametrů. Ty se vytváří pomocí 
tzv. Expressions (viz Kapitola 5.4.2). Ty definují parametry dotazu do databáze (viz Zdrojový kód 5). 

 

Zdrojový kód 5: Vytvoření expression 
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Výraz se vytváří z hashmapy vstupních parametrů, kde klíč je řetězec s názvem atributu persistentního 
objektu, a hodnota je obecný objekt, který určuje podmínku daného atributu pro načtení dat podle této 
hodnoty. 

6.2.3.5 Čtení dat 

Pro práci s persistentními objekty je vytvořena třída ClassDataServices, která obsahuje všechny 
metody pro manipulaci s daty. Jedná se o obecné použití pro práci s objekty podle vstupních 
parametrů, které se následně zpracovávají podle třídy daného objektu. Tato třída je použita při 
provádění veškerých základních operací všech persistentních objektů. 

Čtení je jednou z nejdůležitějších a nejčastěji používaných operací nad daty (viz Zdrojový kód 6). 

 

Zdrojový kód 6: Čtení dat 

Nejprve se ze vstupních parametrů vytvoří výraz expression (viz Kapitola 6.2.3.4). Následně se na 
dané session (případně na unit of work) provede načtení dat pomocí metody readAllObjects(). 
Vstupem je třída persistentního objektu (např. PostupStruct.class) a výraz expression, pro 
výběr konkrétních dat. Výstupem je kolekce (Vector) všech načtených dat. Pokud daná persistentní 
třída obsahuje interface typu Comparable, setřídí se data v kolekci podle dané podmínky v metodě 
compareTo() daného objektu. 

Pro načtení pouze jednoho objektu instance dané třídy lze použít metodu readObject(), která má 
stejné vstupní parametry, jako metoda readAllObjects(). 
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6.2.3.6 Vkládání objektů 

Pro vkládání dat do databáze se používá metoda insertAllClassObjects() ve třídě 
ClassDataServices (viz Zdrojový kód 7).  

 

Zdrojový kód 7: Vkládání dat obecně 

Vstupem je pole persistentních objektů, které se pomocí metody registrAllObjects() vloží do 
databáze. Možností, jak vkládat data do databáze je více (viz Kapitola 5.4.1.1). 

Ukázka uložení konkrétních dat (kvalifikací) je ukázána ve zdrojovém kódu 8. 

 

Zdrojový kód 8: Vložení hodnot kvalifikace 

Unit of work, která pracuje s danou transakcí, se vytváří až ve třídě ClassDataServices. Pole 
objektů je typu ArrayList obsahuje seznam objektů daného typu, které se vloží do databáze. Na 
podobném principu funguje také editace a mazání objektů. 
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6.2.3.7 Editace objektů 

Editace objektů probíhá nad kopií objektu v paměti session cache. U načtené kopie objektu se 
zaregistruje instance tohoto objektu, a poté se vloží nové hodnoty jednotlivých atributů. Po potvrzení 
transakce (commit) se zjistí, jestli byly hodnoty atributů změněny, a pokud ano, změní se následně i 
v databázi (viz Zdrojový kód 9). 

 

Zdrojový kód 9: Editace objektu 

Pro nastavení nových hodnot atributů daného objektu se používá tzv. Java Reflection (viz Kapitola 
6.2.4), která v daném objektu nastaví hodnoty vybraných atributů (provádí se v metodě 
transformClassStruct()). Tím se provede změna požadovaných dat objektu. 

Stejně jako vkládání hodnot, i zde se pracuje s obecnými objekty, tudíž lze použít tuto metodu na 
všechny persistentní objekty. 

6.2.3.8 Mazání objektů 

Mazání objektů je velmi jednoduché. Na vytvořené unit of work se zavolá metoda 
deleteAllClassObjects(), která provede odstranění dat z databáze (viz Zdrojový kód 10). 
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Zdrojový kód 10: Mazání objektů 

I zde se opět pracuje s obecnými objekty. Pro smazání pouze jednoho záznamu lze použít metodu 
deleteObject(), který vymaže pouze jeden záznam z databáze. 

6.2.3.9 SQL dotazy 

Pro práci s vlastními SQL dotazy je vytvořena speciální třída CallDataServices, která obstarává 
veškerá databázová volání. Jedním z nich je například volání databázových sekvencí (viz Zdrojový 
kód 11). 

 

Zdrojový kód 11: Volání databázových sekvencí 

Vstupním parametrem je v tomto případě název sekvence. Do databáze se odešle příslušný dotaz. Ten 
se vykoná a vrátí celé kladné číslo. Pro načtení této hodnoty se používá typ dotazu 
ValueReadQuery, který vrací pouze jednu hodnotu typu Object. 

Pro práci s vlastními SQL dotazy je vytvořeno více metod (pro další možné využití), v současné době 
však nejsou využívány. Jediné SQL dotazy, použité v této aplikaci jsou právě tyto sekvence. 
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6.2.4 Java reflection 

Pro vytváření klonů objektů nebo editaci atributů při editaci persistentních objektů (viz Kapitola 
6.2.3.7), se používá tzv. Java Reflection (viz Zdrojový kód 12). 

 

Zdrojový kód 12: Java reflection 

Metoda transformClassStruct() převádí hodnoty jednoho objektu do druhého podle názvu 
jejich atributů (počítá se s tím, že se pracuje s objekty stejné třídy). Tímto lze vytvořit novou instanci 
objektu se stejnými hodnotami pro obecné objekty.  
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Tato metoda se používá při editaci jakéhokoliv persistentního objektu. Tímto způsobem se provádí 
změna hodnot atributů nad klonem vytvořeným z dané session, který se následně modifikuje podle 
jiného objektu stejné třídy. Tím dojde ke změně hodnot atributů, a zajistí se tak editace příslušných 
dat. 

Aby nedocházelo ke změně atributů, které není třeba editovat (nebo se editovat nesmí – např. primární 
klíče), slouží k jejich určení vstupní parametr s polem jejich názvů. Tyto atributy se vyloučí 
při nastavení hodnoty, a proto u nich nedochází k editaci. 

Výhodou této metody je obecná použitelnost pro jakýkoliv typ objektu. Ve vstupním parametru se 
pouze určí, které atributy se editovat nemají. To umožňuje efektivní práci při editaci dat, kdy se 
nemusí každý atribut daného objektu nastavovat ručně. 

6.2.5 Rekurzivní načtení potomků 

Při práci se seznamem normativů nebo postupů a jejich stromovou strukturou se pracuje s rekurzemi. 
Rekurzivní volání metod se používá například při tvorbě stromové struktury, při kontrole nastavené 
rodičovské struktury, a také při výpočtu hodnoty položky z postupu (viz Zdrojový kód 13). 

 

Zdrojový kód 13: Rekurzivní volání metody 

Tato metoda slouží pro načtení všech potomků daného normativu, kteří se postupně načítají podle 
stromové struktury. Ty se postupně vkládají do seznamu, ve kterém jsou všichni potomci jednoho 
normativu. 
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6.2.6 Výpočet položky z postupu 

Ve třídě PostupMath jsou výpočty časů jednotlivých položek. Ty se vrátí ve hashmapě, ve které je 
klíč časový typ a hodnota je výsledný čas daného typu. Výpočet položek z ručního zadání a se vzorce 
normativu jsou poměrně jednoduché. Zajímavější je však výpočet časových hodnot položky z postupu 
(respektive celkové časy jednotlivých časových typů daného postupu – viz Zdrojový kód 14). 

 

Zdrojový kód 14: Výpočet položky postupu 

Zde se postupně načítají položky daného postupu. Pokud se jedná o položku z normativu nebo ručního 
zadání, připočtou se k výslednému času pomocí metody setTimeMapValues(). Pokud se jedná o 
položku z postupu, zavolá se tato metoda rekurzivně pro postup dané položky. 

Na tomto příkladně je dobře vidět, jak se pracuje se samotnými položkami objektů. Ke kompletnímu 
výpočtu nám stačí jedna instance třídy PostupStruct. Ta obsahuje všechny potřebné podřízené 
třídy, se kterými lze velmi jednoduše pracovat. To velmi usnadňuje práci při následných výpočtech, 
které by jinak byli zbytečně složité. 
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7 Závěr 
Cílem této práce bylo pochopení technologie TopLink a jeho praktickém využití při vývoji 
softwarového díla. Tato persistentní vrstva je poměrně rozsáhlá a obsahuje řadu vlastností užitečných 
při vývoji různých typů systémů na rozdílných architekturách a zdrojích dat. Má význam jak při vývoji 
jednoduchých aplikací, tak rozsáhlých systémů a usnadňuje práci s daty. I zde byla velkým přínosem a 
velkou měrou se podílela na celkové implementaci systému. Vlastním cílem této práce bylo vytvořit 
informační systém pro správu normativů a normovaných postupů. Vzhledem k neustálému vývoji a 
ladění požadavků podle přání zákazníka není tento produkt ještě ve své finální podobě. Ovšem velká 
část systému je již kompletně hotová a připravená pro nasazení do ostrého provozu. 

Hotova je kompletní správa samotných normativů. Zde figuruje formulář pro vkládání hodnot do 
tabulek normativů. Pomocí něho lze lehce vytvářet hodnoty se specifickými kódy, které lze využít při 
tvorbě normovaných postupů. K tomu slouží speciální kalkulačka pro vytvoření vzorce normativů, ve 
které lze vkládat hodnoty z více normativů do jedné položky. Kompletní je také správa uživatelů a 
jejich rolí, definující příslušná oprávnění. Před vstupem do aplikace se musí uživatel autorizovat svým 
jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Podle přidělené uživatelské role má pak oprávnění na 
dané operace v systému. Nejdůležitější částí aplikace je samotná tvorba postupů a jejich správa. K té 
patří také evidence umístění a kvalifikací postupů. Implementace tvorby postupů a jejich položek je již 
hotová. Položky lze vytvářet z ručního zadání, z normativů, nebo z jiného postupu. Algoritmus pro 
výpočet celkového času postupu z položek je také dokončený. 

Ve své podstatě je již tvorba postupů hotová. Na požadavky zákazníka však dojde ještě k úpravě 
formuláře pro vytváření postupů, ve kterém bude snadnější a rychlejší možnost vkládat položky 
z jiného postupu. Bude také možnost položky editovat, případně přesouvat či kopírovat. K menší 
úpravě dojde také pravděpodobně u exportu postupů do souborů typu pdf podle přesnějších požadavků 
zákazníka. Export postupů je v této chvíli funkční, dojde tak pouze k drobným vizuálním úpravám. 
V plánu je také možnost exportovat všechna data do skriptů SQL pro snadný přenos dat mezi různými 
aplikacemi (například pro instalaci v novém prostředí s předdefinovanými daty). Tato funkce bude 
dostupná pouze pro administrátora systému. 

Celkově se tak podařilo dokončit předem definované cíle. Práce na tomto projektu však po odevzdání 
nekončí a počítá se s jeho rozšiřováním také v blízké budoucnosti. Jestli bude IS úspěšný, je možné, že 
podpora a rozvoj tohoto systému může trvat ještě řadu let.  
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Přílohy  

A   Uživatelská dokumentace 
Zde je ukázka z uživatelské dokumentace. Uživatelská dokumentace se nachází na CD v souboru 
doc\user\Uzivatelska prirucka.docx. Konkrétně se jedná o instalaci aplikace, určenou pro správce 
systému. 

1 Instalace aplikace 
Tato kapitola slouží především pro správce systému, kteří chtějí nainstalovat nový IS Normativy a 
vytvořit a natavit databázovou část systému. Dále je zde popsáno nastavení připojení pro správné 
spuštění samotné aplikace. 

1.1 Instalace databáze 
Nejprve je potřeba mít nainstalovanou databázi Oracle. Systém je testovaný na verzi 10g, ale je 
kompatibilní se staršími i novějšími verzemi databáze Oracle. Pro spouštění skriptů se doporučuje 
použít vývojové prostředí PL/SQL developer, případně SQL Plus. 

Všechny potřebné skripty pro instalaci a nastavení databáze jsou na přiloženém CD v adresáři SQL na 
přiloženém CD. Instalace databázové části se skládá z několika kroků.  

1.1.1 Vytvoření tablespace a uživatele 

Nejprve je třeba vytvořit tablespace a uživatele v databázi. K tomu slouží skript 1_tablespace_user.sql 
(viz. Obrázek 1). Zde je nutné nastavit vlastní cestu a název k datovému souboru *.ora (defaultně 
nastavenou na C:\oracle\normativy.ORA). Cesta k tomuto souboru lze nastavit zcela libovolně podle 
potřeby. Defaultní název tablespace je „normativy“. Toto jméno se nedoporučuje měnit. Pokud však 
vznikne potřeba tento název upravit, je důležité přepsat také skripty pro vytváření tabulek, a jejich 
odkaz na daný tablespace! 

Dále lze nastavit přihlašovací údaje databázového uživatele pro práci s výše zmíněním tablespace. Zde 
je jako výchozí login nastaven “norm“ s heslem “norm“. Jméno a heslo lze libovolně změnit. 
V případě změny přihlašovacího jména je však důležité změnit skript pro nastavení oprávnění 
(grantů). Doporučuje se tedy změnit pouze heslo (za klíčovým slovem „identified by“).  Tyto 
přihlašovací údaje pak slouží pro nastavení připojení k databázi v samotné aplikaci (viz Nastavení 
připojení do databáze). 
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Obrázek 45: SQL skript – vytvoření tablespace 

1.1.2 Vytvoření  tabulek a základních dat 

Po vytvoření tablespace a databázového uživatele je nutné přihlásit se do konzole databáze pod daným 
uživatelem. Následně se spouští dané skripty podle jejich očíslování v následním pořadí: 

• 2_uzivatel_tables.sql 
• 3_uzivatel_data.sql 
• 4_normativy_tables.sql 
• 5_postup_tables.sql 
• 6_casovy_typ_data.sql 
• 7_insert_data_normativ.sql 

Skripty lze spouštět zkopírováním textu do command line (v případě PL/SQL developera), nebo 
zadáním cesty k danému skriptu. 

1.2 Instalace aplikace 
Aplikace je primárně určena pro OS Windows (kompatibilní s Windows XP, Vista, 7). Na každém 
počítači klienta je potřeba nainstalovat JRE (Java Runtime Edition) verze 6 (možnost stažení na 
stránce http://www.java.com/en/download/manual.jsp). Pro běh aplikace již není potřeba žádný další 
software. 

Soubory samotné aplikace je potřeba zkopírovat soubory z adresáře src\norm\ do adresáře C:\Program 
files\norm\. Je potřeba dodržet přesně tuto cestu. Pro spuštění aplikace stačí již spustit soubor 
normativy.jar. 

http://www.java.com/en/download/manual.jsp


Informační systém pro normování pomocí technologie Oracle TopLink                                               79  
__________________________________________________________________________________ 

1.3 Nastavení připojení do databáze 
Nastavení cesty do databáze je uloženo v textovém souboru C:\Program files\norm\files\dbInfo. 
Výhradně se však doporučuje nastavit připojení do databáze přes formulář aplikace (viz Obrázek 2) 
dostupný z přihlašovací obrazovky. 

 

Obrázek 46: Nastavení připojení do databáze 

Zde se nastaví adresa databáze (IP adresa nebo název počítače v síti), port a název databáze. Do 
položek „Uživatel“ a „Heslo“ se vyplní přihlašovací údaje do databáze vytvořené ve skriptu (viz 
Vytvoření tablespace a uživatele). Tyto údaje se uloží do výše zmíněného souboru dbInfo, který lze 
následně použít pro všechny instalace aplikace na klientských počítačích. 

B    Programátorská dokumentace 
Programátorská dokumentace se nachází na přiloženém CD v adresáři doc\programmer\javadoc. 
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C   Obsah CD 
 

Adresář Popis 
 /src Zdrojové soubory aplikace 
 /src/lib Knihovny potřebné pro běh aplikace 
/src/norm Soubory pro spuštění aplikace 
/SQL SQL skripty pro instalaci databáze 
/doc/user Uživatelská dokumentace 
/doc/text Text diplomové práce 
/doc/programmer Programátorská dokumentace 
/doc/text_rozsireni Funkční analýza - rozšiřující část 

 


	1 Úvod
	2 Specifikace požadavků 
	2.1 Funkční požadavky
	2.2 Nefunkční požadavky
	2.2.1 Rozmístění
	2.2.2 Kapacita a výkon
	2.2.3 Kvalita


	3 Analýza
	3.1 Datová analýza
	3.1.1 Lineární zápis typů entit
	3.1.2 Popis typů vztahů
	3.1.3 Popis typů entit
	3.1.4 Datový slovník
	3.1.5 ER diagram

	3.2 Funkční analýza
	3.2.1 Use-case pohledy
	3.2.1.1 Celkový pohled na systém
	3.2.1.2 Správa uživatelů
	3.2.1.3 Správa uživatelských rolí
	3.2.1.4 Správa normativů
	3.2.1.5 Správa postupů
	3.2.1.6 Vkládání položek postupů
	3.2.1.7 Správa kvalifikací
	3.2.1.8 Správa umístění

	3.2.2 Scénáře případů užití
	3.2.2.1 Správa normativů
	3.2.2.2 Správa postupů
	3.2.2.3 Vkládání položek postupu


	3.3 Časová analýza

	4 Návrh implementace
	4.1 Návrh databáze
	4.2 Transakční analýza
	4.3 Hardware
	4.3.1 Klient
	4.3.2 Server

	4.4 Software
	4.5 Použité technologie
	4.5.1 Oracle 10g
	4.5.2 Java
	4.5.3 Oracle TopLink

	4.6 Diagramy chování
	4.6.1 Sekvenční diagramy
	4.6.1.1 Nový postup
	4.6.1.2  Editace postupu
	4.6.1.3 Smazání postupu
	4.6.1.4 Nový normativ
	4.6.1.5 Editace normativu
	4.6.1.6 Smazání normativu

	4.6.2 Diagramy aktivit
	4.6.2.1 Nový postup
	4.6.2.2 Editace postupu
	4.6.2.3 Smazání postupu
	4.6.2.4 Nový normativ
	4.6.2.5 Editace normativu
	4.6.2.6 Smazání normativu


	4.7 Diagramy struktur
	4.7.1 Třídní diagramy
	4.7.1.1 Persistentní objekty
	4.7.1.2 Postupy
	4.7.1.3 Normativy

	4.7.2 Diagram balíčků

	4.8 Zálohování

	5 TopLink
	5.1 Mapování objektů v TopLink
	5.1.1 Oracle TopLink Workbench
	5.1.1.1 TopLink Project
	5.1.1.2 Konfigurace TopLink Session

	5.1.2 Relační mapování
	5.1.2.1 Typy vazeb

	5.1.3 TopLink Descriptor

	5.2 TopLink Sessions
	5.2.1 Základní architektura
	5.2.1.2 Connection Pools
	5.2.1.3 Zpracování dotazů
	5.2.1.4 Java Object Builder

	5.2.2 Server a Client Session
	5.2.2.1 Sdílená paměť cache

	5.2.3 Database Session

	5.3 TopLink Cache
	5.3.1 Typy cache a identifikace objektu
	5.3.1.1 Full identity map
	5.3.1.2 Weak Identity Map
	5.3.1.3  Soft Identity Map
	5.3.1.4 Soft Cache Weak Identity Map and Hard Cache Weak Identity Map
	5.3.1.5 No Identity Map

	5.3.2 Izolovaná cache

	5.4 Dotazy v TopLink
	5.4.1 Dotazy (Queries)
	5.4.1.1 Dotazy nad objekty (Session queries)
	5.4.1.2 Dotazy nad daty (Database queries)
	5.4.1.3 Volání databázových dotazů, procedur a funkcí 

	5.4.2 Výrazy (Expressions)

	5.5 Transakce v TopLink
	5.5.1 Výhody transakcí TopLink
	5.5.2 Životní cyklus Unit of Work
	5.5.3 Možnosti modifikace objektů

	5.6 Výhody a nevýhody Oracle TopLink

	6 Popis implementace
	6.1 Aplikace
	6.1.1 Přihlášení
	6.1.2 Úvodní stránka
	6.1.3 Vkládání a editace postupu
	6.1.3.1 Položka z ručního zadání
	6.1.3.2 Položka ze vzorce normativů
	6.1.3.3 Položka z jiného postupu

	6.1.4 Smazání postupů
	6.1.5 Seznam normativů
	6.1.6 Vkládání a editace normativu

	6.2 Zdrojové kódy
	6.2.1 Použité knihovny
	6.2.2 Modifikované komponenty
	6.2.3 Ukázky práce s EclipseLink
	6.2.3.1 EclipseLink Workbench
	6.2.3.2 Persistentní objekty
	6.2.3.3 Session
	6.2.3.4 Vytvoření výrazu
	6.2.3.5 Čtení dat
	6.2.3.6 Vkládání objektů
	6.2.3.7 Editace objektů
	6.2.3.8 Mazání objektů
	6.2.3.9 SQL dotazy

	6.2.4 Java reflection
	6.2.5 Rekurzivní načtení potomků
	6.2.6 Výpočet položky z postupu


	7 Závěr
	8 Literatura
	Přílohy 
	A   Uživatelská dokumentace
	1 Instalace aplikace
	1.1 Instalace databáze
	1.1.1 Vytvoření tablespace a uživatele
	1.1.2 Vytvoření  tabulek a základních dat

	1.2 Instalace aplikace
	1.3 Nastavení připojení do databáze

	B    Programátorská dokumentace
	C   Obsah CD

