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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem a implementací telefonního 

objednávkového systému s využitím identifikace volajícího. Základní funkcionalitou je 

přenos telefonního čísla volajícího účastníka do PC. Při vyzvánění mobilního telefonu 

je telefonní číslo přeneseno do počítače a dále do vlastního objednávkového systému, 

kde probíhá zpracování. Informaci zpracovává webová aplikace sloužící k provádění 

telefonických objednávek a na základě vlastní databáze zákazníků provádí identifikaci 

volajícího. 

Klíčová slova 
Identifikace volajícího, Bluetooth, HTML, PHP, MySQL, AT příkazy, 

Programovací jazyk C 

 

Abstract 
The final thesis is dealing with the topic of analysis and implementation of the 

phone-order system, where the identification of caller is included. The basic 

functionality is the transfer of callers' phone number to the PC station. When the phone 

ringing the phone number is transferred to the computer (PC station) and than into the 

proper order system. The order system processes the information that is subsequently 

utilized by web application to perform phone order operation, based on customer-

database identification of caller. 
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1  Úvod 

Aplikaci, jejímž vývojem a popisem se budu v této diplomové práci zabývat 

dostala název Telefonní objednávkový systém. Tento systém by se zcela určitě mohl 

jmenovat jinak, avšak považuji tento název za zcela výstižný. Defacto se jedná o 

webovou aplikaci využívanou v gastronomii, která slouží nejen pro telefonické 

objednání pokrmů s následným doručením na místo určení, ale také k uložení 

objednávek daného zákazníka, identifikaci a evidenci zákazníků na základě telefonního 

čísla. 

1.1 Motivace 

Jako motivace pro výběr diplomové práce bylo to, aby má práce měla užitek a 

byla využita v praxi. Tento účel splňoval požadavek opavského podnikatele v oblasti 

gastronomie, kdy poptával výrobu telefonického objednávkového systému pro jeho 

provozovnu. Dle dostupných informací podobný systém existuje v minimálním počtu a 

jeho pořízení je finančně velice nákladné. Byla tedy poptávaná alternativa s 

minimálními finančními náklady. Po několika dnech a úvahách bylo rozhodnuto a tento 

námět jsem si vybral jako svou diplomovou práci. 

Výběr diplomové práce jsem velice pečlivě zvažoval, i když s tvorbou 

webových aplikací nemám žádné praktické zkušenosti, chtěl jsem proniknout do světa 

tvorby těchto aplikací, prohloubit si znalosti a danou aplikaci vytvořit. 
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2  Popis problému, požadavky na řešení 

V dnešní době kdy v podnikatelské sféře probíhá boj o zákazníky, jsou 

podnikatelé velice vynalézaví a hledají různé cesty, jak si zákazníka získat na svou 

stranu. Jednou z nich je také mít něco navíc než má konkurence a hlavně aby to „navíc“ 

stálo minimum finančních prostředků. 

Cílem řešení bylo vytvoření objednávkového systému a propojení tohoto 

systému s mobilním telefonem pro příjem objednávek tak, aby ještě před vyzvednutím 

hovoru zákazníka operátor viděl, zda se jedná o nového klienta nebo klienta stálého. 

V případě zavedeného klienta se operátorovi na monitoru zobrazí informace o 

zákazníkovi a jeho poslední uskutečněné objednávce. Může ho tedy přivítat slovy: 

„Dobrý den, pane Dolejší, budete si přát ovocnou pizzu jako obvykle s dodáním na 

adresu Vodní 55, Opava?“. 

Cílem tohoto řešení by mělo být zkrácení doby objednávky, možnost vytvoření 

přehledů objednávek, mít něco navíc než má konkurence. 

2.1  Vymezení cílů 

 Sestavení požadavků a funkcionalit systému 

 Analýza možností řešení daného problému 

 Navrhnutí vhodné implementace systému 

 Vlastní implementace systému 

 Testování systému 

 Zhodnocení funkčnosti, návrhy na vylepšení 
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2.2  Požadavky na navrhovaný systém 

Systém bude ve velké míře využíván pracovníkem, který bude zavádět nové 

objednávky (operátor) a pracovníky, kteří budou připravovat pokrmy dle založených 

objednávek (provoz).  

Systém bude tedy rozeznávat následující role: 

 Operátor: je jim každý uživatel, který může po přihlášení 

s objednávkovým systémem pracovat a provádět objednávky. 

 Provoz: je jim každý uživatel, který může po přihlášení 

s objednávkovým systémem pracovat, nemůže zakládat objednávky, 

provádí tisk objednávek. 

 Administrátor: je uživatel, který je po přihlášení přesměrován do části 

administrace, kde provádí nastavení systému, zakládá nové zaměstnance, 

provádí správu číselníků jídel. Může také provádět nové objednávky. 

Celý tento systém bude vytvořen přehledně, aby obsluha systému měla ovládání 

co nejjednodušší. Průběh objednávky musí být prováděn za minimální časový úsek. 

Navrhovaný systém budou využívat výhradně zaměstnanci firmy, pro kterou je tento 

systém určen. 

2.3  Požadavky na uživatelské rozhraní pro roli operátor 

Jeden z nejdůležitějších požadavků na uživatelské rozhraní role operátor je, aby obsluha 

ihned při příchozím hovoru, viděla na monitoru telefonní číslo příchozího hovoru a pokud je 

volající evidován v databázi, tak aby se zobrazila informace o zákazníkovi a jeho posledních 

objednávkách za definovaný časový úsek. Tento časový úsek, bude moci nadefinovat správce 

v administračním rozhraní.  

Další z požadavků je, aby objednání bylo formou kliknutí na danou položku, která se 

následně přesune do objednávky. Interakce s klávesnicí bude probíhat jen při zadávání adresy 
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pro doručení. Po provedení objednávky a výběru místa doručení se provede vlastní uložení 

objednávky a čeká se na její zpracování. 

Prozatím jsem uváděl pouze vytvoření nových objednávek, avšak nesmím zapomenout 

na to, že musí také existovat přehled objednávek čekajících na zpracování. V tomto přehledu 

bude možnost výběru řidiče, který provede vlastní rozvoz. Po tomto úkonu dojde k vytisknutí 

objednávky, čímž se považuje za vyřízenou. 

2.4 Požadavky uživatelského rozhraní pro roli provoz 

Role bude mít stejné oprávnění, jako operátor s výjimkou vytváření objednávek. 

2.5 Požadavky uživatelského rozhraní pro roli administrátor 

Administrační rozhraní musí mít tyto základní možnosti: 

 Spravovat číselník pokrmů 

 Spravovat databázi zákazníků 

 Statistika o objednávkách dle zákazníka 

 Spravovat databázi zaměstnanců 

 Provádět výmaz nepotřebných dat 

 Možnost exportu objednávek do formátu csv 

 

2.6 Koncepce Telefonního objednávkového systému 

Objednávkový systém jako takový, bude navržen tak, aby jej bylo možno 

provozovat na lokálním počítači, který bude serverem i klientem. 

Druhá možnost bude provozování s využitím webhostingových služeb, kde bude 

pracovat serverová část a klient s ní bude pracovat pomocí sítě Internet. 
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2.6.1 Lokální instalace Telefonního objednávkového systému 

Jedná se o lokální instalaci webového serveru, se všemi jeho potřebnými 

komponentami viz. [8], tak aby bylo možno Telefonní objednávkový systém využívat 

na lokálním počítači. Při tomto způsobu využití aplikace, bude operátor zavádět nové 

objednávky a zároveň bude objednávky označovat jako vyřízené. Bude tedy zastupovat 

jak roli operátor, tak roli provoz. Grafické znázornění lokální instalace uvádím na 

obrázku 2.1. 

 
Obrázek 2.1 Grafické znázornění lokální instalace 

2.6.2 Server je v Internetu, webhosting 

V této možnosti bude serverová část umístěna na vzdáleném serveru, ve většině 

případů se bude jednat o webhostingovou službu. V dnešní době většina 

webhostingových služeb nabízí pro prezentaci webový server Apache s modulem PHP a 

databázi MySQL. Grafické znázornění s využitím webhostingu uvádím na obrázku 2.2. 

Serverová 
část aplikace 

Klient 
 

PC s aplikací 
 

Mobilní telefon 
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Obrázek 2.2 Grafické znázornění, webhosting 

2.7 Souhrn požadavků 

 Vkládání dat (informací). Snadná a uživatelsky přívětivá obsluha  

 Přenos tel. čísla. Vhodné zobrazení při příchozím hovoru 

 Zobrazení dat. Přehledná interpretace vytvořených objednávek 

 Design. Vytvořit jednoduchý a přehledný design vhodný pro všechny věkové 

kategorie 

 Jednoduchost. Navrhnout strukturu tak, aby veškerá činnost v systému byla 

jednoduchá a intuitivní 

Internet 

Klient 
Role: 
operátor 

Klient 

Role: 
provoz 

Klient 
Role: 
administrátor 

Serverová 
část aplikace, 

webhosting 

Mobilní telefon 
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3  Analýza a návrh řešení 

V této kapitole se budu věnovat teoretickým rozborem řešení zadaného 

problému. Jako první je nutné vyřešit mechanismus přenosu telefonního čísla volajícího 

z mobilního telefonu do počítače a následné zpracování obdrženého čísla. Možnostem 

přenosu se budu věnovat v kapitole 3.1. Pro tvorbu vlastní aplikace bude využito 

skriptovacích jazyků, proto jsem se rozhodl aplikaci vytvořit jako webovou a bude se 

s ní pracovat pomocí internetového prohlížeče. 

3.1  Přenos telefonního čísla z mobilního telefonu do PC 

V dnešní moderní době existuje celá řada lepších i horších mobilních telefonů, 

některé jsou vybaveny operačním systémem, což umožňuje podporu vlastních aplikací 

nainstalovaných do mobilního telefonu a také telefony bez operačního systému, kde je 

instalace vlastních aplikací značně omezena. Většina stávajících mobilních telefonů je 

již standardně vybavena radiovým rozhraním Bluetooth, které umožňuje navazovat 

spojení s jinými zařízeními. Tyto zařízení však také musí disponovat rozhraním 

Bluetooth. Z předešlé věty tedy vyplývá, že počítač (klient) na němž bude pracovat 

operátor musí disponovat rozhraním Bluetooth. Při rozvaze je nutné brát v úvahu také 

možnost poruchy přístroje a nahrazení vadného přístroje jiným. 

3.1.1 Možnosti přenosu tel. čísla z mobilního telefonu do PC 

 Připojení mobilního telefonu pomocí kabelu k PC. Tento způsob se 

mi jeví jako nevhodný, protože přístroj je pevně spojen s PC a není 

možné se s přístrojem vzdálit. Dojde-li k poruše mobilního telefonu, je 

potřeba jej vyměnit. Avšak nebude-li k dispozici stejný typ mobilního 

telefonu, je potřeba vyměnit také propojovací kabel, poněvadž konektory 

u různých telefonů se značně liší. 
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 Využití IrDA. Také nevyhovující pro potřebu přímé viditelnosti 

přijímače a vysílače. 

 Využití rádiového přenosu Bluetooth. Pro můj účel plně vyhovující a 

v projektu využíván. S přístrojem je možno se vzdálit od PC 

s Telefonním objednávkovým systémem. Při poruše mobilního telefonu 

se použije jiný s rozhraním Bluetooth, provede se spárování a systém 

bude při splnění určitých podmínek plně funkční. V následující kapitole 

se budu věnovat základnímu seznámení s Bluetooth technologii. 

3.1.2 Seznámení s Bluetooth 

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie, definovaná standardem IEEE 

802.15.1, pracující v ISM pásmu 2,4 GHz.  Slouží převážně k navázání spojení mezi 

dvěmi zařízeními, např. mobilním telefonem, PDA (kapesním počítačem), osobním 

počítačem nebo sluchátky. Na obrázku 3.1 můžeme vidět označení technologie 

Bluetooth.  

 

 
Obrázek 3.1 Logo technologie Bluetooth  

3.1.3 Technologie Bluetooth 

Bluetooth je bezdrátová rádiová technologie, která slouží pro připojení různých 

zařízení, a to bez přímé viditelnosti. To znamená, že signál do určité míry prostupuje 

zdmi a po fyzikální stránce se chová stejně, jako každé jiné rádiové vysílání. Pracuje v 

pásmu ISM, které je v České republice a ve většině dalších zemí volné (tj. bez nutnosti 
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placení licence). Jedná se o pásmo 2,4 Ghz až 2,4835 Ghz. Frekvence používané 

technologií Bluetooth, mohou nabývat hodnot 2402 Mhz až 2480 Mhz. 

V tomto pásmu je definováno 79 frekvenčních kanálů o šířce pásma 1 Mhz. 

Mezi těmito kanály probíhají neustále frekvenční skoky FHSS (Frequency Hopping 

Spread Spectrum), a to rychlostí 1600 skoků za sekundu. Znamená to, že každou 625. 

mikrosekundu se mění frekvence vysílání. Frekvenční hodnoty se volí generátorem 

náhodných čísel. Tímto se zajišťuje bezpečnost přenosu proti odposlouchávání, rušení 

nebo případným kolizím s jinými aktivními zařízeními  v dosahu. 

Bluetooth zařízení rozdělujeme do třech tříd podle velikosti vysílacího výkonu. 

Rozdělení výkonnostních tříd Bluetooth můžeme vidět v tabulce 3.1. Toto rozdělení je 

důležité z hlediska využitelnosti technologie Bluetooth pro různé účely. Nemůžeme ale 

jednoznačně tvrdit, že třída 1 je lepší než třída 2 nebo 3, protože s delším dosahem 

vysílání výrazně stoupá i energetická náročnost, což u mobilních zařízení představuje 

velké snížení výdrže baterie. Dosahy se nesčítají, pokud má jedno zařízení dosah 100 m 

a druhé jen 20 m, neznamená to, že mohou spolu komunikovat na vzdálenost 100 m. 

Signál z vysílacího zařízení se musí dostat do přijímacího zařízení, a toho lze docílit tak, 

že se přijímací část dostane do dosahu vysílače. V uvedeném případě tedy obě zařízení 

mohou komunikovat maximálně na vzdálenost 20 m. 

Třída 
Maximální povolený 

výkon 
Dosah 

(přibližný) 

1 100 mW 20 dBm ~100 m 

2 2,5 mW 4 dBm ~10 m 

3 1 mW 0 dBm ~1 m 

Tabulka 3.1 Dosahy technologie Bluetooth  

Komunikace Bluetooth je navržena jako komunikace typu master-slave, je tedy 

řízena prostřednictvím mastera jako hlavního prvku, který vždy zřizuje spojení. Zařízení 

typu slave vysílá pouze na žádost mastera. 
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3.1.4 Přenos čísla pomocí Bluetooth s využitím software třetí strany 

Jelikož vlastním mobilní telefon značky Nokia, rozhodl jsem se otestovat 

software dodávaný k mobilnímu telefonu. Jedná se o Nokia PC Suite. Software je 

možno získat z Internetu [9]. Po instalaci programu je nutné provést vyhledání 

mobilního přístroje ve správci připojení, poté se provede spojení PC a mobilního 

zařízení a vše je připraveno k provozu. V programu je možno nastavit oznamování 

příchozího hovoru, při tomto nastavení se v oznamovací oblasti operačního systému 

objeví informace příchozím hovoru viz. Obrázek 3.2. 

 
Obrázek 3.2 Ukázka příchozího hovoru  

Při tomto řešení neumožňuje program jakkoliv s telefonním čísle nakládat, 

například vyvolat nějakou událost při příchozím hovoru tak, aby bylo možno využít 

telefonní číslo. Z důvodu nemožnosti získání tel. čísla a také aspektu, kdy může dojít 

k výměně telefonního přístroje za značku jiného výrobce, čímž by byla znehodnocena 
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případná funkčnost této možnosti přenosu tel. čísla do počítače a následně do 

Telefonního objednávkového systému, jsem tuto možnost označil za nevhodnou. 

3.1.5 Přenos pomocí Bluetooth s využitím OS mobilního přístroje 

Jednou z dalších možností přenosu tel. čísla do PC spočívá ve využití mobilního 

telefonu s operačním systémem Symbian, kdy pomocí java nebo Symbian C++ 

aplikace, která je nainstalována v přístroji, má navázané spojení s protistranou a čeká na 

událost vyzvánění, po této události se použije číslo volajícího a provede se transfer do 

PC. Tuto možnost uvádím jako informativní, poněvadž pro využití této metody by 

musel být vždy využit mobilní telefon s vhodným operačním systémem, což nejde vždy 

zabezpečit. 

3.1.6 Přenos pomocí Bluetooth s využitím vlastního SW 

Jako nejvhodnější metoda se pro mne jeví využití originálního ovladače 

Bluetooth rozhraní a vlastního software, který bude zabezpečovat funkcionalitu 

vyžádání telefonního čísla volajícího z mobilního zařízení a následné předání této 

informace vlastní webové aplikaci. Pomocí originálního Bluetooth ovladače se provede 

spárování mobilního telefonu a počítače. Jakmile dojde ke spárování, je také 

nainstalován Bluetooth modem a patřičné sériové rozhraní, což umožňuje komunikovat 

s mobilním zařízením pomocí AT příkazů. Tuto komunikaci bude zajišťovat utilita 

pojmenována Clip. Jedná se program vytvořený v programovacím jazyce C. Základní 

AT příkazy jsou standardizovány, což znamená, že může být použit mobilní telefon 

různého výrobce. 

3.1.6.1 Popis komunikace pomocí AT příkazů 

Komunikaci mezi mobilním telefonem a aplikací Clip zajišťují tzv. “AT” 

příkazy (z anglického slova Attention) přenášených po emulovaném sériovém rozhraní 

do Bluetooth modemu a dále prostřednictvím technologie Bluetooth. Využívá se 
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standardních povelů známých pod názvem AT commands. Pro síť GSM, evropský 

telekomunikační standardizační institut (ETSI) stanovil specifické profily AT příkazů v 

normě (GSM 07.07). Norma definuje základní skladbu příkazů, zajišťující základní 

funkce telefonu a příkazy doplňkové. Základní skladba AT příkazů je pro všechny 

výrobce MT závazná, ale doplňkové jsou brány jen jako doporučení a ne každý výrobce 

se jím řídí (Mezi rozšířené AT příkazy můžeme zařadit příkazy, pro různé speciální 

funkce a nastavení telefonu, stavu baterie, sílu signálu, jméno výrobce, typ telefonu, 

jméno operátora …). 

3.1.6.2 AT příkazy - syntaxe 

V aplikaci Clip se využívá AT příkazů pro komunikaci s mobilním telefonem, 

proto se v  této kapitole budu krátce věnovat syntaxi zápisu. Na začátku každé 

příkazové řádky musí být uveden prefix AT, pokud je příkazů v jednom řádku více, 

stačí AT zadat na začátku příkazu. Více o AT příkazech [4]. 

AT příkazy posílané do telefonu, jsou zadávány v těchto podobách: 

 Test AT příkazu , zda telefon příkazu rozumí je AT+<příkaz>=? <CR> 

 Načtení nastavených hodnot z telefonu AT+<příkaz>? <CR> 

 Zápis dat nebo hodnot do telefonu AT+<příkaz>=<parametr>  <CR> 

Zkratka AT je začátek příkazu, <příkaz> doplníme podle požadovaného povelu, 

<parametr> se zadává pouze v případě, požaduje-li to příkaz pro nastavení nebo zápis 

dat a <CR> je potvrzení příkazu klávesou ENTER. Při komunikaci z počítače se 

potvrzení <CR> nahradí znakem 0Dh. 

Telefon posílá následující zprávy: OK, RING, NO CARRIER, ERROR, NO 

DIALTONE, BUSY, CONNECT. Při příchozím hovoru (zvonění), mobilní telefon 

posílá RING. Příručka AT příkazů pro telefony Nokia je dostupná na [4]. 
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3.1.6.2 Praktický test a ověření teoretické úvahy 

V této kapitole se zabývám praktickým testem teoretických úvah pro 

komunikaci s mobilním telefonem. Jak popisuji v kapitole 3.1.6, provedl jsem spárování 

mobilního telefonu s počítačem, při testování je použit notebook s integrovaným 

Bluetooth rozhraním, mobilní telefon Nokia 6234 s označením Blesk a LG KP500 

s označením LG. Ukázku spárování a nainstalovaného Bluetooth modemu uvádím na 

obrázku 3.3. 

 
Obrázek 3.3 Ukázka spárování mobilního telefonu s počítačem  

Nyní je modem nainstalován, je také nainstalovaná sériová linka pro komunikaci 

s modemem. Provedu připojení na sériovou linku port COM10 a měl bych komunikovat 

s mobilním telefonem. Výsledek mého pokusu je viditelný na obrázku 3.4. 
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Obrázek 3.4 Ukázka komunikace pomocí AT příkazu, Nokia 

Obrázek dokazuje, že komunikace s mobilním telefonem je funkční. Pro ověření 

plné funkčnosti jsem zadal základní standardizované AT příkazy, které budu využívat. 

Na dotaz AT telefon odpověděl OK, což značí, že je vše v pořádku a je možno zasílat 

příkazy. Příkaz AT+CGMI a AT+CGMM vypíše výrobce a typ telefonu. Pomocí 

AT+CGSN získám výrobní číslo telefonu takzvané IMEI. Tak jak jsem v kapitole 

3.1.6.2 napsal, že při vyzvánění telefonu posílá mobilní telefon RING, tak došlo 

k ověření tvrzení. Během vyzvánění jsem zaslal AT+CLCC a výstupem bylo číslo 

volajícího. Stejným způsobem byl testován mobilní přístroj značky LG. Výstup byl 

stejný jako u telefonu Nokia, což potvrzuje funkčnost standardizovaných AT příkazu, 

názornou ukázku uvádím na obrázku 3.5. 
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Obrázek 3.5 Ukázka komunikace pomocí AT příkazu, LG 

3.2  Architektura Telefonního objednávkového systému 

Aplikace je navrhnuta obvyklým způsobem. Je rozdělena na serverovou a 

klientskou část. Převážná většina operací se provádí přímo na serverové části. Klient má 

na starosti pouze korektní zobrazování obsahu poskytnutého serverovou částí. Celá 

aplikace je uložena na serveru, klient je zastoupen webovým prohlížečem. 

Serverová část aplikace je tvořena tou oblastí aplikace, která komunikuje 

s datovým nebo databázovým úložištěm. Pokud aplikace vyžaduje interakci 

s databázovým úložištěm, serverová část vytvoří spojení s databází a získá potřebným 

dotazem požadovaná data. 
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Zvolené prostředí pro Telefonní objednávkový systém lze rozdělit do třech 

jednotlivých vrstev. První vrstva je databázová, druhá aplikační a třetí vrstva je 

prezentační. 

 

Obrázek 3.6 Architektura Telefonního objednávkového systému 

3.2.1  Databázová vrstva 

Úkolem databázové vrstvy je poskytovat spolehlivé a bezpečné úložiště dat pro 

aplikaci včetně jejich integrace. Dále tato vrstva slouží k rychlému a stabilnímu přístupu 

k uloženým datům, přičemž je samozřejmostí jejich vyhledávání. Databázová vrstva je 

realizována technologii MySQL serveru ve verzi 5. 

Databáze 

Apache 

PHP 

Funkční 
část + GUI Webový  

prohlížeč 

Server 
Clip 
přenos tel. čísla 

Bluetooth 
komunikace 

Klient 

Mobilní telefon 
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3.2.2  Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva vytváří kompletní aplikační logiku celého Telefonního 

objednávkového systému. Úkolem této vrstvy je poskytovat všechny potřebné funkce, 

které jsou základem pro prezenční vrstvu. Pro aplikační vrstvu byla zvolena platforma 

PHP. 

Za aplikační server byl zvolen Apache HTTP Server, který existuje v několika 

základních verzích, dnes již archaické 1.3, následně nejpoužívanější 2.0.x a relativní 

novinky 2.2.x. Většina webhostingů používá již 2.2.x verzi, a v zájmu kompatibility 

aplikací jsem zvolil tuto verzi. 

3.2.3  Prezentační vrstva 

Tato vrstva má za úkol vytvořit grafické rozhraní mezi uživatelem a systémem. 

Prezentuje data Telefonního objednávkového systému a umožňuje uživateli přístup k 

jednotlivým funkcím systému. K tomuto byl zvolen standardní www prohlížeč. Tento 

způsob prezentace dat byl zvolen pro možnost využití na jakémkoliv počítači a to nejen 

v rámci intranetu, ale i z jakéhokoli pracoviště připojeného k síti Internet. Využitím 

www prohlížeče, jenž je součástí většiny operačních systémů, odpadá nutnost jakékoliv 

instalace před použitím aplikace. 

3.3 Návrh uživatelského rozhraní 

Korektní návrh UI má značný vliv na celkovou použitelnost aplikace. Hlavními 

kritérii je přehlednost, intuitivní ovládání a možnost získat požadované informace na co 

nejmenší počet kliknutí. V některých typech aplikací se můžeme setkat s tzv. 

navigačním proužkem, ve kterém se zobrazuje cesta předchozích stránek, přes které 

jsme se dostali na aktuální zobrazení. Tato cesta je „klikací“, je možné se tedy velice 

rychle a efektivně pohybovat zpět ve struktuře. Tato funkce není v tomto systému 

aplikována z důvodu mělkého zanoření. 
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3.4  Datový model 

Následující část popisuje způsob uložení dat v systému. Jak jsem již uváděl, 

bude využito databáze, kde jsou jednotlivá data uložena ve formě tabulek. Vztahy mezi 

jednotlivými tabulkami jsou patrné z obrázku 3.7. Pro návrh datového modelu byl 

použit program DB Designer 4. 

 
Obrázek 3.7 Datový model 

Datový model obsahuje osm tabulek, které jsou navzájem svázány pomocí 

cizích klíčů. Vyskytují se zde pojmenované relace, kdy je patrné, že k jedné objednávce 

může být přiřazeno více položek. K jedné objednávce může být přiřazen jeden 

zaměstnanec. Také na druhou stranu může být k jednomu zaměstnanci evidováno více 

objednávek, obdobně to platí pro zákazníky. 

Dále je v modelu část s číselníkem jídel, kdy každý pokrm patří do skupiny 

pokrmů.  
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3.5  Datový slovník 

Datový slovník popisuje jednotlivé tabulky datového modelu a jejich sloupce. 

Pro označení primárního klíče je použita zkratka PK (primary key) a pro označení 

cizího klíče je to FK (foreign key). 

 

Tabulka DP_CIS_ZAMEST: jedná se o tabulku (číselník) zaměstnanců 

pracujících s Telefonním objednávkovým systémem v dané společnosti. 

Klíč Název sloupce Datový typ Komentář 

PK ID_ZAMEST Integer primární klíč 

  JMENO Varchar(50) jméno uživatele 

  PRIJMENI Varchar(50) příjmení uživatele 

  AKTIVNI Char(1) má povoleno pracovat 
se systémem 

  JE_RIDIC Char(1) Eviduje, zda je nebo 
není řidič 

  KONTAKT Varchar(50) kontakt na uživatele 

  LOGIN Varchar(30) přihlašovací jméno 

  HESLO Varchar(64) heslo 

  ROLE Char(1) role uživatele 

Tabulka 3.2 Datový slovník tabulky DP_CIS_ZAMEST 

 

Tabulka DP_ZAKAZNICI: jedná se o tabulku zákazníků. V tabulce jsou 

uchovávána data zákazníků využívaná pro identifikaci volajícího a závozu na místo 

určení. 
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Klíč Název sloupce Datový typ Komentář 

PK ID_ZAKAZNIKA Integer primární klíč 

  TEL_CISLO Varchar(16) tel. číslo zákazníka 

  JMENO Varchar(50) jméno zákazníka 

  PRIJMENI Varchar(50) příjmení zákazníka 

  ULICE Varchar(70) ulice zákazníka 

  MĚSTO Varchar(50) město 

  MANUAL Char(1) manuální či telefonická 
objednávka 

Tabulka 3.3 Datový slovník tabulky DP_ZAKAZNICI 

Tabulka DP_OBJEDNAVKY: jedná se o tabulku objednávek pokrmů. 

V tabulce jsou uchovávány objednávky a informace o nich. 

Klíč Název sloupce Datový typ Komentář 

PK ID_OBJEDNAVKY Integer primární klíč 

FK ID_ZAKAZNIKA Integer cizí klíč do tabulky 
DP_ZAKAZNICI 

FK ID_ZAMEST Integer cizí klíč do tabulky 
DP_CIS_ZAMEST 

  DATUM_OBJEDNAVKY Datetime datum objednávky 

  ZPUSOB_OBJEDNANI Char(1) 
způsob objednání, 
telefonicky nebo 

manuálně 

  CENA_OBJEDNAVKY Integer celková cena objednávky 

  VYTISTENO Varchar(5) informace zda je 
objednávka již vytištěna 

  SLEVA Varchar(10) zda byla poskytnutá 
sleva 

  ZAVOZ Varchar(100) jméno řidiče 

Tabulka 3.4 Datový slovník tabulky DP_OBJEDNAVKY 
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Tabulka DP_OBJEDNAVKY_POLOZKY: jedná se o tabulku položek dané 

objednávky (jedna objednávka může mít více položek). V tabulce jsou uchovávány 

položky jednotlivých objednávek. 

Klíč Název sloupce Datový typ Komentář 

PK ID_ROW Integer primární klíč 

FK ID_JIDLA Integer cizí klíč do tabulky 
DP_CIS_JIDLO 

FK ID_OBJEDNAVKY Integer cizí klíč do tabulky 
DP_OBJEDNAVKY 

  MNOZSTVI Varchar(255) množství pokrmu 

  CENA Varchar(255) cena na kus 

  VELIKOST Integer druh dle skupiny 

Tabulka 3.5 Datový slovník tabulky DP_OBJEDNAVKY_POLOZKY 

Tabulka DP_CIS_JIDLO: jedná se o tabulku (číselník) pokrmů v nabídce.  

Klíč Název sloupce Datový typ Komentář 

PK ID_JIDLA Integer primární klíč 

FK ID_SKUP Integer 
skupina pokrmu, cizí klíč 

do tabulky 
DP_CIS_SKUPINA 

  CISLO_JIDLA Integer číslo jídla, vnitřní 
evidence 

  NAZEV_JIDLA Varchar(255) název pokrmu 

  POPIS Varchar(255) popis pokrmu 

  CENA_1 Integer první cena pokrmu 

  CENA_2 Integer druhá cena pokrmu 

  CENA_3 Integer třetí cena pokrmu 

Tabulka 3.6 Datový slovník tabulky DP_CIS_JIDLO 
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Tabulka DP_CIS_SKUPINA: jedná se o tabulku (číselník) skupin pokrmů.  

Klíč Název sloupce Datový typ Komentář 

PK ID_SKUP Integer primární klíč 

  NAZEV Varchar(150) název skupiny jídla 

Tabulka 3.7 Datový slovník tabulky DP_CIS_SKUPINA 

Tabulka DP_CIS_TYP_JIDLA: jedná se o tabulku (číselník) typů pokrmů 

v dané skupině. 

Klíč Název sloupce Datový typ Komentář 

PK ID_KOD Integer primární klíč 

FK ID_SKUP Integer cizí klíč do tabulky 
DP_CIS_SKUPINA 

  NAZEV Varchar(255) název pokrmu v části 
objednávek 

  VOLBA_CENY Varchar(10) volba ceny daný název 

  IMAGES_CESTA Varchar(255) obrázek pro zobrazení v 
části objednávek 

  RAZENI Integer řazení v části objednávek 

Tabulka 3.8 Datový slovník tabulky DP_CIS_TYP_JIDLA 

Tabulka DP_NASTAVENI: jedná se o tabulku s nastavením.  

Klíč Název sloupce Datový typ Komentář 

PK ID_RADKU Integer primární klíč 

  PROMENA Varchar(80) název proměnné pro 
nastavení 

  HODNOTA Varchar(80) hodnota nastavení 

Tabulka 3.9 Datový slovník tabulky DP_NASTAVENI 
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4  Implementace 

V následujících několika částech popisuji způsob implementace a použité 

technologie k realizaci Telefonního objednávkového systému. 

4.1  Využité technologie 

Návrh a realizace systému požaduje komplexní znalosti v oboru webového 

programování. Tyto znalosti jsem během vývoje a implementace získával z literatury a 

Internetu. V tomto projektu jsou použity následující technologie – HTML, PHP, 

JavaScript, CSS, SQL a programovací jazyk C. 

4.1.1  HTML 

HTML ( HyperText Markup Language) je základem pro použití webových 

aplikací. Pro programování v HTML není zapotřebí žádné SDK, neboť jazyk HTML je 

nekompilovaný, pouze se zobrazuje v internetovém prohlížeči. K nejběžnějším 

prohlížečům patří Mozilla Firefox, Internet Explorer a Opera. Nějaký internetový 

prohlížeč je vždy obsažen v základním balíčku aplikací každého operačního systému. 

HTML je nezávislé na operačním systému a platformě, drobné změny interpretace 

nastávají pouze u rozdílných prohlížečů. Je důležité tyto rozdíly odhalit a modifikovat 

vstupní kód tak, aby bylo zobrazení, pokud možno, totožné bez závislosti na použitém 

prohlížeči. 

HTML modifikuje zobrazované informace na základě přítomnosti HTML tagů. 

Pokud prohlížeč narazí na tag, kterému nerozumí, přeskočí jeho interpretaci, ovšem 

informaci uvnitř tohoto nerozpoznaného tagu zobrazí. HTML kód je v aktivních 

aplikacích často generován jazykem PHP – viz následující odstavec. Více viz. [13]. 
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4.1.2  PHP 

PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptovací 

programovací jazyk, určený pro programování dynamických internetových stránek. 

Začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML, což lze využít při tvorbě 

webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. 

PHP skripty jsou většinou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen 

až výsledek jejich činnosti (interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazové 

řádky). Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal 

a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na mnoha 

různých operačních systémech. Podporuje mnoho knihoven pro různé účely - např. 

zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (mj. 

MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady internetových 

protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP…) 

PHP je oblíbené především díky jednoduchosti použití a tomu, že kombinuje 

vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou svobodu v 

syntaxi. V kombinaci s operačním systémem Linux, databázovým systémem (obvykle 

MySQL nebo PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě 

webových aplikací.[12][1]. 

4.1.2.1  Alternativy 

Alternativními technologiemi jsou například JSP, ASP, ASP.NET, VB.NET, 

SSJS, CGI skriptovací jazyky, atd. 

ASP je technologie vyvíjená firmou Microsoft. Základem ASP je skriptovací 

jazyk, přičemž není striktně určený který. Nejvíce používaný je např. VBScript (Visual 

Basic Script) nebo Script (implementace jazyka JavaScript od firmy Microsoft). Jedná 

se o technologii určenou zejména pro vývoj internetových stránek, kdy ASP soubory 

jsou de facto XHTML stránky obohacené o ASP skripty. Při požadavku na ASP soubor 

pomocí webového prohlížeče server nejdříve kód ASP interpretuje a výsledný XHTML 
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kód odešle prohlížeči. Nevýhodou ASP je vázanost pouze na webový server IIS 

(Internet Information Server) firmy Microsoft, který ASP podporuje, a tedy na 

platformu Windows. Jako další nevýhodu shledávám skutečnost, že ASP není k 

dispozici zdarma. Komerční pojetí a menší podpora hostingových služeb jsou důvody, 

proč jsem pro tvorbu tuto technologii nevyužil. 

4.1.2.2  Výhody PHP 

PHP shledávám jako nejvhodnější programovací jazyk pro tvorbu aplikační 

logiky implementovaného Telefonního objednávkového systému především díky 

následujícím vlastnostem. 

 Velká podpora na serverech 

 Nezávislost na platformě 

 Bezproblémová spolupráce s mnoha databázemi 

 Dobrá uživatelská podpora 

 Open-source 

4.1.3  JavaScript 

JavaScript je jazyk, jehož kód se vkládá do internetových aplikací. Tento jazyk 

je interpretován na klientské straně aplikace, čímž šetří zátěž serveru a také urychluje 

manipulaci s aplikací – tímto se zásadně liší od skriptovacího jazyka PHP, jehož kód je 

vždy vykonán pouze na straně serveru. Oblíbené použití JavaScriptu je při manipulaci 

se stránkou jako je kontrola korektnosti vkládaných údajů, zobrazování a skrývání 

formulářů atp. V tomto projektu je JavaScript použit pro vybarvování řádku a odesílání 

formuláře. 
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4.1.4  CSS 

CSS neboli kaskádové styly. Umožňují moderní koncepci internetových stránek, 

kde je oddělena obsahová a designová část. CSS slouží k popisu vzhledu zobrazení 

stránky. Výhoda oddělení designu od obsahové části je snadná modifikace vzhledu a 

rychlé úpravy opakujících se prvků. Jazyk CSS může být umístěn přímo do stránky a to 

dvojím způsobem, stylováním přímo daného elementu a nebo seskupením stylů celé 

stránky na jedno místo (hlavičku), následně se využívá odkazů na konkrétní styly stejně 

jako při použití externího stylopisu, kdy je kód umístěn v externím souboru. 

V některých případech dochází k nestejné interpretaci některých příkazů 

různými prohlížeči. Perfektní design zobrazitelný ve Firefoxu, pak může být velice 

nekompaktní v jiných prohlížečích. Tyto drobné nuance v interpretaci je třeba vhodným 

způsobem odstranit. Více viz. [10] [14]. 

4.1.5  SQL 

SQL (structured query language) se nazývá jazyk zabývající se komunikací s 

databázovým serverem. Těchto serverů je mnoho rozdílných typů. Mezi uživateli je 

velice rozšířeno používání MSSQL firmy Microsoft a MySQL. MySQL je distribuován 

pod volnou licencí, lze ho tedy využívat zdarma na rozdíl od MSSQL. 

Každý databázový server obsahuje databáze, které se skládají z tabulek. Ty jsou 

tvořeny sloupci a řádky. Vhodným užitím jazyka SQL může uživatel obdržet konkrétní 

data z požadované tabulky. Databázový server nejčastěji spolupracuje se skriptovacími 

jazyky, v mém případě PHP. Pomocí PHP je možné vytvořit SQL dotaz nad databází a 

dále zpracovávat vrácené výsledky. 

Pro administraci databáze je k dispozici volně šířitelný program PhpMyAdmin. 

Pomocí tohoto nástroje může uživatel velice intuitivně spravovat celý obsah databáze. 

Více viz. [16]. 
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4.1.6  Programovací jazyk C 

C je nízkoúrovňový, kompilovaný, relativně minimalistický programovací 

jazyk. Je dostatečně mocný na většinu systémového programování (ovladače a jádro 

OS) a zbytek lze dořešit tzv. inline assemblerem, tedy metodou zápisu assembleru 

přímo do kódu. Zdrojový kód C je přitom mnohem čitelnější než assembler, je 

jednodušší ho zapsat a navíc je snáze přenositelný na jiné architektury. Proto jsou často 

operační systémy, překladače, knihovny a interpretry vysokoúrovňových jazyků 

implementovány právě v C [19]. 

4.1.7  Aplikační server Apache  

Softwarový webový server šířený pod open-source licencí. Je použitelný na 

množství moderních operačních systémů – Unix, Microsoft Windows, Linux. Jeho 

vývoj začal v roce 1993 v NCSA (National Center for SuperComputing Applications) 

na Illinoiské univerzitě. V dnešní době je Apache nejpopulárnějším serverem na 

Internetu. Více o Apache viz. [23]. 

4.1.7.1  Alternativy 

PWS (Personal Web Server), BRS WebWeawer, Oracle (Oracle9iAS), IBM 

(WebSphere), BEA (WebLogic), SUN (Sun ONE), Microsoft (MS IIS (Internet 

Information Server)), Macromedia (JRun), Novell (eXtend App server), Progress (Sonic 

MQ, Sonic XQ), JBoss. 

IIS (Internet Information Services) je sada internetových služeb pro servery 

běžících systému Microsoft Windows. Dle statistik se jedná o druhý nejpoužívanější 

webový server na Internetu (prvním je Apache). IIS je komerčním produktem, který je 

distribuován pouze spolu s operačním systémem Microsoft Windows Server 2003 a 

Microsoft Windows Server 2008. 
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4.1.7.2  Výhody Apache 

 Je podporován většinou webových serverů 

 Podpora PHP a MySQL 

 Je standardně zdarma (open-source) 

 Bezpečnost 

4.1.8  Databázový server MySQL 

MySQL je relační databázový DBMS. V oblasti webu je to jedna z nejvíce 

používaných databází, která dokáže pojmout velké množství dat bez ztráty svého 

výkonu. Tento stabilní databázový systém je k dispozici na všech platformách a má 

podporu v mnoha různých programovacích jazycích. Aktuální verze je MySQL 5. Starší 

verze systému MySQL nepodporovaly pokročilé databázové vlastnosti jako referenční 

integritu (podporu Foreign Keys), triggery, poddotazy nebo transakce. MySQL je k 

dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční licencí, jejíž cena je v 

porovnání s konkurenčními produkty velice příznivá. Díky špičkovým vlastnostem a 

volné distribuci je MySQL nejrozšířenější současnou databází, přičemž na serverech 

velice oblíbená je kombinace s Apache a PHP. 

4.1.8.1  Alternativy 

Oracle (Oracle9i,10g), Sybase (Sybase ASE), Mircosoft (MS SQL, MS Access), 

IBM (DB2), Derby (Claudscape), Progress , PostgreSQL, LDAP, Informix, Solid 

PostgreSQL je robustní Open-source relační databázový systém, který je 

produktem patnáctiletého aktivního vývoje. Jedná se o bezpečný a spolehlivý 

databázový systém, který není závislý na konkrétní platformě. PostgreSQL je šířen pod 

nejliberálnější Open-source licencí BSD, díky níž může být neomezeně používán, 

distribuován a modifikován. 
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Oracle je v současné době jedním z nejpropracovanějších relačních 

databázových systémů. Podstatnou nevýhodou tohoto systému je jeho komerční politika 

a vysoká cena. Díky tomu je provozován pouze menším množstvím hostingových 

služeb, jejichž cena je pro námi potřebné účely poměrně vysoká. 

Microsoft SQL Server je výkonný databázový systém vyvíjený společností 

Microsoft. Zásadním omezením je jeho závislost na platformě Microsoft Windows. 

Další podstatnou nevýhodou je jeho cena, která je pro použití v oblasti webových 

systémů nad možnosti běžných uživatelů. Existuje bezplatně distribuovatelná verze 

systému MS SQL Serveru, jejíž výkon je však zaručen pouze pro maximálně 5 

současných uživatelských přístupů. Tato verze je vydána pod názvem MSDE (Microsoft 

Data Engine). 

4.1.8.2  Výhody MySQL 

 Podpora přístupu z PHP 

 Stabilita 

 Rychlost 

 Podpora Foreign Keys 

 Je standardně zdarma 

 Dobrá uživatelská podpora 

4.2  Kódování 

Pro korektní zobrazování českých znaků ve webovém prostředí a 

bezproblémové ukládání a čtení těchto znaků z databáze je třeba zvolit vhodné 

kódování. 
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4.2.1  Znakové sady 

Znaková sada definuje množinu znaků, které se mohou vyskytovat v textu 

zobrazovaném na počítači. Každý znak je až do samotného zobrazení reprezentován 

číselným kódem, který je definován právě ve znakové sadě. Znakových sad je velké 

množství a jednou z nejznámějších je ASCII, která definuje 128 znaků. Zahrnuje tak 

všechna písmenka anglické abecedy, číslice, interpunkci a speciální znaky. Pro 

zobrazení české diakritiky bylo však nutné tuto znakovou sadu rozšířit na 256 znaků, 

kde prvních 128 znaků je stejných s původní ASCII a zbylé znaky jsou použity pro 

národní znakové sady. Znakových sad pro českou diakritiku vzniklo několik, přičemž v 

dnešní době nejpoužívanější jsou ISO 8859-2 a Windows 125x. 

Jelikož znakové sady jako Windows 125x nebo ISO 8859-x obsahují vždy pouze 

znaky pro omezené množství jazyků, byla navržena univerzální znaková sada Unicode, 

která zahrnuje znaky všech používaných jazyků. Tato znaková sada tedy umožňuje 

používat jakýkoli ze znaků, který je v ní definován nehledě na to, do kterého jazyka 

daný znak zrovna patří. 

Jak již bylo zmíněno, znaková sada definuje množinu znaků a jejich číselných 

kódů. Pro uložení tohoto číselného kódu do souboru je třeba tyto číselné znakové kódy 

převést neboli zakódovat na bitovou posloupnost. V případě znakové sady o 256 

znacích to znamená, že 1 znak bude reprezentován 1 Bytem. Některé znakové sady, 

jako např. Unicode, mají znaků více a 1 znak je pak reprezentován více Byty. Pro 

Unicode a kódování UTF-32 se jeden znak zapíše pomocí 4 Bytů a přímo reprezentuje 

číselný kód znaku. Jelikož se jedná o velice neúspornou variantu, byla navržena a v 

praxi jsou více používána kódování UTF-16 a UTF-8. 

4.2.2  Kódování UTF-8 

Kódování UTF-8 je pro kódování znakové sady Unicode v prostředí Internetu v 

dnešní době nejpoužívanější. To také díky tomu, že kódování UTF-8 je podporované 

všemi známými webovými prohlížeči. UTF-8 kóduje znaky do 1 až 4 Bytů. Znaky s 
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kódem nižším než 128 kóduje jako jeden Byte dle ASCII. Znaky vyššími kódy jsou 

reprezentovány více Byty. 

4.3  Protokol 

Pokud se jedná o lokální instalaci, jak bylo popsáno v kapitole 2.6.1, tak 

klientská část aplikace komunikuje pomocí protokolu HTTP. V opačném případě jedná-

li se o instalaci s využitím webhostingových služeb doporučuji využít protokolu 

HTTPS. I když systém nebude obsahovat žádná extrémně citlivá data a tedy nebezpečí 

útoku je minimální, jedná se o zabezpečený přenos dat mezi klientem a serverem a tudíž 

nehrozí odposlech hesla či jiných informací. 

4.4  Aplikace Clip 

Jedná se o aplikaci vytvořenou v programovacím jazyce C. Pro tvorbu programu 

jsem použil vývojové prostředí Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition [17]. 

Program obstarává komunikaci se sériovým rozhraním (portem COM), 

Bluetooth modemu mobilního zařízení, jenž je nainstalováno v klientském PC po 

spárování mobilního telefonu s počítačem.  

Program zajišťuje komunikaci s mobilním telefonem a zprostředkovává 

předávání čísla volajícího vlastnímu objednávkovému systému. 

4.4.1  Popis funkce aplikace Clip 

Program po spuštění na základě konfiguračního souboru viz kapitola 4.4.2 

inicializuje spojení s mobilním telefonem. Součástí inicializační procedury je i ověření 

sériového čísla mobilního telefonu (IMEI), což v tomto případě funguje jako 

hardwarový klíč. Program využívá zachytávání události „příchozí volání“. V případě 

vzniku této události se program pomocí AT příkazu dotazuje na telefonní číslo 

příchozího volání. V dalším kroku dochází ke spuštění externího programu a předání 

získaného telefonního čísla jako parametru. Odkaz na externí program je uveden 
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v konfiguračním souboru programu Clip. V mém případě je volán dávkový soubor který 

dynamický vytvoří HTML kód obsahující formulář, pomocí něhož se předává číslo 

volajícího a následně je spuštěn webový prohlížeč s odkazem na vygenerovanou HTML 

stránku. Pomocí JavaScripu je při načtení stránky zajištěno automatické odeslání 

formuláře a jeho následné zpracování PHP skriptem. Tímto způsobem je zajištěno 

předání čísla volajícího z programu Clip do PHP skriptu a jeho následné zpracování. 

V příloze A uvádím ukázku dávkového souboru a v příloze B pak vlastní dynamicky 

vygenerovaný HTML kód. 

4.4.2  Popis konfiguračního souboru clip.ini 

Pro správnou komunikaci aplikace Clip s mobilním zařízením je potřeba 

nadefinovat potřebné parametry pro nastavení komunikace se sériovým rozhraním. 

Jedná se o určení COM rozhraní, které má být použito pro komunikaci, rychlosti 

přenosu, typ parity, počet stop bitů a velikost byte více viz. [18]. Parametry se nastavují 

v konfiguračním souboru clip.ini, který je umístěn ve stejném adresáři, jako vlastní 

aplikace Clip. Parametry v konfiguračním souboru jsou nastaveny ve zkrácené podobě. 

Jejich přehled uvádím v následujících tabulkách. 

baudrate (přenosová rychlost) 

možná hodnota v clip.ini 
chclip.ini 

interpretovaná hodnota 

11 110 baudu 

15 150 baudu 

30 300 baudu 

60 600 baudu 

12 1200 baudu 

24 2400 baudu 

48 4800 baudu 

96 9600 baudu 

19 19200 baudu 

Tabulka. 4.1 Možnosti nastavení baudrate 



- 33 - 

parity 

možná hodnota v clip.ini interpretovaná hodnota 

N žádná 

E sudá 

O lichá 

M značka 

S mezera 

Tabulka. 4.2 Možnosti nastaveni parity 

bytesize (délka znaku v bitech) 

možná hodnota v clip.ini interpretovaná hodnota 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

Tabulka. 4.3 Možnosti nastavení bytesize 

stopbits (počet stop bitů) 

možná hodnota v clip.ini interpretovaná hodnota 

1 1 

1.5 1.5 

2 2 

Tabulka. 4.4 Možnosti nastavení stopbits 
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Pro správnou funkčnost aplikace, je potřeba mít nastavené parametry 

následovně: 

 device=COM9 

 baudrate=19 

 parity=N 

 bytesize=8   

 stopbits=1 

 

Výběr portu COM závisí na způsobu instalace a konfigurace ovladačů Bluetooth 

zařízení v počítači. 

Další položkou v clip.ini je codehw, jak jsem napsal v kapitole 4.4.1, jedná se o 

zašifrovaný řetězec sériového čísla mobilního telefonu. Tento kód se generuje pomocí 

aplikace clip.exe Pro vygenerování kódu je zapotřebí znát heslo, abychom mohli 

provést vlastní vygenerování kódu. Pomocí této funkcionality je zajištěno zabezpečení 

proti neoprávněnému používání aplikace. 

Předposlední položkou je iccmd, uvádí název souboru, který se má spustit po 

zjištění telefonního čísla příchozího hovoru. 

Poslední položkou je ercmd, umožňuje spuštění externího programu v případě 

výskytu chyby při běhu programu Clip. 

Ukázku mého konfiguračního souboru uvádím na obrázku 4.1 
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Obrázek 4.1 Ukázka konfiguračního souboru clip.ini 

4.5  Implementace systému 

Vývoj designu GUI byl velice zdlouhavý, při návrhu jsem spolupracoval 

se zaměstnanci společnosti, kteří budou systém využívat. GUI musí být přehledný a 

jednoduchý na ovládání. Po několika návrzích si myslím, že finální řešení požadavek 

splňuje. 

Design systému je tvořen externím „stylopisem“ uloženým v souboru style.css. 

Pro doladění zobrazování jsou styly použity také ve zdrojových PHP souborech. 

Pro vytváření a editování  zdrojových kódu jsem použil PSPad editor [24]. 

4.5.1  Struktura systému 

Kromě databázových tabulek a aplikace Clip je celý systém uložen v PHP 

skriptech. Ve většině případech představuje jeden soubor s příponou PHP funkční část 

webové stránky. Pro zvýšení přehlednosti a usnadnění zprávy často používaných funkcí, 

jsou tyto funkce umístěny do zvláštního souboru function.php. Pro komunikaci 

s databázi jsem vytvořil třídu, ve které jsou definované základní funkce pro práci 

s databázi. Řešení bylo tvořeno pro DB MySQL 5 a vyšší. Pro PHP verze 5 Apache 2 a 

vyšší. 
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4.6  Instalace systému na server 

Telefonní objednávkový systém spolu s aplikaci Clip, webovým serverem 

Apache, databázovým serverem MySQL a PHP je uložen na CD, které je přílohou 

k diplomové práci. 

Pro lokální instalaci Telefonního objednávkového systému, kdy klient i server je 

na jednom počítači viz. kapitola 2.6.1, je nutné implementaci provést na platformu 

Microsoft Windows. Při využití webhostingu, kdy server je umístěn v Internetu viz 

kapitola 2.6.2, musí klient, jenž provádí objednávky (využívá aplikaci Clip) pracovat 

pod systémem Microsoft Windows. Na straně serveru je zcela jedno, zda je využit 

operační systém Microsoft Windows nebo platforma Unix. 

4.6.1  Požadavky na server (lokální instalace) 

Po hardwarové stránce by měl server splňovat minimálně tyto požadavky: 

 Procesor Intel nebo AMD 600 MHz a vyšší 

 512 MB paměti RAM 

 300 MB HDD 

 USB rozhraní 

 CD-ROM 

Po softwarové stránce může být použit jeden z těchto operačních systému: 

 Windows XP SP1, SP2, SP3 

 Windows 7 

 Windows 2000 

 Windows Vista 
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4.6.2  Instalace 

Na serveru s operačním systémem Windows je nutná instalace webového 

serveru Apache verze 2 a vyšší, PHP 5 a databázového serveru MySQL verze 5 a výš 

s podporou INNODB. 

4.6.2.1  Konfigurace PHP (php.ini) 

Při nastavení PHP, zde je potřeba překontrolovat, nebo nastavit následující 

parametry: 

 short_open_tag = Off 

 safe_mode = Off 

 error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT 

 display_errors = On 

 display_startup_errors = On 

 register_globals = Off 

 date.timezone = Europe/Prague 

4.6.2.2  konfigurace MySQL (my.ini) 

V konfiguračním souboru my.ini zkontrolovat, zda je obsaženo nebo doplnit 

následující: 

 v části mysql: default-character-set=utf8 

 v části mysqld: default-character-set=utf8 

4.6.3 Instalace na straně serveru  

Instalace vlastního Telefonního objednávkového systému je stejná pro obě 

varianty používání. Z CD zkopírovat obsah adresáře telsystem do domovského adresáře 
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webového serveru (DocumentRoot). Poté v souboru config.php nastavit hodnoty 

konstant pro připojení k MySQL 

 define("SQL_HOST","localhost");   adresa SQL serveru 

 define("SQL_DBNAME","diplomka");  jméno DB 

 define("SQL_USERNAME","www_user");  jméno do DB 

 define("SQL_PASSWORD","xxxxx");  heslo do DB 

nastavení pracovního adresáře systému 

 $GLOBALS["workdir"] = "dp"; 

 

Nyní nám chybí vytvořit databázi a potřebné tabulky. Pro vytvoření databáze a 

tabulek poslouží soubor telsystem.sql v adresáři „sql“, obsah tohoto souboru spustíme 

jako SQL příkaz například v aplikaci phpMyAdmin, tímto je vytvořena databáze a 

tabulky. Po provedení je možno se přihlásit do systému jako uživatel admin s heslem 

Admin123. Tímto je celá instalace na straně serveru hotová. 

4.6.4 Instalace na straně klienta  

Na straně klienta provedeme instalaci Bluetooth rozhraní dle manuálu 

dodávaného se zakoupeným adaptérem. Po této instalaci provedeme spárování 

mobilního telefonu a PC přes technologii Bluetooth. Pro spárování využijeme ovladač 

Bluetooth rozhraní. Nyní je v sytému nainstalován Bluetooth modem, jemuž je 

přiděleno sériové rozhraní COM. Číslo COM portu pro komunikaci s modemem je 

možno zobrazit ve „Správci zařízení“ systému Windows, položka „Porty (LPT a 

COM)“. Názornou ukázku uvádím na obrázku 4.2. 
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Obrázek 4.2 Ukázka COM portu 

Po zjištění čísla COM portu zkopírujeme adresář Clip do kořene systémového 

disku C. V adresáři Clip provedeme editaci souboru clip.ini, do řádku device napíšeme 

číslo COM portu. Nastavení baudrate, parity, bytesize, stopbits není potřeba měnit. Do 

řádku codehw napíšeme klíč, který je generován na základě výrobního čísla mobilního 

telefonu, se kterým bude aplikace Clip pracovat. Kód poskytne dodavatel systému. 

Ostatní nastavení ponecháme beze změny. Po spuštění aplikace clip.exe, dojde 

k navázání komunikace s mobilním telefonem a v okně aplikace se budou zobrazovat 

čísla volajících. Názorná ukázka viz. obrázek 4.3. 

 
Obrázek 4.3 Ukázka funkčnosti aplikace Clip 
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Následující krok je editace dávkového souboru generuj.cmd, na patnáctém řádku 

upravíme action tagu form. Pro lokální instalaci je action následující: 

 http://localhost/workdir/objednani.php 

Když je server v Internetu bude zápis vypadat takto: 

 http://www.domena.cz/workdir/objednani.php 

Pokud není na stanici nainstalován webový prohlížeč Mozilla Firefox, tak 

provedeme standardní instalaci a upravíme konfiguraci prohlížeče následovně. Spustíme 

prohlížeč a do adresního řádku napíšeme „about:config“, zobrazí se nám dlouhý seznam 

předvoleb. V tomto seznamu vyhledejte předvolbu 

„dom.allow_scripts_to_close_windows“ a dvojklikem ji změníme na true a zavřeme 

prohlížeč. 

Pokud chceme jako prohlížeč používat Internet Explorer, tak je nutné v 

dávkovém souboru změnit spouštění webového prohlížeče z Firefoxu na Internet 

Explorer. Pro tento systém byl testován prohlížeč Mozilla Firefox a také jej doporučuji. 

4.6.5  Funkční demo 

Vytvořený Telefonní objednávkový systém lze vyzkoušet na internetové adrese 

http://www.scirocco.cz/dp/index.php. Systém je plně funkční, jsou v něm již evidování 

zákaznici a vytvořeny objednávky. 

Pro simulaci příchozího hovoru můžeme využít souborů incoming*.html 

umístěných na přiloženém CD v adresáři demo. Každý soubor nese informaci o 

telefonním čísle příchozího hovoru, defacto tyto soubory generuje a spouští aplikace 

Clip. Po spuštění konkrétního souboru v internetovém prohlížeči se otevře nové okno, 

v němž již bude zobrazeno telefonní číslo volajícího a je možno již provést objednávku. 

Přihlašovací údaje do systému uvádím níže, nebo je naleznete v přiloženém CD. 

Adresář demo v souboru Prihlasovaci_udaje.txt. 
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Administrační rozhraní: 

login: admin 
heslo: Admin123 

 
Uživatelské rozhraní: 

login: test_oper 
heslo: Oper123 

login: test_provoz 
heslo: Provoz123 
 

5  Testování 

Testování slouží k ověření korektního chování vytvořeného Telefonního 

objednávkového systému. 

5.1  Funkční testování  

Funkční testy porovnávají software s požadavky kladenými na funkce. Tzn., zda 

naprogramovaná aplikace splňuje zadání v celém zadaném rozsahu. Tyto testy systému 

byly provedeny manuálně pracovníky pracujícímí s aplikací. Nebyly vytvářeny žádné 

testovací scénáře. 

Systém byl vyvíjen a primárně testován na lokálním serveru počítače (localhost 

viz [8]), sekundární testy byly provedeny přímo na hostingovém serveru. Zátěžové testy 

nebyly prováděny, neboť nelze předpokládat, že aplikace bude zatěžovaná více než je 

obvyklé u takovýchto systémů. 

5.2  Uživatelské testování 

Uživatelské testování spočívalo v předložení systému několika na sobě 

nezávislým laickým uživatelům po kterých, po určité době seznámení s aplikací, bylo 



- 42 - 

požadováno použití základních funkcí systému. Tímto jsem získal sumu zkušeností, s 

čím mají uživatelé problémy a tyto nedostatky byly odstraněny. Vznikla tak aplikace 

s přehledným intuitivním ovládáním. 

6  Uživatelská příručka  

Uživatelská příručka je obsažena v příloze C. 

7  Zhodnocení a závěr  

Cílem diplomové práce byl návrh a implementace Telefonního objednávkového 

systému s využitím identifikace volajícího, pro firmu zabývající se rozvozem jídla do 

místa určení. Nejprve jsem navštívil provozovnu, abych zjistil, jakým způsobem se 

vedou a přijímají objednávky. A také abych si doplnil představu, co vše by měl systém 

umět. Následně jsem postupně navrhl a realizoval řešení. Pro implementaci jsem z 

finančních důvodů volil využití open-source programů, jako je webový server Apache, 

skriptovací jazyk PHP a jako databázová platforma byla zvolena databáze MySQL. Pro 

identifikaci volajícího (jedná se o přenos tel. čísla volajícího do objednávkového 

systému) byla zvolena technologie Bluetooth. 

Přestože moje dřívější zkušenosti s programováním webových aplikací byly 

takřka nulové, hlavně co se týče grafického pojetí, myslím, že díky tomuto projektu se 

mi do oblasti programování webových aplikací podařilo proniknout. V průběhu 

programování jsem se setkával s různými problémy, které jsem řešil pomocí literatury 

nebo vyhledáváním řešení na Internetu. 

V průběhu testovacího provozu se ukázalo, že daný systém je plně funkční a 

bude možné jej nasadit do reálného provozu. Po určité době došlo k vyhodnocení 

praktických zkušeností a náměty na úpravu systému byly zohledněny. Systém je nyní 

nasazen v ostrém provozu. Z technického hlediska bych chtěl systém upravit tak, aby  

využíval šablonovacího systému pro oddělení PHP a HTML kódu. Od společnosti stále 
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dostávám požadavky na úpravu či přidání funkcionalit. Tyto požadavky postupně 

zpracovávám a systém rozšiřuji. 

Tato práce byla pro mě velikým přínosem v oblasti softwarového vývoje. 

Nejnáročnější, ale zároveň nejzajímavější částí z celého projektu byla pro mě samotná 

realizace systému. Zdokonalil jsem se ve spoustě technologiích a metodách v 

programátorském odvětví. Doufám, že se mi nabyté zkušenosti a znalosti podaří 

v budoucnu dále rozšiřovat. 
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  Příloha A 

Ukázka dávkového souboru aplikace Clip.exe. 

@echo off 
SET output=c:\clip\incoming_dp.html 
echo ^<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 
Transitional//EN"^> > %output% 
echo ^<html^> >> %output% 
echo ^<head^> >> %output% 
echo ^<meta http-equiv="content-type" content="text/html; 
charset=utf-8"^> >> %output% 
echo ^<meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com"^> 
>> %output% 
echo ^</head^> >> %output% 
echo ^<body onload="return submitForm()"^> >> %output% 
echo ^<script language="JavaScript"^> >> %output% 
echo function submitForm(){ >> %output% 
echo document.formular.submit(); >> %output% 
echo } >> %output% 
echo ^</script^> >> %output% 
echo ^<form id="10" name="formular" 
action="http://127.0.0.1/dp/objednani.php" method="POST"^> >> 
%output% 
echo ^<input type="hidden" name="postIncommingTelNumber" value=%1^> 
>> %output% 
echo ^<input type="hidden" name="postIncommingSecret" 
value="secret123"^> >> %output% 
echo ^</form^> >> %output% 
echo ^</body^> >> %output% 
echo ^</html^> >> %output% 
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" %output% 
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  Příloha B 

Ukázka vygenerovaného html souboru aplikací Clip.exe. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">  
<html>  
<head>  
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">  
<meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">  
</head>  
<body onload="return submitForm()">  
<script language="JavaScript">  
function submitForm(){  
document.formular.submit();  
}  
</script>  
<form id="10" name="formular" 
action="http://127.0.0.1/dp/objednani.php" method="POST">  
<input type="hidden" name="postIncommingTelNumber" 
value="+420777777777">  
<input type="hidden" name="postIncommingSecret" value="secret123">  
</form>  
</body>  
</html> 
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  Příloha C 

Uživatelská příručka Telefonního objednávkového systému 

Telefonní objednávkový systém je webová aplikace, zajišťující příjem a 

zpracování telefonických objednávek pro provozovny, zabývající rozvozem jídel až do 

domu. 

Při příchozím volání na mobilní telefon, určený pro příjem objednávek, se 

provede přenesení čísla z telefonu do systému. Předané číslo se vyhledá v databázi 

zákazníků. Pokud je nalezena shoda, obsluze se zobrazí identifikace zákazníka, dle 

nastavení systému i jeho poslední objednávky. Poté obsluha vytvoří vlastní objednávku. 

Systém pracuje ve webovém prohlížeči a ke své činnosti je nutné mít povolen 

Javascript. Doporučený a testovaný webový prohlížeč je Mozilla Firefox řady 3. Práce 

se systémem je velice jednoduchá a intuitivní. 

Systém poskytuje tři druhy uživatelských účtů (rolí): administrátorský účet, účet 

operátora a účet provoz.  

Aplikace Clip 

Pro správnou funkčnost celého systému je nutné mít na počítači, kde se budou 

provádět objednávky, připojený mobilní telefon pomocí technologie Bluetooth a 

spuštěnou aplikaci Clip. Tato aplikace zajišťuje vlastní předávání telefonního čísla. Více 

viz. kapitola 4.6.4. 
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Uživatelské rozhraní, role operátor 

Po přihlášení do systému je zobrazen přehled aktivních objednávek, což jsou ty 

co nebyly ještě vyřízeny (viz. Obrázek C.1). Pokud není žádná objednávka aktivní, tak 

je seznam prázdný. 

Obrázek C.1 Seznam nevyřízených objednávek 

Z obrázku jsou zřetelně vidět tři nevyřízené objednávky. Pro vyřízení 

objednávek vyplníme z rozbalovacího menu řidiče. Po vybrání se zobrazí ikonka pro 

vytisknutí objednávky. Po vytisknutí je objednávka vyřízena a ze seznamu se sama 

odstraní. Pokud se jedná o objednávku, kdy není požadován závoz, tak se řidič 

vyplňovat nemusí a ikona tisku je ihned zobrazena. 

V horním levém rohu je odkaz „Vytvořit manuální objednávku“ toho je možno 

využít při objednávce, která není telefonická. Jedná se o případ, kdy zákazník přijde 

přímo na provozovnu. U takto provedených objednávek se neuplatňuje slevová akce. 

Informace „AKCE“ je zobrazena pouze, když administrátor nadefinuje slevovou 

akci. Informuje také jak je daná akce nadefinovaná. 

Při příchozím hovoru na mobilní telefon, se zobrazí nové okno prohlížeče 

s identifikací volajícího, pokud je již evidován v databázi. V opačném případě se 

zobrazí pouze telefonní číslo a adresa se musí zadat před dokončením objednávky. 
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Následující obrázek zobrazuje příchozí hovor již evidovaného zákazníka, 

operátor jej již může oslovit jménem. Také jsou zobrazeny poslední zákazníkovy 

objednávky (počet zobrazovaných objednávek se dá nastavit v administraci, kde je 

možno i tuto funkcionalitu vypnout). 

 
Obrázek C.2 Příchozí hovor 

Při kliknutí na danou skupinu jídel, je zobrazen seznam možných položek 

výběru. V pravém sloupci je možno označit položku, popřípadě změnit počet kusů a 

kliknout na „Přidat do objednávky“. Jako další možnost se nabízí dvakrát kliknout na 

daný řádek, po této akci se položka v řádku taktéž přidá do objednávky. Tato 

funkcionalita výrazně zrychluje vytvoření nové objednávky. 
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Obrázek C.3 Nabídka jídel ze skupiny saláty 

V objednávce můžeme pokračovat dále, kliknutím na jinou skupinu jídel a 

provést výběr dalšího pokrmu dle přání zákazníka.  

Vybrané položky z jídelníčku se zobrazují v horní polovině systému, jak ukazuje 

obrázek C.4. Je zobrazena také celková cena objednávky. Pokud zákazník dosáhl na 

možnost slevy, tak se tato informace zobrazí taktéž. Pro dokončení objednávky se 

ujistěte, zda má být závoz proveden na zobrazovanou adresu, pokud tomu tak není. je 

nutné adresu zadat. Tato možnost se skrývá pod tlačítkem „Vyber místo doručení“. 
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Obrázek C.4 Potvrzení objednávky 

Při zadávání nové adresy se zobrazí okno s formulářem, kde provedeme 

vyplnění požadovaných údajů. Pokud nebudou všechny položky vyplněny, uložení se 

neprovede a bude ohlášena chyba. Po správném zadání údajů je objednávka připravena 

a může ji uložit, kliknout na „Uložit objednávku“, po kliknutí se okno uzavře a 

vytvořená objednávka se zobrazí v přehledu objednávek. 
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Obrázek C.5 Výběr místa doručení 

Uživatelské rozhraní, role provoz 

Tato role je totožná s rolí operátor, avšak neumožňuje vytvářet objednávky. Role 

je určená pro provoz (kuchaři). Na monitoru jsou zobrazovány pokrmy, které se mají 

připravit. Když je pokrm připraven, provedeme výběr řidiče a tisk objednávky, čímž je 

objednávka vyřízena. 

Operátor se může nacházet v jiné místnosti, evidovat nové objednávky a 

sledovat jejich vyřízení. 

Uživatelské rozhraní, role administrátor 

Po přihlášení uživatele s oprávněním administrátor, je zobrazeno pracovní 

prostředí  administrační časti. V této sekci je menu se šesti položkami. Jednotlivé 

odkazy v menu budou dále popsány. 
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Zobrazení objednávek 

Jako aktuální stránka se zobrazuje výčet provedených objednávek aktuálního 

dne. Pomocí formuláře je možno si vybrat, za jaká období se mají data zobrazit. Vše 

názorně ukazuje obrázek C.6. v němž jsou zobrazena data za čtvrtý měsíc v roce 2010. 

Na konci seznamu je uvedena celková tržba za zobrazené období. Tlačítko „Export dat“ 

umožňuje provést export zobrazených dat do souboru ve formátu csv. 

 
Obrázek C.6 Zobrazení objednávek 

Zobrazení a správa zákazníků 

Další položkou v menu je možnost zobrazení zákazníků (viz. obrázek C.7). Po 

kliknutí na tento odkaz se zobrazí seznam uložených zákazníků, jejich adresa a telefonní 
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číslo. V seznamu zákazníku je možno vyhledávat dle příjmení, jako zástupný znak lze 

použít hvězdičku (*). Pro vyhledání příjmení Galčan můžeme také použít „*lč*“. Po 

zadání tohoto dotazu k vyhledání, budou zobrazeny všechny příjmení, které obsahují 

písmena „lč“. 

Zákazníky je možno editovat kliknutím na ikonku editace. V editaci můžeme 

provést změnu údajů daného zákazníka. Při kliknutí na ikonu pro výmaz, dojde 

k vymazání zákazníka z databáze. 

Zákazníci se nemusí přidávat pouze při vytváření objednávek, ale je možno je 

přidat i zde, a to po kliknutí na tlačítko „Přidat zákazníka“. Zobrazený formulář 

vyplníme požadovanými údaji a potvrdíme. 

Při správě zákazníků se jedná o vyplňování formulářů a proto zde neuvádím 

doprovodné obrázky pro úkony s tím spojené. 

 
Obrázek C.7 Zobrazení zákazníků 

Zobrazení a správa personálu 

V zobrazení personálu (viz. obrázek C.8) jsou evidování zaměstnanci, kteří 

systém využívají. Opět je možno záznamy upravovat či mazat. Po kliknutí na tlačítko 
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„Přidat zaměstnance“ je opět zobrazen formulář. Vyplníme požadované údaje (iniciály, 

heslo, login, určení role) a potvrdíme. 

Při správě zaměstnanců se také jedná o vyplňování formulářů. 

 
Obrázek C.8 Zobrazení zaměstnanců (personálu) 

Zobrazení a správa jídelníčku 

Správu jídelníčku najdete pod odkazem „Jídelník“ (viz. obrázek C.9). Zde se pro 

jednotlivé skupiny jídel zobrazují seznamy pokrmů v jídelníčku. Opět je možno v 

jídelníčku jídla upravovat, či mazat. Pro přidání nového pokrmu slouží tlačítko „Přidat 

jídlo“ opět je zobrazen formulář (viz. obrázek C.10). 

 
Obrázek C.9 Zobrazení jídelníčku 
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Pro přidání nového záznamu do jídelníčku zvolíme z rozbalovacího seznamu 

skupinu daného pokrmu, zadáme číselné označení v poli „číslo“ a vyplníme cenu. 

Políčko „Cena2“ a „Cena3“ se vyplňuje pouze, pokud se jedná o pizzu, která se vyrábí 

v různých velikostech. Následně vyplníme název a popis pokrmu. Pokud máme vše 

vyplněno, klikneme na tlačítko „Přidat jídlo“. 

 
Obrázek C.10 Přidání nového pokrmu 

Zobrazení statistiky 

Na obrázku C.11 je ukázka zobrazení statistiky. Jedná se o zobrazení zákazníků 

a celkových cen jejich objednávek ve vámi definovaném časovém úseku. 
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Obrázek C.11 Zobrazení zaměstnanců (personálu) 

Menu nastavení 

V tomto menu je možno provádět změnu přístupového hesla uživatelům 

systému, nastavit zda se budou operátorovi při příchozím volání zobrazovat 

zákazníkovy předešlé objednávky. Jako další je možnost nastavení akce, jedná se 

definici podmínek, za kterých může zákazník získat slevu. Jako poslední je výmaz 

(odstranění) starých objednávek z databáze. Na obrázku C.12 je zobrazen formulář pro 

nastavení možnosti slevy. 

 
Obrázek C.12 Zobrazení nastavení slevy (akce) 



- 62 - 

Doufám, že ovládání systému je jednoduché a každodenní práce s ním bude  

pohodlná a příjemná. 
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  Příloha D 

Obsah CD 

Clip Aplikace Clip a její konfigurační soubor  

Clip_zdroj Zdrojové soubory k aplikaci Clip 

DB_model V adresáři je umístěn soubor s datovým modelem 

Demo Přihlašovací údaje k demu objednávkového systému. 
Soubory potřebné pro simulací příchozího volání 

install Instalátory Apache, MySQL, PHP, DB Designer 

Sql Sql soubor pro vytvoření databáze, tabulek a vylnění 
základních dat. 

telsystem Zdrojové kódy Telefonního objednávkového systému 
text Text diplomové práce 

 


