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Abstrakt

V této  bakalářské  práci  je  obsaženo  shrnutí  současného  stavu  evidence  montážní  firmy  RT-tech. 
Řešení  obsahuje  vyhodnocení  požadavků  k  realizaci  informačního  systému,  který   obsahuje 
specifikaci funkčních a nefunkčních požadavků. Grafické zobrazení současného stavu je realizováno 
pomocí diagramu aktivit. Práce řeší datovou analýzu obsahující konceptuální datový model a datový 
slovník. K identifikaci všech procesů jednotlivých uživatelů je použit Use case diagram. Procesy jsou 
důkladně popsány v seznamu procesů, kde se vyskytuje minispecifikace. U složitějších procesů se 
objevuje jejich detailnější  popis pomocí DFD a sekvenčních diagramů. Po následné implementaci,  
testování  jsou  diskutovány  další  možná  rozšíření  systému.  Výsledkem  této  bakalářské  práce  je  
zefektivnění pracovní činností firmy RT-tech, kde dojde k přechodu z ruční evidence dat na informační  
systém.
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Abstract

In this work is to include a summary of the current state of evidence RT-tech company. Solutions 
include assessment of requirements to implement an information system that contains the specification 
of functional and non-functional requirements. Graphic display of the status quo is implemented using 
activity diagrams. Work solves the data analysis including conceptual data model and data dictionary. 
To identify all the processes of individual users is used a Use case diagram. Processes are thoroughly  
described in the list of processes, where it occurs minispecifikace. For more complex processes occur  
through  the  detailed  description  of  the  DFD  and  sequence  diagrams.  After  the  subsequent 
implementation and testing are discussed further possible extension of the system. The result of this 
work is to streamline the business activities of the RT-tech company, where there is a transition from 
manual recording of data on the information system.
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Seznam použitých symbolů a zkratek

RT-tech – společnost s ručením omezeným

UPC Direct – odběratelská společnost

IS – Informační systém

J2EE – standardizovaná platforma poskytující běhové prostředí pro J2EE aplikace 

PHP – Hypertextový procesor

MS Excel – tabulkový procesor firmy Microsoft

MS Word – textový procesor firmy Microsoft 

ISO 9001 – norma systému managementu kvality vydaná ČR

Ubuntu - název distribuce operačního systému Linux

SW – software

HW – hardware

HTTP – Hypertext Transfer Protocol, internetový protokol pro přenos hypertextových dokumentů

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol, to samé co HTTP obohacený o SSL vrstvu

UML – Unified Modeling Language, grafický nástroj pro vizualizaci

DFD – Data Flow Diagram, diagram datových toků

SŘBD - Systém řízení báze dat

MySQL - Systém řízení báze dat

ASP.NET – Active Server Pages.NET

Sun - Sun Microsystems, Inc.

JAVA – objektově orientovaný programovací jazyk

Eclipse - vývojové prostředí

HTML – Hypertext Markup Langure

XHTML – Extensible Hypertext Markup Langure, značkovací jazyk vyvinutý konsorciem W3C

WML – Wireless Markup Language, značkovací jazyk založený na jazyce XML

MVC – Model-view-controller

JSF 2 – JavaServer(TM) Faces

IDE – Integrated Development Environment

JAAS – Java Authentication and Authorization Service

CRON – unixový program běžící na pozadí, provádějící opakované spouštění příkazů
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1 Úvod

Téměř každá firma se při své pracovní činnosti potýká s různým druhem sběru dat, která následně 
musí určitým způsobem zpracovávat či je poskytovat dále v různých formách. Tento proces nemusí 
být nutně automatizovaný pomocí počítačů, ale může být i v papírové podobě. Příkladem takovéhoto 
systému evidence dat může být obecně jakákoliv kartotéka, telefonní seznam, apod. Ve většině případů 
se firma začne poohlížet po takovém řešení evidence dat, které bude přehlednější a celkově urychlí její 
činnost.  Pokud  nenajde  požadované  řešení  daného  problému  pomocí  dostupných  softwarových 
produktů, nechá si software implementovat na míru dle svých požadavků.

Informační  systém  (IS)  neslouží  jen  k  evidenci  potřebných  dat  a  informací.  Na  základě  do  něj 
vstupujících dat lze provádět různé analýzy, výpočty, statistiky, atd. Data z IS vystupující mohou mít  
různou  podobu.  Např.  mohou  být  prezentovány  pomocí  jakýchkoliv  sestav  (tabulek,  grafů,  atd.) 
zobrazených buď na monitoru počítače, nebo tiskem na papír.

Cílem  této  bakalářské  práce  je  podrobné  nastudování  a  seznámení  se  s  problematikou  evidence 
montážní  firmy RT-tech. Dále důkladné provedení analýzy současného stavu a navržení vhodného 
modelu internetové či intranetové aplikace, která bude danou problematiku řešit. Výsledkem této práce 
bude informační systém implementovaný ve vhodně zvoleném prostředí.  Na základě zpětné vazby 
zadavatele bude obsahovat návrh možné budoucí inovace finálního systému.

Budovaný systém postupně prochází  celou řadou fází  softwarového vývoje.  V první  etapě vývoje 
dojde k podrobné analýze současného stavu a specifikaci požadavků firmy. Na základě získaných dat  
jsme schopni analyzovat, zda je opravdu vhodné pokračovat v realizaci. Výsledkem této analýzy může 
byt i nedoporučení realizace. V dalších etapách vývoje se budu zabývat návrhem datového modelu. Na  
základě  identifikace  procesů  dojde  k  vytvoření  seznamu  procesů.  Poslední  etapou  je  samotná 
implementace, testování a nasazení systému do provozu. 

První verze systému tzv. BETA, byla implementována na základě snad nejznámější technologie PHP 5 
určené k vývoji webových aplikací. Tento skriptovací jazyk je mezi programátory oblíbený především 
pro svou jednoduchost. Postupným nastudováním moderní technologie platformy J2EE určené taktéž 
k  vývoji  webových  aplikací,  jsem  se  rozhodl  využít  jejich  možností.  První  verze  systému  byla  
přepsána z PHP 5, dále již bylo pokračováno v implementaci novou technologií J2EE.
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2 Informace o společnosti RT-tech

Firma RT-tech s.r.o se sídlem v Ludgeřovicích byla založena v r. 1995 dvěma společníky, kteří tuto 
firmu vedou po  celou  dobu.  V počátcích firmy byly realizovány elektroinstalační  práce  v  oblasti 
kamerových a bezpečnostních systémů, její aktivity se v r. 1998 rozšířily na realizaci pobočkových 
ústředen včetně instalací  a dodávek náhradních dílů.  Od r.  2008 byla většina zakázek zajišťována  
prostřednictvím odběratelské firmy UPC Direct,  a to za účelem poskytování služeb digitálních TV 
s možnostmi připojení k internetu. Z hlediska smluvních závazků je třeba mít stále na paměti záruční  
lhůty u dříve realizovaných zakázek. Úkolem je tedy plnit zakázky této firmy spočívající v instalaci  
různých typů zařízení k zajištění požadavků zákazníků odběratelské firmy UPC Direct. 

3 Informační systém RT-tech

3.1 Současný stav
Firma RT-tech již v počátcích svého podnikání měla potřebu evidovat údaje o klientech, změny ve 
stavu materiálu a zásob, reklamace, počty zařízení, výpočty mezd zaměstnanců, atd.. V té době bylo 
dostatečné  uchovávání  dat  v  papírové  podobě  formou  kartotéky  realizovanou  pomocí  šanonu. 
Následně  firma  přešla  z  důvodů  nárůstu  počtu  zakázek,  zákazníků  a  většího  počtu  materiálů  na  
evidenci dat v tabulkovém procesoru MS Excel a textovém editoru MS Word. Byl to jistý posun proti  
uchovávání  dat  v  šanonech.  Ovšem  stále  to  nebylo  plně  dostatečné  pro  potřeby  vyhledávání 
skladových  zásob,  výpočty  mezd  zaměstnanců  a  zjišťování  výsledků  hospodaření  společnosti.  Z 
důvodu  přechodu  firmy  na  normu  ISO 9001,  bylo  nutné  vypracovat  vnitřní  předpisy  firmy  pro 
všechny zaměstnance včetně popisů jejich činností. Z tohoto důvodu je nejjednodušší nasazení IS a  
tím zefektivnění činnosti celé firmy.

3.1.1 Zaměstnanci firmy

Firma jako taková klasifikuje zaměstnance do tří druhů profesí.

Manažer, který je zároveň majitelem firmy, se zabývá externími vstupy a výstupy firmy. To znamená,  
že  zajišťuje  od  externích  firem  dodávky  na  sklad  dle  požadavků  skladníka.  Výstupy  znamenají  
odchody platebních příkazů například: mzdy, zálohy na daně, atd..

Technik je reprezentantem firmy, jehož úkolem je realizace smluvně sjednaného objemu zakázek. Je  
odměňován dle počtu vykonaných instalací.

Skladník  je zaměstnanec firmy, který je honorován fixní mzdou a jeho primárním úkolem je mít ve  
skladovém hospodářství dostatečný počet potřebných zařízení skladem.
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3.1.2 Tok činností

Pro pochopení  koloběhu činností  ve firmě RT-tech je nutné specifikovat procesy aktivit  popisující 
činnost podniku. Viz. obrázek 1.

Manažer 
Na základě smluvních závazků a specifikací ve smlouvě je doručen na e-mail manažera firmy 
RT-tech objednávka. Manažer přepošle tyto objednávky technikům dle jednotlivých regionů. 

Skladník
Skladník průběžně vyhodnocuje skladové zásoby. V případě, že některé položky skladového 
hospodářství  klesnou  pod  stanovený  limit,  informuje  o  této  skutečnosti  manažera,  který 
zabezpečí objednávky na sklad. V případě storna zakázky je materiál zpět naskladněn.

Manažer -  Technik
Obdrží od manažera objednávku, se kterou přejde do skladu a následně je mu vydán potřebný 
materiál. 

Technik -  Skladník 
Technik po obdržení materiálu ze skladu provede realizaci instalace na základě objednávky 
manažera.

Technik – Manažer 
Při  provedení  instalace  předá  manažerovi  výkaz  o  provedených  instalacích  k  vyúčtování.  
Výkaz  vypíše  technik  i  v  případě  neuskutečněné  instalace.  V  tom  případě  technik  vrací 
nespotřebovaný materiál na sklad.

Manažer
Na základě provedených instalací a odevzdaných výkazů techniků provádí manažer vyúčtování  
mezd  a  tisk  výplatních  lístků.  V  součinnosti  s  externím  účetním  provádí  kvartální 
vyhodnocování zisku firmy.

Skladník 

V případě příchodu technika s objednávkou předá technikovi potřebný typ zařízení k realizaci 
instalace.
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3.1.1 Výhody

V každém případě je dobré poukázat na výhody současně vedené evidence dat.
• nízké pořizovací náklady na SW a HW

3.1.2 Nevýhody

Nevýhod vyplývajících ze současně vedené evidence je ovšem daleko více.
• nepřehledná skladová evidence zařízení
• nemožnost zjistit, kterému technikovi byl vydán určitý typ zařízení ze skladu
• nepřehlednost v evidencí objednávek a jejich přidělování technikům
• časová náročnost při výpočtech mezd a zisků
• celkově špatná orientace v celém toku činností
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3.2 Zhodnocení
Na základě takto shromážděných informací následuje jejich zhodnocení. Zadavatel byl seznámen s již 
hotovými systémy renomovaných softwarových společností. Se systémy, které by mohly nebo z větší  
části  splňují  požadavky  takto  navrhovaného  IS.  Zadavatel  vyhodnotil  tato  řešení  softwarových 
systémů jako finančně nevýhodná pro potřeby firmy.  Převážně se  jednalo  o nevýhodnou licenční  
politiku.  Požadavek na životnost  a  podporu IS firmy RT-tech je  díky smluvnímu partnerovi  UPC 
Direct časově omezen na dobu 4 let. Proto zadavatel došel k jednoznačnému rozhodnutí.  A to nechat 
si  vytvořit  takový  IS,  který  bude  plně  vyhovovat  potřebám  firmy.  Jak  svou  funkcionalitou,  tak 
s přihlédnutím k výši finančních nákladů.

4 Zadání IS RT-tech

Se systémem budou pracovat dvě pobočky firmy RT-tech. V obou pobočkách probíhají stejné pracovní 
postupy. Mají své zaměstnance a liší se pouze jejich počtem. Technici obou poboček přejímají materiál 
na jednom skladě. Osoba pověřená skladovým hospodářstvím, dále jen skladník, je jedna.

Mezi základní činnosti firmy patří:
• skladové hospodářství
• uchovávání objednávkových listů
• přidělování instalací technikům
• provedení instalace
• kontrola hotových instalací
• výpočty mezd techniků a zisků pobočky
• statistka provedených instalací technikem

4.1 Manažer
Denní  činnost,  náplň  a  pracovní  postupy jsou pro  obě  pobočky totožné.  Po  obdržení  objednávky 
instalace,  je  tato  manažerem  přidělena  příslušnému  technikovi.  Systém  bude  tedy  evidovat 
objednávky. Musí být zajištěn podrobný přehled jak aktivních objednávek, tak objednávek, které již  
byly  technikem  instalovány.  Dále  je  nutno  zajistit  vyhledávání  dle  techniků,  popřípadě  dle  data 
přidělení objednávky technikovi.

Povinné údaje objednávky instalace:
• zákazník, který požaduje na základě objednávky instalaci služby
• technik, kterému byla přidělena
• datum přijetí
• informace o objednávce instalace (nemusí být povinným údajem při vkládání dat do systému)

Na základě objednávek vede evidenci zákazníků. Každá z poboček má vlastní seznam zákazníků. Při 
velkém množství evidovaných zákazníků, bude zapotřebí vyhledávání dle jejich příjmení.
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Povinné údaje o zákaznících:
• celé jméno
• adresa
• telefon

Každá pobočka má vlastní  zaměstnance.  Manažer bude moci  spravovat  evidenci  zaměstnanců své 
pobočky. 

Evidence zaměstnanců bude obsahovat:
• celé jméno
• příslušnost k pobočce
• roli v systému
• přihlašovací údaje
• adresu
• telefon

Manažer vede evidenci smluvního finančního hodnocení za příslušný typ instalace. To znamená, že 
každá pobočka může mít jiné finanční hodnocení za určitý typ instalace. Na základě této informace 
manažer provádí výpočty zisků pobočky za určité období. Systém bude automaticky vyhodnocovat její  
zisk. Dále bude provádět výpočty a tisk dokladu mezd techniků. Výsledkem bude přehledná tabulka o 
počtu a typech provedených instalací. Tyto přehledy budou sloužit u techniků jako výplatní doklad.
Manažer pobočky bude mít na žebříčku hierarchie vyšší práva než technik a skladník. Bude ovšem 
disponovat oběma nižšími právy těchto rolí.  Z důvodů bezpečnosti  a přehledu bude manažer moci 
prohlížet a mazat přihlašovací log systému.

4.2 Sklad
Eviduje  montážní  balíčky  s  příslušným  typem  zařízení  k  zajištění  instalace  požadované  služby  
technikem. Skladník pomocí čtecího zařízení načte čárový kód balíku. Tím bude materiál evidován a 
fyzicky uložen na sklad.
Dále je vhodné, aby měl skladník vždy aktuální přehled o počtu kusů zařízení na skladě. V případě  
nutnosti  a potřeby archivace, vhodný přehled všech zařízení,  která již byla technikem instalována.  
Skladník vydává zařízení ze skladu příslušnému technikovi na základě objednávky instalace. 

Mezi povinné údaje typu zařízení patří:
• typ zařízení – vhodné použít zkratku např: STB (Set-top-Box)
• celý název zařízení
• poznámka – uvádí součásti balíku

Sklad eviduje:
• typ zařízení
• skladníka, který přijal na sklad zařízení
• čárový kód zařízení
• údaj o naskladněném zařízení, informující zda se nejedná o repasovaný materiál
• údaj o naskladněném zařízení, zda se nejedná o vadný kus
• údaj o naskladněném zařízení, zda je fyzicky uloženo na skladě
• doplňující informace
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4.3 Technik 
Technik denně obdrží přibližně 5-8 objednávek instalací. Osobně si převezme zboží ze skladu. Bylo by 
vhodné, aby měl aktuální přehled o těchto zařízeních v systému. Nezbytně nutnou součástí systému 
musí být přehled aktuálně přidělených objednávek manažerem pobočky.  

Po provedení instalace zařízení technik v systému tyto údaje zaznamená. A to na základě přehledu 
zařízení a přidělených objednávek. Ne vždy práce technika dopadne jednoznačně. To znamená, že k  
jednotlivým instalacím zařízení  mohou,  vzniknou práce  navíc.  Tyto  důležité  informace  doplní  do 
systému k příslušné instalaci. 

Zmíněné přehledy o objednávkách, zařízeních a instalacích musí být přehledné. Technik bude moci po 
systému požadovat výpisy údajů dle data, např. tříděním, a dále bude disponovat oprávněním provádět 
změny osobních údajů (telefon, adresa a změna přístupového hesla do systému).

Mezi povinné údaje instalace patří:
• příslušná objednávka
• požadovaný typ zařízení
• datum provedené instalace
• poznámky o instalaci (případné práce navíc)

4.4 Administrátor
Administrátor bude spravovat evidenci poboček. Jako jediný bude moci v systému provádět případné 
transfery techniků či zákazníků z jedné pobočky do druhé. Na žebříčku hierarchie oprávnění tvoří 
špičku a disponuje plnými právy na celý systém.

Mezi povinné údaje pobočky patří:
• název
• platná adresa
• telefon
• mail

Mezi povinné údaje přihlašovacího logu patří:
• login zaměstnance
• IP adresa přihlášeného stroje
• datum přihlášení
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5 Specifikace požadavků 

V předcházející kapitole byly uvedeny základní pojmy a principy spojené s provozem firmy RT-tech.  
To zejména  s  důrazem na  činnost  manažera  pobočky,  skladníka  a  činnost  techniků.  Veškeré  tyto 
informace  jsou  použitelné  jako  specifikace  požadavků  budovaného informačního  systému  firmy. 
Nicméně je potřeba tyto údaje upravit do podoby, které budou srozumitelné pro zadavatele a zároveň 
využitelné pro další fáze softwarového procesu.

Zvláště  vhodnou  a  možnou  formou  pro  tento  účel,  je  strukturovaný  textový  zápis  s  uvedením 
základních  funkcí  požadovaných  po  systému,  tzv.  funkční  požadavky.  Je  nutno  provést  definici 
seznamu vstupu a výstupu požadovaných po systému. Dále se zde objeví identifikace uživatelských 
rolí, které jsou zjevné již při specifikaci požadavků tvořeného IS, a nefunkční požadavky.

5.1 Funkční požadavky

5.1.1 Základní funkce IS

• Přehled a správa  o pobočkách
• Přehled a správa o zaměstnancích
• Přehled a správa objednávek (včetně historie)
• Přehled a správa informací o instalacích (včetně historie)
• Přehled a správa zákazníků
• Přehled a správa finančního hodnocení pobočky
• Přehled a správa finančního hodnocení techniků
• Zobrazení finančního zisku pobočky – grafem počtu instalovaných typů zařízení
• Zobrazení mezd techniků za určité období – grafem počtu instalovaných typů zařízení a 

tisk výplatních lístků
• Zabezpečení práce v systému (autorizace, autentifikace a logování)
• Správa uživatelů

5.1.2 Vstupy IS

Následující seznam nabízí přehled dat či informací vstupujících do systému z jeho okolí.

Informace o pobočkách – jméno, adresa, telefon, e-mail
Informace o zákaznících – číslo zákazníka, jméno, adresa, pobočka, telefon, mail, poznámka
Informace o zaměstnancích – login, heslo, pobočka, role, jméno, adresa, telefon, e-mail, 

poznámka
Informace o objednávkách – číslo objednávky, číslo zákazníka, login technika, datum přiřazení 

technikovi, stav, poznámka
Informace o zařízeních – název, typ, poznámka
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Informace o předání zařízení technikovi – login technika, číslo zařízení, skladník, datum 
vyskladnění, stav zařízení, poznámky

Informace o instalacích – číslo instalace, číslo objednávky, typ zařízení, datum, poznámka
Informace o skladu – typ zařízení, skladník, čárový kód zařízení, datum naskladnění, 

repasovaný (Ano/Ne), vadný (Ano/Ne), poznámka
Ceny za instalace pobočky  - technik, typ zařízeni, cena
Ceny za instalace technik - pobočka, typ zařízení, cena

5.1.3 Výstupy IS

Následující seznam opět poskytuje informace a data, která nějakým způsobem ze systému vystupují.

Seznam poboček – stručný přehled zahrnuje: jméno, telefon, e-mail, adresa
Seznam zákazníků – stručný přehled zahrnuje: číslo zákazníka, pobočku,, jméno, adresa, telefon
Seznam zaměstnancích – login, jméno, role, pobočka, telefon, e-mail
Přehled o aktivních objednávkách – číslo objednávky, zákazník, technik, datum,  poznámky
Přehled o instalovaných objednávkách – číslo objednávky, zákazník, technik, datum, 
poznámky
Seznam zařízení – typ zařízení, název, poznámka
Seznam předaných zařízení technikovi – číslo zařízení, typ zařízení, datum vydání, skladníkem
Přehled aktivních instalací – číslo objednávky, typ zařízení, datum, poznámky
Přehled provedených instalací - číslo objednávky, typ zařízení, datum, poznámky
Seznam skladových zásob – číslo zařízení, typ zařízení, skladníkem, datum naskladnění, 

repasovaný, vadný, na skladě
Přehled mzdy technika za určité období – stručný přehled: počet ks instalovaných zařízení, typ 

zařízení a suma, celková suma za všechny provedené instalace (graf, tisk přehledu)
Přehled zisků pobočky za určité období – stručný přehled: počet ks instalovaných zařízení, typ 

zařízení a suma, celková suma za všechny provedené instalace (graf, tisk přehledu)

5.1.4 Okolí systému

Kontextový diagram okolí systému s pojmenovanými aktéry – role.
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5.2 Role a oprávnění uživatelů IS
Vysvětlení uživatelských rolí a oprávnění uživatelů IS. Každý uživatel musí být registrován u jedné z 
pobočky a musí mu být přiřazena některá z rolí. Tyto role ho opravňují vykonávat určité funkce v  
systému.

Administrátor
• možnost vytvářet a editovat pobočky
• další operace automaticky dědí po roli Manažer 

Manažer 
• je přiřazen vždy k jedné pobočce
• registruje zákazníky
• přiděluje objednávky instalací technikům
• zadává a vyhodnocuje údaje o finančním hodnocení, jak pobočky generující zisk, tak 

mzdy techniků
• spravuje zaměstnance

Skladník 
• přidává zařízení na sklad
• spravuje zařízení na skladě
• vydává zařízení ze skladu

Technik 
• provádí instalace zařízení
• přehled zařízení vyzvednutého ze skladu
• přehled přidělených objednávek

5.3 Nefunkční požadavky
IS bude integrován na stávající server firmy. Typ serveru: HP DL 380 G3 2XEON, 2 GB RAM iLO. 
Instalován  je  UBUNTU  server  verze  8.04.  Doposud  je  využíván  jako  webový  server.  Zde  jsou 
umístěny webové stránky několika soukromých osob, včetně webové prezentace společnosti RT-tech. 
Nachází se u poskytovatele připojení k internetu společnosti. To znamená, že konektivita k internetu je  
zaručená 24h denně. Systém musí být navržen tak, aby splňoval HW a SW parametry serveru. 

V dnešní době jsou ceny desktopových a přenosných počítačů docela přijatelné. Proto zadavatel již 
kromě výše  zmíněného  serveru  nemá  žádné  jiné  zvláštní  požadavky na  HW.  Na  druhé  straně  je 
důležité, aby budoucí IS pokud možno nevyžadoval koupi licencí dalších SW. To by vedlo k navýšení 
finančních výdajů a to si zadavatel systému nepřeje.

Z této výchozí situace vyplývá, že je třeba, aby při budování systému byl brán ohled na vhodný výběr 
typu aplikace. Již ze zadání a následné specifikace požadavků se tento okruh značně zužuje. Proto po 
domluvě  se  zadavatelem  byl  vybrán  typ  webové  aplikace.  Výběr  programovacího  jazyka  nebyl 
zadavatelem specifikován. 
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Protože celý systém je určen pro provoz v prostředí internetu či intranetu, bude návrh implementace 
založen  na  nástrojích  určených  pro  tyto  platformy.  Lze  tedy  definovat,  že  základem  výsledného 
implementovaného IS  RT-tech  bude  HTTP server  rozšířený o  nástroje  pro  dynamické  generování 
WWW stránek, spolu s databázovým serverem.

Dohodnutý harmonogram: týden na analýzu a její odsouhlasení, další dva měsíce na implementaci,  
potom předání ke zkušebnímu provozu, po dalším měsíci spuštění provozu nového IS.  

6 Analýza IS

Analýza je další fáze softwarového procesu vývoje IS. Hraje jednu z klíčových rolí.  Formuluje  převod 
slovního zadání  či jinak zpřesněného popisu reality do tvaru, který slouží jako podklad pro zahájení 
další  fáze  návrhu  řešení  a  pro  vlastní  implementaci.  Proto  se  v  této  fázi  zaměříme  na  důkladné 
provedení  studie problému (jeho poznání,  popis,  modelování)  dříve,  než se  začnou provádět  akce 
směřující k řešení tohoto problému (tvorba IS).

Proces analýzy se skládá z několika částí, kdy dochází k jejich specifikaci na určité aspekty. Mezi tyto 
části patří datová analýza a funkční analýza. Výsledkem funkční analýzy je funkční model, který musí 
být srozumitelný pro zadavatele a je dostatečně přesný při řešení budoucí implementace.  

6.1 Datová analýza
Výsledkem  datové  analýzy  je  vhodně  navržený  model  budovaného  sytému  z  pohledu  datových 
struktur, se kterými bude systém pracovat. Proto se zde budeme držet všech podmínek, které musí  
databáze splňovat. Mezi ně patří konzistence, integrita a redundance. [2]

6.1.1 Lineární zápis 

Lineární zápis obsahuje specifikaci seznamu entitních typů a vztahů mezi těmito entitními typy, které 
jsou  realizovány  prostřednictvím  klíčových  atributů.  Podrobnější  specifikace  je  prezentována  v 
datovém slovníku.

Ze zadání IS a specifikace požadavků si nejdřív zaznamenáme všechny atributy. Ty nám tvoří základ k  
návrhu datové struktury systému.  Také musíme zvážit doplnění některých syntetických klíčů. Dále 
rozdělit víceatributové hodnoty na atomické1. 

Ukázka lineárního zápisu zachycující výdej zařízení ze skladu
Sklad (idSk, idZar, nasklad_kym, cisloZar, nasklad_dat, repas, vadny, nasklade, info)
Predano (idPredano, idZam, idSk, vysklad_kym, vysklad_dat, stav, info)

Legenda: [ primární klíč, cizí klíč ]

1 Ukázkovým příkladem je adresa = ulice, číslo popisné a město
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Obrázek 3: Konceptuální datový model



6.1.2 Konceptuální datový model

Konceptuální  datové  modelování  představuje  jednu  ze  základních  součástí  analýzy  každého 
softwarového projektu,  tedy i  našeho.  Naznačuje  jeho statickou stránku.  Vyjadřuje  formální  popis 
modelované  reality.  Stěžejním  úkolem  je  nalezení  entit,  vztahů  a  atributů,  které  jsou  následně 
transformovány na databázové schéma. Viz. obrázek 3.

6.1.3 Datový slovník IS

Definuje  konkrétní  vlastnosti  tabulek  a  atributů  relačního modelu.  Při  tvorbě  datového  slovníku, 
musíme na základě získaných požadavků identifikovat elementární objekty, respektive entity, které v 
systému vystupují a které chceme evidovat v databázi. Viz. tabulka 1. Celý datový slovník je součástí 
přílohy.
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Tabulka 1: Ukázka z datového slovníku

Zařízení
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idZar int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment
typZar Varchar(5) - - Ne - Ano -
nazevZar varchar(100) - - Ne - - -
info text - - Ano - - -

Sklad
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idSk int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment

idZar int(11) - - Ne Ano Ano -

nasklad_kym int(11) - - Ne Ano Ano -
cisloZar varchar(100) - - Ne - - -

nasklad_dat timestamp - - Ne - -
repas tinyint(1) - - Ne - - -
vadny tinyint(1) - - Ne - - -
nasklade tinyint(1) - - Ne - - -
info text - - Ano - - -

Zařízení -> 
idZar

Zaměstnanec 
-> idZam

CURRENT 
TIMESTAMP



6.2 Identifikace procesů

Nejvhodnější  metodou  k  identifikaci  procesů  je  pro  tento  účel  použití  UML Use  Case  diagramu 
(diagram  případů  užití)  viz.  obrázek  4.  Díky  ní  jsme  schopni  identifikovat  všechny  procesy 
jednotlivých uživatelů. Účelem Use Case diagramu je definovat, co existuje vně vyvíjeného systému 
(aktéři) a co má být systémem prováděno (případy užití). [4]
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Obrázek 4: Use Case diagram IS



6.3 Seznam procesů
V této fázi, kdy již máme hotovou analýzu datového modelu, se můžeme zabývat seznamem procesů.  
Bez tohoto procesu bychom se jen ztěží obešli v další fázi implementace. Úkolem je podrobný popis 
identifikovaných procesů z předchozí analýzy viz. obrázek 4. Přestože v oblasti databázových systémů 
se naskýtá celá řada nástrojů, v současné době spíše používáme některé nástroje UML, jako de-facto 
standard pro analýzu a návrh softwarových systémů. 

Seznam procesů využívá tyto nástroje:

DFD 
Je nástroj, který v této fázi použijeme k modelování funkcí systému. Umožňuje zobrazit systém jako 
síť procesů, které vykonávají určité funkce a předávají si mezi sebou data. Procesy, které nejsou nijak  
složité, by neměly být v popisu analýzy tímto nástrojem modelovány. V případě, kdy bychom tomu tak 
učinili, byla by takto vzniklá analýza dosti nepřehledná. Z odborného hlediska se tento pojem nazývá 
„paralýza analýzou“. [3]

Minispecifikace 
Je  formální  jazyk pro  detailnější  pochopení  popisu  toků DFD diagramu.  Je  srozumitelný  jak  pro 
zadavatele,  tak pro programátora  systému.  V případě,  kdy není  funkce procesu modelována DFD 
diagramem, není i tak na škodu provést minispecifikaci a tím objasnit vzniklou situaci.[2]

Sekvenční diagram
V komplikovanějších  případech procesů  na  nejnižší  úrovni  potřebujeme provést  jejich  popis  jako 
posloupnost databázových operací nad jednotlivými tabulkami. To znamená, že se jedná o transakce.  
Použití slovního popisu je mnohdy málo formální, proto s výhodou použijeme sekvenčního diagramu.

6.3.1 Pobočky 

evidence poboček, role Administrátor
tabulka  Divize, Zaměstnanec

InsertDivize  (přidání pobočky)
UpdateDivize  (aktualizace poboček)
DeleteDivize  (Smazání pobočky)

JESTLIŽE   idDiv záznam neexistuje v tabulce Zaměstnance
SMAŽ   idDiv záznam

ViewDivize  (Zobrazení poboček), idDiv

6.3.2 Pobočka

evidence poboček, role Manager
tabulka  Divize, Zaměstnanec

UpdateDivize (aktualizace příslušné pobočky)
ViewDivize (Zobrazení příslušné pobočky), idDiv
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6.3.3 Zákazník

evidence poboček, role Manager
tabulka  Zákazník, Divize

InsertZákazník  (přidání zákazníka)
UpdateZákazník  (aktualizace zákazníka)
DeleteZákazník  (Smazání zákazníka)

JESTLIŽE   idZak záznam neexistuje v tabulce Objednávka
SMAŽ   idZak záznam

ViewZákazník  (Zobrazení zákazníka), idZak

6.3.4 Objednávky

evidence objednávek, role Manager
tabulka  Objednávka, Instalace

InsertObjednávka  (přidání objednávky)
UpdateObjednávka  (aktualizace objednávky)
DeleteObjednávka  (Smazání objednávky)

JESTLIŽE   idObj záznam neexistuje v tabulce Instalace
SMAŽ   idObj záznam

ViewObjednávka  (Zobrazení objednávky), idObj

JESTLIŽE   existuje záznam o objednávce v tabulce Instalace
ZOBRAZ   idObj záznam jako „INSTALOVÁNO“

JINAK 
ZOBRAZ   idObj záznam jako „NE INSTALOVÁNO“

6.3.5 Hodnocení a finance

1 Výplata_a_zisk

zobrazení finanční částky technika a zisku pobočky za určité období, role Manager
tabulka  Objednávka, Instalace, Zaměstnanec, Předáno, Zařízení, TTInstalace

ViewMzda  (Zobrazení mzdy technika), idZam

ZADEJ   id technika, datum od, datum do
ZOBRAZ   vybrané údaje

ViewZisk  (Zobrazení zisku pobočky), idDiv

ZADEJ   datum od, datum do
ZOBRAZ   vybrané údaje

2 Ceny_pobočka

evidence finančního hodnocení pobočky za určitý typ instalace zařízení, role Manager
tabulka  DTInstalace, Zařízení
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InsertDTInstalace  (přidání příslušných dat)
UpdateDTInstalace  (aktualizace dat)
DeleteDTInstalace  (Smazání dat)
ViewDTInstalace  (Zobrazení obsahu tabulky), idDTIns

3 Ceny_technik

evidence finančního hodnocení technika za určitý typ instalace zařízení, role Manager
tabulka  TTInstalace, Zařízení

InsertTTInstalace  (přidání příslušných dat)
UpdateTTInstalace  (aktualizace dat)
DeleteTTInstalace  (Smazání dat)
ViewTTInstalace  (Zobrazení obsahu tabulky), idDTIns

6.3.6 Uživatelé

evidence zaměstnanců (techniků), role Manager
tabulka  Zaměstnanec, Objednávka, Sklad

InsertZaměstnanec  (přidání zaměstnance)
UpdateZaměstnanec  (aktualizace zaměstnance)
DeleteZaměstnanec  (Smazání zaměstnance)

JESTLIŽE   idZam záznam neexistuje v tabulkách Objednávka, Sklad
SMAŽ    idZam záznam

ViewZaměstnanec  (Zobrazení zaměstnance), idZam

6.3.7 Zařízení

evidence typů zařízení na skladě, role Skladník
tabulka  Zařízení, DTInstalace, TTInstalace

InsertZařízení  (přidání zařízení)
UpdateZařízení  (aktualizace zařízení)
DeleteZařízení  (Smazání zařízení)

JESTLIŽE   idZar záznam neexistuje v tabulkách DTInstalace, TTInstalace
SMAŽ   idZar záznam

ViewZařízení  (Zobrazení typů zařízení), idZar

6.3.8 Sklad

evidence zařízení na skladu, role Skladník
tabulka  Sklad, Předáno

InsertSklad  (přidání zařízení na sklad)
UpdateSklad  (aktualizace zařízení na skladě)
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DeleteSklad  (Smazání zařízení ze skladu)
JESTLIŽE   idSk záznam neexistuje v tabulkách Předáno
SMAŽ   idSk záznam

ViewSklad  (Zobrazení zařízení na skladě), idSk

JESTLIŽE   Sklad.naskladě obsahuje informaci o fyzickém uložení zařízení na 
skladě
ZOBRAZ   idSk záznam jako na skladě „ANO“

JINAK 
ZOBRAZ   idSk záznam jako na skladě „NE“

6.3.9 Výdej

evidence vydaného zařízení ze skladu, role Skladník
tabulka  Předáno, Instalace, Sklad

InsertPředáno  (předání zařízení ze skladu)
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Obrázek 5: DFD 9.1 InsertPředáno
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Obrázek 6: Sekvenční diagram 9.1 InsertPředáno



UpdatePředáno  (aktualizace předaného zařízení ze skladu)
DeletePředáno  (Smazání údajů o předání zařízení ze skladu)

JESTLIŽE   idPředáno záznam neexistuje v tabulkách Instalace
SMAŽ   idPředáno záznam

ViewPředáno  (Zobrazení již předaného zařízení ze skladu), idPředáno

JESTLIŽE   existuje záznam o instalaci předaného zařízení ze skladu v tabulce 
Instalace
ZOBRAZ   idPředáno záznam jako instalováno „ANO“

JINAK 
ZOBRAZ   idPředáno záznam jako instalováno „NE“
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Obrázek 7: DFD 9.3 DeletePředáno

Skladník
9.3

DeletePředáno

Sklad

Předáno
IdPředáno

 

naskladě  

Obrázek 8: Sekvenční diagram 9.3 DeletePředáno



6.3.10Přehled objednávek

evidence přiřazených objednávek managerem pobočky technikovi, role Technik
tabulka  Objednávka

ViewPřehledObjednávek  (Zobrazení přiřazených objednávek), idObj

JESTLIŽE   v tabulce Objednávka existuje k příslušnému technikovi záznam o 
přidělené objednávce.

ZOBRAZ   příslušný záznam o objednávce

ViewZákazník  (Zobrazení detailních informací o zákazníkovi)
ZOBRAZ   vybraný záznam zákazníka

6.3.11Přehled zařízeni

evidence vydaného zařízení skladníkem ze skladu technikovi, role Technik
tabulka  Zařízení

ViewZařízení  (Zobrazení již předaného zařízení ze skladu technikovi), idPředáno

JESTLIŽE   v tabulce Předáno existuje záznam o přiděleném zařízení a zároveň 
nebylo instalováno.

ZOBRAZ   příslušný záznam o vydaném zařízení

6.3.12Instalace

evidence instalací provedených technikem, role Technik
tabulka  Instalace

InsertInstalace  (předání záznamu o instalaci)
DeleteInstalace  (Smazání údajů o předání zařízení ze skladu)

JESTLIŽE   datum instalace není menší než včerejší
SMAŽ   idIns záznam

ViewInstalace  (Zobrazení již instalovaného zařízení), idIns

6.3.13Osobní nastavení

evidence osobních údajů zaměstnance
tabulka  Zaměstnanec

UpdatePředáno  (aktualizace osobních údajů)
ViewPředáno  (Zobrazení osobních údajů), idZam
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7 Implementace

Po předešlých důkladných analýzách požadavků firmy i samotných procesů, které se ve společnosti  
používají, přistoupíme k samotné implementaci. Ovšem než začneme, musíme nejprve vyřešit několik 
vzniklých  otázek.  A to  výběrem  vhodné  platformy  k  samotné  realizaci  budovaného  systému  a 
použitelného  SŘBD.  V  dalších  krocích  se  budeme  zabývat  návrhem  vzhledu  aplikace,  vlastní 
programátorské činnosti a testováním. Výsledkem této etapy by měl být funkční systém, který splňuje 
základní funkce IS RT-tech uvedené v počátku softwarového vývoje.

7.1 Výběr platformy
V dnešní době se naskýtá široká škála poměrně kvalitních řešení webových technologií.  Volba vhodné 
technologie  odráží  kvalitu  budovaného  systému.  Z  toho  vyplývá,  že  se  nejedná  o  jednoduchou 
záležitost.  Výběr  vyžaduje  pečlivé  studium  jejich  možností.  Ovšem  není  vhodné  se  pouštět  do 
samotného programování, pokud se jedná o platformu, která je pro programátora velkou neznámou.  V 
takovémto případě by mohl nastat stav, kdy dojde k nezvládnutí situace a výsledný systém by nebyl 
příliš  kvalitní.  Z  toho  důvodu  se  výběr  webových  technologií  snížil  na  přehlednou  množinu  tří  
platforem. Jedná se o PHP,  ASP.NET a JAVA / J2EE.

PHP
Jedná se o skriptovací jazyk pro tvorbu dynamického webu. Jeho vznik se datuje od roku 1994. Od té  
doby se neustále vyvíjí. Poslední označení aktuální verze je PHP 5. Nejčastěji je začleňován přímo do  
struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což lze využít při tvorbě webových aplikací. PHP skripty 
jsou většinou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. [1]

Výhody: specializace na webové stránky
rozsáhlý soubor funkcí v knihovnách PHP
nativní podpora různých databázových systémů
multiplatformnost
výborná dokumentace
volná licence
skvělá podpora hostingových služeb

Nevýhody: jako jazyk není nikde definován, popsána pouze jeho implementace
nejednotné názvosloví skupin funkcí
existuje podpora výjimek, ale knihovna je používá jen zřídka
absence vhodných ladících nástrojů

ASP.NET a JAVA/J2EE
Jedná se o dvě velmi podobné platformy. Můžeme říci, že se jedná o významné konkurenty. ASP.NET 
je  softwarová  platforma  vyvinutá  společností  Microsoft,  dříve  vytvořená  JAVA/J2EE  naopak 
společností  Sun.  Obě  platformy nabízejí  zhruba  obdobnou  podporu.  Např:  autorizace/autentizace, 
zabezpečení kódu, podporu kryptografie či zabezpečení síťové komunikace atd. Z hlediska licencování 
jsou obě dvě platformy volně dostupné ke stažení. Na stránce společnosti Sun i Microsoft lze zdarma 
stáhnout běhové prostředí i vývojové balíky obsahující základní programy určené pro vývoj aplikací. 
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Použití platformy ASP.NET ovšem vyžaduje licenci  na operační systém Microsoft Windows, oproti 
tomu Java klade velký důraz na platformní nezávislost.  Proto je možné Javu  instalovat  i  na open 
source operační systém GNU/Linux.

Obě společnosti zabezpečují dostatečnou technickou podporu pro vývojáře. Webovou stránku podpory 
společnosti  Microsoft  nalezneme  na  adrese  http://support.microsoft.com/,  Sun  poskytuje  své 
informace vývojářům na stránce http://access1.sun.com/ a také na fóru, kde je možné diskutovat  např. 
vzniklé  problémy  http://forum.java.sun.com.  Obdobné  forum  určené  vývojářům  pracujícím  s 
technologiemi Microsoftu na http://forums.microsoft.com/MSDN.

7.1.1 První verze

Na základě výše uvedených informací z těchto tří vybraných softwarových platforem byla pro první  
verzi  (beta)  budovaného systému vybrána platforma PHP.  Z programátorského hlediska je  velice  
vhodné užití tzv. frameworku.

Při výběru vhodného frameworku se nám opět nabízí široká škála možností. Po pečlivém výběru a  
zhodnocení jejich možností, byl vybrán PHP CodeIgniter [5]. Jedná se o jednoduchý a intuitivní MVC 
framework vyvíjený firmou nikoli komunitou. Při programátorské činnosti bylo zjištěno několik jeho 
nedostatků. Mezi hlavní z nich bylo použití knihovny pro generování tabulek. Pro jakékoli případné 
změny  grafického  vzhledu  generovaných  tabulek  bylo  potřeba  složitého  přepisování  celé  této 
knihovny.

7.1.2 Aktuální verze

Nastudováním softwarové platformy JAVA/J2EE a díky jejím výhodám oproti PHP byl celý systém 
přepracován. Převzetí typických problémů dané oblasti a usnadnění vývoje nám zajistí technologie  
JSF 2 (JavaServer Faces) [6]. 

Jednou z výhod této technologie je, že byla vyvinutá společností Sun jako celá platforma JAVA/J2EE.  
Díky tomu je zaručena vzájemná kompatibilita. Její hlavní myšlenkou je čistý vývoj profesionálních 
webových aplikací. A to díky oddělení aplikační logiky od zobrazovací části. Díky tomu je možné  
tvořit design stránek bez nutnosti znalostí pozadí celé aplikace.

Je to systém pro tvorbu uživatelského rozhraní běžící jako servlet na straně serveru v tzv. webovém  
kontejneru. Díky již dříve nabytých zkušeností s webovým kontejnerem Apache Tomcat, jsem zvolil 
právě tuto variantu.

7.2 Výběr SŘBD
Při  výběru  vhodného  SŘBD  musíme  brát  ohled  na  požadavky  zadavatele.  Máme  specifikované 
parametry serveru a požadavky zadavatele na co nejnižší pořizovací náklady. I v této oblasti máme 
široké možnosti výběru. Ovšem na základě specifikovaných požadavků byl vybrán okamžitě relační  
databázový systém MySQL. [7] 

V dnešní  době  je  označován jako jeden z  nejoblíbenějších open source databázových serverů.  Je  
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multiplatformní, rychlý, výkonný a navíc volně šiřitelný. Podporuje cizí klíče, transakce, poddotazy, 
uložené procedury, triggery atd.

7.3 Příprava
Ještě než se pustíme do programátorské činnosti, je nezbytně nutné vytvořit a nastavit relační databázi 
MySQL.  Při  návrhu konceptuálního  datového modelu  byl  k  jeho  realizaci  použit  nástroj  jménem 
Workbanch.  [8]  Jedná se  o multiplatformní  grafický modelovací  nástroj  pro návrh MySQL, jehož  
výsledkem je obrázek 3 a sql skript pro vytvoření  tabulek.  SQL skript  je součástí  programátorské 
dokumentace.

Jakmile je vytvořená struktura relační databáze, je vhodné zvážit, jakým způsobem budeme k databázi  
přistupovat. K těmto účelům slouží tzv. JDBC konektor. Aktuální verze byla stažena z webu mysql. [7]

JDBC konektor nabízí  pooling připojení k databázi, jehož výhodou je vytvoření několika připojení, 
které  dovede  pružně  přidělovat  klientům,  čímž  značně  ulehčuje  databázím.  Použitý  postup  dle 
dokumentace. [9]

Vývojové  prostředí  jsem  zvolil  Eclipse.  [10]  Jedná  se  opět  o  multiplatformní  IDE  určené  k 
programování v jazyce Java.

7.4 Programátorská činnost
Tato etapa vývoje systému je finální vývojovou činností a vychází ze všech předešlých etap analýz.  
Obsahuje vlastní programátorskou činnost. Výsledkem této etapy by měl být funkční IS, který splňuje 
požadavky zadavatele.

Výhodou  programování  JSF  2  je  možné  použití  již  hotových  komponent  známé  knihovny 
PrimeFaces [11]  Na  níže  uvedeném  kódu  můžeme  vidět  ukázku  grafu.  První  řádek  deklaruje 
namespace prefixu  p,  který je nezbytně nutný pro užití PrimeFaces komponenty pieChart. Grafický 
výsledek tohoto jednoduchého kódu je zobrazen na obrázku 9.
 

1. Xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui"
2.
3. <p:pieChart value="#{vyplatyBean.dataList}" var="object_A"
4. categoryField="#{object_A.typZar}" dataField="#{object_A.numZar}"
5. wmode="transparent" styleClass="chart" style="chartStyle"
6. rendered="#{vyplatyBean.chartBool}" />

7.5 Testování
S vlastní implementací  IS je spjato také jeho testování  a ladění.  Jedná se o nezbytný proces,  kdy 
testováním dochází k ověření správné funkčnosti systému a správné implementaci specifikovaných a 
analyzovaných požadavků.  Zjišťuje  se,  zda systém funguje  dle  požadavků  zadavatele  (specifikace 
požadavků) a také to, zda systém neobsahuje chyby ovlivňující požadavky na funkčnost.  K těmto 
účelům slouží různé testovací a ladící nástroje, které mohou být realizovány ručně nebo automaticky. 
Zjistíme-li nějakou chybu či nedostatek, dochází k opětovnému spuštění některých fází softwarového 
procesu, a to s ohledem na použitou metodiku při vývoji.
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7.6 Vzhled systému
Vzhled  systému  byl  na  základě  nabídky  z  několika  ukázek  šablon  kaskádových  stylů  vybrán  a 
schválen zadavatelem. Na obrázku 9 je ukázka při jeho běhu.

Každá stránka se  skládá ze čtyř  částí.  V horní  část  je umístěn název společnosti,  jméno aktuálně 
přihlášeného uživatele s možností odhlášení. Levá část stránky poskytuje výběr z jednotlivých operací 
IS, které nabízí dle specifikovaných požadavků. Tato nabídka je závislá na roli přihlášeného uživatele. 
Hlavní  část každé stránky je pak použita pro vlastní práci v systému. Poslední spodní část graficky 
ukončuje každou stránku.
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8 Provoz sytému

Ještě  před  samotným  spuštěním  finální  verze  systému  byla  provedena  aktualizace  serverového 
operačního  systému  UBUNTU  společnosti  RT-tech.  Jednalo  se  o  upgrade  z  UBUNTU  8.04  na 
UBUNTU 10.4 LTS. Tím je zajištěna lepší podpora HW, SW a rychlost systému.

Dále následovala instalace relační databáze MySQL, aplikačního serveru Apache Tomcat, a běhového 
prostředí Java(Sun). Díky upgrade systému jsme při instalaci z dostupného repositáře UBUNTU měli 
jistotu, že instalovaný SW je aktuální. Tím jsme zabezpečili bezproblémový chod IS.

Informační systém je navržen a vytvořen pro provoz na internetu či intranetu. Díky tomuto řešení je 
tento systém multiplatformní. Klientskou část lze proto provozovat na kterémkoli operačním systému, 
který  obsahuje  internetový  prohlížeč.  Postačí  jen  zadání  dané  internetové  adresy.  Minimálním 
požadavkem je internetový prohlížeč např: Internet Explorer, Opera, Mozilla, Netscape, atd.

8.1 Bezpečnost
Otázka  bezpečnosti  je  nedílnou  součástí  každého  IS.  Zvláště,  jedná-li  se  o  systém  provozovaný 
prostřednictvím internetu či intranetu. 

Bezpečnostní  politiku uživatelských rolí  a  samotného procesu autentizace uživatelů lze  řešit  hned 
několika  způsoby.  V našem případě  lze  použít  několika  dalších  frameworků  zaměřených  na  tuto 
problematiku.  Např:  JAAS,  Seam  [12],  atd.  Tyto  varianty  najdou  své  uplatnění  převážně  u 
obsáhlejších projektů a vyžadují jejich důkladnou studii.  To, že JSF 2 nedisponuje vlastní knihovnou, 
beru  jako  jeho  nedostatek.  Proto  jsem  zvolil  druhou  možnou  variantu  řešící  tuto  problematiku 
použitím HTTP request filtru. Z programátorského hlediska se mi naprogramovaný filtr řešící totožnou 
bezpečnostní politiku rolí a autentizace jeví mnohem přehlednější.

Zabezpečené spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním či 
podvržením  dat,  zajišťuje  vhodně  nakonfigurovaný  aplikační  server  Apache  Tomcat.  Použitím 
protokolu HTTPS dochází k přenosu pouze šifrovaných dat. 

8.2 Archivace
Z důvodů jakéhokoli pádu serveru nebo samotné relační databáze MySQL je důležité provádět 
archivaci uložených dat databáze. 

V našem případě je na serveru nastaven softwarový démon CRON. Jedná se o automatizovaný proces 
spuštění skriptu. Každý den v 1h ráno se provede komprimovaná archivace celé adresářové struktury 
serveru, která je zaslána na záložní server poskytovatele.
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9 Další možná rozšíření

Informační systém uvedený v této práci prošel nezbytně nutnými fázemi vývoje. Uživatel systému 
může pracovat pouze s funkcemi, které vycházející ze specifikace požadavků. 

Stávající  systém  je  však  vytvořen  tak,  aby  ho  bylo  možné  dále  rozšiřovat  a  doplňovat  o  nové 
funkčnosti  či data. Rozšíření funkčnosti znamená opětovné spuštění softwarového procesu, který má 
na svém začátku jednak nově specifikované požadavky (funkční i nefunkční), tak kompletní výstupy 
již dříve realizovaného softwarového procesu toho IS (analýza datového modelu, návrh implementace, 
implementace …).

Na základě zpětné vazby zadavatele jsou navrženy tyto možné směry rozšíření a inovace výsledného 
řešení:

• rozšíření o podporu komunikace a zasílání správ mezi manažerem, skladníkem a technikem
• napojení  systému  na  IS  odběratelské  firmy  UPC  Direct  (lepší  komunikace  při  zadávání 

objednávek instalací)
• případné rozšíření systému týkající se dalších podnikatelských aktivit společnosti RT-tech
• atd.

Tato rozšíření již však přesahují možný rámec této bakalářské práce a tudíž nejsou jejím předmětem. 
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10 Závěr

Cílem  této  bakalářské  práce  bylo  podrobně  nastudovat  a  seznámit  se  s  problematikou  evidence 
montážní firmy RT-tech. Dále důkladně provést analýzy současného stavu a navrhnout vhodný model  
internetové či  intranetové aplikace,  která bude danou problematiku řešit.  Výsledkem této práce je  
informační systém implementovaný na platformě J2EE, který pomůže značně zefektivnit práci všem 
jeho uživatelům.

Vývoj tohoto softwarového produktu zahrnoval celou řadu činností a metod. V odborné literatuře se  
objevuje  mnoho modelů,  jak  by  měl  takový proces  vypadat.  Proto  jsem jako výchozí  bod zvolil 
učebnicový vodopádový model, který se stal jakousi šablonou. Proces softwarového vývoje byl tedy 
rozdělen do několika obecných fází. Jako první a zároveň stěžejní fází vedoucí k vývoji informačního  
systému byla analýza současného stavu. Až po té se mohlo pokračovat v dalších fázích specifikací  
požadavků, vlastní implementace, testování a nasazení do provozu.

Informační  sytém je  zajištěn  šifrovaným přenosem mezi  serverovou a  klientskou částí.  Dále  byli  
uživatelé systému  rozdělení do čtyř rolí dle předchozích analýz. Tímto byla implementována další  
nezbytná část bezpečnostní politiky a došlo k naplnění všech bodů zadání barbarské práce.
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Přílohy bakalářské práce

1) Datový slovník
2) Uživatelská příručka, která je v elektronické podobě uložena na CD.
3) Programátorská příručka, která je v elektronické podobě uložena na CD.
4) Disk CD obsahující elektronické verze dokumentů bakalářské práce, zdrojové kódy, apod.

Datový slovník
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DTInstalace
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idDTIns int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment

idDiv int(11) - - Ne Ano Ano -

idZar int(11) - - Ne Ano Ano -
cena int(11) - - Ne - - - -

Divize -> 
idDiv
Zarizeni -> 
idZar

Divize
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře

Ano Ano Ne - Ano
- Ano Ne - Ano -
- Ano Ne - - -
- Ano Ne - -
- - Ne - - -
- - Ne - - -

idDiv int(11) auto increment
jmenoDiv varchar(50)
telDiv int(9)
mailDiv varchar(50) e-mail
uliceDiv varchar(50)
mestoDiv varchar(50)

Instalace
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idIns int(11) Ano Ne Ne Ano Auto increment

idObj int(11) - - Ne Ano Ano -

idPredano int(11) - - Ne Ano Ano -

datum timestamp - - Ne - -
info varchar(250) - - Ano - - -

Objednavka 
-> idObj

Predano -> 
idPredano

CURRENT 
TIMESTAMP
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Log
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idLog int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment

idDiv int(11) - - Ne Ano Ano -

idZam int(11) - - Ne Ano Ano -
ipAddress varchar(16) - - Ne - - -

aktivita timestamp - - Ne - -

Divize -> 
idDiv

Zamestnanec 
-> idZam

CURRENT_TI
MESTAMP

Objednavka
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idObj int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment

idZak int(11) - - Ne Ano Ano -

idZam int(11) - - Ne Ano Ano -

datum timestamp - - Ne - -
info varchar(250) - - Ano - - -
instalovano Int(1) - - Ne - - -

Zakaznik -> 
idZak

Zamestnanec 
-> idZam

CURRENT 
TIMESTAMP

Predano
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idPredano int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment

idZam varchar(5) - - Ne Ano Ano -

idSk int(11) - - - Ano Ano -

vysklad_kym int(11) - - Ne Ano Ano -

vysklad_dat timestamp - - Ne - -
info varchar(45) - - Ano - - -
instalovano Int(1) - - Ne - - -

Zamestnanec 
-> login
Sklad -> 

idSk
Zamestnanec 

-> idZam
CURRENT 

TIMESTAMP
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Role
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
role varchar(10) Ano Ano Ne - Ano -
info varchar(100) - - Ano - - -

TTInstalace
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idTTIns int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment

idZam int(11) - - Ne Ano Ano -

idZar int(11) - - Ne Ano Ano -
cena int(11) - - Ne - - -

Zamestnanec 
-> idZam

Zarizeni -> 
idZar

Sklad
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idSk int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment

idZar int(11) - - Ne Ano Ano -

nasklad_kym int(11) - - Ne Ano Ano -
cisloZar varchar(100) - - Ne - - -

nasklad_dat timestamp - - Ne - -
repas tinyint(1) - - Ne - - -
vadny tinyint(1) - - Ne - - -
nasklade tinyint(1) - - Ne - - -
info text - - Ano - - -

Zařízení -> 
idZar

Zaměstnanec 
-> idZam

CURRENT 
TIMESTAMP

Zařízení
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idZar int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment
typZar Varchar(5) - - Ne - Ano -
nazevZar varchar(100) - - Ne - - -
info text - - Ano - - -
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Zakaznik
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idZak int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment

idDiv int(11) - - Ne Ano Ano -
jmenoZak varchar(50) - - Ne - - -
prijmeniZak varchar(50) - - Ne - Ano -
uliceZak varchar(50) - - Ne - - -
mestoZak varchar(50) - - Ne - - -
telZak int(9) - - Ano - - -

Divize -> 
idDiv

Zamestnanec
Sloupec Typ Primární klíč Unikátní Nulový Cizí klíč Index Validace Komentáře
idZam int(11) Ano Ano Ne - Ano auto increment
login varchar(5) - - Ne - Ano -

idDiv int(11) - - Ne Ano Ano -
role varchar(10) - - Ne Ano Ano - Role -> role
skupina varchar(30) - - Ano - - -
jmenoZam varchar(30) - - Ne - - -
prijmeniZam varchar(30) - - Ne - Ano -
hesloZam varchar(100) - - Ne - - MD5
telZam int(11) - - Ne - - -
mailZam varchar(50) - - Ano - - e-mail
uliceZam varchar(60) - - Ano - - -
mestoZam varchar(60) - - Ano - - -

Divize -> 
idDiv
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