
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
 
 

KATEDRA APLIKOVANÉ INFORMATIKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora klienta distribuovaného systému SQL ve střední firmě 

Support for SQL Client Distributed in the Middle Company 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Bc. Václav Lešťanský  
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Skýba  
 
 
 

 
Ostrava 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  
 
 
 
 
 
Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci,  
včetně všech příloh, vypracoval samostatně.  

 

 

 

V Ostravě dne 29. dubna 2011                                 Bc. Václav Lešťanský 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování  
 
 
 
 
 
Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu práce Mgr. 
Martinovi Skýbovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k 
vypracování této diplomové práce. 

 



                                                                                                                                            1  

Obsah: 
 
                            
1.Úvod ............................................................................................. 4 

2. Metodologie návrhu prostředí klienta a nástroje SQL .......................... 5 

2.1 Prototypový model .................................................................... 5 

2.2 Vodopádový model .................................................................... 6 

2.3 Strukturovaná analýza ............................................................... 7 

2.3.1 DFD – Diagram datových toků ............................................... 7 

2.3.2 FSD – Diagram funkční hierarchické struktury ......................... 8 

2.3.3 KD – Kontextový diagram ..................................................... 8 

2.4 Microsoft Visio .......................................................................... 8 

2.5 SQL SERVER 2008 ..................................................................... 9 

2.5.1 Replikace .......................................................................... 10 

2.6 Platforma .NET ........................................................................ 10 

2.7 NET Framework ...................................................................... 11 

2.8 Struktura .NET Framework ....................................................... 12 

2.8.1 C# ................................................................................... 14 

2.8.2 ASP.NET ........................................................................... 14 

2.8.3 JavaScript ......................................................................... 16 

2.8.4 ADO.NET .......................................................................... 17 

3. Analýza současného stavu ve firmě ................................................ 19 

3.1 Společnost Bonver Group ......................................................... 19 

3.2 PTS - Player Tracking System ................................................... 19 

3.3 Metodologie vývoje společnosti ................................................. 20 

3.4 Metodologie práce ................................................................... 20 

3.5 Datová základna PTS ............................................................... 21 

3.6 Struktura databáze .................................................................. 22 

3.6.1 Tabulka updatů – APP_UPDATE ........................................... 23 

3.6.2  Tabulka bonusů – BONUS .................................................. 23 



                                                                                                                                            2  

3.6.3 Tabulka účetnictví – BOOKKEEPING ..................................... 24 

3.6.4 Tabulka karet – CARD ........................................................ 25 

3.6.5 Tabulka kasin – CASINO ..................................................... 26 

3.6.6 Tabulka měst – CITY .......................................................... 26 

3.6.7 Tabulka měn  – CURRENCY ................................................. 27 

3.6.8 Tabulka multimediálních souborů – FILE_MULTIMEDIA ........... 27 

3.6.9 Tabulka informačních textů  – INFOTEXT_GLOBAL ................. 27 

3.6.10 Tabulka jackpotů – JACKPOT ............................................. 28 

3.6.11 Tabulka logů – LOG_APLICATION ....................................... 28 

3.6.12 Tabulka typů událostí – LOG_MESSAGE_TYPE ..................... 29 

3.6.13 Tabulka zařízení – MACHINE .............................................. 29 

3.6.14 Tabulka kategorií zařízení – MACHINE_CATEGORY ............... 32 

3.6.15 Tabulka předvoleb zařízení – MACHINE_PRESET .................. 32 

3.6.16 Tabulka kategorií zařízení – MACHINE_STATIST ................... 33 

3.6.17 Tabulka typů zařízení - MACHINE_TYPE .............................. 34 

3.6.18 Tabulka počtu hráčů – NUMBER_OF_PLAYERS ..................... 34 

3.6.19 Tabulka nastavení pro kasino - PARAMETERS_DEFAULT ........ 35 

3.6.20 Tabulka hráčů – PLAYER ................................................... 36 

3.6.21 Tabulka uživatelů – USER_GLOBAL .................................... 37 

3.7 Schéma databáze .................................................................... 38 

4. Návrh podpory klienta distribuovaného systému SQL ....................... 39 

4.1 Specifikace cílů a požadavků ..................................................... 39 

4.2 FSD – diagram hierarchické funkční struktury ............................. 43 

4.3 KD - Kontextový diagram ......................................................... 46 

4.3.1 Terminátory KD: ................................................................ 46 

4.3.2 Toky dat KD:..................................................................... 48 

4.4 DFD 2.úrovně ......................................................................... 50 

4.5 Fyzické schéma PTS klienta ...................................................... 51 

4.5.1 Login ............................................................................... 54 

4.5.2 Players ............................................................................. 55 



                                                                                                                                            3  

4.5.3 Cards ............................................................................... 58 

4.5.4 Bookkeeping ..................................................................... 59 

4.5.4 Machine ............................................................................ 61 

4.5.5 Casino .............................................................................. 64 

4.5.6 Multimedia files ................................................................. 67 

4.5.7 Users ............................................................................... 69 

4.5.8 Updates ............................................................................ 71 

5. Realizace návrhu a zhodnocení ...................................................... 73 

5.1 Realizace................................................................................ 73 

5.2 Zhodnocení ............................................................................ 73 

6. Závěr ......................................................................................... 75 

Seznam bibliografických záznamů: .................................................... 76 

Seznam zkratek: ............................................................................. 79 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce .................................... 80 

Seznam příloh ................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            4  

1.Úvod 

Diplomová práce pojednává o vytvoření klienta informačního 

systému pro podnikatelskou skupinu Bonver group.  Skupina jako celek 

provozuje bary, restaurace a herny. Právě na herny je zaměřený vyvíjený 

informační systém. Představitelé Bonver group si přejí vytvořit Player 

Tracking System, který by jim poskytoval cenné informace nejen  o 

hráčích, ale také o konkrétních hernách a zařízeních a umožnil podporu 

odměňování věrných hráčů různými dárkovými předměty. Datovou 

základnu a software, který poběží na jednotlivých  

zařízeních a bude odesílat data do systému, vyvíjí informační oddělení 

společnosti Bonver Group. 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout a vytvořit funkčního klienta 

PTS systému, pomocí kterého bude možno pracovat s daty  

uloženými v databázi, získávat různé reporty a umožňovat administraci 

systému v několika uživatelských skupinách. 

Celá práce je rozdělena do pěti částí. V první části budou popsány 

nástroje použité pro realizaci a návrh a bude popsána metodika vývoje 

informačního systému. V následující části se budu zabývat analýzou 

současného stavu podniku, kde kromě základního popisu  

společnosti budu  popisovat již vytvořenou datovou základnu. V třetí části 

se budu zabývat konkretizováním specifikace cílu a požadavků, které by 

měl systém splňovat a vytvářet návrh klienta dle těchto cílů. 

V předposlední části bude popsána samotná realizace řešeni klienta.  

V závěru práce bude shrnuta budoucnost klienta pro systém, jeho 

výhody, případné nedostatky a návrhy na možné rozšíření. 

 

 



                                                                                                                                            5  

2. Metodologie návrhu prostředí klienta a nástroje 

SQL 

2.1 Prototypový model 

Cílem modelu je zkrácení doby vývoje informačního systému pomocí 

prototypů s předpokladem měnících se výchozích požadavků zákazníka. 

Prototypem může být zjednodušená implementace části, nebo celého 

systému, která je prezentována zákazníkovi, který buď prototyp schválí, 

nebo navrhne změny. Prototyp je modifikován dokud zákazník není 

spokojen. Poté je z prototypu navržen a implementován systém.1 

Výhody: model umožňuje přesně zjistit požadavky zákazníka a reagovat 

na jejich změny. 

Nevýhody: metoda je nevýhodná pro svou složitost, u rozsáhlejších 

systémů  musí být určen počet prototypů a termíny jejich dokončení. 

 

Obr. 2.1 Prototypový model 

                                                 
1 ŠMÍD, Vladimír; fi.muni 



                                                                                                                                            6  

2.2 Vodopádový model 

Vodopádový model je klasický fázový model využívaný při vývoji 

softwaru. Cílem jeho vzniku bylo zavést do vývoje systémů jednotný řád. 

Jednotlivé fáze probíhají sekvenčně, následující fáze může začít až po 

skončení fází předchozích. Vodopádový model je vhodný pro vývoj 

krátkodobých a střednědobých projektů.2,3 

Výhody: vývoj je rychlý a levný s nízkými projektovými ryziky s relativně 

vysokou jistotou/bezpečností 

Nevýhody: některé typy projektů nelze v krocích definovaných modelem 

vodopád řešit, vzhledem k velmi nízké adaptaci modelu na změny 

 
Obr. 2.2 Vodopádový model 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 ŠMÍD, Vladimír; fi.muni 
3 NEŠETŘIL, Vlastimil ; fi.vsb 
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2.3 Strukturovaná analýza 

Strukturovaná analýza spočívá v návrhu modelů, které zachycují 

všechny důležité rysy systému –  strukturu dat a funkcí, které pracují 

s daty. Naproti tomu objektově-orientovaná analýza chápe systém jako 

kolekci vzájemně komunikujících objektů. Oba druhy analýzy usnadňují 

komunikaci se zákazníkem a analytikovi umožňují snadnější návrh  

a pochopení  systému. 

 

Funkčně orientované modelování 

Funkčně orientované modelování znázorňuje toky dat mezi 

systémem a okolím pomocí modelů. Základní model je Data Flow Diagram. 

 

Datově orientované modelování 

Systém je chápán jako úložiště, ze kterého se zpětně získávají 

transformovaná data a má význam především pro modelování databází. 

Základním modelem je ER Diagram. 

 

2.3.1 DFD – Diagram datových toků 

DFD je nástroj pro zobrazení způsobu transformace vstupních dat na 

výstupní. Diagramy jsou odvozeny z hierarchické struktury funkcí 

systému. Každé úrovni SFD odpovídá právě jeden diagram datových toků.  

Data Flow Diagram na první úrovni se nazývá Kontextový diagram. DFD 

realizované dle dalších úrovní SFD  se nazývají dle dané úrovně kterou 

představují. DFD se skládají ze čtyř základních prvků: Funkce, Externí 

interface, Data store, Datový tok. Úrovně SFD diagramu rozdělují systém 
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tak, aby každá část systému mohla být specifikována konzistentně  

a nezávisle na ostatních částech systému. 

 

2.3.2 FSD – Diagram funkční hierarchické struktury 

FSD je nástrojem pro zobrazení hierarchické struktury funkcí 

systému a jejich postupného upřesňování až do potřebných nejnižších 

úrovní. 

 

2.3.3 KD – Kontextový diagram 

Kontextový diagram je odvozen z nejvyšší úrovně hierarchického 

stromu funkcí a představuje první úroveň DFD. Zobrazuje závislosti mezi 

systémem a jeho okolím. Externí entity systému se nazývají terminátory  

a představují místo určení dat, případně zdroj dat.4,5 

 

2.4 Microsoft Visio 

Microsoft Visio je návrhářský nástroj. Je součástí kancelářského 

balíku MS Office a funkčně pokračuje tam, kde PowerPoint a Excel končí. 

Vyznačuje se intuitivním ovládáním a pomocí šablon nabízí jednoduchou 

tvorbu schémat, grafů, diagramů a časových os. Sféry působnosti se týkají 

mnoha oborů, například: IT, procesního řízení, elektrotechniky, 

managementu, atd. MS Visio nabízí spoustu možností podpory již 

zhotovených diagramů,   jejich sdílení online a validaci, která pomáhá 

                                                 
4 DUBRAVEC, Petr; ing. Petr Dubravec 
5 DUDKA, Kamil; dudka.cz 
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automaticky odbourat některé nedostatky. Data mohou být načítána 

v reálném čase přímo z databáze.6,7 

 

2.5 SQL SERVER 2008 

SQL Server 2008 je systém společnosti Microsoft, která jej vyvíjí již 

téměř dvacet let a nyní představuje komplexní řešení architektury dat pro 

libovolnou organizaci, obsluhuje největší databáze světa a dnes patří mezi 

nejrozšířenější databázové systémy současnosti. 

Systém nabízí mnoho funkcí, mezi základní funkce patří kromě 

relační databáze, která má ústřední roli při správě firemních dat, také 

jedinečné možnosti správy databází a sadu analytických nástrojů, které 

tvoří jádro BI. Od verze MS SQL 2005 rozšiřuje datovou platformu  

o podporu programování a integraci s architekturou .NET.8 

 

MS SQL umožňuje: 

• navrhnout, zabezpečit a spravovat relační databáze 

• načítat data a pracovat s nimi 

• rozšířit možnosti uživatelských aplikaci o programovatelné objekty 

• zabezpečit a obnovit podniková data 

• zajistit optimální výkon a odolnost databáze 

• transformovat podniková data na aktivní prvky Business Inteligence 

 

 

                                                 
6 VÁŇA, Jan; EXTRAwindows.cz 
7 RYDVAL, Slávek; NaWEBka 
8 HOTEK, Mike; Microsoft SQL Server 2008: Krok za krokem 
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2.5.1 Replikace 

Je modul Microsoft SQL serveru, který synchronizuje všechny změny 

dat v rámci databázové struktury. V našem případě mezi centrální a dílčími 

databázemi. Modul pracuje díky snímkové replikaci, pravidelně vytváří 

snímky dat, které se aplikují na více počítačů. Po aplikaci počátečního 

snímku zajišťuje transakční replikace přenos inkrementálních změn dat od 

vydavatele ke každému odběrateli. Modul také umožňuje provádění změn 

u odběratele a zpětně je synchronizovat s vydavatelem a dále 

implementování architektury peer-to-peer, ve které více instancí systému 

SQL Server může provádět vzájemnou replikaci rovný s rovným. Díky 

slučované replikaci mohou odpojení, případně mobilní uživatelé používat 

místní sady dat, provádět lokální změny a poté všechny změny dat 

synchronizovat se serverem až při připojení k síti.9 

 

2.6 Platforma .NET 

Je univerzální platforma, vyvinutá a podporovaná Microsoftem, která 

slouží pro běh aplikací nejen na osobních počítačích, ale také na Pocket PC, 

mobilních telefonech, či embededd zařízeních. Mezi hlavní cíly platformy 

.NET patří zjednodušit tvorbu programových aplikací, zpřehlednit jejich 

zdrojové kódy, zjednodušit správu a posílit vnější a vnitřní bezpečnost 

softwaru. 

Srdcem platformy je jádro nazvané .NET Framework, které se dále 

liší  dle zařízeni pro které je platforma určena. 

• Microsoft .NET Framework – jádro platformy  pro osobní počítače  

s operačním systémem Windows. 

                                                 
9 HOTEK, Mike; Microsoft SQL Server 2008: Krok za krokem 
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• Microsoft .NET Compact Framework - jádro určené pro Pocket PC a 

mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile. 

• Microsoft .NET Micro Framework - jádro pro embededd zařízení, 

která mají větší omezení a menší výpočetní kapacitu než mobilní 

zařízení, či Pocket PC.10,11 

 

2.7 NET Framework 

.NET Framework je součástí operačního systému Windows a patří 

mezi nejrozšířenější jádra platformy .NET. Jádro se stará o tři základní 

úkoly: 

• je run-time prostředím pro běh aplikací 

• obsahuje velké množství knihoven a objektově orientovaných tříd 

usnadňujících řadu úkolů (bezpečnost, komunikaci, práce 

s databázemi, atd.) 

• poskytuje možnosti pro tvorbu ASP.NET stránek, webových  

služeb a desktopových aplikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 NAIMAN, Michal; Interval.cz 
11 VOCHOZKA, Jozef; .NET, stručná informace 
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2.8 Struktura .NET Framework 

Funkčnost .NET Frameworku je tvořena několika základními 

komponentami. 

 

C++  C#  VB  JScript  … 

 

.N
E
T
 F

ra
m

ew
or

k 

 

Common Language Specification 

 

ASP.NET  Windows Forms 

 

ADO.NET:Data and XML 

 

Base Class Library 

 

Common Language Runtime 

 

Windows 

 

Operační systém 

 

Obr. 2.3 .NET Framework 

 

Programovací jazyky 

Jazyky, které podporují .NET Framework můžeme rozdělit na dvě 

skupiny. První skupinou jsou jazyky, které spravuje přímo Microsoft: C#, 

C, C++, VB a do druhé skupiny patří jazyky dodávané třetími stranami: 

Fortran, Eifel, Python, JScript, atd. 
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Commnon Language Specification 

Jde o určitou sadu vlastností a pravidel, které musí používané 

programovací jazyky splňovat, aby aplikace po překompilování 

fungovaly v .NET. 

 

ASP.NET a Windows Forms 

Jsou sadou knihoven usnadňující práci s uživatelským rozhraním při 

tvorbě webových, či klasických desktopových aplikací. 

 

ADO.NET 

Je sadou objektových tříd umožňující práci s daty uloženými 

v různých datových zdrojích. 

 

Base Class Library 

BCL je část Frameworku prezentující rozsáhlou knihovnu tříd, 

rozhraní a hodnotových typů společných pro všechny programovací jazyky. 

 

Common Language Runtime 

CLR je základní komponentou .NET Frameworku a tvoří základní 

strukturu nad kterou je Framework vybudován a je možné si tuto 

komponentu představit jako virtuální stroj, který nekompiluje zdrojové 

kódy přímo do nativního kódu, ale do intermediárního jazyka nazvaného 

MSIL – Microsoft Intermediate Language, který i přesto že se podobá 

strojovému kódu,  je nezávislý na platformě a může se používat všude kde 

je běhové prostředí .NET Framework.12 

                                                 
12 HORVÁTH, Tomáš; .NET Framework 
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2.8.1 C# 

Jedním z programovacích jazyků .NET Framework je C#, který patří 

mezi objektově orientované programovací jazyky a byl vyvinut 

Microsoftem. Syntaxi čerpá z jazyku Java a C++ , které mají oba základ 

v jazyce C, díky tomu je výrazně usnadněn přechod mezi nimi. Dnes je 

značně rozšířen a díky kvalitnímu vývojovému prostředí a uživatelské 

přívětivosti se těší stále větší oblibě. Rozhraní webových aplikaci se 

realizuje pomoci technologie ASP.NET a  tvorba desktopových aplikací 

pomocí WPF.13 

 

2.8.2 ASP.NET 

ASP.NET je architektura pro tvorbu a spouštěni webových aplikací. 

Vznikla aktualizací z ASP – Active Server Pages při zavedení platformy 

.NET Framework. Pro vývoj samotného systému je použita vývojová 

platforma Microsoft Visual Web Developer 2010 Express. 

 

Výhody a základní rysy ASP.NET 

Programový model využívající webové formuláře (prezenční logika 

aplikace) a soubory kódu (řídicí logika aplikace), má za následek praktické 

oddělení řídicí a prezenční logiky. 

• Řídicí logiku je možné psát v kterémkoliv jazyce, který podporuje 

.NET Framework. 

• Výkonné ovládací prvky pro zobrazení, úpravu a správu dat 

z databáze: GRID VIEW, FORM VIEW, atd. 

                                                 
13 DRAYTON, P.; ALBABARI, B.; NEWARD, T.; C# in a nutshell: a desktop quick reference 
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• Stav klienta se ukládá do souboru cookie, na straně klienta, či do 

speciální služby na webovém serveru (ASP.NET State), nebo přímo 

do databáze SQL server. 

• Vylepšený návrh stránek pomoci předloh (Master Pages), motivu  

a prvků Web Parts. 

• Ovládací prvky zdrojů dat, které umožňují rychle a snadno sestavit 

aplikace zobrazující data z různých zdrojů: SQL server, DLINQ, MS 

Access, XML, atd. 

• Rozšíření AJAX, umožňuje vytvářet vysoce interaktivní a svižné 

webové aplikace, díky snižovaní nároků na přenos dat - mezi aplikací 

a serverem se mohou přenášet pouze změněná data, bez reloadu 

stránky. 

• Prvky zabezpečení s  podporou pro autorizaci a autentizaci uživatelů. 

• Web Site Administration, který umožňuje jednoduché zabezpečení  

a nakonfigurování webových aplikaci ASP.NET. 

 

Nevýhody: 

• Nemáme kontrolu nad výstupem HTML kódu, protože jej generují 

serverové komponenty. I přesto, že je kód XHTML validní, dal by se 

zapsat přehledněji. 

• Některé komponenty jsou závislé na JavaScriptu, ale i přesto, že 

většina komponent ASP.NET JavaScript využívá, tak může fungovat  

i bez něj. 

• Protokol http nemá prostředky pro uložení stavu aplikace, ASP.NET 

tuto situaci řeší pomocí VIEWSTATE, která při špatném používání 

může narůst do velkých velikostí a zpomalit celou aplikaci.14,15 

                                                 
14 SHARP, John; Microsoft Visual C# 2008: Krok za krokem. 
15 HERCEG, Tomáš; Úvod do ASP.NET 2.0 
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2.8.3 JavaScript 

JavaScript je skriptovací interpretovaný objektový jazyk založený na 

programovacím jazyku JAVA a podporovaný platformou .NET a zapisuje se 

přímo do HTML kódu. S programovacím jazykem Java kromě podobné 

syntaxe, nemá nic společného, i přesto, že názvy mají velmi podobné. 

Dnes se používá hlavně na straně klienta pro obsluhu událostí (event 

handling) například: kliknutí myši, stlačení klávesy a apod., na které je 

schopen reagovat spouštěním dalších skriptů. Na rozdíl od jiných 

interpretovaných programovacích jazyků, které pracují na straně serveru. 

JavaScript má několik bezpečnostních omezení, například: nemůže 

pracovat se soubory, aby neohrozil soukromí uživatele.16 

 

JQUERY 

jQuery je malá JavaScriptova knihovna, která podporuje interakci 

mezi JavaScriptem a html. Pomáhá oddělit chování od struktury HTML, 

podobně jako kaskádové styly oddělují prezentační část webu od jeho 

struktury. Pomocí jQuery je  možné také snadno implementovat 

technologii AJAX.17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 MARKO, Rišo; Javascript 
17 MARUŠA, Martin; jQuery - úvod 
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2.8.4 ADO.NET 

Komponenta ADO.NET je jednou z nejdůležitějších častí .NET 

Framework a představuje soubor tříd pro přístup k datům. Schéma 

ADO.NET: 

 

 

Obr. 2.4 ADO.NET 

 

• Konzumenti dat – Windows Forms a webové formuláře 

zpracovávající data 

• Primární objekty ADO.NET 

• DataSet - je objekt představující data uložena v paměti 

v jednoduché relační databázi, načtené ze zdroje dat. 

• Zprostředkovatelé dat - objekty zprostředkovatelů dat jsou 

specifické podle zdroje dat. Platforma .Net Framework obsahuje dva 

zprostředkovatele dat: 

o Obecný zprostředkovatel - je schopen komunikovat 

s jakýmkoliv zdrojem dat OLE DB 

o SQL zprostředkovatel - optimalizovány pro Microsoft SQL 

Server 
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o Jiné DB systémy mají možnost, v případě že si nepřejí používat  

OLE DB, vytvořit si vlastního zprostředkovatele dat 

o Zprostředkovatel dat se skládá z těchto základních objektů: 

 Connection - objekt který pomocí svých parametrů 

realizuje fyzické připojení ke zdroji dat 

 DatAdapter - funkčně nejsložitější objekt, který slouží 

jako most mezi objekty Connection a DataSet, umožňuje 

pracovat s daty uloženými v DataSet i přesto že je 

přerušeno spojení s databází 

 Command - představuje příkaz, či proceduru SQL, která 

by se měla na zdroji dat vykonat 

 DataReader - slouží k získávání dat z datového zdroje, 

které slouží pouze ke čtení a umožňuje zpracování dat 

pouze směrem dopředu18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 RIORDIAN, Rebeca M.; Microsoft ADO.NET: Krok za krokem 
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3. Analýza současného stavu ve firmě 

3.1 Společnost Bonver Group 

Podnikatelská skupina Bonver Group je majetkové a provozní 

propojení společností, které nabízejí svým zákazníkům primárně 

videoloterní terminály a elektromechanické rulety. Skupina také provozuje 

asi šest set heren, barů a restaurací s názvem Club Bonver. 

Předností spojení společností do skupiny Bonver Group je kombinace 

finanční síly, technické a technologické vyspělosti, výhod  kooperace a 

mobilnosti, spolu s operativním způsobem řízení a společnými opatřeními k 

realizaci podnikatelských záměrů. 

 

3.2 PTS - Player Tracking System 

Player Tracking Systém není ve světě novinkou, je již úspěšně 

realizováno mnoho verzí PTS. Přesto se společnost Bonver Group rozhodla 

vyvinout systém samostatně, protože se na trhu nenachází přijatelný 

Player Tracking Systém, který by splňoval požadavky společnosti a byl za 

přijatelnou cenu. Zároveň Bonver Group při vývoji nespolupracuje s jinou 

společností, protože si přeje vlastnit výhradní práva na informační systém 

a v případě úspěchu, jej začít nabízet konkurenci. 
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3.3 Metodologie vývoje společnosti 

Jako nejvhodnější metodiku pro vývoj systému Informační oddělení 

společnosti zvolilo prototypový model, protože se nejlépe dokáže 

přizpůsobovat měnicím se požadavkům. Tlak na změnu požadavku se 

očekává ze dvou zdrojů. Z pohledu informačního odděleni, je můžeme 

rozdělit na vnější a vnitřní. 

 

Vnitřní - požadavky se mohou změnit, přesto že je již vytvořena struktura 

datové základny, ještě stále se vyvíjí aplikace pro získávání dat ze zařízení 

a tedy struktura databáze se může dočkat změn. 

 

Vnější - protože se zaměstnanci společnosti s podobným systémem dosud 

nesetkali, požadavky na Player Tracking Systém nejsou zcela určeny  

a v budoucnu se dají očekávat jejich konkretizace a změny. 

 

PTS není příliš rozsáhlý systém, tedy využití prototypového modelu nebude 

mít za následek výrazné zvýšeni složitosti projektu PTS. 

 

3.4 Metodologie práce 

Cílem diplomové práce je vytvoření klienta PTS systému, který je 

pouze prototypem části PTS systému, který vyvíjí společnost pomocí 

prototypového modelu. Protože samotný klient není příliš rozsáhlý, k jeho 

vývoji jsem zvolil Vodopádový model. 

Jeho fáze můžeme rozdělit na tři skupiny, které odpovídají osnově 

diplomové práce. Fáze vodopádového modelu: Analýza, Návrh, Realizace. 
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3.5 Datová základna PTS 

Společnost zvolila, že datová základna bude tvořena na 

databázovém systému SQL SERVER 2008, protože informační oddělení má 

již velké zkušenosti s jeho používáním. Distribuovaná datová základna má 

hierarchickou strukturu. Centrální databáze je umístěna ve Valašském 

Meziříčí, do ní se pomocí replikace kopírují data z dílčích databází, které 

jsou umístěny na pobočkách společností umístěných po celé republice. 

 

Centrální databáze - pomocí replikace obsahuje veškerá data obsažená 

v dílčích databázích. 

 

Dílčích databáze - obsahuje stejnou strukturu tabulek, jako databáze 

centrální, ale pouze s daty související s danou pobočkou, které získala 

sama, nebo byly do dílčí databáze replikovány z databáze centrální. 

 

 

Obr. 3.1 Datová základna 
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3.6 Struktura databáze 

Databáze se skládá z těchto tabulek: 

• APP_UPDATE 

• BONUS 

• BOOKKEEPING 

• CARD 

• CASINO 

• CITY 

• CURRENCY 

• FILE_MULTIMEDIA 

• INFOTEXT_GLOBAL 

• JACKPOT 

• LOG_APLICATION 

• LOG_MESSAGE_TYPE 

• MACHINE 

• MACHINE_CATEGORY 

• MACHINE_PRESET 

• MACHINE_STATIST 

• MACHINE_TYPE 

• NUMBERofPLAYERS 

• PARAMETERS_DEFAULT 

• PLAYER 

• USER_GLOBAL 
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3.6.1 Tabulka updatů – APP_UPDATE 

Tabulka obsahuje updaty aplikací běžících na jednotlivých zařízeních. 

Update se skládá z těchto atributů: 

• AplicationName – název aplikace 

• Version – verze aplikace 

• MinVersion – minimální verze aplikace pro instalaci updatu 

• TestInstalation – bitová hodnota určující zda je update určen pro 

testovací kasina ve Valašském Meziříčí, nebo všechny kasina  

• ZipData – zabalený samotný obsah updatu 

 

3.6.2  Tabulka bonusů – BONUS 

Tabulka obsahuje všechny vyplacené bonusy na danou kartu, v 

kterékoliv pobočce společnosti. Bonusy se skládají z těchto atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• CASINO_ID – cizí klíč k tabulce kasin (CASINO), ve kterém byl 

bonus vyplacen 

• DATETIME_CASINO – datum a čas vložení záznamu, dle hodin kasina 

• DATETIME_SERVER – datum a čas vložení záznamu, dle hodin 

serveru 

• MACHINE_ID – cizí klíč k tabulce zařízení (MACHINE), na kterém byl 

bonus vyhrán 

• CARD_ID – cizí klíč k tabulce klubových karet (CARD), na kterou byl 

bonus vyplacen 
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3.6.3 Tabulka účetnictví – BOOKKEEPING 

Tabulka obsahuje účetní informace o všech zařízeních  ve vlastnictví 

společnosti, potřebné pro vedení účetnictví a managementu. Je složena 

z těchto atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• MACHINE_ID –  cizí klíč k tabulce zařízení (MACHINE), kterého se 

dané účetní hodnoty týkají 

• TOT_IN – celkové finanční vstupy do zařízení 

• TOT_OUT – celkové finanční výstupy na zařízení 

• TOT_BET – celkové sázky na zařízení 

• TOT_WIN – celkové výhry na zařízení 

• IN – obrat finančních vstupů od poslední operace 

• OUT – obrat finančních výstupů od poslední operace 

• BET – obrat finančních sázek od poslední operace 

• WIN – obrat výher vstupů od poslední operace 

• VALIDATED – bitový údaj s výchozí hodnotou nastavenou na true,  

jestliže je daná transakce vyhodnocena jako podezřelá - je  hodnota 

nastavena na false 

• REPLICATED – bitová hodnota udávající, zda je záznam replikován 

do centrální databáze, výchozí hodnota nastavena na false 

• DATETIME_CASINO – datum a čas vložení záznamu, dle hodin kasina 

• DATETIME_SERVER – datum a čas vložení záznamu, dle hodin 

serveru 
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3.6.4 Tabulka karet – CARD 

Tabulka obsahuje seznam všech vydaných klubových karet 

společnosti Bonver Group jednotlivým hráčům s parametry o dané kartě. 

Je složena z těchto atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• NUMBER – unikátní číslo karty, které slouží pro vyhledání konkrétní 

karty 

• PIN – Personál Identification Number je heslo, které se používá pro 

autorizaci hráče při přihlášení k zařízení 

• PLAYER_ID – cizí klíč k tabulce hráčů (PLAYERS), který vlastní danou 

kartu 

• USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_ GLOBAL), který má 

zodpovědnost za danou kartu 

• LEVEL – parametr určující typ karty, výchozí hodnota nastavena  

na 1 – výchozí úroveň karty, v budoucnu vznikne více úrovní 

s většími slevami, odměnami, atd. 

• DISABLED – status karty udávající zda je karta aktivní, či neaktivní, 

výchozí hodnota nastavena na false 

• CREATE_DATETIME – datum vytvoření karty 

• CREATE_USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_GLOBAL), 

který danou kartu vytvořil 

• CREATE_CASINO – cizí klíč k tabulce kasin (CASINO), v kterém byla 

karta vytvořena 

• MODIFY_DATETIME – datum poslední změny údajů o dané kartě, 

v případě vytvoření záznamu, je zde uloženo datum vytvoření karty 

• MODIFY_USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_GLOBAL), 

který záznam naposled upravoval, či vytvářel 
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3.6.5 Tabulka kasin – CASINO 

Tabulka obsahuje seznam všech kasin se základními parametry, 

které jsou ve vlastnictví společnosti. Je složena z atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• NAME – název kasina 

• STREET – název ulice, na které je kasino umístěno, včetně čísla 

popisného 

• CITY_ID – cizí klíč k tabulce měst (CITY), ve kterém je umístěno 

kasino 

• CREATE_ DATETIME – datum vložení záznamu o kasinu do DB 

• CREATE_USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_GLOBAL), 

který dané kasino vložil do DB 

• MODIFY_DATETIME – datum poslední změny údajů o daném kasinu, 

v případě vytvoření záznamu, je zde uloženo datum vytvoření kasina 

• MODIFY_USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_GLOBAL), 

který záznam naposled upravoval, či vytvářel 

• INFOTEXT_GLOBAL_IDs – cizí klíč k tabulce informačních textů 

(INFOTEXT_GLOBAL), které se budou zobrazovat zařízení v daném 

kasinu 

 

3.6.6 Tabulka měst – CITY 

Tabulka obsahuje seznam všech měst, v kterých se vyskytuje kasino 

společnosti, nebo hráč. Je složena z atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• CITY – název města 
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3.6.7 Tabulka měn  – CURRENCY 

Tabulka obsahuje seznam měn pro PTS systém. Je složena 

z atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• CODE – typ měny 

 

3.6.8 Tabulka multimediálních souborů – FILE_MULTIMEDIA 

Tabulka obsahující odkazy na multimediální soubory, které jsou 

uloženy na FTP serveru, či na lokální stanici. Je složena z atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• REMOTE_FILE – URL odkaz na vzdálené úložiště dat, většinou FTP 

server, na centrále společnosti Bonver Group 

• LOCAL_FILE – cesta umístění souboru v lokální síti 

 

3.6.9 Tabulka informačních textů  – INFOTEXT_GLOBAL 

Tabulka obsahující informační texty, které budou zobrazovány na 

zařízeních v daném kasinu. Je složena z těchto atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• TEXT – text zprávy 

• ENABLED –bitová hodnota určující zda má být text zobrazen 
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3.6.10 Tabulka jackpotů – JACKPOT 

Tabulka obsahuje všechny vyplacené jackpoty na danou kartu, 

v kterékoliv pobočce společnosti. Je složena z atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• DATETIME_CASINO – datum a čas vložení záznamu, dle hodin kasina 

• DATETIME_SERVER – datum a čas vložení záznamu, dle hodin 

serveru 

• MACHINE_ID –  cizí klíč k tabulce zařízení (MACHINE), na kterém byl 

jackpot vyhrán 

• AMOUNT – velikost vyplaceného jackpotu 

• CARD_ID – cizí klíč k tabulce klubových karet (CARD), na kterou byl 

jackpot vyhrán a vyplacen 

• REPLICATED – bitová hodnota udávající, zda je záznam replikován 

do centrální databáze, výchozí hodnota nastavena na false 

 

3.6.11 Tabulka logů – LOG_APLICATION 

Tabulka obsahuje různé události uživatelů, které můžou vzniknout 

při používání systému. Je složena z atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• MESSAGE_TYPE_ID – cizí klíč k tabulce typů události 

(LOG_MESSAGE_TYPE), do které událost patří 

• USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_GLOBAL), který má za 

danou událost zodpovědnost 

• PAR1_DESCRIPTION – hodnota prvního parametru určující popis 

události 
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• PAR2_DESCRIPTION – hodnota druhého parametru určující popis 

události 

• PAR2_DESCRIPTION – hodnota třetího parametru určující popis 

události 

• CASINO_ID – cizí klíč k tabulce kasin (CASINO), ve kterém událost 

nastala 

• DATETIME_CASINO – datum a čas vložení záznamu, dle hodin kasina 

• DATETIME_SERVER – datum a čas vložení záznamu, dle hodin 

serveru 

• REPLICATED – bitová hodnota udávající, zda je záznam replikován 

do centrální databáze, výchozí hodnota nastavena na false 

 

3.6.12 Tabulka typů událostí – LOG_MESSAGE_TYPE 

Tabulka obsahuje různé typy událostí, ke kterým může dojít na 

systému při interakci s uživatelem. Je složena z atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• MESSAGE_DESCRIPTION – text určující popis události 

 

3.6.13 Tabulka zařízení – MACHINE 

Tabulka obsahuje základní údaje o všech videoloterních terminálech 

a elektromechanických rulet ve vlastnictví společnosti. Je složena 

z atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 
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• TYPE_ID – cizí klíč k tabulce typů zařízení (MACHINE_TYPE), pro 

rozlišení druhu zařízení 

• SN – unikátní sériové číslo zařízení 

• LOCAL_NO – hodnota určující pořadové číslo stroje na kasinu 

• CASINO_ID – cizí klíč k tabulce kasin (CASINO), ve kterém je 

umístěno zařízení 

• MAC – Media Access Control je jedinečná fyzická adresa síťového 

rozhraní, defaultně nastaveno na: 00:00:00:00:00:00 

• PRESET – cizí klíč k tabulce předvoleb (MACHINE_PRESET), pro 

určení základních parametrů zařízení, výchozí hodnota nastavena na 

číslo 1 

• IN_COUNTER – bitový údaj určující, zda zařízení je schopno počítat 

finanční vstupy, výchozí hodnota nastavena na true 

• OUT_COUNTER – bitový údaj určující, zda zařízení je schopno počítat 

finanční výstupy, výchozí hodnota nastavena na true 

• BET_COUNTER – bitový údaj určující, zda zařízení je schopno počítat 

velikost sázek, výchozí hodnota nastavena na false 

• WIN_COUNTER – bitový údaj určující, zda zařízení je schopno počítat 

výhry hráčů, výchozí hodnota nastavena na false 

• GAME_COUNTER – bitový údaj určující, zda zařízení je schopno 

počítat hry hráčů, výchozí hodnota nastavena na true 

• JACKPOT – bitový údaj určující, zda na zařízení je možné vyhrát 

jackpot, výchozí hodnota nastavena na true 

• BONUS – bitový údaj určující, zda na zařízení je možné vyhrát 

bonus, výchozí hodnota nastavena na true 

• BONUS_VALUE – hodnota určující po kolika minutách hry obdrží hráč 

speciální bonus, výchozí hodnota nastavena na 180 

• LOYALTY – bitová hodnota určující zda je zařízení zařazeno do 

věrnostního programu, výchozí hodnota nastavena na true 
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• LOYALTY_VALUE – hodnota určující kolik procent z prohraných peněz 

je vráceno hráči v rámci věrnostního programu, výchozí hodnota 

nastavena na 0 

• LEFT – hodnota určující pozici na monitoru, od levé strany formuláře, 

na které se vykresluje rozložení strojů na kasinu, hodnota je  

v pixelech, výchozí hodnota nastavena na 1 

• TOP – hodnota určující pozici na monitoru, od horní strany 

formuláře, na které se vykresluje rozložení strojů na kasinu, hodnota 

je v pixelech, výchozí hodnota nastavena na 1 

• DISABLED – status udávající zda je zařízení aktivní, či neaktivní, 

výchozí hodnota nastavena na false 

• CREATE_DATETIME – datum vložení záznamu o zařízení do DB 

• CREATE_USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_GLOBAL), 

který dané zařízení vložil do DB 

• MODIFY_DATETIME – datum poslední změny údajů o daném 

zařízení, v případě vytvoření záznamu,  je zde uloženo datum vložení 

zařízení do DB 

• MODIFY_USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_GLOBAL), 

který záznam naposled upravoval, či vytvářel 
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3.6.14 Tabulka kategorií zařízení – MACHINE_CATEGORY 

Tabulka obsahuje seznam kategorií, do kterých může být zařízení 

zařazeno. Je složena z atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• NAME – název kategorie 

 

3.6.15 Tabulka předvoleb zařízení – MACHINE_PRESET 

Tabulka obsahuje přednastavení parametrů pro nové stroje na 

kasinu. Při vytváření nového stroje se přednastaví tyto hodnoty: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• NAME – název předvolby 

• DESCRIPTION – popis předvolby 

• Time_Playing – hodnota určující, za jak dlouho po zahájení hry 

(vložení sázky) se detekuje dané zařízení 

• TimeUnregCard – hodnota určující čas nečinnosti hráče v sekundách, 

po kterém se provede odregistrovaní hráče z výherního stroje, 

výchozí hodnota 30sec 

• TimeStoreRowOnLine – hodnota určující po kolika vteřinách zařízení  

vytváří balíček s daty, pokud je online 

• TimeStoreRowOffLine – hodnota určující po kolika vteřinách zařízení  

vytváří balíček s daty, pokud je offline 
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3.6.16 Tabulka kategorií zařízení – MACHINE_STATIST 

Tabulka obsahuje statistické údaje o zařízení, které jsou vkládány 

každou minutu, pokud dochází ke změně dat na zařízení. Když je zařízení 

neaktivní, vkládá se nový záznam každých deset minut. Záznam se skládá 

z těchto atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• CASINO_ID – cizí klíč k tabulce kasin (CASINO), ve kterém je 

umístěno zařízení 

• MACHINE_ID – cizí klíč k tabulce zařízení (MACHINE), kterého se 

statistiky tykají 

• CARD_NUMBER – cizí klíč k tabulce karet (CARDS), které se 

statistiky tykají 

• IN_COUNTER – stav počítadla finančního vstupu na daném stroji 

• OUT_COUNTER – stav počítadla finančního výstupu na daném stroji 

• TIME_COUNTER – stav odehraného času na stroji 

• SWITCH1 – spínač indikující otevření dveří na zařízení, výchozí 

hodnota nastavena na false 

• SWITCH2 – spínač indikující otevření dveří na zařízení, výchozí 

hodnota nastavena na false 

• SWITCH3 – spínač indikující otevření dveří na zařízení, výchozí 

hodnota nastavena na false 

• SWITCH4 – spínač indikující otevření dveří na zařízení, výchozí 

hodnota nastavena na false 

• DATETIME_LOCAL – hodnota data a času vložení záznamu na kasinu 

• DATETIME_CARD – hodnota data a času v hracím automatu 

porovnává se s lokáním časem (DATETIME_LOCAL), aby nedošlo 

k odesílání nesmyslných dat 

• DATETIME_SERVER – datum a čas vložení záznamu, dle hodin 

serveru 
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3.6.17 Tabulka typů zařízení - MACHINE_TYPE 

Tabulka obsahuje kategorie do kterých může zařízení byt zařazeno.  

Jednotlivé kategorie se skládají z těchto atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• NAME – název typu zařízení 

• CATEGORY – cizí klíč k tabulce kategorií zařízení 

(MACHINE_CATEGORY),  který určuje druh zařízení 

• INOUT_DIVIDER – rozdělovač vstupu, výstupu, který je definovaný 

výrobcem, výchozí hodnota nastavena na 1 

• BETWIN_DIVIDER – rozdělovač výher a proher, který je nastavován 

výrobcem výchozí hodnota nastavena na 1 

 

3.6.18 Tabulka počtu hráčů – NUMBER_OF_PLAYERS 

V tabulce jsou automaticky aktualizovány, každých pět minut počet 

přihlášených hráčů. Záznam o počtu hráčů se skládá z těchto parametrů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• CASINO_ID – cizí klíč k tabulce kasin (CASINO), ve kterém  se 

provádí měření počtu hraných strojů 

• DATETIME_CASINO – datum a čas vložení záznamu, dle hodin kasina 

• DATETIME_SERVER – datum a čas vložení záznamu, dle hodin 

serveru - ANO 

• NUMBERofPLAYERS – počet přihlášených hráčů na kasinu 

• REPLICATED REPLICATED – bitová hodnota udávající, zda je záznam 

replikován do centrální databáze, výchozí hodnota nastavena na 

false 
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3.6.19 Tabulka nastavení pro kasino - PARAMETERS_DEFAULT 

Tabulka obsahuje nastavení hodnot pro dané kasino. Jednotlivé 

záznamy pro nastavení kasina se skládají z těchto atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• NTP1 – hodnota Network Time Protocol Strat 1 

• NTP2 – hodnota Network Time Protocol Strat 2 

• SMTP_SERVER - adresa SMTP serveru 

• SMTP_PORT – číslo portu pro komunikaci  s SMTP serverem 

• SMTP_LOGIN – sada znaků sloužící pro autorizaci, při přihlášení 

k SMTP serveru 

• SMTP_PASSWORD – heslo pro přihlášení k SMTP serveru 

• INTERVAL_READ_PARAMETERS – časový interval pro čtení 

parametrů 

• JACKPOT_START – hodnota od které se začne jackpot, opětovně 

načítat po jeho vybrání 

• JACKPOT_MIN – minimální hodnota jackpotu 

• JACKPOT_MAX – maximální hodnota jackpotu 

• JACKPOT_PLAYERS – minimální počet hraných strojů, aby mohl 

padnout jackpot 

• JACKPOT_RATE – určuje kolik procent se z prohraných peněž vrací 

do jackpotu 

• JACKPOT_MINTIMING – hodnota určující minimální přírůstek 

jackpotu za 5 ms 

• JACKPOT_MAXTIMING – hodnota určující maximální přírůstek 

jackpotu za 5 ms 

• AUTOLOGOUT – doba po které bude hráč automaticky odhlášen ze 

systému 
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3.6.20 Tabulka hráčů – PLAYER 

Tabulka obsahuje údaje o všech hráčích registrovaných 

v informačním systému a skládá se z těchto atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• LASTNAME – příjmení hráče 

• FIRSTNAME – křestní jméno hráče 

• STREET – název ulice bydliště hráče, včetně směrovacího čísla 

• CITY_ID – cizí klíč k tabulce měst (CITY), ve kterém má hráč 

bydliště 

• POST_NUMBER –  směrovací číslo 

• GSM – mobilní telefonní číslo 

• PHONE – telefonní číslo hráče 

• EMAIL – emailová adresa hráče 

• SENT_MONTHLYREPORT – bitová hodnota určující zda si hráč přeje 

zasílat měsíční reporty, výchozí hodnota nastavena na false 

• SENT_NEWS – bitová hodnota určující zda si hráč přeje zasílat 

zprávy o novinkách společnosti, výchozí hodnota nastavena na false 

• LEVEL – parametr určující typ hráče 

• DISABLED – status udávající zda je hráč aktivní, či neaktivní, výchozí 

hodnota nastavena na false 

• CREATE_CASINO – cizí klíč k tabulce kasin (CASINO), ve kterém byl 

hráč registrován 

• CREATE_ DATETIME – datum registrace hráče do systému 

• CREATE_USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_GLOBAL), 

který daného hráče registroval 

• MODIFY_DATETIME – datum poslední změny údajů o daném hráči, 

v případě vytvoření záznamu, je zde uloženo datum registrace hráče 

• MODIFY_USER_ID – cizí klíč k tabulce uživatelů (USER_GLOBAL), 

který záznam naposled upravoval, či vytvářel 
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3.6.21 Tabulka uživatelů – USER_GLOBAL 

Tabulka obsahuje všechny zaměstnance – uživatele systému a je 

složena z těchto základních atributů: 

• ID – identifikátor, primární klíč 

• LOGIN – sada znaků pro autorizaci uživatele při přihlášení 

do systému 

• LASTNAME – příjmení uživatele 

• FIRSTNAME – křestní jméno uživatele 

• EMAIL – emailová adresa uživatele 

• PHONE – telefonní číslo uživatele 

• LEVEL – hodnota určující uživatelskou skupinu 

• PASSWORD – heslo pro přihlášení do systému 

• CASINO_ID – cizí klíč k tabulce kasin (CASINO), ve kterém uživatel 

pracuje, výchozí hodnota nastavena na 0 
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3.7 Schéma databáze 

Struktura datové základny je následující: 

 

 

 

Obr. 3.2 Schéma databáze 
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4. Návrh podpory klienta distribuovaného systému 

SQL 

4.1 Specifikace cílů a požadavků 

Označení Slovní formulace požadavků a cílů Priorita druh 

R1 Evidence hráčů s možností vyhledávání *** funkční 

R2 Evidence karet s možností vyhledávání *** funkční 

R3 

Evidence měst a heren s možností 

vyhledávání *** funkční 

R4 Evidence zařízení s možností vyhledávání *** funkční 

R5 Nastavení jackpotů * funkční 

R6 Nastavení bonusů * funkční 

R7 Nastavení zařízení * funkční 

R8 

Evidence uživatelů s přidělenou úrovní 

práv *** funkční 

R9 Evidence multimediálních souborů * funkční 

R10 Evidence updatů   

R11 Generování logů uživatelů ** funkční 

R12 

Generování reportů účetních operací hráče, 

zařízení, kasina, karty *** funkční 

R13 

Klient bude pracovat v libovolném 

prohlížeči *** nefunkční 

R14 

Klient bude vybudován na platformě .NET 

a naprogramován v jazyce C# *** nefunkční 

R15 Použití jQuery * nefunkční 
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R1 – Evidence hráčů s možností vyhledávání 

Jde o jeden z primárních požadavků na systém. Každý hráč 

(zákazník) je evidován v IS spolu se všemi jeho základními údaji. 

Předpokládá se, že v databázi bude několik tisíc hráčů. Společnost 

požaduje, aby kromě vkládání, editace a odstranění záznamu o hráči, 

klient umožňoval i jejich jednoduché vyhledávání dle různých parametrů. 

 

R2 – Evidence karet s možností vyhledávání 

Každý registrovaný hráč bude vlastnit jednu, výjimečně více 

klubových karet, které slouží k autentizaci hráče v kasinu. Kromě evidence 

a zobrazování údajů o kartě, musí klient umožňovat rychlé vyhledání 

konkrétní klubové karty. 

 

R3 –  Evidence měst a heren s možností vyhledávání 

Společnost také požaduje, aby byly v informačním systému 

evidovány všechny pobočky Bonver Group s aktuální adresou, ve kterých 

se vyskytují videoloterní terminály, či elektromechanické rulety a klient 

umožňoval vyhledání konkrétního kasina. 

 

R4 – Evidence zařízení s možností vyhledávání 

V systému budou také evidovány všechny videoloterní terminály, či 

elektromechanické rulety umístěné v jakékoliv pobočce společnosti. Kromě 

evidence a zobrazení údajů musí klient umožňovat i vyhledání konkrétního 

zařízení, nebo pomocí filtrování zobrazit určitou množinu zařízení se 

sumarizačními údaji. 
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R5 – Nastavení jackpotů 

V každém kasinu se načítá a vyplácí jackpot, společnost požaduje, 

aby systém umožňoval nastavení jackpotu v jakémkoliv kasinu. 

 

R6 – Nastavení bonusů 

Princip bonusů pro hráče je ve stádiu vývoje. Společnost si přeje 

odměňovat stálé zákazníky slevami a dárky a požaduje, aby systém 

umožňoval nastavení bonusu. 

 

R7 – Nastavení zařízení 

V každém kasinu jsou umístěny desítky zařízení. Společnost 

požaduje, aby systém umožňoval nastavení zařízení v jakémkoliv kasinu. 

 

R8 – Evidence uživatelů s přidělenou úrovní práv 

Společnost požaduje, aby každý zaměstnanec, dále uživatel 

systému, byl evidován a umístěn v určité uživatelské skupině, která mu 

bude přiřazovat určité práva a povinnosti. 

  

R9 – Evidence multimediálních souborů 

Systém bude umožňovat správu multimediálních souborů, přestože 

soubory nebudou umístěné přímo v systému, v databázi budou umístěny 

FTP odkazy, které klient musí byt schopen evidovat a zpracovávat. 

 

R10 – Evidence updatů 

Systém bude umožňovat správu update souborů umístěných na FTP 

serveru určených primárně pro aktualizace softwaru na zařízeních. 
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R11 – Generování logů uživatelů 

Společnost si také přeje, aby systém umožňoval vygenerovat logy 

sledující historii činnosti uživatelů a umožnit jejich generování dle různých 

parametrů. 

 

R12 – Generování reportů účetních operací hráče, zařízení, 

kasina, karty 

Systém musí být schopen generovat reporty účetních informací, 

včetně vybraných bonusů a jackpotů, dle různých zdrojů - hráč, zařízení, 

kasino, atd., současně  také podle různých kriterií upřesňující  

zdroje. například datum, výše výhry, a pod. a zobrazovat sumarizační 

hodnoty: celkový obrat, finanční vstupy/výstupy.  

 

R13 – Klient bude pracovat v libovolném prohlížeči 

Klient musí být schopen bezchybně pracovat na libovolném prohlížeči 

ve stejné kvalitě. 

 

R14 – Klient bude vybudován na technologii ASP.NET  

a naprogramován v C# 

Jedním ze základních požadavků na tvorbu klienta je, že bude 

naprogramován v jazyce C# a pomocí platformy .NET.  Bonver Group má 

stabilní informační oddělení, které pracuje s touto platformou již několik let 

a jsou v něm taktéž vytvořeny i ostatní informační systémy společnosti. 

Díky tomu má s touto programovací platformou již velké zkušenosti a to 

velmi usnadní budoucí úpravu PTS systému. 
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R15 – Použití jQuery 

Dalším, i když vedlejším požadavkem na systém je použití jQuery. 

Informační oddělení tuto technologii už využila v minulých projektech a má 

s ním již dobré zkušenosti. 

 

4.2 FSD – diagram hierarchické funkční struktury 

Zobrazuje hierarchickou strukturu funkcí PTS systému. Diagram je 

vytvořen v aplikaci Visio. 
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Obr. 4.1 Diagram funkční hierarchické struktury 



                                                                                                                                            44  

1.1 Identifikace hráče –  autentizace hráče pomocí čipové karty a PIN kódu 
1.2 Identifikace uživatele – autentizace uživatele pomocí přihlašovacího 

jména a hesla 
1.3 Správa hráčů – evidence hráčů s možností vyhledávání 

1.3.1 Zobrazení informací o hráči – poskytnutí souhrnných informací 
o hráči v systému 

1.3.1 Vložení hráče – vložení nového hráče do systému 
1.3.2 Editování hráče – úprava existujícího hráče 
1.3.3 Smazání hráče – odstranění hráče ze systému 
1.3.4 Vyhledávání hráče – vyhledání konkrétního hráče v systému 
1.3.5 Zobrazení účetních operací hráče – výčet všech finančních 

transakcí hráče, včetně bonusu a vyhraných jackpotů, bez 
specifikace použité karty  

1.4 Správa zařízení - evidence zařízení s možností vyhledávání a nastavení 
1.4.1 Zobrazení informací o zařízení – poskytnutí souhrnných 

informací o zařízení v systému 
1.4.2 Vložení zařízení – vložení zařízení do systému 
1.4.3 Editování zařízení - úprava existujícího zařízení 
1.4.4 Smazání zařízení – odstranění zařízení ze systému 
1.4.5 Vyhledávání zařízení – vyhledání konkrétního zařízení  

v systému 
1.4.6 Nastavení zařízení – nastavení upravitelných parametrů 

zařízení 
1.4.7 Zobrazení účetních operací zařízení - výčet všech finančních 

transakcí vybraného zařízení, včetně bonusu a vyhraných 
jackpotů 

1.5 Správa uživatelů - evidence uživatelů s možností vyhledávání  
a zobrazení jejich logů 
1.5.1 Zobrazení informací o uživateli - poskytnutí souhrnných 

informací o konkrétním uživateli 
1.5.2 Vložení uživatele - vložení uživatele do systému 
1.5.3 Editování uživatele - úprava existujícího uživatele 
1.5.4 Smazání uživatele - odstranění uživatele ze systému 
1.5.5 Vyhledávání uživatele - vyhledání konkrétního uživatele  

v systému 
1.5.6 Zobrazení logu uživatele – zobrazení historie činností daného 

uživatele 
1.6 Správa kasin - evidence kasin s možností vyhledávání a nastavení 

jackpotu  
1.6.1 Zobrazení informací o kasinu – poskytnutí souhrnných 

informací o konkrétním kasinu 
1.6.2 Vložení kasina - vložení kasina do systému 
1.6.3 Editování kasina  - úprava existujícího kasina 
1.6.4 Smazání kasina - odstranění kasina ze systému 
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1.6.5 Vyhledávání kasina - vyhledání konkrétního kasinu v systému 
1.6.6 Zobrazení účetních operací kasina - výčet všech finančních 

transakcí zařízení umístěných v daném kasinu, včetně bonusu 
a vyhraných jackpotů 

1.6.7 Nastavení jackpotu kasina - nastavení upravitelných parametrů 
jackpotu pro dané kasino 

1.7 Správa klubových karet - evidence klubových karet s možností 
vyhledávání a zobrazením informací 
1.7.1 Zobrazení informací o kartě - poskytnutí souhrnných informací 

o konkrétní klubové kartě 
1.7.1 Vložení karty – vložení klubové karty do systému 
1.7.2 Editování karty – úprava existující klubové karty  
1.7.3 Smazání karty - odstranění klubové karty ze systému 
1.7.4 Vyhledávání karet - vyhledání konkrétní klubové karty  

v    systému 
1.7.5 Nastavení bonusu – nastavení věrnostních bonusů pro daného 

hráče 
1.7.6 Zobrazení účetních operací karty - výčet všech finančních 

transakcí dané karty  
1.8 Správa multimediálních souborů – evidence odkazů na multimediální 

soubory 
1.8.1 Zobrazení souborů – zobrazení všech souborů uložených  

v systému 
1.8.2 Vložení souboru - vložení odkazu na soubor do systému 
1.8.3 Smazání souboru - odstranění odkazu na soubor ze systému 
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4.3 KD - Kontextový diagram 

Zobrazuje závislosti mezi systémem a jeho okolím. Diagram je 

vytvořen v aplikaci Visio. 

 

Call centrum
4.

Manager

AdminKasino

Zařízení

Hráč

9.

11.

7.

2.

5.

12.

10.

8.

6.

3.

1.

PTS

 

Obr. 4.2 Kontextový diagram 

 

4.3.1 Terminátory KD: 

Hráč 

Slovem hráč jsou označení všichni zákaznicí, kteří se přihlásí 

k zařízení pomocí čipové karty a svého PINu. Data jsou automaticky 

odesílána přes zařízení do příslušné dílčí databáze. I přesto, že data jsou 

odesílána přes zařízení, je zdrojem dat hráč, protože sám ovlivňuje 

odesílaná data - například: dobu návštěvy, výběr zařízení, atd. 
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Zařízení 

Mezi zařízení patří videoloterní terminály  a elektromechanické rulety 

ve vlastnictví společnosti Bonver Group. V každém zařízení je 

implementován software, který automaticky odesílá data o interakci 

s hráčem a zároveň přijímá své nastavení. 

 

Kasino 

Kasino má vlastní výši jackpotu nezávislou na ostatních pobočkách 

společnosti. V rámci systému kasino odesílá informace o aktuální výši 

jackpotu a přijímá obecné nastavení jackpotu.  Oznámení o výhře jackpotu 

odesílá zařízení, na kterém byl jackpot vyhrán, v rámci interakce 

s hráčem. 

 

Manager 

Patří sem všichni zaměstnanci Bonver Group, využívající informační 

systém k plánování a vedení na pobočce nebo na centrále. 

 

Call centrum 

Do této skupiny uživatelů patří všichni, kteří mají právo vkládat  

a editovat hráče, karty, kasina, zařízení. 

 

Společnost plánuje zprostředkovat systém všem zaměstnancům 

vytvořením call centra. V současné době není jasné, zda bude pouze jedno 

call centrum umístěné na centrále, nebo jich bude více dle geografického 

umístění a taktéž není určená forma komunikace mezi call centrem  

a zaměstnanci bez přístupu k systému. 
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Admin 

Zdroj dat prezentující skupinu uživatelů s absolutními právy, kromě 

prohlížení a správy, budou nastavovat jackpot, zařízení a bonusy. 

 

4.3.2 Toky dat KD: 

1. PTS-Manager:  

• Informace o zařízeních, hráčích, kartách, kasinech, uživatelích 

• Statistické a účetní informace o zařízení, hráči, kartě, kasinu 

• Logy uživatelů 

2. Manager-PTS: 

• Identifikace 

3. PTS-Call centrum: 

• Informace o zařízeních, hráčích, kartách, kasinech, uživatelích 

• Statistické a účetní informace o zařízení, hráči, kartě, kasinu 

• Logy uživatelů 

4. Call centrum-PTS 

• Identifikace 

• Správa zařízení, kasina, hráčů 

5. Admin-PTS: 

• Identifikace 

• Vyhledávání hráče, karty, kasina, zařízení, uživatele 

• Správa zařízení, kasina, hráčů, uživatelů, multimediálních souborů 
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• Nastaveni zařízeni 

• Nastavení jackpotu 

• Nastavení bonusů 

6. PTS-Admin 

• Informace o zařízeních, hráčích, kartách, kasinech,uživatelích 

• Statistické a účetní informace o zařízení, hráči, kartě, kasinu 

• Logy uživatelů 

7. Kasino-PTS:  

• Informace jackpot 

8. PTS-Kasino 

• Nastaveni jackpotu 

9. Zařízení-PTS:  

• poskytuje data o interakci s uživatelem – jeho sázky, výhry, 

finanční vstupy 

10. PTS-Zařízení: 

• Nastavení zařízení 

11. Hráč-PTS:  

• Identifikace  
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4.4 DFD 2.úrovně 

Rozděluje systém tak, aby každá část systému mohla být 

specifikována konzistentně a nezávisle na ostatních částech. 

 

Data Flow Diagram 3. úrovně není vytvořen kvůli jeho složitosti, 

velikosti a nízké vypovídací schopnosti k řešenému problému. 
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Obr. 4.3 Diagram datových toků 
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4.5 Fyzické schéma PTS klienta 

Pro rozlišení logických a fyzických diagramů. Pro fyzické schéma, 

přecházím na anglické pojmosloví. Významy pojmosloví jsou uvedeny 

v seznamu zkratek. 

Systém je vyvíjen pro vnitropodnikové účely společnosti a tedy 

primárními cíly jsou přehlednost kódu, uživatelská přívětivost a rychlost 

zpracování. Dle strukturované analýzy je systém rozdělen do několika částí 

viz schéma (obr. 4.4), každou část tvoří skupina stránek (page group), 

jejíž vnitřní struktura se liší na základě uživatelské skupiny. 

 

Players

Users

Cards

Multimedia files

Updates

Casino

Machine

Bookkeeping

Login

 

 

Obr. 4.4 Fyzické schéma aplikace 
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Komponenty ASP.NET 

Systém je stále ve vývoji a je prototypem. Jedním z vedlejších 

požadavků společnosti na systém je, aby obsahoval minimum psaného 

kódu a využíval, pokud je to možné, základní komponenty ASP.NET pro 

zvýšení přehlednosti kódu a ulehčení budoucích úprav prototypu. 

 

Uživatelské rozhraní 

Pro tvorbu jednotného uživatelského rozhraní je použit speciální typ 

stránky - Master Web Page, pomocí které je možno obalit jinou stránku 

nezávisle na jejím obsahu. Metodou Master Web Page je vytvořeno 

navigační menu a login status, které jsou připojeny ke všem stránkám 

systému. Navigace v page group je realizována pomocí JavaScriptové 

knihovny jQuery. 

 

Výběr a zápis dat 

Datová základna je velmi složitá a výběry, případně zápisy dat do DB 

se realizují nad více tabulkami a s velkým množstvím parametrů, jsou 

složitější SQL dotazy realizovány pomocí uložených procedur. 

 

Zabezpečení dat 

Data do systému můžou vkládat pouze uživatelé k tomu oprávnění 

dle uživatelské skupiny. Zabezpečení vstupních dat ve formulářových 

polích je realizováno pomocí validátorů. 
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Grafické zpracování 

Systém je vypracován v tmavě zelené podnikové barvě se 

zaměřením na přehlednost systému. Formátování jednotlivých prvků je 

realizováno pomocí kaskádových stylů a jQuery. 

 

Uživatelské skupiny 

Uživatelské skupiny jsou vytvořeny dle terminátorů kontextového 

diagramu. Mají přístup na jakoukoliv stránku systému. Jejich práva se 

pouze liší v akcích, které na dané stránce mohou vykonat. Systém při 

načítání stránky zjišťuje pomocí seasson, zda je uživatel přihlášen a podle 

typu uživatelské skupiny uložené v seasson na dané stránce vykreslí pouze 

komponenty, na které má uživatel práva. Uživatelské skupiny: 

• Manager – nejnižší práva, smí pouze v systému číst - ne zapisovat 

• Call centrum – střední práva, může pouze vkládat a upravovat 

hráče, karty, zařízení a kasino 

• Admin – nejvyšší práva, může používat všechny možnosti, které 

systém nabízí 
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4.5.1 Login 

Page group Login se skládá pouze z jedné stránky, která se  

stará o přihlašování uživatelů. 

 

Login.aspx

Login form Player.aspx
 

 

Obr. 4.5 Page group Login 

 

 

Login.aspx 

Login.aspx je výchozí stránkou a obsahuje pouze jeden základní element. 

 

Login form 

Login form obsahuje pouze přihlašovací formulář, který je vytvořen 

pomocí komponenty Login. Po zadání uživatelského jména a hesla jsou 

vybrány z databáze základní informace o uživateli (ID, uživatelská 

skupina, jméno, příjmení), které jsou uloženy do seasson pro další 

používání a pro ověřování práva přístupu, či provádění akcí. 

Stránka Login.aspx není součástí jednotného uživatelského rozhraní 

(Master Web Page) – protože žádost o přesměrování z navigačního menu 

bez přihlášení by přesměrovalo uživatele zpět na Login.aspx. Po odhlášení 

ze systému je uživatel přesměrován na tuto stránku. 
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4.5.2 Players 

Page group Players se skládá z několika stránek, které se  

starají o správu, vyhledávání a zobrazení hráčů. 

 

Players.aspx

Insert player

Delete player

Search panel

Table of 
players DetailPlayer.aspx

Information  
players

List of cards

Modify player

Delete player

Insert card

Modify card

Delete card

Bookkeeping.aspx

Bookkeeping.aspxModify player

 

Obr. 4.6 Page group Players 

 

Player.aspx 

Player.aspx je výchozí stránkou o obsahuje dva základní elementy. 

 

Search panel 

Search panel slouží pro vyhledání, případně filtrování hráčů, kteří 

budou zobrazeni v elementu Table of players. 
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Table of players 

Table of players je tabulka, vytvořená pomocí komponenty Gridview. 

Zobrazuje seznam hráčů s nejdůležitějšími parametry pro jejich vyhledání. 

Součástí je také button, po jehož vybráni je otevřeno dialogové okno 

Insert player. 

• Insert player – vkládací dialogové okno pro vložení hráče, po 

úspěšném vložení hráče je uživatel přesměrován na 

DetailPlayer.aspx. 

 

Pro interakci s uživatelem jQuery odchytává left/right mouse click  

události na konkrétním řádku hráče. 

Left mouse click – po kliknutí na vybraný řádek, je uživatel přesměrován 

na DetailPlayer.aspx. 

Right mouse click - jQuery zobrazí malé click-menu nabízející všechny 

dostupné akce uživateli nad daným řádkem, po jejichž zvolení je uživatel 

přesměrován na zvolenou stránku, či zobrazeno vybrané dialogové okno. 

Akce, které click menu zobrazuje, jsou dvojího druhu - akce nad řádkem, 

akce nad tabulkou. Tyto dva druhy akci budou od sebe graficky odděleny. 

Akce click-menu: 

• Delete player – kontrolní dialogové okno, pro mazání vybraného 

hráče 

• Insert player– vkládací dialogové okno, pro vložení hráče a po 

úspěšném vložení hráče je uživatel přesměrován na 

DetailPlayer.aspx, kde  může hráči vytvořit klubovou kartu 

• Modify player – editovací dialogové okno pro úpravu zvoleného hráče 

 

DetailPlayer.aspx 

DetailPlayer.aspx přijímá parametr ID hráče a skládá se ze dvou 

základních elementů: 
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Information players 

Information players slouží pro zobrazení všech dostupných informací 

o daném hráči, součástí jsou také tři buttony, po jejichž vybrání je uživatel 

přesměrován na zvolenou stránku, či zobrazeno dialogové okno. Akce 

button: 

• Modify player – editovací dialogové okno pro úpravu zvoleného hráče 

• Delete player – kontrolní dialogové okno, pro mazání vybraného 

hráče 

• Bookkeeping – zobrazení účetních transakcí daného hráče, 

přesměrováním uživatele do page group Bookkeeping s parametrem 

obsahující ID hráče 

 

List of Cards 

List of Cards slouží pro zobrazení všech karet daného hráče se všemi 

parametry. Součástí je button, po jehož vybrání je otevřeno dialogové 

okno Insert card. Akce button: 

• Insert card– vkládací dialogové okno, pro vložení klubové karty 

 

jQquery odchytává left/right mouse click  události, které zobrazí 

click-menu. Akce click-menu: 

• Modify card – editovací dialogové okno pro úpravu zvolené karty 

• Delete card – kontrolní dialogové okno, pro smazání vybrané karty 

• Bookkeeping – zobrazení transakcí dané karty přesměrováním 

uživatele do page group Bookkeeping s parametrem obsahujícím ID 

karty 
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4.5.3 Cards 

Page group Cards se skládá pouze z jedné stránky a má přímou 

souvislost na page group Players. Slouží k vyhledání hráče podle jeho 

klubové karty. 

 

Cards.aspx

Delete card

Search 
panel

Table of 
cards

DetailPlayer.aspx

Bookkeeping.aspx

 

Obr. 4.7 Page group Cards 

 

Cards.aspx 

Cards.aspx je výchozí stránkou a obsahuje dva základní elementy. 

 

Search panel 

Search panel slouží pro vyhledávání, případně filtrování klubových 

karet, které jsou zobrazeny v Table of cards. 

 

List of cards 

List of cards je tabulka vytvořená pomocí komponenty  

Gridview a zobrazuje seznam karet s nejdůležitějšími parametry pro jejich 

vyhledávání. 
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jQuery odchytává left/right mouse click  události na konkrétní klubové 

kartě. 

Left mouse click – po kliknutí na konkrétní řádek, je uživatel přesměrován 

na DetailPlayer.aspx 

Right mouse click - jQuery zobrazí malé click-menu nabízející všechny 

dostupné akce uživateli. Akce click-menu: 

• Delete player – kontrolní dialogové okno, pro mazání vybraného 

hráče 

• Bookkeeping – zobrazení účetních transakcí dané karty 

přesměrováním uživatele do page group Bookkeeping s parametrem 

obsahujícím ID karty 

• DetailPlayer.aspx – zobrazení podrobnějších informací o dané kartě 

přesměrováním uživatele do page group Player s parametrem 

obsahujícím ID karty 

 

4.5.4 Bookkeeping 

Page group Bookkeeping se skládá pouze z jedné stránky, která 

slouží k zobrazení účetních operací. 

Bookkeeping.aspx

Filtration 
panel

Table of 
operation

Summary 
panel

 

Obr. 4.8 Page group Bookkeeping 
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Bookkeeping.aspx 

Bookkeeping.aspx je výchozí stránkou, obsahuje tři základní elementy. 

 

Search panel 

Search panel slouží pro vyhledávání, případně filtrování záznamů, 

které se zobrazují v Table of operation. 

 

Table of operation 

Table of operation je tabulka vytvořená pomocí komponenty 

Gridview a zobrazuje seznam účetních operací. V případě, že je na tuto 

stránku uživatel přesměrován z jiné page group, je obsah Gridview  

upraven dle přijatého parametru: 

• ID hráče – účetní transakce daného hráče 

• ID zařízení - účetní transakce daného zařízení 

• ID kasina - účetní transakce daného kasina 

• ID klubové karty - účetní transakce dané karty 

 

Summary panel 

Summary panel jedná se o panel, který vypočte sumární hodnoty ze 

zobrazených záznamů. 
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4.5.4 Machine 

Page group Machine se skládá z několika stránek, které se  

starají o správu, vyhledávání a zobrazení zařízení. 

 

Machine.aspx

Insert Machine

Delete Machine

Search 
panel

Table of 
machine DetailMachine.aspx

Bookkeeping.aspxInformation 
machine

Machine 
set up Modify Machine set up

Delete Machine

Modify MachineModify Machine

 

Obr. 4.9 Page group Machine 

 

Machine.aspx 

Machine.aspx je výchozí stránkou a obsahuje dva základní elementy. 

 

Search panel 

Search panel slouží pro vyhledání, případně filtrování zařízení, které 

jsou zobrazeny v Table of machine. 

 

Table of machine 

Table of machine je tabulka vytvořená pomocí komponenty gridview 

a zobrazuje seznam zařízení s nejdůležitějšími parametry pro jejich 
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vyhledávání. Součástí je také button, po jehož vybrání je otevřeno 

dialogové okno Insert machine. 

• Insert machine – vkládací dialogové okno pro vložení nového 

zařízení, po úspěšném vložení je uživatel přesměrován na 

DetailMachine.aspx 

 

jQuery odchytává left/right mouse click  události na konkrétním 

řádku zařízení. 

Left mouse click – po kliknutí na konkrétní řádek se zařízením je uživatel 

přesměrován na Detailmachine.aspx 

Right mouse click - jQuery zobrazí click-menu nabízející akce. Akce click-

menu: 

• Delete machine – kontrolní dialogové okno, pro mazání vybraného 

zařízení 

• Insert machine – vkládací dialogové okno, pro vložení zařízení, po 

úspěšném vložení je uživatel přesměrován na DetailMachine.aspx. 

• Modify machine – editovací dialogové okno pro úpravu zvoleného 

zařízení 

 

DetailMachine.aspx 

DetailMachine.aspx přijímá parametr ID zařízení a skládá se ze dvou 

základních elementů: 

 

Information machine 

Information machine slouží pro zobrazení všech dostupných 

informací o daném zařízení. Součástí jsou tři buttony. Akce button: 

• Modify machine – editovací dialogové okno pro úpravu zvoleného 

zařízení 
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• Delete machine – kontrolní dialogové okno, pro smazání vybraného 

zařízení 

• Bookkeeping – zobrazení účetních transakcí zařízení přesměrováním 

uživatele do page group Bookkeeping s parametrem obsahujícím ID 

zařízení 

 

Machine set up 

Machine set up je tabulka vytvořená pomocí komponenty gridview a 

zobrazuje nastavení zařízení. Součástí je také button, po jehož vybrání je 

otevřeno dialogové okno Modify machine set up. Akce button: 

• Modify machine set up - editovací dialogové okno pro úpravu 

nastavení zvoleného zařízení 
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4.5.5 Casino 

Page group Casino se skládá z několika stránek, které se  

starají o správu, vyhledávání a zobrazení kasin. 

 

Casino.aspx

Insert machine

Delete machine

Search 
panel

Casino 
table DetailKasino.aspx

Bookkeeping.aspxInformaton 
casino

List 
machine 

Modify machine

Modify casino

Delete casino

Delete casino

Insert casino

Modify set up machine

Modify setup jackpot 

Bookkeeping.aspx

Modify casino

DetailMachine.aspx
 

 

Obr. 4.10 Page group Casino 
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Casino.aspx 

Casino.aspx je výchozí stránkou a obsahuje dva základní elementy. 

 

Search panel 

Search panel slouží pro vyhledání, případně filtrování zařízení, které 

jsou zobrazené v Table of casino. 

 

Table of casino 

Table of casino je tabulka vytvořená pomocí komponenty  

gridview a  zobrazuje seznam zařízení s nejdůležitějšími parametry pro 

jejich vyhledávání. Součástí je button, po jehož vybrání je otevřeno 

dialogové okno Insert casino. Akce button: 

• Insert machine – vkládací dialogové okno, pro vložení kasina a po 

úspěšném vložení, je uživatel přesměrován na DetailCasino.aspx 

 

jQuery odchytává left/right mouse click  události na konkrétním 

řádku kasina 

Left mouse click - po kliknutí na konkrétní řádek kasina je uživatel 

přesměrován na DetailCasino.aspx 

Right mouse click - jQuery zobrazí malé click-menu nabízející akce: 

• Delete casino – kontrolní dialogové okno, pro mazání vybraného 

kasina 

• Insert casino – vkládací dialogové okno, pro vložení kasina, po 

úspěšném vložení je uživatel přesměrován na DetailCasino.aspx 

• Modify casino – editovací dialogové okno, pro úpravu zvoleného 

kasina 
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DetailCasino.aspx 

DetailCasino.aspx přijímá parametr ID kasina a skládá se ze dvou 

základních elementů: 

 

Information casino 

Information casino slouží pro zobrazení všech dostupných informací 

o daném kasinu. Součástí jsou čtyři butony. Akce button: 

• Modify casino – editovací dialogové okno, pro úpravu zvoleného 

kasina 

• Delete casino – kontrolní dialogové okno, pro smazání vybraného 

kasina 

• Bookkeeping – zobrazení účetních transakcí kasina přesměrováním 

uživatele do page group Bookkeeping s parametrem obsahující ID 

kasina 

• Modify set up jackpot – editovací dialogové okno, pro úpravu 

nastavení jackpotu vybraného kasina. 

 

List of machine 

List of machine je tabulka vytvořená pomocí komponenty Gridview a 

zobrazuje seznam zařízení s nejdůležitějšími parametry pro jejich 

identifikaci. Součástí je button, po jeho vybrání je otevřeno dialogové okno 

Insert machine. 

jQuery odchytává left/right mouse click  události na konkrétním 

zařízení. 

Left mouse clicku - na konkrétní řádek je uživatel přesměrován na 

DetailMachine.aspx. 

Right mouse click - jQuery zobrazí malé click-menu nabízející všechny 

dostupné akce uživateli. Akce click-menu: 
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• Delete machine – kontrolní dialogové okno, pro mazání vybraného 

zařízení 

• Bookkeeping – zobrazení účetních transakcí daného zařízení, 

přesměrováním uživatele do page group Bookkeeping s parametrem 

obsahujícím ID zařízení 

• DetailMachine.aspx – zobrazení podrobnějších informaci o daném 

zařízení přesměrováním uživatele do page group Machine 

s parametrem obsahujícím ID zařízení 

• Insert machine – vkládací dialogové okno, pro vložení zařízení 

• Modify machine – editovací dialogové okno, pro úpravu zvoleného 

zařízení.  

• Modify set up machine – editovací dialogové okno pro úpravu 

nastavení zvoleného zařízení 

 

4.5.6 Multimedia files 

Page group Multimedia files se skládá pouze z jedné stránky a slouží 

k evidenci odkazů na multimediální soubory umístěné na FTP serveru. 

File.aspx

Search 
panel

Table of 
files

Delete file

Insert file

 

Obr. 4.11 Page group Login 
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File.aspx 

File.aspx je výchozí stránkou a obsahuje dva základní elementy. 

 

Search panel 

Search panel slouží pro vyhledání multimediálního souboru, který je 

zobrazen v Table of files. 

 

Table of files 

Table of files je tabulka vytvořená pomocí komponenty  

Gridview a zobrazuje seznam multimediálních souborů s nejdůležitějšími 

parametry pro jejich vyhledání. Součástí je button, po jehož vybrání je 

otevřeno dialogové okno Insert file. 

• Insert file – vkládací dialogové okno, pro vložení nového 

multimediálního souboru 

 

jQuery odchytává left/right mouse click  události na konkrétním 

odkazu na soubor, po jejich odchycení jQuery zobrazí click-menu nabízející 

akci Delete file. 

• Delete file – kontrolní dialogové okno, pro smazání vybraného 

multimediálního souboru 
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4.5.7 Users 

Page group Users se skládá z několika stránek, které se  

starají o správu, vyhledávání a zobrazení uživatelů. 

 

User.aspx

Search 
panel

Table of 
users DetailUser.aspx

Delete user

Insert user

Delete user

Modify userInformation 
user

Search 
panel

List of user 
logDelete user Set user privilege

 

 

Obr. 4.12 Page group User 

 

Users.aspx 

Users.aspx je výchozí stránkou o obsahuje dva základní elementy. 

 

Search panel 

Search panel slouží pro vyhledávání, případně filtrování uživatelů, 

kteří budou zobrazeni v elementu Table of users. 
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Table of users 

Table of users je tabulka vytvořená pomocí komponenty  

Gridview a zobrazuje seznam uživatelů s nejdůležitějšími parametry pro 

jejich vyhledání. Součástí je také button po jehož vybrání je otevřeno 

dialogové okno Insert user. 

• Insert user – vkládací dialogové okno, pro vložení uživatele, po 

úspěšném vložení je uživatel přesměrován na DetailUser.aspx 

 

jQuery odchytává left/right mouse click  události na konkrétním 

řádku hráče. 

Left mouse click – po kliknutí na vybraný řádek je uživatel přesměrován na 

DetailPlayer.aspx. 

Right mouse click - jQuery zobrazí malé click-menu nabízející všechny 

dostupné akce uživateli. Akce click-menu: 

• Delete user – kontrolní dialogové okno, pro smazání vybraného 

uživatele 

• Insert user – vkládací dialogové okno, pro vložení uživatele, po 

úspěšném vložení proběhne přesměrování na DetailUser.aspx 

• Modify user – editovací dialogové okno pro úpravu zvoleného 

uživatele 

 

DetailUser.aspx 

DetailUserr.aspx přijímá parametr ID uživatele a skládá se ze tří 

základních elementů: 

 

Information user 

Information user slouží pro zobrazení všech dostupných 

informací o daném uživateli, součástí jsou dva buttony. Akce button: 
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• Modify user – editovací dialogové okno, pro úpravu zvoleného 

uživatele 

• Delete user – kontrolní dialogové okno, pro smazání vybraného 

uživatele 

• Set user privileje – editovací dialogové okno, nastavení práv pro 

daného uživatele 

 

Search panel 

Search panel slouží pro vyhledání, případně filtrování logů uživatele, 

které jsou zobrazeny v elementu List of user log. 

 

List of user log 

List of user log je tabulka vytvořená pomocí komponenty  

Gridview a zobrazuje logy daného uživatele. 

 

4.5.8 Updates 

Page group updates se skládá pouze z jedné stránky. Slouží 

k evidenci aktualizací pro software běžící na zařízeních. 

 

Updates.aspx

Table of 
updates

Delete update

Insert update

 

Obr. 4.13 Page group Updates 
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Update.aspx 

Update.aspx je výchozí stránkou a obsahuje dva základní elementy. 

 

Table of updates 

Table of updates je tabulka vytvořená pomocí komponenty Gridview 

a zobrazuje seznam updatů. Součástí je button, po jehož vybrání je 

otevřeno dialogové okno Insert update. 

• Insert update – vkládací dialogové okno, pro vložení SQL příkazu 

 

jQuery odchytává left/right mouse click  události na konkrétním SQL 

příkazu, po jejich odchycení jQuery zobrazí click-menu nabízející akci 

Delete update. 

• Delete update – kontrolní dialogové okno, pro smazání vybraného 

updatu 
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5. Realizace návrhu a zhodnocení 

 

5.1 Realizace 

Pracovníci informačního oddělení společnosti Bonver se dostali do 

prodlení s vytvářením softwaru pro zařízení a datové základny.  Původní 

termín byl prosinec roku 2010 a na tuto jejich práci jsem měl navázat 

s tvorbou klienta pro systém PTS.  Vzhledem k rozsáhlosti probíhajících 

prací a časovému prodlení, informační oddělení společnosti Bonver nemělo 

dostatek času se mi věnovat a komunikovat se mnou a tedy jsem neměl 

potřebné podklady včas, abych stihnul  klienta PTS systému realizovat 

v termínu odevzdání diplomové práce.  Klienta pro PTS systém jsem 

analyzoval a navrhl na prvním funkčním prototypu datové  

základny i přesto, že společnost neměla přesně specifikované požadavky 

ohledně bonusů a call centra. 

 

5.2 Zhodnocení 

V diplomové práci jsem zpracoval část analytickou a návrhovou. 

Myslím, že se mi podařilo vhodně popsat datovou základnu PTS  

systému a formulovat požadavky i cíle, které by měl klient PTS systému 

splňovat. Na základě těchto požadavků se mi podařilo správně provést 

strukturovanou analýzu, zvolit a hierarchicky uspořádat funkce systému, 

vybrat vhodné terminátory a určit nejdůležitější datové toky uvnitř a vně 

systému. Následně pomocí strukturované analýzy vytvořit přehledné 

fyzické schéma systému, které splňuje všechny požadavky a cíle zjištěné 

v analytické časti práce. Neměl jsem dostatek informací o uživatelské 

skupině call centrum a principu bonusů, přesto jsou v návrhu 
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implementovány dostatečně obecně, aby to nebránilo, či nezkomplikovalo 

realizaci systému. 

Podle mého názoru, dle zpracování návrhu, bych neměl mít problém 

klienta PTS systému realizovat. 
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci popisuji tvorbu klienta PTS systému, od 

zvolení a popisu potřebných nástrojů a metodologie, přes analýzu 

současného stavu projektu ve společnosti Bonver až k samotnému návrhu 

prototypu klienta. 

 

Vzhledem k objektivním důvodům jsem nemohl projekt realizovat, 

ale myslím, že analytická a návrhová část je dobře promyšlená  

a vypracovaná a případná realizace klienta PTS systému by byla úspěšná. 

 

Práce by šla případně rozšířit o možnost úpravy práv konkrétnímu 

uživateli, aby mohl mít mírně odlišná práva od uživatelské skupiny. Další 

námět pro rozšíření je od společnosti, která zvažuje do budoucna rozšíření 

klienta o technologii AJAX, pomocí které by načítal data do jednotlivých 

komponent pro urychlení jeho běhu. Podle toho jak se budou požadavky 

na call centrum a bonusy vyvíjet s postupujícím časem, klient by dále 

v budoucnu mohl být případně mírně upraven. 

Bez ohledu na výše zmíněné možnosti, je navrhnutá aplikace řešena 

v dostatečné míře, aby mohla být realizována. 
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DFD Diagram datových toků 
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KD Kontextový diagram 

MS Microsoft 
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CLR Common Language Runtime 

PTS Playert Tracking Systém 
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Login Identifikace 

Players evidence hráčů 

Cards evidence karet 

Bookkeeping účetnictví 

Machine zařízení 

Casino kasino 

Updates aktualizace 

Multimedia files multimediální soubory 

Users evidence uživatelů 

ASP Active Server Pages) 

WPF Windows Presentation Foundation 

Insert vložení 

Delete smazání 

Modify úprava 

Button tlačítko 

IT informační technologie 

MSIL Microsoft Intermediate Language 

URL Uniform Resource Locator 
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	Diplomová práce pojednává o vytvoření klienta informačního systému pro podnikatelskou skupinu Bonver group.  Skupina jako celek provozuje bary, restaurace a herny. Právě na herny je zaměřený vyvíjený informační systém. Představitelé Bonver group si přejí vytvořit Player Tracking System, který by jim poskytoval cenné informace nejen  o hráčích, ale také o konkrétních hernách a zařízeních a umožnil podporu odměňování věrných hráčů různými dárkovými předměty. Datovou základnu a software, který poběží na jednotlivých zařízeních a bude odesílat data do systému, vyvíjí informační oddělení společnosti Bonver Group.

