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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro 

kalibrační laboratoř, včetně integrace s již existujícími systémy pomocí webových služeb. Webové 

služby jsou postaveny na architektuře REST a umožňují přenos informací mezi účetním a 

informačním systémem, využitím HTTP protokolu. Diplomová práce rovněž zahrnuje okomentované 

zdrojové kódy aplikace, umístěné na doprovodném médiu, a také uživatelskou příručku. 

Klíčová slova 

Informační systém, webová aplikace, databáze, webová služba, Hibernate, J2EE, Wicket, 

Jersey, xHTML, UML, HTTP, REST  

Abstract 

The diploma thesis is concerned with analysis, design and implementation of information 

system to be used in a calibration laboratory and integrates its functionality with already implemented 

systems through web services. Web services are based on REST architecture and allow to transfer data 

between accounting and information systems using HTTP protocol. The diploma thesis includes 

annotated source codes placed on the enclosed data medium and the user‟s guide as well. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

IS - Informační systém 

LABIS - Laboratory Information System 

SŘBD - Systém řízení báze dat 

J2EE - Java 2 Enterprise Edition 

POJO - Plain Old Java Object 

ORM - Object-relational Mapping 

API - Application Programming Interface 

UML - Unified Modeling Language 

HTML - Hypertext Markup Language 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

EL - Expression Language 

URL - Uniform Resource Locator 

URI - Uniform Resource Identifier 

WS - Web Service 

REST - Representational State Transfer 

SOAP - Simple Object Access Protocol 
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1. Úvod 

Informační systémy jsou fenoménem dnešní doby. Jejich úkolem je, zjednodušeně řečeno, 

shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat informace, náležející nějaké organizaci, všem, kteří si je 

přejí používat, ať již v celosvětovém měřítku, nebo třeba jen interně v rámci společnosti.  

Vyjímkou samozřejmě není ani prostředí kalibrační laboratoře. Všechny údaje o jednotlivých 

měřeních, měřidlech a uživatelích, kteří v těchto procesech figurují, je potřeba nějakým způsobem 

evidovat. Dále také samozřejmě výstupy z těchto měření v podobě kalibračních listů nebo třeba hlídání 

periody kalibrace a oznámení oprávněné osobě, v případě blížícího se termínu pro re-kalibraci daného 

měřidla, či etalonu a mnoho dalších věcí, které při využití informačního systému dokážou zefektivnit a 

zpřehlednit práci v takovém ústavu, jakým je kalibrační laboratoř. 

Po krátkém osvětlení pojmů, týkající se kalibrační laboratoře, zde budete postupně seznámeni 

s jednotlivými kroky počínaje specifikací požadavků, jejich analýzu a návrh budoucího systému, až po 

samotnou implementaci a její otestování, včetně popisu použitých technologií. 
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2. Seznámení 

Předpokládám, že ne každý se již setkal s termíny, jako je kalibrační laboratoř či etalonová 

měřidla. Proto bych se zde, předtím než se vrhneme na požadavky systému, rád o těchto pojmech ve 

stručnosti zmínil a pokusil se je trochu objasnit. 

2.1. Kalibrační laboratoř 

      Jedná se o speciální ústav zabývající se kalibrací měřících zařízení. Mezi tyto kalibrace můžeme 

zahrnout: 

 kalibrace měřidel délky, rovinného úhlu, přímosti a rovinnosti 

 kalibrace přístrojů pro měření tlouštěk vrstev povrchových úprav 

 kalibrace ultrazvukových přístrojů pro měření tloušťky materiálu v rozsahu uvedeném v 

příloze 

      K měřidlům jsou po kalibraci přiloženy kalibrační listy a měřidla jsou standardně označena datem 

kalibrace. V případě známé periody re-kalibrace, je měřidlo označeno po kalibraci značkou doby 

platnosti této kalibrace. 

2.1.1. Etalon 

Etalon měřící jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo, sloužící k realizaci a uchování 

této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se 

rozumí všechny úkony, potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených 

mezích. 

 Státní etalony mají pro příslušný obor měření nejvyšší metrologickou kvalitu ve státě. V 

České republice je schvaluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, který též stanoví způsob jejich tvorby, uchovávání a používání. 

 

 Hlavní etalony, které tvoří základ návaznosti měřidel u subjektů a podléhají povinné 

kalibraci. Kalibraci hlavních etalonů provádí, na žádost uživatele, Český metrologický institut 

nebo střediska kalibrační služby. Lhůtu následující kalibrace hlavního etalonu stanoví uživatel 

tohoto hlavního etalonu podle metrologických a technických vlastností, způsobu a četnosti 

používání hlavního etalonu. 

 

2.2. UniSave 

       Program UniSave slouží k načítání měřených hodnot z různých zařízení, připojených k počítači 

pomocí seriového kabelu nebo infračerveného portu. Naměřené hodnoty mohou být poté zobrazeny na 

grafu a spolu s informacemi o měření umožňuje vytvořit protokol, který lze uložit do různých formátů. 

Autorem programu je Ing. David Ježek Ph.D. 
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       Základní funkce programu: 

 Měření: výběr měřících zařízení a připojeného portu, spouštění a zastavení procesu měření, 

indexování a převádění jednotek naměřených hodnot a editace záznamů 

 Vytvoření grafu: nastavení nadpisu grafu, popisů jednotlivých os a orientace grafu, možnost 

zjištění hledaného bodu na grafu 

 Vytvoření protokolu: nastavení informací o laboratoři, zadavateli a zařízení, vygenerování 

protokolu s možností přímého tisku nebo exportu do různých výstupních formátů (PDF, 

HTML, Excel atd.) 

       Podrobnější informace o této aplikaci lze nalézt v [2]. 
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3. Požadavky 

Klíčovou součástí vývoje každého softwaru jsou požadavky na budoucí systém a jejich 

specifikace.  

Nikdo z nás bohužel nežije v ideálním světě, kde všichni rozumí všem a kde, když se řekne 

libovolný pojem, si každý pod tím představí jedno a to samé. O to důležitější je opravdu, při 

komunikaci se zákazníkem, který si daný systém objednává, přikládat velkou váhu právě důkladnému 

popisu jednotlivých požadavků. Bohužel nic není jen černé a bílé, a tak se často stává, že zákazník je 

většinou neznalý pojmům a věcem v oblasti IT, navíc někdy dokonce ani on sám neví, co vlastně od 

nového systému očekává za funkcionalitu. Vždy je nicméně důležité nalézt se zákazníkem společný 

„jazyk“ a nastínit, co nejpřesněji, obraz budoucího systému.  

Jednotlivé požadavky by neměly být příliš obecné, aby si pod nimi člověk nedokázal představit 

hromadu věcí, a ani by neměly zacházet příliš do detailů, což by mohlo způsobit jejich „nečitelnost“ ze 

strany zákazníka. 

Pokud se podaří specifikovat opravdu konkrétní a korektní požadavky, neměly by se v budoucím 

vývoji aplikace stávat problémy, v podobě neakceptování výsledné funkcionality aplikace 

zákazníkem, který si pod nimi představoval něco jiného, než ve skutečnosti dostal. Tím spíš pokud je 

při vývoji použit některý z méně efektivních modelů, jakým je například tzv. vodopádový model, kdy 

trvá moc dlouho, než zákazník „vidí“ daný produkt a může se k němu jakýmkoliv způsobem vyjádřit a 

poskytnout zpětnou vazbu. V takovém případě je většinou pozdě na nějakou korekci požadavků, 

protože je již aplikace prakticky hotová a každá případná změna je příliš drahá a může znamenat, 

v nejhorším případě, změnu celé architektury systému. 

3.1. Specifikace požadavků 

       Informační systém bude sloužit zaměstnancům kalibrační laboratoře k podpoře procesů a činností 

prováděných v kalibrační laboratoři a bude komunikovat s účetním systémem a programem UniSave.        

Tuto webovou aplikaci jsem pojmenoval jednoduše názvem LabIS, což je zkratka laboratorního 

informačního systému.  

3.1.1. Funkční požadavky 

IS bude umožňovat: 

 Správa uživatelů (zaměstnanců kalibrační laboratoře) 

 Správa etalonových měřidel a etalonů 

o Upozornění před vypršením kalibrace 

o Zobrazení vývoje chyby v čase (výsledky jednotlivých kalibrací) 

 Evidence měřidel zákazníka 

o Termíny kalibrace 

o Výsledky kalibrace 

o Protokol o kalibraci 

 Přidělování úkolů zaměstnancům kalibrační laboratoře 

 Evidence objednávek 
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 Spolupráce s programem UniSave 

o Naměřené výsledky budou uloženy přímo do IS a výsledky budou okamžitě dostupné 

 Spolupráce s účetním programem 

 

3.1.2. Nefunkční požadavky 

Analýza a návrh IS bude modelována pomocí jazyku UML. Implementován bude v jazyce Java, 

webové rozhraní bude využívat framework Apache Wicket. Datová vrstva bude postavená na 

technologii Hibernate, pro objektově orientovaný přístup do databáze. Webová služba, pro komunikaci 

s účetním systémem, bude využívat framework Jersey. 

 

 

3.2. Architektura IS 

       Následující obrázek 1 znázorňuje, na kontextové úrovni, schématické rozložení IS vzhledem k 

ostatním systémům a databázi. 

 

Obrázek 1: Schématické rozložení systémů 
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3.3. Diagram případů užití 

       Případy užití (Use Cases) jsou psány z pohledu zákazníka a podávají první představu o rozsahu 

projektu. Cílem modelování případů užití je, co nejvěrněji a pro zákazníka co nejsrozumitelněji, 

načrtnout funkční skeleton systému včetně účastníků (aktérů), kteří budou s daným systémem pracovat 

nebo jej jakkoliv využívat. 

3.3.1. Popis použitých aktérů (rolí) 

Aktér Popis 

Vedoucí laboratoře 
Zaměstnanec kalibrační laboratoře, který řídí proces kalibrací a úkoluje 

jednotlivé pracovníky laboratoře. 

Pracovník laboratoře 
Zaměstnanec kalibrační laboratoře, který má na starosti kalibrace 

měřicích zařízení, včetně plnění úkolů přidělené vedoucím. 

Administrátor systému 
Zaměstnanec kalibrační laboratoře s přidělenými administrátorskými 

právy. 

UniSave 
Aplikace umožňující načítání měřených hodnot z připojených měřicích 

zařízení a jejich pozdější využití v IS. 

Účetní systém 
Aplikace pro evidenci zaměstnanců, včetně zákazníků kalibrační 

laboratoře a jejich zakázek. 

Tabulka 1: Aktéři a jejich role 

       Následující Use Case diagramy zachycují podporované funkce IS z pohledu výše zmíněných 

aktérů. 

       Vedoucí a pracovník laboratoře z hlediska správy měřidel a jejich kalibrace 

       Vedoucí laboratoře má k dispozici evidenci obou typů měřidel (interních i externích), umožňující 

jejich správu (přidání, editace, smazání a výpis), včetně možnosti zadávat úkoly pracovníkům 

laboratoře. Každý úkol je zpravidla spojen s kalibrací měřidla prováděnou pracovníkem laboratoře. 

       Pracovník laboratoře má k dispozici pouze správu interních měřidel (nemůže tedy jakkoliv 

manipulovat s údaji o měřidlech zákazníka). Prostřednictvím aplikace UniSave provádí kalibrace 

jednotlivých měřidel, dle zadání úkolu, a na konci kalibrace vytváří kalibrační list. 
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Obrázek 2: Případ užití měřidel a kalibrací 

 

Vedoucí a pracovník laboratoře z hlediska správy etalonů 

       Zde je situace poněkud jednodušší. Oba aktéři mají stejná práva a můžou tedy s etalony jakkoliv 

manipulovat nezávisle na roli uživatele. 

 

Obrázek 3: Případ užití etalonů 
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Administrátor systému 

       Administrátor IS má na starosti správu uživatelů, zahrnující jejich vytváření, úpravu nebo 

vymazání ze systému. Vytvoření uživatele navíc zahrnuje funkci přiřazení vytvářeného uživatele do 

konkrétní role (Vedoucí nebo Pracovník laboratoře).  

       Administrátor může být jakýkoliv uživatel, který má přiřazena příslušná administrátorská práva.          

 

Obrázek 4: Připad užití z pohledu administrátora 

UniSave 

       Aplikace UniSave nepracuje s IS LabIS přimo, nýbrž ukládá do společné databáze informace o 

jednotlivých měřeních, které jsou poté informačním systémem načítány a zobrazeny uživatelům 

systému. 

 

Obrázek 5: Připad užití z pohledu aplikace UniSave 
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Účetní systém 

       Účetní systém dodává informačnímu systému informace o nových objednávkách ze strany 

zákazníka, a zároveň má možnost zjišťovat informace o stavu zpracování jednotlivých objednávek 

v systému, případně danou objednávku stornovat.  

 

Obrázek 6: Připad užití z pohledu Účetního systému 
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4. Analýza a návrh 

Cílem toku činností, zabývající se analýzou a návrhem softwarového produktu, je ukázat, jakým 

způsobem bude produkt realizován v implementační fázi. 

V této kapitole budou postupně, z analytického hlediska, popsány jednotlivé části systému, 

počínaje datovou vrstvou a objektovým návrhem konče. 

4.1. Datová analýza 

       Následující řádky popisují nejdůležitější části návrhu databázového systému, kterými jsou: volba 

vhodného systému řízení báze dat, definice tabulek a jejich položek, včetně definice vazebních vztahů 

mezi nimi. 

       Pro potřeby daného IS byla jako SŘBD zvolena nejrozšířenější open source databáze MySQL ve 

verzi 5. 

4.1.1. Konceptuální model databáze 

Následující UML konceptuální model znázorňuje jednotlivé tabulky figurující v systému, včetně 

vztahů mezi nimi. Každá z uvedených tabulek bude podrobněji popsána v následující podkapitole. 

Níže uvedené schéma znázorňuje pouze tabulky figurující v IS LabIS. Tabulky navíc, využívané 

výhradně programem UniSave, zde nejsou zahrnuty. 

 

Obrázek 7: Konceptuální schéma databáze 
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4.1.2. Seznam entit a atributů  

Již z obrázku 1 v kapitole 3.2, znázorňujícího architekturu systému, bylo zřejmé využití společné 

databáze aplikací LabIS i UniSave. Oba systémy tedy pracují nad společnými daty, nicméně uvádět 

zde budu opět pouze ty tabulky a sloupce, které jsou přímo využívány informačním systémem. 

Uživatel 

Tabulka employee reprezentuje uživatele (zaměstnance) kalibrační laboratoře.  

employee 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

EMP_ID bigint PRIMARY N Y ID zaměstnance, auto inkrement 

firstName varchar (100) --- N N Jméno zaměstnance 

lastName varchar (100) --- N Y Příjmení zaměstnance 

login varchar (10) --- N N Přihlašovací jméno zaměstnance 

password varchar (40) --- N N Heslo zaměstnance 

position varchar (100) --- Y N Pozice 

department varchar (100) --- Y N Oddělení 

isDeleted boolean --- Y N Informace zda byl uživatel smazán 

admin boolean --- N N Určuje, zda má admin práva 

ROLE_ID bigint FOREIGN N N Role zaměstnance, cizí klíč 

Tabulka 2: employee 

Role 

Tabulka role slouží k uchování všech rolí, které může každý zaměstnanec plnit. Platí, že každý 

zaměstnanec musí mít přiřazenu právě jednu roli. V LabIS jsou defaultně k dispozici 2 role: pracovník 

a vedoucí. 

role 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

ROLE_ID int (1) PRIMARY N Y ID role, auto inkrement 

name varchar (25) --- N N Název role 

Tabulka 3: role 

Nastavení 

Tabulka settings slouží k uchování uživatelského nastavení, které ovlivňuje oznámení týkající se 

termínů vypršení kalibrací měřidel a etalonů. Každý uživatel má vazbu na své vlastní nastavení 

systému. 

settings 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

SETTINGS_ID int (1) PRIMARY N Y ID nastavení, auto inkrement 

next_calibration_id int (1) --- N N ID možnosti příští kalibrace 

notification_length_id int (1) --- N N ID možnosti oznámení 
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USER_ID bigint FOREIGN N Y ID zaměstnance, cizí klíč 

Tabulka 4: settings 

Úkoly 

Tabulka task uchovává jednotlivé úkoly, zadávané zaměstnancům laboratoře. Každý úkol má, 

mimo jiné, přiřazeného zaměstnance, zodpovědného za splnění úkolu a také stav úkolu. 

task 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

TASK_ID int (5) PRIMARY N Y ID úkolu, auto inkrement 

title varchar (50) --- N N Předmět úkolu 

description varchar(250) --- Y N Popis úkolu 

start_date date --- N N Datum zadání úkolu 

end date date --- Y N Předpokládaný datum konce 

TASK_STATUS_ID int FOREIGN N Y Stav úkolu, cizí klíč 

SUBMITTER_ID int FOREIGN N Y ID autora úkolu, cizí klíč 

PERFORMER_ID int FOREIGN N Y ID vykonavatele úkolu, cizí klíč 

is_checked boolean --- N N Info zda byl již zkontrolován 

is_deleted boolean --- N N Info zda byl úkol „smazán“ 

created_ts timestamp --- N N Časové razítko vytvoření úkolu 

Tabulka 5: task 

Stav úkolu 

Stav úkolu reprezentuje tabulka task_status. Ta určuje, jakých stavů může daný úkol nabývat. 

Defaultně jsou v systému uloženy 3 stavy úkolů: nový, rozpracovaný a hotový. 

task_status 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

TASK_STATUS_ID int PRIMARY N Y ID stavu úkolu, auto inkrement 

status varchar (50) --- N N Pojmenování stavu 

Tabulka 6: task_status 

Měřidla 

V tabulce measurer jsou ukládána všechna měřidla a informace o nich. Zda je měřidlo interní, či 

externí (zákaznické) určuje vazba na tabulku organization, reprezentující zákazníky.  

measurer 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

MEASURER_ID bigint PRIMARY N Y ID měřidla, auto inkrement 

ORG_ID bigint FOREIGN Y Y ID zákazníka 

name varchar --- N N Název měřidla 

identification varchar(100) --- N N Sériové číslo 

evidence_number varchar(50) --- N N Evidenční číslo, unikátní 

magnitude varchar(50) --- Y N Rozsah měřidla 
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software varchar(50) --- Y N Software měřidla 

manufacturer varchar(50) --- N N Výrobce měřidla 

supplier varchar(50) --- N N Dodavatel 

calibrationDate date --- Y N Datum kalibrace 

production_date date --- N N Datum výroby 

purchase_date date --- N N Datum pořízení 

notes varchar(200) --- Y N Poznámky 

descriptions varchar(200) --- Y N Popis závad, oprav 

METER_TYPE_ID int (1) FOREIGN N Y Typ měřidla, cizí klíč 

METER_STATUS_ID int (1) FOREIGN N Y Stav měřidla, cizí klíč 

STORAGE_ID int(1) FOREIGN Y Y Naskladnění, cizí klíč 

isDeleted boolean --- N N Vyřazeno / nevyřazeno 

Tabulka 7: measurer 

Stav měřidla 

Každé měřidlo se může nacházet v určitém stavu. K tomu slouží tabulka measurer_status, která 

obsahuje všechny dostupné stavy pro všechna měřidla. Defaultně jsou v systému uloženy následující 

stavy: nové, použité a vyřazené. 

measurer_status 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

MSR_STAT_ID int PRIMARY N Y ID stavu měřidla, auto inkrement 

status varchar (50) --- N N Název stavu měřidla 

Tabulka 8: measurer_status 

Typ měřidla 

Obdobně jako v případě stavu je každé měřidlo určitého typu. Všechny dostupné typy měřidel jsou 

uchovávány v tabulce zvané measurer_type. Defaultně existují 3 typy měřidel: analogové, digitální a 

univerzální. 

measurer_type 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

MSR_TYPE_ID int PRIMARY N Y ID typu měřidla, auto inkrement 

type varchar (100) --- N Y Název typu měřidla 

Tabulka 9: measurer_type 

Skladová evidence měřidel 

Informace o naskladnění pro zákaznická měřidla jsou uchovávány v tabulce storage. Dostupné 

jsou 3 typy naskladnění, které můžou měřidla nabývat: čeká na doručení, skladem a expedováno. 

storage 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

STORAGE_ID int PRIMARY N Y ID naskladnění, auto inkrement 



24 
 

status varchar (50) --- N N Název naskladnění 

Tabulka 10: storage 

Etalony 

V tabulce etalon jsou ukládány etalony a jejich informace o nich. Pomocí atributu parentId je 

řešeno hierarchické skládání etalonů do stromové struktury. 

etalon 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

ETALON_ID bigint PRIMARY N Y ID etalonu, auto inkrement 

name varchar --- N N Název etalonu 

serial_number varchar(50) --- N N Sériové číslo 

evidence_number varchar(50) --- Y N Evidenční číslo, unikátní 

calibration_period integer --- Y N Perioda kalibrace 

production_date date --- Y N Datum výroby 

purchase_date date --- Y N Datum pořízení 

calibrationDate date --- Y N Datum kalibrace 

notes varchar(200) --- Y N Poznámky 

descriptions varchar(200) --- Y N Popis poškození, opravy 

parentId bigint --- Y Y ID nadřazeného etalonu 

Tabulka 11: etalon 

Typ etalonu 

Stejně jako měřidlo, jsou i etalony určitého typu. Všechny dostupné typy etalonů jsou uchovávány 

v tabulce zvané etalon_type. Defaultně existují 3 typy etalonů: hlavní, pomocný a pracovní. 

etalon_type 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

MSR_TYPE_ID int PRIMARY N Y ID typu měřidla, auto inkrement 

type varchar (100) --- N Y Název typu měřidla 

Tabulka 12: etalon_type 

Vazební tabulka měřidel a etalonů 

Jak již dříve vyplynulo z konceptuálního modelu, jsou měřidla s etalony ve vztahu M:N. Tato 

vazební tabulka slouží pro jejich vzájemné propojení. 

etalon_meter 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

ETALON_METER_ID bigint PRIMARY N Y ID vazební tabulky, auto inkr. 

ETALON_ID bigint FOREIGN N Y ID etalonu, cizí klíč 

MESURER_ID bigint FOREIGN N Y ID měřidla, cizí klíč 

Tabulka 13: etalon_meter 
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Zákazník 

Tabulka organization obsahuje informace o zákaznících kalibrační laboratoře. Data jsou plněna, 

výhradně prostřednictvím účetního systému, využitím webové služby.  

organization 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

ORG_ID bigint PRIMARY N Y ID zákazníka, auto inkrement 

firstName varchar (30) --- Y N Jméno zákazníka 

lastName varchar (40) --- Y N Příjmení zákazníka 

name varchar (100) --- Y N Název společnosti 

tel varchar (50) --- Y N Telefon 

email varchar (50) --- Y N Email 

ADDR_ID bigint FOREIGN N Y Adresa zákazníka 

Tabulka 14: organization 

Adresa 

V tabulce address jsou uloženy adresy zákazníků (organizací) kalibrační laboratoře.  

address 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

ADDR_ID bigint PRIMARY N Y ID adresy, auto inkrement 

street varchar (100) --- Y N Ulice 

city varchar (100) --- Y N Město 

psc varchar (50) --- Y N Poštovní směrovací číslo 

country varchar (100) --- Y N Stát 

Tabulka 15: address 

Objednávky 

Tabulka order obsahuje údaje o všech objednávkách kalibrační laboratoře ze strany zákazníků. 

Informace o jednotlivých objednávkách jsou opět posílány účetním systémem.  

order 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

ORDER_ID bigint PRIMARY N Y ID objednávky, auto 

inkrement order_number varchar(20) --- N N Číslo objednávky, unikátní 

order_date date --- N N Datum objednávky 

is_checked boolean --- N N Zkontrolována / 

nezkontrolována ORG_ID bigint FOREIGN N Y ID zákazníka, cizí klíč 

ORDER_STATUS_ID int (1) FOREIGN N Y ID stavu objednávky, cizí klíč 

Tabulka 16: order 
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Stav objednávky 

Každá objednávka se může nacházet v určitém stavu. K tomu slouží tabulka order_status, která 

obsahuje všechny dostupné stavy pro objednávky. K dispozici jsou následující stavy: přijata, zadána, 

zpracovávána, vyřízena a stornována. 

order_status 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

ORDER_STATUS_ID int PRIMARY N Y ID stavu obj., auto inkrement 

status varchar (50) --- N N Název stavu objednávky 

Tabulka 17: order_status 

Kalibrace 

Tabulka protokol_setting slouží k evidenci jednotlivých kalibrací. Každá kalibrace je svázána 

s měřidlem, úkolem a objednávkou, kde objednávka může být null (v případě interních kalibrací). 

protokol_setting 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

PROT_SETTING_ID bigint PRIMARY N Y ID kalibrace, auto inkrement 

dateOfMeasurement date --- N N Datum kalibrace 

MEASURER_ID bigint FOREIGN N Y ID měřidla, cizí klíč 

TASK_ID bigint FOREIGN N Y ID úkolu, cizí klíč 

ORDER_ID bigint FOREIGN Y Y ID objednávky, cizí klíč 

Tabulka 18: protokol_setting 

Měření 

Tabulka measurement uchovává informace o všech absolvovaných měřeních a je svázána 

s tabulkou kalibrace.  

measurement 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

MSM_ID bigint PRIMARY N Y ID měření, auto inkrement 

xValueName varchar(100) --- Y N Název sloupce x 

yValueName varchar(100) --- Y N Název sloupce y 

PROT_SETTING_ID bigint FOREIGN N Y ID kalibrace, cizí klíč 

MSR_ID bigint FOREIGN Y Y ID kalibračního listu, cizí klíč 

Tabulka 19: measurement 

Hodnoty měření 

Výsledkem každého měření je seznam hodnot, který představuje tabulka measurement_entry. 

measurement_entry 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

MES_ENTRY_ID integer PRIMARY N Y ID záznamu měření, auto inkr. 
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xValue integer --- Y N Hodnota x 

yValue integer --- Y N Hodnota y 

MSM_ID bigint FOREIGN N Y ID měření, cizí klíč 

UNIT bigint FOREIGN N N ID jednotky, cizí klíč 

Tabulka 20: measurement_entry 

Kalibrační listy 

Do tabulky measurement_report jsou ukládány kalibrační listy, vygenerované programem 

UniSave.  

measurement_report 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

MSR_ID bigint PRIMARY N Y ID kalibr. listu, auto inkrement 

filename varchar(100) --- Y N Název souboru 

data blob --- Y N Data 

Tabulka 21: measurement_report 

Jednotka měření 

Tabulka unit představuje měrnou jednotku. 

unit 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

UNIT_ID bigint PRIMARY N Y ID jednotky, auto inkr. 

PREFIX_ID bigint FOREIGN N Y ID prefixu, cizí klíč 

UNIT_INDEX bigint FOREIGN N Y ID popisu, cizí klíč 

Tabulka 22: unit 

Jednotková předpona 

Tabulka unit_prefix představuje pomocnou tabulku, která slouží k uchovávání prefixů jednotek, 

použitých při měření. 

unit_prefix 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

PREFIX_ID bigint PRIMARY N Y ID prefixu, auto inkr. 

name varchar (20) --- Y N Název prefixu 

shortcut varchar (20) --- Y N Zkratka prefixu 

Tabulka 23: unit_prefix 

Jednotková přípona 

Popisky jednotek jsou uloženy v tabulce unit_description. 
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unit_description 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

UNIT_INDEX bigint PRIMARY N Y ID popisu, auto inkr. 

name varchar (20) --- Y N Název popisu 

shortcut varchar (20) --- Y N Zkratka popisu 

Tabulka 24: unit_description 

4.2. Diagram tříd 

       Diagram tříd zobrazuje statický pohled na systém, tj. zejména jednotlivé třídy (class) jako typy 

objektů, které v daném systému figurují, a dále také statické vztahy, které mezi těmito třídami existují. 

       Pro větší přehlednost jsou vybrané diagramy rozděleny na jednotlivé části, které jsou detailněji 

popsány a zachyceny na následujících obrázcích. Jen pro upřesnění uvádím, že jména tříd, označené 

kurzívou (např. ManagementFactory), značí abstraktní třídy. Stereotyp <<interface>> definuje 

použití rozhraní a stereotyp <<persistent>> nám říká, že je daná třída mapováná do databáze. 

       Veškeré diagramy jsou k dispozici ve složce UML na přiloženém médiu. 

Uživatel 

       První z nich zachycuje návrh třídy User a její závislosti. Každý uživatel musí mít definovanou 

roli, reprezentovanou třídou Role. Nastavení, pro jednotlivého uživatele, je uchováváno ve třídě 

Settings. Každý uživatel má navíc reference na seznam úkolů, které mu byly přiděleny, a také 

seznam úkolů vytvořených. Úkoly jsou reprezentovány třídou Task. Všechny zmíněné třídy jsou 

označeny stereotypem <<persistent>> a jsou tedy mapovány do databáze.  

 

Obrázek 8: Třídní diagram třídy User a její závislosti  

Správa databázových objektů 

       Správa databázových objektů je definována pomocí rozhraní IManagement, které obsahuje 

metody pro vytváření, úpravu a mazání objektů. Vytvoření konkrétní správy se děje využitím 
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návrhového vzoru továrna, reprezentovaného abstraktní třídou ManagementFactory, která má tento 

proces na starosti, viz obrázek 9. 

 

 

Obrázek 9: Třídní diagram správy databázových objektů  

Úkoly, kalibrace měřidel, objednávky… 

       Na dalšm obrázku 10, je zachycena situace návrhu okolo úkolů (Task) a jejich vazeb na ostatní 

objekty, jako kalibrace (Calibration), měření (Measurement), měřidla (Meter) nebo kalibrační 

list (MeasurementReport). 

       Jak jsem se již zmínil, každý zaměstnanec plní nějakou roli a k dispozici má také seznam úkolů. 

Jednotlivé úkoly mohou nabývat několika stavů, kde každý stav je definován třídou TaskStatus. 

Vzhledem k tomu, že se drtivá většina úkolů bude týkat kalibrací, má každý úkol vazbu na třídu 

Calibration. Pokud se jedná o kalibraci zákaznických měřidel, je třída Calibration svázána 

s třídou Order. Kalibrace má rovněž vazbu na třídu Measurement, která reprezentuje měření. Každé 

měření se skládá z jednotlivých výstupních hodnot, reprezentovaných třídou MeasurementEntry. 

Měření jsou prováděna pomocí programu UniSave, kde jsou jednotlivé výsledky ukládány do 

databáze. Výstupem každého měření je poté kalibrační list (MeasurementReport). Každá kalibrace 

se týká určitého měřidla (Meter), které má vazbu na třídu Customer v případě, že se jedná o 

zákaznícké měřidlo. Měřidla mohou být určitého typu (MeterType), nacházet se v určitém stavu 

(MeterStatus) a pokud se jedná o zákaznické měřidlo, je zde i vazba na třídu Storage, poskytující 

informaci o naskladnění daného měřidla.  

       Všechny výše zmíněné objekty jsou persistentní a jsou tedy rovněž mapovány do databáze. 
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Obrázek 10: Třídní diagram úkolů, kalibrací a jejich závislostí  

Měřidla a etalony 

       Poslední z obrázků zachycuje situaci návrhu okolo měřidel a etalonů, včetně jejich vzájemných 

vazeb. 

       Každé měřidlo (Meter) může mít přiřazeno určitý počet etalonů (Etalon), pomocí nichž poté 

probíhá jejich kalibrace. Etalon, stejně jako třída Meter, je určité typu (EtalonType). Specialitou 

třídy Etalon je její schopnost uchovávat informaci o hierarchii. Ta se skládá z hlavních, pomocných a 

pracovních etalonů. Informace o rodičovském etalonu je uchovávána prostřednictvím atributu 

parentId, který každý etalon obsahuje. Jednotliví potomci jsou rovněž instancí třídy Etalon a 

informace o nich je držena atributem children, reprezentující kolekci asociovaných potomků. 

       Z konceptuálního modelu databáze je patrná vazba M:N mezi měřidly a etalony, řešená pomocí 

vazební tabulky. Nicméně vzhledem k využití Hibernate, který umí mapovat i závislosti M:N, není 

potřeba vytvářet v kódu žádný objekt navíc, který by reprezentoval onu vazební tabulku. 
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Obrázek 11: Třídní diagram z pohledu měřidel a etalonů  

4.3. Sekvenční diagram 

       Úkolem sekvenčního diagramu je popsat jednotlivé interakce mezi objekty z hlediska jejich 

časového rozpoložení.  

       Následující sekvenční diagramy jsou tedy ideální pro nastínění problematiky, týkající se zadávání 

úkolů nebo vytváření objednávek účetním systémem.  

Vytvoření objednávky 

       Objednávky jsou do systému ukládány prostřednictvím účetního systému, pomocí volání, k tomu 

určené, webové služby.  

       Účetní systém, pomocí svého rozhraní, pošle HTTP požadavek metodou POST na URL pro 

přidání objednávky do systému LabIS, prostřednictvím volání REST funkce zvané addOrder() 

implementované třídou OrderResource. Tato třída přijme informace o objednávce ve formátu XML 

a přepošle ji třídě OrderBuilder, která vstup zpracuje a vrátí instanci třídy Order. Poté dojde 

k uložení získané objednávky do databáze, včetně informace o zákazníkovi a měřidlech, určených ke 

kalibraci, které se rovněž uloží. Nakonec je účetnímu systému vrácena odpovídající HTTP odpověď 

(Response) s daným status kódem, informujícím o úspěchu, či neúspěchu dané operace. 

       Výše popsaná sekvence volání je zachycena na obrázku 12. 



32 
 

 
Obrázek 12: Sekvenční diagram znázorňující vytváření objednávky  

Vytvoření perzistentního objektu 

       Každý proces vytváření perzistentního objektu začíná získáním potřebné instance  IManagmentu, 

tedy rozhraní, které tyto operace zprostředkovává. Děje se tak pomocí abstraktní třídy 

ManagementFactory, která na základě specifikovaného identifikátoru, obsažené v rozhraní 

IManagement, vrátí potřebnou instanci. Poté už stačí jen volat operace pro vkládání, úpravu nebo 

mazání daných objektů na základě získané instance. 

 

 
Obrázek 13: Sekvenční diagram ukládání perzistentního objektu  
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       Na obrázku 13 je zachycena sekvence volání jednotlivých funkcí nad danými třídami pro operaci 

přidání úkolu, včetně uložení do databáze. Díky použití návrhového vzoru továrna, je zmíněný sled 

volání identický pro vkládání zaměstnanců laboratoře, měřidel a podobně. Pouze s rozdílem, že daná 

funkce addItem() není volána nad třídou TaskManagement, ale v případě vytváření zaměstnanců je 

použita třída UserManagement a v případě měřidel pak MeterManagement, a následně je volána 

funkce saveOrUpdate() nad konkrétní dao třídou. Vše se, zjednodušeně řečeno, odvíjí od získané 

instance konkrétního managementu.  

       Nemusím asi připomínat, že stejná situace nastává v případě operací pro úpravu nebo smazání 

konkrétního objektu. Pro úpravu objektů je volána funkce editItem() a pro mazání funkce 

removeItem() nad konkrétní instancí daného objektu. 
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5. Implementace 

Cílem implementace je doplnit navrženou architekturu aplikace o programový kód a vytvořit tak 

kompletní systém. 

V následujících podkapitolách budou podrobněji popsány nejdůležitější oblasti implementační 

fáze, včetně použitých technologií. 

5.1. Použité technologie 

       LabIS je implementován v jazyce Java. Prezentační vrstva využívá služeb frameworku Apache 

Wicket. Systém komunikuje s open source databází MySQL verze 5 s využitím technologie Hibernate, 

pro objektově orientovaný přístup. Pro komunikaci s účetním systémem kalibrační laboratoře byla 

naimplementována webová služba, běžící na frameworku Jersey. 

Všechny zmíněné technologie budou představeny v následujících podkapitolách. 

5.1.1. Apache Wicket 

Apache Wicket, běžně označovaný jen jako Wicket, je komponentně řízený framework (z angl. 

Component-based framework) pro tvorbu webových aplikací v programovacím jazyce Java, který je 

konceptuálně podobný frameworkům jako Java Server Faces nebo Tapestry. Autorem je Jonathan 

Locke a jeho vytvoření se datuje k roku 2004. 

Komponentové frameworky se obvykle vyznačují vysokou abstrakcí nad HTTP protokolem, což 

znamená, že při jejich využití programátor nepracuje s HTTP protokolem přímo. Psaní webových 

aplikací v takových frameworcích se poté blíží psaním aplikací desktopových. Ne nadarmo se říká, že 

psaní komponent ve Wicketu je tak trochu jako Swing: 

 Anonymní třídy 

 Model oddělený od komponenty 

 Dědičnost 

 Kompozice komponent 

Webová aplikace ve Wicketu se skládá z prosté (x)HTML šablony, reprezentující prezentační 

vrstvu a Java kódu pro business logiku. Jak taková implementace vypadá, bude podrobněji popsáno 

v kapitole 5.2.  
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Nyní, jen pro ukázku, je na následujícím obrázku 14 znázorněna hierarchie komponent ve 

Wicketu. 

 

Obrázek 14: Hierarchie komponent ve Wicketu 

Detailnější informace o Wicketu a jeho použití můžete nalézt v [3]. 

5.1.2. Hibernate 

Hibernate je open-source framework napsaný v jazyce Java, řešící mapování objektů do relační 

databáze. Frameworky tohoto typu bývají zpravidla označovány zkratkou ORM (Object Relational 

Mapping). Lze jej použít pro architektury Java, .NET a může být použit jak v desktopových, tak i 

v serverových aplikacích. 

Implementace perzistentní vrstvy se provádí pomocí konfiguračních a mapovacích souborů, které 

podrobněji popíšu v kapitole 5.3.  

 

5.1.3. Jersey 

Jersey je open source referenční implementace specifikace JAX-RS (JSR 311) z dílny společnosti 

Sun Microsystems (nyní Oracle), pro vytváření webových služeb, označovaných pojmem RESTful. 

Kromě toho nabízí vlastní API (programové rozhraní), umožňující vývojářům rozšířit Jersey jako 

takové, na základě jejich specifických potřeb.  

Více o této technologii, zejména její použití, bude probráno v kapitole 5.4.4.  
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5.2. Webová vrstva 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.1, prezentační vrstva využívá služeb Wicketu. Důvody, proč 

právě tento framework, se nyní pokusím objasnit. 

Než jsem poznal Wicket, uměl jsem v podstatě pracovat jen s klasickým JSP, a dále pak ještě 

s MVC frameworkem Struts, potažmo jeho druhou verzí Struts 2, který jsem se naučil během tvorby 

mé bakalářské práce. Tehdy se jednalo o rozšíření implementace již hotového systému a nezbývalo mi 

nic jiného, než danou technologii prostě akceptovat. Nicméně musím přiznat, že jako takový se mi 

Struts líbil. Podstata architektury MVC (Model-View-Controller), na které je Struts založen, činila ze 

systému kompaktní a přehledný celek, kde byly od počátku zřejmé jednotlivé závislosti mezi 

prezentační vrstvou, v podobě JSP stránek, a komponentami, které dané stánky obsluhovaly. Jediné, 

co mě trochu odrazovalo od použití frameworku Struts i při implementaci tohoto systému, byla 

nutnost manuálních konfigurací pomocí XML souborů, kdy bylo nutné svázat jednotlivé JSP stránky 

s danými akcemi, které byly pro každou stránku definovány. Další nevýhodou, pro některé začínající 

vývojáře s tímto frameworkem, může být fakt, že je navíc potřeba se naučit pár speciálních tagů pro 

rozumné „fungování“ v JSP stránkách.  

Rozhodl jsem se tedy, že se porozhlédnu po něčem jiném, co by mi při implementaci vyhovovalo 

víc. V zásadě jsem se rozhodoval mezi dvěma frameworky: Spring nebo Wicket. Neznal jsem ani 

jeden a po doporučení jsem jako první vyzkoušel právě Wicket. Bylo mi řečeno, že psaní ve Wicketu 

je podobné Swingu, což mně, jako Java vývojáři, který již ve Swingu napsal několik aplikací, 

vyhovovalo. 

Již v úvodu mě velice mile překvapilo, s jakou rychlostí se mi podařilo vytvořit první funkční 

stránku ve Wicketu. Posuďte sami, stačilo vytvořit obyčejnou xHTML stránku Login.html: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html  

   xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"     

   xmlns:wicket="http://wicket.sourceforge.net/"  

   xml:lang="en"  

   lang="en"> 

<head> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="resource/css/login.css" /> 

   <title wicket:id="title" /> 

</head> 

<body>…</body> 

</html> 

K tomu odpovídající Java třídu se shodným názvem a všemi naimplementovanými 

komponentami, které jsou definovány v HTML souboru identifikátorem wicket:id, a které je tímto 

způsobem možné ovládat, a za běhu nastavovat nebo je měnit podle potřeby: 

public class Login extends WebPage { 

   public Login() { 

 add(new Label("title", "Přihlášení");  

   } 

 

   @Override 

   public Class getHomePage() { 

 return Login.class; 

   } 

} 
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Jen doplním, že každá taková třída musí rozšiřovat třídu WebPage z balíku 

org.apache.wicket.markup.html. Jinak žádné další složité konfigurování nebylo zapotřebí. 

Pouze stačilo už jen upravit soubor web.xml, který je součástí každé webové Java aplikace a přidat 

tam servlet Wicketu, který se o zbytek postará automaticky: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app xmlns=http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 

   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee    

   http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd" version="2.4"> 

 

   <display-name>Wicket LabIS</display-name> 

  

   <servlet> 

 <servlet-name>LabISApplication</servlet-name> 

 <servlet-class> 

org.apache.wicket.protocol.http.WicketServlet 

</servlet-class> 

 <init-param> 

  <param-name>applicationClassName</param-name> 

   <param-value> 

wicket.labis.system.LabISApplication 

</param-value> 

  </init-param> 

  <load-on-startup>1</load-on-startup> 

 </servlet>  

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>LabISApplication</servlet-name> 

  <url-pattern>/*</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

   

</web-app>  

Jak přímočaré, že? Samozřejmě je nutné, pro bezproblémové spuštění a běh celé aplikace, mít 

k dispozici knihovny Wicketu, které jsou zdarma ke stažení na domovských stránkách projektu. 

Wicket si mě nejen tímhle, ale i dalšími věcmi, které nabízí a podporuje, získal natolik, že jsem se 

ke Springu již nedostal. 

5.2.1. Šablona LabISTemaplatePage 

Jednou z dalších užitečných věcí, které Wicket umožňuje, je využití šablon při tvorbě webových 

stránek. Díky podpoře dědičnosti komponent je taková implementace bezproblémová a pro Java 

vývojáře naprosto intuitivní. 

A proč je vlastně dobré používat šablony? Z jednoho prostého důvodu: zajištění jednotného 

vzhledu výsledné aplikace. Další nespornou výhodou tohoto řešení, je úspora při psaní kódu každé 

webové stránky, která danou šablonu využívá. 

V informačním systému LabIS se o jednotný vzhled všech stránek, vyjma stránky pro přihlášení, 

stará šablona, kterou jsem pojmenoval LabISTemplatePage: 

<html … > 

   <head> 

 … 

 <title wicket:id="title"></title> 

   </head> 

http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd
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   <body> 

 <div id="app">    

    <div id="header"> 

  … 

    </div> 

    

    <div id="headerInfo"> 

       … 

         </div> 

    

         <div id="left"> 

          … 

         </div> 

     

         <div id="main"> 

      <wicket:child /> 

       </div> 

    

      <div id="footer"> 

… 

         </div> 

      </div> 

   </body> 

</html>  

     Tato šablona dělí každou stránku na 5 částí:  

 header – obsahuje informace o aktuální stránce a panel pro výběr jazyka 

 headerInfo – obsahuje informace o přihlášeném uživateli a jeho roli 

 left – obsahuje menu s odkazy 

 main – obsahuje hlavní obsah dané stránky 

 footer – obsahuje informace o verzi aplikace a jejím autorovi 

Jak již bylo zmíněno v části 5.2, každá HTML stránka ve Wicketu musí obsahovat i svou předlohu 

v Javě. Tou je pro naši šablonu abstraktní třída se stejným názvem, tedy 

LabISTemplatePage.java. Abstraktní proto, aby nebylo možné ji instanciovat a vytvořit tak 

stránku, která by neměla definovanou sekci main. 

Část main, jak již z jejího anglického názvu vypovídá, obsahuje hlavní informace na dané stránce. 

Tento div obsahuje jediný, avšak nesmírně důležitý tag <wicket:child />, který umožňuje vložit 

obsah z libovolné stránky za předpokladu, že: 

1. HTML stránka, která šablonu rozšiřuje, obsahuje ve svém těle (<body>) párový tag 

<wicket:extend>. V něm je pak definován samotný obsah dané stránky. 

2. Její odpovídající Java třída musí dědit z abstraktní třídy LabISTemplatePage. 

Díky tomu vypadají všechny stránky, po přihlášení uživatele, naprosto stejně. Jediné v čem se liší, 

je jejich vlastní obsah. Při vytváření stránek již tedy není nutné se starat například o vzhled a obsah 

hlavičky, menu apod., ale stačí jen definovat, co bude v sekci main uživateli zobrazeno a o zbytek se 

postará naše šablona. 

5.2.2. Formuláře a validátory 
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Nejčastějším obsahem každé stránky jsou formulářová data. V HTML k tomu sloužít tag zvaný 

<form>. Pokud mu přidáme, nám již známý, identifikátor wicket:id, máme základ formuláře ve 

Wicketu. V Javě jsou takové formuláře reprezentovány jako vnitřní třída, která dědí ze třídy 

org.apache.wicket.markup.html.form.Form. Každá taková třída pak musí implementovat 

metodu onSubmit, která se volá po stisknutí tlačítka submit daného formuláře. V této metodě se 

většinou pracuje s daty, které uživatel vyplnil ve formuláři a odeslal na server, způsobem volání dao 

vrstvy, která se postará o vytvoření, popř. jakoukoliv změnu dat v databázi informačního systému. 

Než ale můžeme taková data zpracovat, je potřeba je nejdříve zvalidovat, zda splňují určitá 

kritéria. Ve Wicketu k tomu slouží speciální třídy, které jsou svázané s danými komponentami 

(textboxy, textfieldy, checkboxy a jiné), a které předtím, než jsou formulářová data na serveru 

zpracována, provedou automaticky jejich validaci. Wicket například defaultně podporuje 

automatickou validaci komponent označených jako required (pomocí metody setRequired), tedy 

komponent, které musí být uživatelem vyplněny. Pokud nejsou, dojde k zobrazení defaultní chybové 

hlášky. Wicket samozřejmě umožňuje programátorovi definovat si vlastní hlášky, a také vlastní 

validátory dle libosti. 

Napsat si vlastní validátor není vůbec obtížné, jak je vidět na následujícím úryvku kódu: 

public class LengthValidator extends AbstractValidator { 

 

   private int length; 

 

   public LengthValidator(int length) { 

 this.length = length; 

   } 

 

   @Override 

   public void onValidate(IValidatable validatable) { 

 String value = (String) validatable.getValue(); 

 if (length < value.length()) { 

    error(validatable); 

 } 

   } 

} 

Každý validátor musí dědit ze třídy AbstractValidator z balíku 

org.apache.wicket.validation.validator a implementovat metodu onValidate, která 

provádí samotnou validaci. Výše zmíněná ukázka porovnává délku textu komponenty IValidatable 

s délkou, určenou při vytváření instance validátoru. 

Jak již bylo zmíněno, aby mohl validátor fungovat, je potřeba jej svázat s konkrétní komponentou 

na stránce: 

final TextField<?> firstNameTextField = new RequiredTextField<String>( 

  FIRST_NAME_ID, new PropertyModel<String>(this, FIRST_NAME_ID)); 

… 

firstNameTextField.add(new LengthValidator(50)); 

Nyní kdykoliv uživatel zadá, do textového pole pro jméno, text delší než 50 znaků, bude 

zobrazena chybová hláška voláním metody error, kde jako argument bude předána komponenta, 

která validací neprošla. 

Zmiňoval jsem rovněž možnost vlastních hlášek. Ty jsou v LabIS řízeny pomocí properties 

souborů, které obsahují veškeré texty, včetně třeba popisů tlačítek. Princip fungování bude vysvětlen 

v následující kapitole. 
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5.2.3. Lokalizace 

Ačkoliv nebyl pojem lokalizace vznesen v požadavcích, rozhodl jsem se aplikaci vylepšit o tuto, 

podle mě důležitou, vlastnost. Člověk nikdy neví, kdy a kdo bude daný IS využívat a je dobré s tím do 

budoucna počítat. 

LabIS je v základu obdařen schopností prezentovat se uživateli dvěma jazyky: češtinou a 

angličtinou. Nyní se podíváme, jak je toho docíleno. 

Lokalizace je ve Wicketu podporována třídou Localizer. Ta poskytuje velmi pohodlný způsob 

práce se zdroji, na základě daného Locale nebo uživatelského sezení (Session). Texty ve formě 

Stringu lze získávat pomocí třídy Localizer nebo je možné využít mnohem vhodnějšího způsobu 

pomocí ResourceModel tříd. 

Nejzákladnější z nich je třída pojmenovaná přímo ResourceModel. Její použití budu 

demonstrovat na příkladu přihlašovací stránky z kapitoly 5.2. Zmíněný úryvek kódu nyní vylepšíme o 

využití dané modelové třídy, místo natvrdo vloženého textu přihlašovacího titulku: 

public class Login extends WebPage { 

   public Login() { 

//add(new Label("title", "Přihlášení")); 

add(new Label("title", new ResourceModel("login.title.label"))); 

   } 

   … 

} 

Nyní jsme daný Label svázali s třídou ResourceModel, čímž jsme defakto Wicketu řekli, že pro 

daný Label s identifikátorem „title“ hledej jeho popisek v properties souboru pojmenovaném 

Login.properties nebo v případě češtiny v souboru Login_cz_CZ.properties, pod daným klíčem 

(login.tile.label) ve stejném balíku jako je třída Login. 

Properties soubory obsahují řetězce ve formě klíč=hodnota, tedy v případě české verze bude 

přiřazení následující: 

login.title.label=Přihlášení 

Tím bychom měli dynamické načítání textu titulku na stránce Login.html, dle uživatelem 

zvoleného jazyka. 

Nicméně Wicket nabízí ještě elegantnější řešení pro statické texty, které není potřeba nastavovat 

„programově“, což je i případ výše zmíněného labelu. Obsahuje speciální tag <wicket:message>, 

kterým lze na webovou stránku umístit lokalizovaný text z properties souboru, bez nutnosti jeho 

implementace v Javě, na základě atributu key. Stačí jen vyměnit tag span daného titulku v souboru 

Login.html za zmíněný <wicket:message>: 

<html … > 

<head> 

   … 

   <wicket:message key="login.title.label" /> 

</head> 

<body>…</body> 

</html> 

Jak asi sami uznáte, jedná se o mnohem elegantnější řešení, které programátorovi ušetří psaní Java 

kódu. Nicméně nelze jej použít vždy, zejména u prvků, které se na stránkách zobrazují dynamicky na 

základě určitých případů užití, jako například databázové výstupy apod.  
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Pro takové případy ve Wicketu existuje mnohem sofistikovanější třída, pojmenovaná 

StringResourceModel, která umožňuje nejen svázat danou komponentu se zdrojem, ale i definovat 

pro danou komponentu model (objekt), který lze použít pro dynamické nahrazení textu v properties 

souborech, využitím expression language (EL). V předchozí podkapitole jsem, mimo jiné, popisoval 

validátory a zmínil jsem se také o možnosti definování vlastních chybových hlášek. Nyní ukážu, 

jakým způsobem toho docílit právě s pomocí EL.  

Připomeňme si opět komponentu z kapitoly 5.2.2, u které chceme hlídat délku vstupu pro dané 

textové pole: 

final TextField<?> firstNameTextField = new RequiredTextField<String>( 

  FIRST_NAME_ID, new PropertyModel<String>(this, FIRST_NAME_ID)); 

firstNameTextField.setLabel(new Model<String>( 

getLocalizer().getString("first.name.label", this))); 

firstNameTextField.add(new LengthValidator(50)); 

K ní existuje titulek označující, o jaké textové pole se jedná a jeho popisek je v properties souboru 

pod klíčem „first.name.label“. Pomocí metody setLabel nastavíme danému modelu textového 

pole (firstNameTextField) jeho popisek, který bude odpovídat jeho titulku, využitím třídy 

Localizer, která umožňuje jednoduše načíst, na základě klíče, libovolný text z properties souboru 

dané třídy. 

Nyní stačí naformulovat danou chybovou hlášku v odpovídajícím properties souboru, kterým je 

v tomto případě CreateUserPage_cz_CZ.properties a využít nastavený label pro oznámení, o které 

pole se jedná: 

first.name.label=Název 

Required=Pole '${label}' je povinné! 

LengthValidator=Překročeno maximum povolených znaků pole '${label}'! 

Klíčové slovo Required označuje validátor Required, hlídající vyplnění komponent, které jsou 

s ním svázané (ve Wicketu je tento validátor defaultně k dispozici). LengthValidator je pak můj 

vlastní validátor, který jsem pro tento případ naimplementoval. 

Kdykoliv tedy uživatel nevyplní nic, nebo naopak zadá víc než 50 znaků, bude informován o 

odpovídající chybě. V případě překročení limitu na počet znaků, mu bude zobrazena chybová hláška: 

„Překročeno maximum povolených znaků pole 'Název'!“ 

Wicket jednoduše nahradí ${label} EL hodnotou, vrácenou voláním metody getLabel daného 

TextField objektu. 

Na závěr zmíním ještě jednu podstatnou výhodu, plynoucí z uchovávání textů odděleně od 

zdrojových kódů aplikace. Ta výhoda spočívá v tom, že kdykoliv je potřeba změnit, byť jen jedno 

písmeno u nějakého textu, není kvůli tomu nutné znovu kompilovat celou aplikaci. 

5.3. Datová vrstva 

       Datová vrstva, jak již víte z kapitoly 5.1, je postavena na open-source frameworku zvaném 

Hibernate, zajišťující plně objektově orientovaný přístup do databáze. Výhody ORM oproti nativní 

implementaci jsou neoddiskutovatelné: 

 Rychlé a spolehlivé ukládání velkého objemu dat v relačních databázích. 

 Čistě objektový přístup, zdrojový kód se nezanáší spoustou zlomků SQL dotazů. 

 Relativní jednoduchost použití. 
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       Jedinou vadou na kráse pro někoho může být nutnost mapování daných objektů, nicméně taková 

investice se programátorovi vrátí, v podobě pohodlné práce s databázovými funkcemi (CRUD) 

v prostředí Javy. Navíc v dnešní době již existuje spousta nástrojů, které jsou schopny mapovací 

soubory pro všechny entity automaticky vygenerovat na základě UML modelů. 

       Implementace perzistentní vrstvy se tedy provádí pomocí mapovacích souborů, pro každou entitu 

zvlášť, a jednoho konfiguračního souboru, které jsou obvykle definovány ve formátu XML. 

5.3.1. Mapovací soubory 

       Mapovací soubory slouží k namapování objektů do relačních tabulek. Přesněji řečeno určují, 

jakou tabulku a ke kterým sloupcům bude Hibernate přistupovat, při načítání a ukládání objektů 

perzistentních tříd. Mapovací jazyk je java-centrický, což znamená, že mapování je konstruováno 

okolo deklarací persistentních tříd, ne okolo deklarací databázových tabulek. 

       Každý mapovací soubor vypadá následovně: 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC 

 "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 

 "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 

<hibernate-mapping package="wicket.labis.model"> 

… 

</hibernate-mapping> 

       Základem je párový tag hibernate-mapping s atributem package, specifikující umístění 

mapované entity. Uvnitř jsou poté definovány jednotlivé atributy třídy, které chceme svázat s 

konkrétní databázovou tabulkou: 

<class name="User" table="Employee"> 

   <id name="id" column="EMP_ID"> 

<generator class="native"></generator> 

   </id> 

 

   <property name="firstName" length="100" not-null="true" /> 

   <property name="lastName" length="100" not-null="true" /> 

   … 

   

   <many-to-one name="role" class="Role" column="ROLE_ID" not-null="true"/> 

   <one-to-one name="settings" class="Settings" cascade="all" /> 

   

   <bag name="tasksPerformed" table="Task" inverse="true" lazy="false"> 

 <key column="PERFORMER_ID" not-null="true"/> 

 <one-to-many class="Task"/> 

   </bag> 

   <bag name="tasksSubmitted" table="Task" inverse="true" lazy="false"> 

 <key column="SUBMITTER_ID" not-null="true"/> 

 <one-to-many class="Task"/> 

   </bag>   

</class> 

       Párovým tagem class se definuje mapování konkrétní persistentní třídy. Pro ukázku jsem použil 

zkrácenou verzi mapovacího souboru User.hbm.xml pro třídu User, mapujícího její proměnné do 

tabulky Employee. Každá proměnná, ať už se jedná o primární klíč definovaný tagem id, nebo jen o 
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obyčejnou proměnnou pomocí tagu property, musí obsahovat povinný atribut name, specifikující 

název proměnné ve třídě User. Atribut column se použije v případě neshody jména proměnné třídy se 

jménem sloupce dané tabulky. Mezi další nepovinné atributy patří třeba length, určující maximální 

délku sloupce nebo atribut not-null pro určení, zdali je daná proměnná povinná, či nikoliv. 

       Asociace mezi objekty se definuje pomocí tagů one-to-one (1:1) nebo one-to-many/many-

to-one (1:N/N:1). Hibernate dokonce umí mapovat i asociaci many-to-many (M:N), která je 

využita pro vzájemné propojení měřidel a etalonů. Z výše zmíněného úryvku lze tedy vytušit, že má 

každá instance třídy User vazbu na třídu Role, definující roli uživatele, a dále vazbu na třídu 

Settings, obsahující určitá nastavení pro daného uživatele. 

       Poslední věc, o které jsem se ještě nezmínil, je párový tag <bag>. V Hibernate existuje několik 

způsobů mapování kolekcí, závisející na typu použitého rozhraní. Kromě již zmíněného tagu <bag> 

existují ještě <set>, <list>, <map>, <array> nebo <primitive-array>. Tagy <bag> nebo třeba 

<list> lze použít pro rozhraní List. Z toho tedy vyplývá, že má každá instance třídy User, také 2 

kolekce úkolů reprezentované třídou Task. První pro úkoly určené k vykonání a druhá pro úkoly, 

které byly daným uživatelem vytvořeny. 

5.3.2. Konfigurační soubor 

       Pokud máme namapované všechny entity, které potřebujeme, zbývá ještě nakonfigurovat samotné 

připojení do databáze v souboru hibernate.cfg.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC 

 "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 

 "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> 

<hibernate-configuration> 

   <session-factory> 

<property name="hibernate.connection.driver_class"> 

   com.mysql.jdbc.Driver 

</property> 

 <property name="hibernate.connection.url"> 

   jdbc:mysql://localhost/labis_unisave_db 

</property> 

 <property name="hibernate.connection.username">root</property> 

 <property name="hibernate.connection.password">333093</property> 

 <property name="hibernate.dialect"> 

   org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect 

</property> 

 <property name="hibernate.max_fetch_depth">4</property> 

 <property name="hibernate.show_sql">true</property> 

 <property name="hibernate.format_sql">true</property> 

 <property name="hibernate.use_sql_comments">true</property> 

 <property name="connection.characterEncoding">UTF-8</property> 

 

 <mapping resource="wicket/labis/model/User.hbm.xml" /> 

 … 

   </session-factory> 

</hibernate-configuration> 

       Hlavní úkolem tohoto souboru je nastavení přístupu k databázi a perzistentním objektům.  
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Session-factory tag slouží ke konfiguraci továrny zodpovědné za konkrétní databázi. 

V případě více databází je nutné použít více session-factory tagů, obvykle ve více konfiguračních 

souborech (pro jednodušší spouštění). 

Pomocí property elementů se nastavují vlastnosti připojení k databázi, jako ovladač, adresa, 

uživatelské jméno a heslo, nebo třeba velikost otevřených spojení. 

Na závěr je nutné nadefinovat persistentní třídy. To je možné dvěma způsoby: 

1. Pomocí elementu mapping, určením cesty k mapovacím souborům v konfiguračním 

souboru (viz příklad výše). 

2. Pomocí metody addClass třídy org.hibernate.cfg.Configuration, kde jako 

argument dané funkce uvedeme persistentní třídu, kterou chceme namapovat. 

 

5.3.3. DAO struktura 

Jakmile máme nakonfigurovaný Hibernate a namapované objekty, zbývá ještě napsat tzv. dao 

třídy, které budou provádět databázové operace (uložení, načtení, smazání atd.) nad těmito objekty. 

Dá se očekávat, že tyto operace budou pro všechny třídy víceméně stejné. A je dobrým 

programátorským zvykem opakující se částí kódů vícero tříd sdružit v jednu, ať už abstraktní nebo ne, 

ze které budou tyto třídy dědit. Takovou třídou v LabIS je abstraktní třída AbstractHibernateDao, 

která, kromě již zmíněných základních databázových operací, implementuje i metody pro manipulaci 

se sezením, transakcemi apod. Strukturu implementace (ve zkrácené verzi) můžete vidět na 

následujícím obrázku 15. 

 

Obrázek 15: DAO struktura  
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AbstractHibernateDao<T> obsahuje několik základních metod, o kterých se ve zkratce 

zmíním: 

 startOperation() 

o Inicializace objektů Session a Transaction. 

 saveOrUpdate(T obj) 

o Uložení objektu T do databáze. 

 merge(T obj) 

o Změna objektu T v databázi. 

 find(Class<T> cl, Long id) 

o Načtení třídy T z databáze na základě identifikátoru id. 

 delete(T obj) 

o Smazání objektu T z databáze. 

 closeSession() 

o Ukončení sezení. 

 handleException(HibernateException e) 

o Provdení rollbacku a vyhození nové DataAccesLayerException. 

Všechny dao třídy mají výše zmíněné metody k dispozici, a navíc si můžou definovat své vlastní 

databázové operace podle potřeby. 

5.3.4. Továrna LabISFactoryDao 

Pro získávání instancí dao tříd je v LabIS implementovaná třída LabISFactoryDao, jejíž 

podstata vychází z návrhového vzoru továrna: 

public static AbstractHibernateDAO getDAO(Class<? extends Object> model) { 

   AbstractHibernateDAO ret = null; 

   if (User.class.equals(model)) { 

 ret = new UserDAO(); 

   } else if (Task.class.equals(model)) { 

 ret = new TaskDAO(); 

   } else if (Meter.class.equals(model)) { 

 ret = new MeterDAO(); 

   } else if (Order.class.equals(model)) { 

 ret = new OrderDAO(); 

   } 

   return ret; 

} 

Třídu, která chce manipulovat s nějakým objektem v databázi, nezajímá jaká instance dao třídy jí 

danou funkcionalitu poskytne, nebo odkud se vezme. Jednoduše řekne, že chce pracovat s objektem 

dané třídy a továrna jí vytvoří a vrátí potřebnou instanci. 

 

5.3.5. Poskytovatelé dat 

Jednou ze tříd, která potřebuje manipulovat (v tomto případě číst) s objekty v databázi, jsou 

v LabIS tzv. poskytovatelé (providers). Jedná se o třídy, které poskytují prezentační vrstvě data 
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většinou v podobě nějaké kolekce objektů, načtené z databáze na základě určitých kritérií, pro použití 

v HTML tabulkách. 

Tabulky ve Wicketu lze v HTML opět vytvářet dynamicky, využitím identifikátoru wicket:id u 

tagu <tr>. Jak vypadá implementace takové tabulky, představující např. seznam uživatelů kalibrační 

laboratoře, si nyní ukážeme: 

<table cellspacing="0" class="dataview"> 

   <tr> 

<th>ID</th> 

     <th><wicket:message key="first.name.label" /></th> 

 <th><wicket:message key="last.name.label" /></th> 

 <th><wicket:message key="role.selection.label" /></th> 

 <th></th> 

 <th></th> 

   </tr> 

   <tr wicket:id="usersList"> 

      <td><span wicket:id="id" /></td> 

      <td><span wicket:id="firstname /></td> 

 <td><span wicket:id="lastname" /></td> 

 <td><span wicket:id="role" /></td> 

 <td> 

    <a href="#" wicket:id="editLink"> 

<img width="20" height="20" border="0"   

     src="resource/images/edit-icon.png" alt="Edit user" /> 

    </a> 

 </td> 

<td> 

   <a href="#" wicket:id="removeLink"> 

<img width="20" height="20" border="0"  

     src="resource/images/remove-icon.png" alt="Remove user" /> 

    </a> 

 </td> 

    </tr> 

</table> 

Tag <tr>, pro definici řádku tabulky, má v našem případě identifikátor usersList. V Javě jsou 

řádky tabulky reprezentovány třídou DataView: 

DataView<User> usersDataView = new DataView<User>(USERS_LIST, 

        new LabISDataProvider<User>(User.class)) { 

 

   @Override 

   protected void populateItem(final Item<User> item) { 

 User user = item.getModelObject(); 

 item.add(new Label("id", String.valueOf(user.getId()))); 

 item.add(new Label("firstname", user.getFirstName())); 

 item.add(new Label("lastname", user.getLastName())); 

 item.add(new Label("role", user.getRole().getName())); 

 item.add(new Link<Object>(EDIT_LINK) { 

    //Implementace odkazu pro úpravu daného uživatele  

 }); 

 item.add(new Link<Object>(REMOVE_LINK) { 

    //Implementace odkazu pro smazání daného uživatele     

 }); 

   }   

}; 

add(usersDataView); 
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       Třída DataView očekává při inicializaci jako argument, kromě identifikátoru komponenty, také 

třídu implementující rozhraní IDataProvider, která poskytne dané komponentě potřebná data. 

       V LabIS existuje více poskytovatelů, nicméně stěžejní je třída LabISDataProvider, která 

implementuje výše zmíněné rozhraní, a která defaultně poskytuje data specifikováním konkrétní třídy, 

v našem případě User.class: 

public class LabISDataProvider<T> extends SortableDataProvider<T>  

implements IDataProvider<T> { 

 

   protected List<T> data = new ArrayList<T>(); 

   public LabISDataProvider(Class<T> cl) { 

 AbstractHibernateDAO<T> dao = LabISFactoryDAO.getDAO(cl); 

 data = dao.findAll(cl); 

   } 

   //Další implementované metody rozhraní IDataProvider... 

} 

       Při vytváření instance třídy LabisDataProvider je tedy nutné specifikovat argumentem Class 

cl, data jaké třídy chceme poskytnovat. Na základě toho je získána instance odpovídající dao třídy, 

využitím již zmíněné továrny LabISFactoryDao, na které je zavolána funkce findAll pro načtení 

všech asociovaných objektů z databáze do proměnné data typu List. Wicket poté prochází obsah 

proměnné data a dynamicky vytváří jednotlivé řádky tabulky, ve kterých nastaví odpovídající 

popisky (jméno, příjmení, roli) pomocí metody populateItem. 

       Jak jsem se již zmínil, v LabIS existuje více poskytovatelů. Každý poskytovatel dědí ze třídy 

LabISDataProvider a definuje speciální případy a kritéria, pro naplnění proměnné data 

z databáze. 

5.4. Webová služba 

       Webová služba je softwarový systém umožňující interakci dvou strojů na síti, které spolu 

komunikují předepsaným způsobem, dle použité architektury dané webové služby. Zjednodušeně 

řečeno se jedná o technologii, která umožňuje integrovat libovolné aplikace, provozované na různých 

platformách a ovládat je prostřednictvím webového rozhraní, tj. z běžného internetového prohlížeče. 

Vytváří tak vhodný nástroj pro komunikaci mezi firemními systémy a tím i zefektivnění Business-to-

Business operací. 

5.4.1. REST 

       REST (z angl. Representational State Transfer) je architektura, navržená pro použití v 

distribuovaných prostředích. Tento pojem, o kterém se můžete dočíst v [6], byl poprvé představen a 

popsán v roce 2000 Royem Fieldingem, spoluautorem protokolu HTTP. Nikoho tedy nepřekvapí 

vzájemná podobnost obou technologií. 

       REST je, na rozdíl od známějších XML-RPC či SOAP, orientován datově, nikoliv procedurálně. 

Základním konceptem je existence zdrojů (resources), z nichž každý má vlastní identifikátor URI (z 

angl. Uniform Resource Identifier), např. URI v HTTP. Pro manipulaci se zdroji (výměna informací 
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mezi klientem a serverem) se využívá standardizované rozhraní. Kromě již zmíněného HTTP lze 

použít i další rozhraní, která tuto architekturu podporují. 

       REST implementuje 4 základní metody pro manipulaci se zdroji (CRUD), známé z protokolu 

HTTP: 

1. POST (Create) 

Metoda pro vytvoření dat, známá z HTML formulářů. K tomu je potřeba zavolat, pomocí 

HTTP metody POST, zdroj s URI, který se o vytvoření postará. Po odeslání by měl server vrátit 

patřičný návratový kód, v němž lze předat URI nově vytvořeného zdroje, případně nějaký kód pro 

identifikaci chybového stavu. 

2. GET (Retrieve) 

Účelem této metody je získání dat, pomocí HTTP GET požadavku, z konkrétního zdroje. 

Každý zdroj, jak jsem se již zmínil, má vlastní identifikátor (URI), který jej jednoznačně 

identifikuje. Data můžou přijít ze serveru ve více podobách (HTML, XML, JSON, …). 

3. PUT (Update) 

Operace změny je podobná operaci pro vytvoření dat jen s tím rozdílem, že voláme URI 

konkrétního zdroje, který chceme změnit, a v těle předáme novou hodnotu. Na rozdíl od metody 

POST je u úprav zdroje jeho URI už známá, takže ji lze zadat. 

4. DELETE (Delete) 

Zdroj lze smazat pomocí volání URI, obdobně jako u GET, metodou DELETE. 

       RESTful webová služba je tedy jednoduchá webová služba, implementovaná s využitím HTTP a 

principů architektury REST. Jedná se o kolekci zdrojů se třemi důležitými aspekty: 

 URI webové služby, např. http://localhost:8080/labis/rest. 

 Typy souborů zdrojových dat podporované webovou službou, např. XML, JSON nebo 

jakýkoliv jiný validní typ v prostředí Internetu. 

 Seznam operací, které daná webová služba podporuje, např. již zmíněné HTTP metody. 

       Na rozdíl od webových služeb založených na SOAPu, zde není žádný „oficiální“ standart pro 

RESTful webové služby. A to proto, že REST je architektura, kdežto SOAP je protokol. Nicméně i tak 

lze, např. v prostředí webu, využívat standardy jako HTTP, URL, XML, PNG a mnoho dalších. 

5.4.2. REST vs. SOAP 

       V dnešní době existují prakticky dva směry vývoje webových služeb: REST nebo SOAP. Kromě 

již zmíněných odlišností, zde zmíním výhody plynoucí z jejich využití: 

1. REST 

+ Je odlehčený (z angl. lightweight) – není potřeba využívat příliš XML značek 

+ Výsledky jsou pro člověka snadno čitelné 

+ Snáze se vytváří – nejsou nutné žádné další nástroje pro vývoj 
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2. SOAP 

+ Občas snadno zpracovatelný 

+ Přísná typová kontrola 

+ Vývojové nástroje 

 

5.4.3. JAX-RS 

       JAX-RS (Java API for RESTful Web Services) je API (specifikace JSR 311) v programovacím 

jazyce Java, poskytující podporu pro vytváření webových služeb podle architektury REST. JAX-RS 

používá anotace, představené v Javě verze 5, pro zjednodušení implementace a deploymentu 

webových služeb. Od verze 1.1 je JAX-RS oficiální součástí Java EE. 

       JAX-RS poskytuje několik anotací sloužící k namapování POJO tříd na webové zdroje. Mezi 

nejpoužívanější patří: 

 @Path, definující relativní cestu ke zdrojové třídě. 

 @GET, @PUT, @POST, @DELETE, specifikující typ HTTP metody pro manipulaci se 

zdroji. 

 @Produces, specifikující návratový MIME typ. 

 @Consumes, určující, který typ médií (plain text, XML atd.) je webovou službou akceptován 

při requestech (požadavcích). 

 @PathParam, @QueryParam, @HeaderParam, @CookieParam, @MatrixParam, 

@FormParam, umožňující specifikovat parametry při volání konkrétních HTTP metod. 

       V dnešní době existuje několik implementací JAX-RS API. Kromě Jersey, který popíšu  

v nadcházející kapitole, lze v Javě využít i další frameworky, jako Apache CXF, RESTEasy, Restlet 

nebo Apache Wink. 

5.4.4. Jersey v praxi 

       Jersey je referenční implementace firmy Sun Microsystems (nyní Oracle) specifikace JSR 311 

(JAX-RS). Tento framework implementuje podporu pro již zmíněné anotace, pro snazší vývoj 

RESTful webových služeb, a navíc přináší i další funkcionalitu, která není v JSR specifikovaná a 

umožňuje tak vývojáři rozšířit tuto specifikaci, dle vlastních požadavků. Kompletní přehled všech tříd, 

obsažených v již zmíněné specifikaci JSR 311 verze 1.1, lze nalézt v [4]. 

       Nyní, jak již titulek kapitoly napovídá, popíšu použití tohoto frameworku v informačním systému 

LabIS. 

       Vytvoření zdroje OrderResource 

       Účetní systém, se kterým bude LabIS spolupracovat, má na starosti, mimo jiné, evidenci 

zákazníků a jejich objednávek. Aby mohl informační systém LabIS přihlášenému vedoucímu 

laboratoře (pracovník nemá dostatečnou autorizaci) zobrazit informace o aktuálních objednávkách a 

požadavcích na kalibrace měřidel s nimi spojené, je potřeba tyto informace nějakým způsobem získat 

právě od účetního systému. Idea tedy je, vytvořit rozhraní pomocí webové služby, pomocí kterého by 

mohly tyto systémy vzájemně komunikovat. 
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       Jelikož chceme pracovat s objednávkami, bude zdrojem naší webové služby POJO třída nazvaná 

OrderResource: 

@Path("/orders") 

public class OrderResource { 

   … 

} 

       Pomocí anotace @Path určíme relativní URI pro přístup k webové službě. Daná webová služba 

tedy bude k dispozici na adrese /orders. Anotace @Path může i nemusí začínat lomítkem „/‟, Jersey 

framework akceptuje obě varianty, a v případě nezadání ji později automaticky doplní. 

       Nyní máme zdroj webové služby hotový a zbývá naimplementovat, v těle třídy OrderResource, 

služby, které budou pro účetní systém, jakožto klienta, dostupné. 

       Vytvoření objednávky 

       Aby tedy mohl LabIS pracovat s objednávkami, je potřeba je nejprve získat od účetního systému. 

K tomu slouží funkce (služba) pro vytvoření objednávky v databázi IS, jejíž údaje pošle účetní systém 

ve formátu XML: 

@POST 

@Path("/addOrder") 

@Consumes("application/xml") 

public Response addOrder(InputStream orderData) { 

   Order order; 

   try { 

 order = OrderBuilder.getInstance().buildOrder(orderData); 

 

 new OrderDAO().saveOrUpdate(order); 

 

 List<Calibration> calibrations = order.getCalibrations(); 

 for (Calibration c : calibrations) { 

       Meter meter = c.getMeter(); 

    new MeterDAO().saveOrUpdate(meter); 

    new CalibrationDAO().saveOrUpdate(c); 

 } 

   } catch (InvalidRequestException ire) { 

 return Response.status(Status.BAD_REQUEST).entity(ire.getMessage()) 

   .build(); 

   } catch (Exception e) { 

 return Response.status(Status.INTERNAL_SERVER_ERROR).build(); 

   } 

 

   return Response.ok().build(); 

} 

       Výše zobrazená služba bude zpracovávat HTTP POST požadavky (@POST), pomocí @Path opět 

specifikujeme URI, na kterém bude daná služba k dispozici. Anotace @Consumes slouží ke 

specifikování MIME typu reprezentace zdroje, který bude poslán klientem. 

       Webová služba tedy na adrese /orders/addOrder přijme XML soubor, obsahující informace o 

nové objednávce, včetně údajů o zákazníkovi a měřidlech určených ke kalibraci, které v metodě 

buildOrder, pomocí JDOM, rozparsuje a vytvoří odpovídající instance a vzájemné závislosti tříd 

Order, Meter, Customer a Calibration, které nakonec uloží do databáze. 
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       Výsledkem volání této REST funkce je, v ideálním případě, klientovi (v našem případě účetnímu 

systému) vrácen objekt Response se stavovým kódem HTTP 200 („OK“), značícím úspěšně 

provedenou operaci. Pokud se při parsrování ve třídě OrderBuilder zjistí, že je daný vstup, 

v podobě XML souboru s objednávkou, chybný, je vyhozena vyjímka InvalidRequestException, 

která se poté v metodě addOrder zachytí a uživateli se vrátí Response s kódem HTTP 400 („Bad 

Request“). V případě jakékoliv jiné chyby, je uživateli vrácen Response s kódem HTTP 500 

(„Internal Server Error“). 

       XML soubor s objednávkou 

       Nyní si popíšeme již zmiňovaný XML soubor, obsahující informace o nové objednávce. Důvod, 

proč zrovna XML, je prostý. Jedná se o standardizovaný formát, vhodný pro výměnu dat mezi 

aplikacemi a navíc je pro člověka snadno čitelný. 

       Kostra XML souboru s objednávkou vypadá následovně: 

<order> 

  <orderNumber></orderNumber> 

  <orderDate></orderDate> 

  <customer> 

   <id></id> 

   <firstName></firstName> 

   <lastName></lastName> 

   <companyName></companyName> 

   <email></email> 

   <phone></phone> 

   <street></street> 

   <city></city> 

   <psc></psc> 

   <country></country> 

  </customer> 

  <meters> 

    <meter> 

      <serialNumber></serialNumber> 

      <name></name> 

      <productionDate></productionDate> 

      <purchaseDate></purchaseDate> 

      <meterType></meterType> 

      <meterStatus></meterStatus> 

    </meter>  

  </meters> 

</order> 

       Každá objednávka musí mít své identifikační číslo, specifikované tagem orderNumber a dále 

datum objednávky, které je obsaženo v tagu zvaném orderDate. Identifikační číslo musí být unikátní 

a nesmí se již vyskytovat v databázi IS. Pokud aplikace při parsrování zjistí, že již existuje objednávka 

s daným číslem, dojde k přerušení operace a uživatel (popř. účetní systém) je o této skutečnosti, 

prostřednictvím objektu Response, informován. 

       Dále je každá objednávka, jak jsem se již zmínil, svázána s konkrétním zákazníkem a měřidly, 

které jsou určené ke kalibraci. Zákazník je, ve výše zobrazené XML šabloně, reprezentován tagem 

customer, který obsahuje několik vnořených tagů, sloužící k jeho popisu. Názvy jednotlivých tagů a 

jejich význam, je myslím natolik zřejmý, že je nemusím zvlášť rozebírat. Co je ovšem důležité zmínit, 

je tag id, který jednoznačně daného zákazníka identifikuje. Aplikace při parsrování totiž zjišťuje, zda 

je již vedena informace o daném zákazníkovi, právě prostřednictvím jeho identifikátoru. Pokud tedy 
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daný zákazník v databázi IS existuje, není již vytvářen nový, nýbrž je tento načten a informace o něm 

jsou aktualizovány. 

       Na závěr je nutné specifikovat kolekci měřidel, určených ke kalibraci. K tomu slouží tag s názvem 

meters, který může obsahovat libovolné množství vnořených meter tagů, respektive alespoň jeden 

takový. Pokud je totiž tag s měřidly prázdný, je vyhozena vyjímka InvalidRequestException. 

       Každý meter tag je opět složen z několika vnořených tagů, které obsahují informace o daném 

měřidle. Tag serialNumber slouží k jednoznačné identifikaci měřidla a funguje na stejném principu, 

jako v případě tagu customer a jeho identifikátoru id. To znamená, že aplikace nevytváří pořád 

dokola nové záznamy o měřidlech, ale načítá již známá měřidla a ty, v případě potřeby, aktualizuje. 

Jen pro informaci ještě doplním, že tagy meterType a meterStatus jsou zadávány číselnou 

hodnotou, specifikující konkrétní typ, popř. stav daného měřidla. V tomto případě, je totiž lepší 

mapovat textové hodnoty typů a stavů na určité hodnoty, čímž je značně snížena možnost chybného 

zadání, ať už způsobeného překlepem, nebo třeba použitím jiné znakové sady a podobně. 

       Hodnoty, určující typy měřidel, jsou tedy následující:  

1 – Analogové 

2 – Digitální 

3 – Univerzální 

       Hodnoty stavů měřidel a jejich význam:  

1 – Nové 

2 – Použité 

3 – Vyřazené 

       Jak vypadá taková kompletní objednávka ve formátu XML, si můžete prohlédnout v příloze A. 

XML šablonu, pro vytváření nových objednávek v systému, máme tedy popsanou a můžeme opět 

pokračovat v popisu služeb třídy OrderResource, reprezentující naši webovou službu. 

       Získání stavu objednávky 

Po uložení objednávky do databáze informačního systému, může vedoucí laboratoře zahájit její 

zpracování. To je spojeno s vytvořením úkolu, který je přiřazen určitému pracovníkovi kalibrační 

laboratoře s informacemi o měřidlech, určených ke kalibraci. V průběhu fáze zpracování mění daná 

objednávka svůj stav, na základě určitých okolností. Existuje zde 5 stavů: 

1. Přijata 

- Objednávka byla, prostřednictvím účetního systému, uložena do databáze IS a čeká na 

zpracování vedoucím. 

2. Zadána 

- Vedoucí zpracoval objednávku, byl vytvořen odpovídající úkol pro pracovníka laboratoře. 

3. Zpracovávána 

- Pracovník laboratoře změnil stav úkolu, indikující aktuálně prováděnou kalibraci měřidel. 

4. Hotova 

- Pracovník laboratoře vyplnil data kalibrací všech měřidel, které byly určeny ke kalibraci a 

změnil stav úkolu na „hotový“. 

5. Stornována 

- Účetní systém, pomocí webové služby, objednávku zrušil. 
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Všechny výše zmíněné stavy může vedoucí laboratoře sledovat. Nicméně účetní systém potřebuje 

také vědět, v jakém stavu se daná objednávka aktuálně nachází. K tomu byla vytvořena služba, pro 

získání stavu objednávky, pomocí metody getOrderStatus: 

@GET 

@Path("/getOrderStatus/{id}") 

@Produces("application/xml") 

public StreamingOutput getOrderStatus(@PathParam("id") String orderNumber){ 

   final Order order = new OrderDAO().find(orderNumber); 

 

   if (order == null) { 

 throw new NotFoundException("<error>No order with number: " 

   + orderNumber + "</error>"); 

   } 

 

   return new StreamingOutput() { 

 

  public void write(OutputStream output) throws IOException, 

     WebApplicationException { 

    … 

 } 

   }; 

}  

Daná služba bude zpracovávat HTTP GET požadavky na adrese 

/orders/getOrderStatus/id. Anotace @Path umožňuje získávat parametry volání pomocí 

složených závorek. Pokud tedy klient zadá, ve webovém prohlížeči, adresu 

…/orders/getOrderStatus/123, bude metodě getOrderStatus předána hodnota „123“ ve 

formě Stringu. To zajistí anotace @PathParam.  

Po získání čísla objednávky, se zavolá DAO vrstva, která se ji v databázi IS, pod daným číslem, 

pokusí vyhledat. Pokud žádnou nenalezne, je klient informován odpovídající chybovou zprávou, jinak 

bude vrácena nalezená informace o stavu dané objednávky. Obě zprávy budou ve formátu XML, který 

definuje anotace @Produces. 

Jakmile tedy účetní systém zjistí, že je daná objednávka hotova, neprodleně informuje zákazníka, 

který si může přijít vyzvednout svá kalibrovaná měřidla.  

       Stornování objednávky 

Pokud dojde ke stornování objednávky, ať už z jakéhokoliv důvodu, musí mít účetní systém 

možnost o tomto stavu informovat IS kalibrační laboratoře a tím zrušit její zpracování: 

@PUT 

@Path("/cancelOrder/{id}") 

public Response cancelOrder(@PathParam("id") String orderNumber) { 

   OrderDAO dao = new OrderDAO(); 

   Order order = dao.find(orderNumber); 

 

   if (order == null) { 

    throw new NotFoundException("<error>No order with number: " 

      + orderNumber + "</error>"); 

   } 

 

   order.setStatus(OrderStatus.getInstance(OrderStatus.ORDER_CANCELLED)); 

   dao.merge(order); 
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   return Response.ok().build(); 

} 

Služba je pojmenovaná cancelOrder a opět na vstupu vyžaduje číslo objednávky, kterou 

chceme stronovat. Pokud objednávka s daným číslem v databázi IS existuje, dojde pouze ke změně 

jejího stavu, který znemožní jakékoliv další manipulace s touto objednávkou, pomocí webového 

rozhraní. Na závěr je vrácen objekt typu Response, který oznámí účetnímu systému úspěšně 

provedenou operaci, prostřednictvím status kódu 200. 

Vymazání objednávky webová služba nepodporuje, aby nedocházelo ke zmatkům, kdy by 

vedoucím, kteří mají správu objednávek na starosti, náhle mizely objednávky, bez jakéhokoliv 

předchozího oznámení.      

Konfigurace a deployment webové služby 

Aby mohla webová služba začít fungovat, je potřeba ji na závěr nakonfigurovat, pomocí 

deployment deskriptoru web.xml: 

<servlet> 

   <servlet-name>Jersey REST Service</servlet-name> 

   <servlet-class> 

com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer 

   </servlet-class> 

   <init-param> 

      <param-name>com.sun.jersey.config.property.packages</param-name> 

      <param-value>wicket.labis.service.rs</param-value> 

   </init-param> 

   <load-on-startup>1</load-on-startup> 

</servlet> 

 

<servlet-mapping> 

   <servlet-name>Jersey REST Service</servlet-name> 

   <url-pattern>/rest/*</url-pattern> 

</servlet-mapping>  

Je potřeba přidat Jersey servlet, který bude obstarávat funkcionalitu webové služby a nastavit, 

pomocí elementu url-pattern, na jaké výchozí adrese budou jednotlivé služby „poslouchat“. Pokud 

tedy bude LabIS běžet na localhostu, výsledná URI, pro získání stavu objednávky pod číslem 123, 

bude vypadat následovně:  

http://localhost:8080/labis-1.0/rest/orders/getOrderStatus/123 

Více o implementaci RESTful webových služeb pomocí Jersey naleznete v [5]. 

5.5. Spolupráce s UniSave 

Spolupráce s aplikací UniSave se, díky společné databázi, možná jeví jednoduše a přímočaře. 

Nicméně zde existují určitá úskalí, která v následujících kapitolách popíšu a pokusím se navrhnout 

způsob, jakým dané „problémy“ vyřešit. 
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5.5.1. Aktuální stav z pohledu UniSave 

Vznik aplikace UniSave se, pokud jsou mé informace správné, datuje někdy k roku 2006. Jedná se 

tedy o aplikaci starší, než je IS LabIS. Byla naprogramována na základě tehdejších požadavků, které 

počítaly s přímým použitím pracovníky kalibrační laboratoře, ke zpracování výstupů z jednotlivých 

kalibrací (měření). 

Aktuální verze nepracuje s úkoly, ale přímo vytváří záznamy o kalibracích a jednotlivých 

měřeních, a také neobsahuje možnost přihlášení konkrétního uživatele. Po jejím spuštění, má uživatel 

možnost vytvořit záznam o měření, načtením hodnot z připojeného zařízení. Výstupy z měření jsou 

uživateli zobrazeny včetně grafu a možnosti exportu výsledků, v podobě kalibračního protokolu ve 

formátu pdf. 

5.5.2. Aktuální stav z pohledu LabIS 

Na druhé straně, LabIS spojil jednotlivé kalibrace a měření s úkoly, rozdělovanými vedoucími 

pracovníkům kalibrační laboratoře. Při vytváření úkolu, spojeného s kalibrací, je v databázi nutno 

vytvořit rovněž informaci o nové kalibraci (byť s víceméně prázdnými sloupci), a zde se obě aplikace 

takříkajíc rozchází. 

LabIS se stal defakto prostředníkem mezi účetním systémem a programem UniSave, snažící se o 

zlepšení workflow kalibrační laboratoře a nyní je míč na straně programu UniSave, ve kterém bude 

potřeba implementovat pár změn, které se pokusím navrhnout v následující podkapitole 5.5.3. 

Nicméně i přes tato úskalí je již LabIS připraven na budoucí změnu, a je tedy schopen informace o 

jednotlivých měřeních a kalibračních listech poskytnout přihlášenému uživateli v případě, že jsou daná 

data v databázi IS uložena. Pokud data o měření, svázaná s konkrétní kalibrací, nenalezne, zobrazí 

uživateli odpovídající hlášku. To samé platí i o kalibračním listu, který LabIS rovněž očekává uložený 

v odpovídající databázové tabulce. 

5.5.3. Doporučení 

Jak jsem se již zmínil, základním problémem je, že UniSave nepočítá s asistencí ze strany 

informačního systému LabIS a vytváří si, při vkládání jednotlivých měření, informace o kalibracích 

sám. Je tedy nutné provést následující změny, v případech užití programu UniSave: 

1. Po spuštění aplikace zobrazit okno pro přihlášení pracovníka kalibrační laboratoře. 

Přihlašovací jméno a heslo je pro každého uživatele již uchováváno a stačí tyto informace 

pouze načíst a daného uživatele autentizovat. 

2. Po přihlášení zobrazit seznam úkolů, které jsou danému pracovníkovi přiřazeny. 

3. Po zvolení konkrétního úkolu již nevytvářet novou kalibraci, nýbrž načíst již existující 

kalibraci, asociovanou s daným úkolem. 

4. Po skončení měření a načtení všech hodnot, uložit vygenerovaný kalibrační list do 

databáze. 

Po provedení výše zmíněných úprav, bude možno v LabIS zobrazit detailní informace o 

provedených měřeních, včetně možnosti zobrazení kalibračního protokolu. 
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6. Testování 

Testování je nedílnou složkou každého vývoje software, ať už se jedná třeba jen o unitové 

(jednotkové) nebo smoke testy, až po funkcionální testy, regresní testování, testy výkonu apod. 

Jejich cílem je, jak jistě sami tušíte, odhalit případné chyby, které vznikly (nejen) během fáze 

implementace a bezpochyby ovlivňují výslednou kvalitu produktu. 

Nicméně vzhledem k tomu, že jsem se účastnil projektu sám a neměl jsem k dispozici testovací 

tým, můžu zde popsat pouze testy, které spadají výhradně do područí programátora – tzv. unit testy. 

6.1. Unit testy 

       Unit test (jednotkový test) je proces podrobného testování, co možná nejmenších částí kódu na 

úrovni metod a tříd. Vzhledem k tomu, že jsou tyto testy zapisovány ve formě programového kódu, 

můžou je provádět programátoři, nebo i testeři se znalostmi programování. Tyto testy jsou 

automatické, snadno opakovatelné a dobře se zpracovávají. 

       Ve Wicketu fungují unit testy na principu mockování aplikace. Mock objekty, pro ty kdo by 

nevěděli, jsou modelovými implementacemi doménových tříd v minimálním stavu, nutném pro 

testování objektu. Ve Wicketu to tedy znamená, že pro otestování jednotlivých stránek a jejich 

funkcionality není zapotřebí mít spuštěný webový server. K dispozici je totiž speciální testovací 

framework, který nyní popíšu. 

       Testování ve Wicketu funguje na principu rozšíření JUnit frameworku. Třída 

wicket.util.tester.WicketTester obsahuje spoustu pomocných metod, pomocí kterých lze 

nasimulovat uživatelské akce, jako kliknutí na odkaz nebo odeslání formuláře, až po otestování 

vykreslení stránky nebo ověření přítomnosti validátorů.  

       Jako příklad si vezmeme, nám již dobře známou, šablonu LabISTemplatePage, jakožto 

klíčovou třídu, určující vzhled a funkčnost všech jejich potomků: 

public class LabISTemplatePageTest extends TestCase { 

 

 private WicketTester tester; 

 

 public void setUp() { 

  tester = new WicketTester(); 

 } 

 … 

} 

       V metodě setUp se vytvoří nová instance třídy WicketTester, která nám bude simulovat 

prostředí webového kontejneru. Nyní můžeme využít její metody k otestování základní funkcionality 

této stránky (šablony). Základem je ověřit, zdali se stránka vůbec vykreslí. K tomu slouží metoda 

zvaná assertRenderedPage: 

public void testPageRender() { 

tester.startPage(LabISTemplatePage.class); 

 tester.assertRenderedPage(LabISTemplatePage.class); 

} 



57 
 

       Jako dálší test můžeme vyzkoušet přítomnost všech komponent, které na dané stránce očekáváme, 

pomocí metody assertComponent: 

public void testPageComponents() { 

//Test title of the page 

 tester.assertComponent("title", Label.class); 

   

 //Test header info 

 tester.assertComponent("userInfo", Label.class); 

 tester.assertComponent("roleInfo", Label.class); 

   

 //Test menu links 

 tester.assertComponent("newsLink", BookmarkablePageLink.class); 

 tester.assertComponent("metersLink", BookmarkablePageLink.class); 

 tester.assertComponent("etalonsLink", BookmarkablePageLink.class); 

 tester.assertComponent("tasksLink", BookmarkablePageLink.class); 

 tester.assertComponent("logoutLink", BookmarkablePageLink.class); 

} 

       Výše zobrazená metoda otestuje přítomnost titulku stránky, popisky uživatele, jeho role a na závěr 

ověří přítomnost odkazů na jednotlivé stránky aplikace. Princip fungování je zřejmý: metoda ověří, 

zda komponenta, s daným identifikátorem a odpovídajícího typu, je na stránce umístěna. 

       Poslední test ověří funkčnost odkazů v levém menu a zároveň otestuje vykreslení všech cílových 

stránek. Simluace kliknutí uživatele na odkaz provede metoda clickLink, metodu 

assertRenderedPage již známe z úvodního testu: 

public void testOnClickAction() { 

 // Click links and render 

 tester.clickLink("newsLink"); 

 tester.assertRenderedPage(NewsPage.class); 

 

 tester.clickLink("metersLink"); 

 tester.assertRenderedPage(InternalMeterSearchPage.class); 

 

 tester.clickLink("etalonsLink"); 

 tester.assertRenderedPage(EtalonMeterSearchPage.class); 

 

 tester.clickLink("tasksLink"); 

 tester.assertRenderedPage(TaskOverviewPage.class); 

 

 tester.clickLink("logoutLink"); 

 tester.assertRenderedPage(LoginPage.class); 

} 

       Tolik pro ukázku ohledně základních možností testování, dostupných ve Wicketu. 

6.2. Testovací klient webové služby 

       Aby bylo možno otestovat funkčnost implementované webové služby, vytvořil jsem pro tento účel 

jednoduchého klienta, představujícího účetní systém, který pomocí HTTP požadavků volá rozhraní 

webové služby a jejím prostřednictvím manipuluje s objednávkami v systému. 

       Jedná se o jednoduchou Java třídu, využívající opět Jersey API, kterou lze bez problému spustit 

přímo z Eclipse nebo z příkazové řádky s odpovídajícími parametry (nezávisle na velikosti znaků): 
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 INSERT + XML soubor  

o Volání HTTP POST metody s testovací objednávkou v podobě XML souboru, pro 

vytvoření nové objednávky v systému. 

o Např: java –jar TestClient.jar insert C:\order.xml 

 

 CANCEL + číslo objednávky  

o Volání HTTP POST metody, která provede stornování objednávky pod zadaným číslem. 

o Např: java –jar TestClient.jar cancel 123 

       Testovací klient je k dispozici, v podobě spustitelného JAR souboru, na přiloženém médiu, včetně 

testovací objednávky ve formátu XML.  
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7. Závěr 

V rámci této diplomové práce se mi podařilo navrhnout, implementovat a otestovat informační 

systém pro podporu procesů v kalibrační laboratoři a integrovat jej s již existujícími systémy. 

Webová aplikace, zvaná LabIS, umožňuje zaměstnancům kalibrační laboratoře efektivně 

spravovat veškerá měřidla (ať už interní nebo externí) a etalony. Měřidlům lze libovolně přiřazovat 

etalony, pomocí kterých jsou měřidla kalibrována, u etalonů lze navíc vytvářet stromovou hierarchii na 

základě jejich typu. Informační systém navíc hlídá blížící se termíny kalibrací, dle uživatelského 

nastavení a na základě toho informuje přihlášeného uživatele o měřidlech, či etalonech, určených ke 

kalibraci. Navíc oznamuje uživateli informace o nových úkolech nebo objednávkách. Mezi další 

funkcionalitu patří možnost vytváření a přiřazování úkolů pracovníkům laboratoře s požadavky na 

kalibraci měřidel a sledování jejich aktuálního stavu. 

Součástí této práce je i naimplementované rohraní webové služby, založené na architektuře REST, 

které umožňuje účetnímu systému kalibrační laboratoře posílat informace o nových objednávkách, 

využitím HTTP protokolu. Účetní systém navíc může, u daných objednávek, zjišťovat jejich stav nebo 

je i případně na dálku stornovat. 

Informační systém LabIS je rovněž integrován s programem UniSave, pro převedení a zpracování 

hodnot z měřicích zařízení, se kterým sdílí společnou databázi. Nicméně zde není spojení těchto 

systému dotaženo k dokonalosti z důvodů, které jsem popsal v kapitole 5.5, a kde jsem rovněž navrhl 

kroky, týkající se implementace na straně programu UniSave, které je potřeba provést ke zlepšení 

jejich vzájemné spolupráce. 

Do budoucna by se dalo uvažovat o přidání funkcionality, která by uživateli umožnila vygenerovat 

kalibrační list z dostupných výsledků konkrétního měření v případě, že daný kalibrační list nebyl 

nalezen v databázi informačního systému. V současnosti je nutné kalibrační listy vytvářet ručně 

v programu UniSave.  

Dále by šlo rozšířít služby, spojené s hlídání termínů kalibrací, i pro zákazníky kalibrační 

laboratoře, které by aplikace mohla automaticky upozorňovat na blížící se termíny rozesíláním 

informačních emailů. 

Dimplomová práce mi dala možnost zopakovat si v praxi vývoj software prakticky ve všech fázích 

od specifikace požadavků, přes analýzu a návrh pomocí UML, až po implementaci a testování 

výsledné aplikace. Při implementaci jsem využil pár, pro mě předtím neznámých, frameworků, jako 

Apache Wicket a Jersey, které můžu nyní vřele doporučit pro jejich přímočarost, propracovanost a 

relativní jednoduchost použití.  

Webová aplikace je uložena na doprovodném médiu a lze ji spustit pomocí již vytvořených 

dávkových příkazů. 
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Příloha A 

Ukázka zdrojových kódů 

Konfigurační soubor hibernate.cfg.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC 

 "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 

 "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> 

<hibernate-configuration> 

   <session-factory> 

<property name="hibernate.connection.driver_class"> 

   com.mysql.jdbc.Driver 

</property> 

 <property name="hibernate.connection.url"> 

   jdbc:mysql://localhost/labis_unisave_db 

</property> 

 <property name="hibernate.connection.username">root</property> 

 <property name="hibernate.connection.password">333093</property> 

 <property name="hibernate.dialect"> 

   org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect 

</property> 

 <property name="hibernate.show_sql">true</property> 

 <property name="connection.characterEncoding">UTF-8</property> 

 <property name="hibernate.cache.provider_class"> 

   org.hibernate.cache.NoCacheProvider</property> 

 <property name="hibernate.current_session_context_class"> 

   Thread 

</property> 

 <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property> 

 

 <mapping resource="wicket/labis/model/User.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/Role.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/Settings.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/Task.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/TaskStatus.hbm.xml" /> 

<mapping resource="wicket/labis/model/Etalon.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/EtalonType.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/Meter.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/MeterType.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/MeterStatus.hbm.xml" /> 

<mapping resource="wicket/labis/model/Storage.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/Customer.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/Address.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/Order.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/OrderStatus.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/Calibration.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/Measurement.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/MeasurementEntry.hbm.xml" /> 

<mapping resource="wicket/labis/model/MeasurementReport.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/unit/UnitPrefix.hbm.xml" /> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/unit/UnitDescription.hbm.xml"/> 

 <mapping resource="wicket/labis/model/unit/Unit.hbm.xml" /> 

   </session-factory> 

</hibernate-configuration> 
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XML soubor pro vytvoření objednávky prostřednictvím webové služby: 

<order> 

  <orderNumber>123456789</orderNumber> 

  <orderDate>20110112</orderDate> 

  <customer> 

   <id>123</id> 

   <firstName>Klient</firstName> 

   <lastName>Test</lastName> 

   <companyName>Lab</companyName> 

   <email></email> 

   <phone>+420468568641</phone> 

   <street>Porubská</street> 

   <city>Ostrava</city> 

   <psc>70200</psc> 

   <country>Česká republika</country> 

  </customer> 

  <meters> 

    <meter> 

      <serialNumber>9684146165</serialNumber> 

      <name>Klientské měřidlo 1</name> 

      <productionDate>20081101</productionDate> 

      <purchaseDate>20081114</purchaseDate> 

      <meterType>1</meterType> 

      <meterStatus>1</meterStatus> 

    </meter> 

    <meter> 

      <serialNumber>1548979879</serialNumber> 

      <name>Klientské měřidlo 2</name> 

      <productionDate>20070102</productionDate> 

      <purchaseDate>20080203</purchaseDate> 

      <meterType>2</meterType> 

      <meterStatus>1</meterStatus> 

    </meter> 

    <meter> 

      <serialNumber>8731654654</serialNumber> 

      <name>Klientské měřidlo 3</name> 

      <productionDate>20090620</productionDate> 

      <purchaseDate>20101010</purchaseDate> 

      <meterType>3</meterType> 

      <meterStatus>1</meterStatus> 

    </meter> 

  </meters> 

</order> 
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Příloha B 

Obsah přiloženého média 

       Přiložené médium obsahuje: 

 Zdrojové kódy aplikace včetně souboru pom.xml, umožňující vytvořit pomocí Mavenu 

projekt do prostředí Eclipse, a také k vytvoření WAR souboru informačního systému. 

 Návrhy aplikace v UML. 

 Vygenerovaná JavaDoc dokumentace. 

 Textový soubor diplomové práce. 

 Uživatelská příručka. 

 WAR archiv se zkompilovanou aplikací, včetně všech knihoven, potřebných pro 

bezproblémový chod aplikace. 

 Skript pro vytvoření databáze. 

 Knihovny pro překlad a provoz aplikace. 

 Knihovna pro úpravu properties souborů. 

 Spustitelná verze IS LabIS. 

 Spustitelná verze testovacího klienta. 

       Podrobnější informace, ohledně přesného umístění jednotlivých částí projektu, naleznete 

v textovém souboru readme.txt na přiloženém médiu. 
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Příloha C 

Uživatelská příručka 

O programu 

       LabIS je webový informační systém, určený pro použití v kalibrační laboratoři. Umožňuje 

evidenci a správu uživatelů (zaměstnanců) kalibrační laboratoře a podporuje její workflow. Navíc 

obsahuje podporu v podobě komunikace s účetním systémem prostřednictvím naimplementované 

webové služby, a také s programem UniSave, se kterým sdílí data díky jednotné databázi. 

Instalace a spuštění 

 Soubor s aplikací (labis-1.0.war) je nutné nakopírovat do složky webových aplikací aplikačního 

serveru (kontejneru). 

 Na MySQL serveru je potřeba spustit skript (labis_unisave_db.sql) pro vytvoření databáze a 

nastavit přístupové parametry (případně změnit níže uvedené parametry v souboru 

hibernate.cfg.xml podle aktuálního nastavení):  

o Uživatelské jméno: root 

o Heslo: 333093 

 Aplikační server musí být spuštěn s administrátorskými právy. 

 Aplikace běží defaultně na adrese http://localhost:8080/labis-1.0. 
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Přihlášení 

       Po spuštění aplikace na adrese http://localhost:8080/labis-1.0, se zobrazí stránka pro přihlášení do 

systému. 

 

Obrázek 16: Přihlášení do systému  

       V levém horním okraji jsou odkazy pro změnu jazykové verze. K dispozici je v základu čeština a 

angličtina. 

  



67 
 

Administrátorská sekce 

       Po vložení přihlašovacích údajů a zaškrtnutí políčka „Přihlásit jako administrátor“ dojde, 

v případě, že má daný účet administrátorská práva, k přesměrování do administrátorské sekce 

aplikace. Zde je k dispozici správa uživatelů systému. 

1. Uživatelé 

Pod tímto odkazem je k dispozici správa všech uživatelů kalibrační laboratoře. 

1.1. Přehled uživatelů 

Záložka „Přehled uživatelů“ zobrazuje veškeré uživatele systému včetně jejich rolí. V LabIS 

existují 2 role, které lze uživatelům přidělit a to: pracovník nebo vedoucí. 

 

Obrázek 17: Přehled uživatelů  

Pomocí ikonky v podobě zelené tužky lze daného zaměstnance upravit, červené kolečko s křížkem 

slouží k vymazání uživatele.  
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1.2. Vytvořit uživatele 

Pomocí záložky „Vytvořit uživatele“ lze do systému přidat nové uživatele. Pole označená 

oranžovou hvězdičkou jsou povinná a je tedy nutné je vyplnit. 

 

Obrázek 18: Vytvoření uživatele  

      Přihlašovací jméno uživatele je automaticky generováno ze jména a příjmení ve formátu 5+3 

(prvních pět znaků příjmení, následovaných třemi znaky jména).  

1.3. Zobrazení / editace uživatele 

Informace o uživateli je možno upravit na níže zobrazené stránce. 

 

Obrázek 19: Zobrazení / editace uživatele  

Při změně jména nebo příjmení je vygenerován odpovídající login, zaškrtnutím pole 

„Administrátor“ lze danému uživateli přidělit administrátorská práva.   
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Sekce pracovníka 

       Pokud při přihlašování není zaškrtnuté políčko „Přihlásit jako administrátor“, systém přesměruje 

uživatele na základní stránku aplikace a zobrazí mu obsah podle jeho autorizace, tedy dle uživatelovy 

role (pracovník vs. vedoucí). V této části budou popsány dostupné možnosti pro uživatele s autorizací 

pracovníka. 

1. Aktuality 

       Základní stránkou je stránka s informacemi o aktualitách, vztahující se k aktuálně přihlášenému 

uživateli. 

 

Obrázek 20: Aktuality z pohledu pracovníka 

       V sekci pracovníka je na stránce aktualit zobrazena pouze informace o nových úkolech, které byly 

přihlášenému uživateli přiřazeny.  



70 
 

2. Měřidla 

Po kliknutí na daný odkaz, se zobrazí záložky pro správu měřidel, dle uživatelovy autorizace. 

2.1. Přidat měřidlo 

Měřidla lze do systému přidávat kliknutím na záložku „Přidat měřidlo“. 

 

Obrázek 21: Přidání měřidla  

Zde je k dispozici formulář s mnoha informacemi o novém měřidlu. Povinné údaje jsou opět 

označeny oranžovou hvězdičkou.  

Pro vkládání údajů, vztahující se k datům, lze využít červenobílé ikonky, která zobrazí separátní 

okno pro jednoduché vložení data pomocí kalendáře. Data lze vkládat i ručně, nicméně hrozí zde 

možnost zadání data v nesprávném formátu.  

Stisknutím tlačítka „Uložit“ se vytvoří nový záznam o daném měřidle. Pokud je některá povinná 

hodnota prázdná, nebo je například zadané datum v nesprávném formátu, je o tom uživatel informován 

odpovídající chybovou hláškou. 

2.2. Interní měřidla 

Informace o všech měřidlech, vlastněných kalibrační laboratoří, jsou zobrazeny v záložce interní 

měřidla s možností vyhledávání na základě určitých kritérií. 
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Obrázek 22: Interní měřidla 

Na této stránce může uživatel vyhledávat interní měřidla v systému, a pomocí ikonek upravovat 

nebo mazat daná měřidla. 

2.2.1. Zobrazení / editace měřidla 

Po vybrání konkrétního měřidla, kliknutím na ikonku zelené tužky, je uživatel přesměrován na 

stránku, sloužící k zobrazení a úpravě informací o daném měřidle. 

 

Obrázek 23: Zobrazení / editace interního měřidla 
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Na této stránce může pracovník kalibrační laboratoře libovolně měnit atributy daného měřidla a 

tyto změny potvrdit tlačítkem „Uložit“. Kromě informací o měřidle jsou k dispozici 2 nové záložky 

pro zobrazení etalonů a informacích o měření.  

2.2.2. Etalony 

Každé měřidlo může být svázáno s několika etalony, které se používájí při kalibraci daného 

měřidla. 

 

Obrázek 24: Etalony 

Na výše zobrazené stránce může uživatel jednoduše přidávat etalony danému měřidlu a pomocí 

ikonky červeného kolečka je zase odebírat. Kliknutím na zelenou ikonku je uživatel přesměrován na 

stránku s informacemi o daném etalonu. 

2.2.3. Měření 

Informace o jednotlivých měřeních (kalibracích) daného měřidla jsou zobrazeny na níže zobrazené 

stránce. 

 

Obrázek 25: Seznam měření 
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Na této stránce jsou v tabulce zobrazena veškerá měření s informacemi o datu kalibrace a 

pracovníkovi, který danou kalibraci provedl. Kliknutím na ikonku zelené tužky si může uživatel 

zobrazit stránku s výsledky daného měření, včetně možnosti zobrazení kalibračního listu, pokud je k 

dispozici. 

2.2.3.1. Výsledek měření 

Na dané stránce je zobrazena tabulka, obsahující naměřené hodnoty spolu s informacemi o 

uživateli, který danou kalibraci provedl, včetně data kalibrace. 

 

Obrázek 26: Výsledek měření 

Pokud je v databázi uložen i protokol o kalibraci, je dostupný odkaz na jeho zobrazení. Jinak je 

uživateli zobrazena hláška, že není daný kalibrační list k dispozici. Za tyto informace (ohledně měření 

a kalibračních listů) je zodpovědný program UniSave, který není ve své aktuální verzi na tuto 

funkcionalitu připraven. Uživateli je tedy momentálně zobrazena stránka s informacemi, že údaje 

bohužel nejsou dostupné. Výše zmíněné hodnoty byly jen pro ukázku ručně vloženy do databáze. 
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3. Etalony 

Po kliknutí na daný odkaz, se zobrazí záložky pro správu etalonů kalibrační laboratoře. 

3.1. Přidat etalon 

 

Obrázek 27: Přidání etalonu 

Na výše zobrazené stránce může uživatel vytvářet etalony podobným způsobem, jako v případě 

vytváření měřidel. 

3.2. Přehled etalonů 

Seznam všech etalonů v systému je k dispozici na níže zobrazené stránce. 

 

Obrázek 28: Seznam etalonů 

Zde je opět možno vyhledávat etalony na základě určitých kritérií.  
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3.2.1. Zobrazení / editace etalonu 

Detaily o vybraném etalonu jsou k dispozici na níže zobrazené stránce. 

 

Obrázek 29: Zobrazení / editace etalonu 

Zde je opět možno libovolně měnit údaje o daném etalonu. 

3.2.2. Hierarchie etalonu 

Etalony lze skládat do určité hierarchické (stromové) struktury, dle typu etalonu. 

 

Obrázek 30: Hierarchie etalonu 
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Etalony mohou být tří typů: hlavní, pomocný a pracovní etalon. Navíc platí, že každý etalon může 

mít maximálně jednoho předka a více potomků, které lze nastavovat odpovídajícími tlačítky a rušit 

ikonkou červeného kolečka. Ikonka zelené tužky uživatele přesměruje na informační stránku pro daný 

etalon. 

Výše popsané kapitoly, týkající se etalonů a jejich správy, jsou nezávislé na uživatelově autorizaci 

a jsou tedy stejné i pro vedoucího kalibrační laboratoře. Proto již nebudou v následující sekci, 

věnované vedoucímu, dále popsány, i když je má vedoucí rovněž k dispozici.  

4. Úkoly 

Po kliknutí na daný odkaz, se zobrazí záložky, sloužící pro správu úkolů v systému. 

4.1. Vytvořit úkol 

Pracovník laboratoře má právo vytvářet úkoly, nikoliv však úkoly týkající se kalibrací (ať už 

interních, nebo externích měřidel).  

 

Obrázek 31: Vytvoření úkolu 

  Úkoly může přiřazovat komukoliv, včetně sebe, což může sloužit např. jako upomínka. Povinná 

položka je zde název (titulek) úkolu a osoba, které je daný úkol určen. Datum zahajení je automaticky 

nastaven na aktuální den, ale může být libovolně změněn. Zadavatel úkolu je rovněž předvyplněn a 

koresponduje s aktuálně přihlášeným uživatelem. Po úspěšném vytvoření úkolu je uživatel 

přesměrován na záložku „Přehled úkolů“. 
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4.2. Přehled úkolů 

Tato záložka zobrazuje všechny úkoly v IS. 

 

Obrázek 32: Přehled úkolů 

        Ikonka v podobě zelené tužky opět slouží k zobrazení daného úkolu, červeným kolečkem lze 

daný úkol vymazat. Nicméně daný úkol může vymazat pouze a jenom zadavatel tohoto úkolu. Pokud 

se o to pokusí jiná osoba, je zobrazena chybová hláška. 

4.2.1. Zobrazení / editace úkolu 

Tato záložka zobrazuje informace o aktuálně zvoleném úkolu. 

 

Obrázek 33: Zobrazení / editace úkolu 
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       Uživatel, kterému byl úkol přiřazen, má možnost měnit pouze stav úkolu. Nicméně, pokud se 

jedná o úkol spojený s požadavkem na kalibraci (viz obrázek 33), je pro každé měřidlo určeno pole 

pro vyplnění data kalibrace daného měřidla pracovníkem laboratoře. Pokud tedy uživatel daná měřidla 

zkalibroval, vloží odpovídající data kalibrací a nastaví stav úkolu na „Hotový“. Pokud uživatel tento 

stav nastaví bez předchozího vyplnění data kalibrace, uložení neproběhne a je zobrazena chybová 

hláška.  

       Po uložení informací o kalibracích, systém zaktualizuje daná měřidla a to tak, že pro každé 

měřidlo vypočítá (na základě jeho periody kalibrace) datum vypršení kalibrace a vytvoří nový záznam 

o měření, který je k dispozici pro každé měřidlo pod záložkou „Měření“. 

       Uživatel, který naopak úkol zadal má kontrolu nad všemi položkami a může je tedy libovolně 

měnit, případně kontrolovat průběžný stav daného úkolu. Pracovník totiž může zadávat data kalibrací 

postupně a tyto změny ukládat, pokud nastaví stav úkolu na „Rozpracovaný“. 

4.3. Moje úkoly 

Jedná se pouze o pomocnou záložku, která zobrazuje úkoly, přiřazené aktuálně přihlášenému 

uživateli a je defakto totožná se záložkou „Přehled úkolů“. Tuto záložku má k dispozici jak pracovník, 

tak i vedoucí kalibrační laboratoře. 
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Sekce vedoucího 

       Vedoucí má navíc mimo jiné k dispozici správu objednávek a možnost nastavení oznámení. 

1. Aktuality 

       Na stránce aktualit se zobrazuje kromě úkolů také informace o nových objednávkách, měřidlech a 

etalonech, které se nachází před vypršením kalibrace. 

 

Obrázek 34: Aktuality z pohledu vedoucího 

V případě, že v systému existují měřidla s prošlou kalibrací, je toto zobrazeno červenou barvou. 

To samé platí i v případě etalonů. 

2. Objednávky 

Pod tímto odkazem má vedoucí k dispozici správu všech objednávek v systému. 

2.1. Přehled objednávek 

 

Obrázek 35: Přehled objednávek 
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Tato stránka obsahuje informace o všech objednávkách v systému s možností vyhledávat 

objednávky na základě určitých kritérií. 

2.1.1. Objednávka 

V této záložce jsou zobrazeny základní informace o zvolené objednávce. Tyto informace nelze 

přímo změnit. Jediné, co se během procesu zpracování objednávky bude měnit, je její stav. 

 

Obrázek 36: Informace o objednávce 

Tlačítkem „Zpracovat“ se odstartuje zpracování dané objednávky přesměrováním na stránku pro 

vytvoření úkolu, kde již bude přednastaven název úkolu a v popisu bude seznam měřidel, určených ke 

kalibraci (měřidel, které jsou v záložce „Měřidla“ pro danou objednávku). Po vytvoření úkolu se 

tlačítko stává neaktivním (tedy nelze již znovu danou objednávku zpracovat). 

Tlačítko „Zrušit“ slouží pro návrat zpět na seznam objednávek. 

2.1.2. Zákazník 

V záložce „Zákazník” jsou zobrazeny informace (opět bez možnosti změny) o zákazníkovi, který 

si kalibraci objednal. 

 

Obrázek 37: Informace o zákazníkovi  
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2.1.3. Měřidla 

Tato záložka zobrazuje seznam všech externích (zákaznických) měřidel určených ke kalibraci. 

Sloupec „Datum kalibrace“ je na počátku (objednávka ve stavu přijata) pro všechna měřidla prázdný. 

Hodnoty pro tento sloupec nastaví pracovník po skončení kalibrací a vyplněním těchto dat ve 

formuláři pro úpravu daného úkolu (viz Zobrazení / editace úkolu). Vedoucí laboratoře tedy může 

průběžně sledovat, které měřidlo bylo kdy kalibrováno a kolik jich ještě zbývá kalibrovat. 

 

Obrázek 38: Informace o měřidlech určených ke kalibraci 

  Navíc je u každého měřidla informace o naskladnění, tedy zda je již dané zákaznické měřidlo k 

dispozici nebo ne. Stav naskladnění je možno nastavit na kartě s informacemi o daném externím 

(zákaznickém) měřidle. 

3. Měřidla 

Po kliknutí na daný odkaz, se zobrazí záložky pro správu všech měřidel (interních i externích). 

3.1. Interní měřidla 

Správa interních měřidel je prakticky totožná, jen s jedním podstatným rozdílem, a to na záložce 

zobrazující informace o daném měřidle. 

3.1.1. Zobrazení / editace interního měřidla 

Na této stránce má vedoucí navíc k dispozici odkaz „Kalibrovat“, pro kalibraci daného měřidla. 

Akce je spojena s vytvořením nového úkolu a přiřazením tohoto úkolu některému z pracovníků 

kalibrační laboratoře, který bude mít kalibraci daného měřidla na starosti. 

Zbylé záložky, týkající se interních měřidel, jsou totožné s těmi, které již byly popsány v sekci 

pro pracovníka, v podkapitole 2.2. 
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Obrázek 39: Informace o interním měřidle 

3.2. Externí měřidla 

Správu externích (zákaznických) měřidel má k dispozici pouze vedoucí laboratoře.  

 

Obrázek 40: Externí měřidla 

3.2.1. Zobrazení / editace externího měřidla 

Jedná se o prakticky totožnou stránku, jako v případě interních měřidle, jen s rozdílem, že 

obsahuje informaci o zákazníkovi, který dané měřidlo vlastní, a neobsahuje odkaz pro kalibraci 
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měřidla. Kalibrace externích měřidel je řízena přes objednávky. Na této stránce lze také nastavovat již 

zmíněnou informaci o naskladnění. 

 

Obrázek 41: Informace o externím měřidle 

4. Úkoly 

Pod tímto odkazem je, stejně jako pro pracovníky kalibrační laboratoře, k dispozici správa úkolů 

v systému. 

4.1. Vytvoření úkolu 

Vedoucí kalibrační laboratoře má možnost, oproti pracovníkovi, vytvářet úkoly, týkající se 

kalibrací měřidel. 

Nový úkol, pro kalibraci interního měřidla, se provádí kliknutím na odkaz „Kalibrovat“ 

(neviditelný pro pracovníka) na stránce s informacemi o daném měřidle (viz. podkapitola 3.1.1). 

Interní měřidla a úkoly jsou v poměru 1:1, tedy nelze vytvořit úkol pro kalibraci více interních měřidel 

najednou. 

To lze pouze u externích (zákaznických) měřidel, jejichž úkol se předvytváří kliknutím na tlačítko 

pro zpracování objednávky. 

4.2. Přehled úkolů 

Viz. přehled úkolů v sekci pracovníka v podkapitole 4.2. 
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4.2.1. Zobrazení / editace úkolu 

Vedoucí nemá žádná práva navíc, co se zobrazení a editace úkol týče. Možnosti úprav jsou 

určeny pouze v závislosti na tom, kdo daný úkol vytvořil a komu je určen (viz. Zobrazení / editace 

úkolů v sekci pracovníka v podkapitole 4.2.1). 

5. Nastavení 

Vedoucí laboratoře si může v nastavení učit časové rozmezí, ve kterém bude systém hlídat data 

kalibrací všech měřidel a etalonů, a v případě blížícího se termínu kalibrace toto oznámí na stránce 

aktualit. 

 

Obrázek 42: Nastavení 

 


