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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zjištění aktuálních potřeb firmy na informační systém pro servis 

mobilních telefonů, zjistit poţadavky na změnu původního řešení a vypracovat nové řešení pomocí 

moderních technologií včetně porovnání dvou řešení fotoarchívu a následná implementace 

vhodnějšího řešení.  

Diplomová práce Vás nejprve obeznámí s analýzou činnosti firmy, pro kterou je informační 

systém navrhován. Další kapitola uvádí specifické poţadavky firmy na informační systém, kde jsou 

popsány poţadavky stávajícího informačního systému, nové poţadavky na informační systém a funkce 

informačního systému. Třetí kapitola analyzuje informační systém, kde je uvedena datová analýza, 

funkční analýza a UseCase diagramy. Další část práce obsahuje vlastní popis implementace. Závěr 

je věnován testování ukládacích metod obrázků do databáze a výběru vhodnější varianty 

pro implementaci do informačního systému.  

Klíčová slova 

Informační systém, ASP.NET, MSSQL, HTML, CSS, databáze, BLOB, souborový systém. 

Abstrakt 

Aim of the graduation thesis is findings of the actual occasions of the company on system 

information for mobile phone service, findings of the request on alternation original solvent and work 

up a new resolution by the aid of modern technology including comparing two solvent photoarchives 

and resulting implementation preferable resolution.  

The graduation thesis at first inform about activities of the company by analysis, for that 

information system is suggested. The second section is concerned with unique requirements the 

company on the information system, where are describes request existing information system, new 

requirement of information system and function of the information system. The third part of the 

section analyses the information system where is mentioned data analyses, function analyses and 

UseCase diagram. Next part of the thesis includes description of implementation. Conclusion of the 

graduation thesis is attended testing method storage of pictures into the database and selection 

preferable alternate for implementation to the information system.  

Keywords 

Information system, ASP.NET, MSSQL, HTML, CSS, database, BLOB, setting system. 

 

 

 

 

 



Seznam použitých symbolů a zkratek  

BLOB   Binary lagre objekt 

PHP   Profesional Home Pages 

MySQL  My Structured Query Language 

MSSQL  Microsoft Structured Query Language 

IS   Informační systém 

CSS   Cascading Style Sheets 

PC   Personal Computer 

E-R   Entity Relationship 

DFD   Data Flow Diagram 

IMEI   International Mobile Equipment Identity 

UC   Use Case (případ uţití) 

FTP   File transfer protocol 

CPU   Central Processing Unit 

HW   Hardware 

SW   Software 

RAM   Random-access memory 

FS   Filesystém 

px   pixel  

HTML   Hyper Text Markup Language    

COM   Component Object Model    

SMTP   Simple Mail Transfer Protocol 
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1 Úvod 

V současné době informační a komunikační technologie nacházejí široké uplatnění ve všech 

odvětvích, kde podporují všechny podnikové procesy, komunikaci mezi podnikem a jeho dodavateli, 

zákazníky a také komunikaci mezi podnikem a státními institucemi. Dále tyto technologie stimulují 

růst, podněcují podniky k investicím do inovací a mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti. 

Pomocí informačních technologií se také vytvářejí virtuální komunity, které jsou základem 

pro elektronické podnikání a obchodování.   

Pomocí vyuţití moderních informačních systémů mohou podniky zefektivnit např. vnitřní 

chod podniku (řízení výroby, řízení zakázek, řízení podnikových zdrojů, aj.) a vnější vztahy podniku 

(se zákazníky, s dodavateli, s veřejnou správou, apod.).  

Výhodou kaţdého informačního systému je rychlost zpracování dat, přehlednost, snadná 

dostupnost informací a moţnost elektronické archivace dat. Na trhu jiţ existuje mnoţství 

softwarových aplikací, které mají široký, mnohdy univerzální charakter, coţ většinou nevyhovuje 

poţadavkům firmy. 

Cílem diplomové práce je zjištění aktuálních potřeb firmy na informační systém pro servis 

mobilních telefonů, zjistit poţadavky na změnu původního řešení a vypracovat nové řešení pomocí 

moderních technologií včetně porovnání dvou řešení fotoarchívu a následná implementace 

vhodnějšího řešení.  

Firma v počátku svého působení měla informační systém zaloţený na papírové evidenci 

a skladových kartách, coţ neodpovídalo současným potřebám firmy. Tuto skutečnost nahradil stávající 

informační systém zaloţený na PHP, MySQL. Ne zcela vhodné řešení rozšiřitelnosti starého systému 

vedlo ke změně na modernější technologii informačního systému. Firma poţadovala rozšíření systému 

např. o ukládání obrázků, přímému přístupu zákazníka do systému apod.  

Diplomová práce navazuje na analýzu předchozího systému, která byla mnou definována 

v bakalářské práci.   

Diplomová práce je rozdělena do pěti samostatných kapitol. První kapitola je zaměřena 

na analýzu činnosti firmy, pro kterou je informační systém navrhován. Další kapitola uvádí specifické 

poţadavky firmy na informační systém, kde jsou popsány poţadavky stávajícího informačního 

systému, nové poţadavky na informační systém a funkce informačního systému. Třetí kapitola 

analyzuje informační systém, kde je uvedena datová analýza, funkční analýza a UseCase diagramy. 

Další část práce obsahuje vlastní popis implementace. Závěr je věnován testování ukládacích metod 

obrázků do databáze a výběru vhodnější varianty pro implementaci do informačního systému.  
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2 Analýza stávajícího chodu firmy  

Mezi hlavní činnosti firmy patří oprava a servis mobilních telefonů, včetně prodeje náhradních 

dílů výhradně spojených s opravou. Společnost je strukturována do třech oddělení. Jedná se o 

příjmové a servisní oddělení, které tvoří převáţnou část firmy. Zbývající oddělení tvoří managament a 

logistika firmy. Nutno podotknout, ţe součástí firmy je také elektronický vedený sklad náhradních 

dílů, za který odpovídá vedoucí oddělení.  

2.1 Obecná charakteristika systému opravy 

Zákazník se s poruchou mobilního telefonu dostaví na přijímací oddělení firmy, kde přijímací 

technik vyplní nezbytné údaje o zákazníkovi (jméno, příjmení, bydliště, email, telefon), mobilním 

telefonu (značka, typ, sériové číslo, bezpečností kód aj.), příslušenství a závadě. Poté provede vizuální 

kontrolu mobilního telefonu a také sjedná se zákazníkem předběţnou cenu, kterou zákazník akceptuje. 

V případě navýšení předběţné ceny, musí být zákazník informován.  

Zákazník má moţnost vyuţít sluţby zapůjčení mobilního telefonu za poplatek. Oprava 

mobilního telefonu je provedena do tří aţ čtyř dnů nebo je moţné za expresní příplatek provést opravu 

do jedné hodiny nebo do 24 hodin. Zákazník je také informován přijímacím technikem o nutnosti 

uhradit částku i v případě, ţe mobilní telefon nelze opravit a to za zjištění stavu.   

Poté je vydán zákazníkovi zakázkový list, který je nezbytným dokladem pro vyzvednutí 

opraveného mobilního telefonu. Podpisem smlouvy o provedení opravy objednatel potvrzuje, 

ţe se podrobně seznámil s reklamačním řádem firmy a ţe s ním bez výhrad souhlasí. Servis neručí 

za data uloţená v opravovaném přístroji. Při aktualizaci firmware bude obnovena výrobní jazyková 

verze včetně nastavení operátora. Reklamace bude zamítnuta v případě nálezu mechanického 

poškození, vniknutí kapaliny, oxidace nebo jiného porušení záručních podmínek uvedených 

v záručním listu přístroje. U mobilních telefonů, s platným záručním listem, bude záruční diagnostika 

provedena bezplatně. V případě závaţného poškození můţe být přístroj po zásahu technika zcela 

nefunkční, bez moţnosti uvedení do původního stavu, s čímţ byl objednatel seznámen a je si tohoto 

rizika vědom. 

Tato nově zadána zakázka se uloţí do antistatického sáčku a putuje na servisní oddělení. 

Servisní technik tuto zakázku fyzicky přijme a zadá číslo zakázky do počítače. Zkontroluje správnost 

všech údajů v zakázkovém listě a zahájí opravu dle technických předpisů výrobce.  

Servisní technik nejprve ověří průkaznost závady, poté následuje demontáţ přístroje. 

V určitých případech (oxidace, mechanické poškození) dojde k potřebě nascanovat mobilní telefon, 

coţ následně slouţí k prokázání závady. Poté vymění příslušný náhradní díl, který je odebrán 

ze skladu náhradních dílů. Cena náhradních dílů je následně připočtena k ceně opravy. Dále servisní 

technik odzkouší základní funkce mobilní telefonu, uskuteční hovor, ukončí zakázku a odešle telefon 

zpět na příjmové oddělení, kde setrvá, do doby, neţ si ho zákazník vyzvedne.  

Po předloţení zakázkového listu zákazníkem a odzkoušení funkcí přístroje se tiskne příjmový 

pokladní doklad. V příjmovém pokladním dokladu jsou uvedeny jak údaje o zhotoviteli zakázky 

(adresa firmy), tak údaje o objednateli (zákazníkovi). Dále jsou zde uvedeny informace o mobilním 

telefonu, závadě, opravě a celkovém vyúčtovaní zakázky, včetně práce, která byla vykonána 
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na zakázce, a také včetně náhradních dílů. Tento příjmový pokladní doklad zákazník podepíše 

a je následně firmou archivován.  

2.2 Aktéři informačního systému 

Mezi aktéry informačního systému patří:  

 Zákazník 

Má přístup k nahlíţení do systému a to pouze v podobě sledování stavu zakázky.  

 Přijímací technik 

Je odpovědný za přijímání, vyřizování a výdeji všech zakázek od zákazníků. Identifikuje 

klíčové body zakázky a nabídne cenovou kalkulaci. Také zadává informace o zákazníkovi 

do systému a převádí zakázky do stavu vydaná.  

 Servisní technik 

Mezi činnosti jeho práce patří zajištění servisní činnosti v souladu s pracovními postupy 

daného výrobce mobilních telefonů, provádění montáţe na antistatickém pracovišti 

a softwarového upgrade. K zakázce přidává typ opravy, slovní popis opravy a také vyměněný 

náhradní díl ze skladu. Stanovuje cenu opravy dle číselníku oprav, převádí zakázky do stavu 

opravena a o své práci vede příslušnou dokumentaci. 

 Vedoucí 

Vedoucí servisu má na starost samostatné vedení servisu. Vede kolektiv techniků a zajišťuje 

odbornou způsobilost techniků, kteří provádějí servisní zásahy. Vytváří plán těchto servisních 

zásahů, spolupracuje s obchodními zástupci, komunikuje se zákazníky či dodavateli. Jako 

jediný můţe spravovat uţivatelské účty a měnit údaje o zaměstnancích, můţe editovat poloţky 

faktur, včetně jejich stornování. Dále můţe stornovat zakázky včetně zakázkových listů. Jako 

jediný má oprávnění k naskladňování náhradních dílů do skladu a zastává funkci 

administrátora IS. 
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Okolí informačního systému  

 

 

Obr. 1 Okolí informačního systému 
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3 Specifikace požadavků 

Cílem informačního systému je vytvořit takový systém, který má slouţit nejen pro chod celé 

firmy, ale také pro zákazníky, a to z hlediska informovanosti zakázky. Informační systém firmy 

by měl zejména zlepšit sluţby v rychlosti, komunikaci se zákazníkem a zefektivnit práci všech 

zaměstnanců.   

3.1 Požadavky stávajícího informačního systému  

1. IS by měl obsahovat informace o jednotlivých mobilních telefonech. 

2. IS musí spravovat jednotlivé zakázky a být propojen se skladem. 

3. IS musí umoţnit snadné vyhledávání v evidenci jak zákazníků, tak i zakázek. 

4. Zadavatel klade velký důraz na jednoduchost, přehlednost a nenáročnost systémů 

na obsluhu. 

5. IS by měl běţet na interním, nebo na webovém serveru. 

6. IS by měl upozorňovat na podlimitní stav skladu. 

7. Zadavatel poţaduje, aby IS umoţnil zobrazit denní trţbu. 

8. Kaţdý mobilní telefon je veden jako samostatná zakázka. 

9. IS by měl umoţnit tisk jak zakázkového listu, tak i faktur. 

10. IS by měl umoţnit přístup jednotlivým uţivatelům pomocí jména a hesla. 

11. Nejsou poţadavky na metodiku řešení ani implementační prostředí. Provozování 

na PC pod operačním systémem Windows XP, bez nutnosti kupovat nový software, firma 

má dispozici MS Office. 

3.2 Nové požadavky na informační systém  

1. IS by měl být navrţen pro snadnou rozšiřitelnost do budoucna.  

2. IS musí ukládat skenované obrázky do databáze.  

3. Zákazník by měl mít pouze přístup do systému ke sledování stavu zakázky na základě 

čísla zakázky. 

4. IS by měl umoţnit statistické výpisy pro management firmy.   

5. IS musí reagovat na záruční opravy.  

6. IS by měl obsahovat funkci expresní příplatek.  
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3.3 Funkce informačního systému 

Funkce Úroveň Aktér 

Přihlášení uţivatele Podfunkce Uţivatel  

Vytvoření nového zaměstnance Uţivatelský cíl Vedoucí 

Výpis seznamu zaměstnanců Uţivatelský cíl Vedoucí 

Editace zaměstnance Uţivatelský cíl Vedoucí 

Propuštění zaměstnance Uţivatelský cíl Vedoucí 

Znovu přijetí zaměstnance Uţivatelský cíl Vedoucí 

Vytvoření nového zákazníka Uţivatelský cíl Přijímací technik 

Výpis seznamu zákazníků Uţivatelský cíl Uţivatel 

Editace zákazníka Uţivatelský cíl Přijímací technik, vedoucí 

Smazání zákazníka Uţivatelský cíl Vedoucí 

Informace o zákazníkovi Uţivatelský cíl Uţivatel 

Vytvoření nové značky mobilního telefonu Uţivatelský cíl Vedoucí 

Výpis seznamu značek mobilních telefonů Uţivatelský cíl Uţivatel 

Editace značky mobilního telefonu Uţivatelský cíl Vedoucí 

Smazání značky mobilního telefonu Uţivatelský cíl Vedoucí 

Informace o značce mobilního telefonu Uţivatelský cíl Uţivatel 

Vytvoření nového typu mobilního telefonu Uţivatelský cíl Uţivatel 

Výpis seznamu typů mobilních telefonů Uţivatelský cíl Uţivatel 

Editace typu mobilního telefonu Uţivatelský cíl Vedoucí 

Smazání typu mobilního telefonu Uţivatelský cíl Vedoucí 

Informace o typu mobilního telefonu Uţivatelský cíl Uţivatel 

Vytvoření nového typu opravy Uţivatelský cíl Vedoucí 

Výpis seznamu typů oprav mobilních telefonů Uţivatelský cíl Uţivatel 

Editace typu opravy mobilních telefonů Uţivatelský cíl Vedoucí 

Smazání typu opravy mobilních telefonů Uţivatelský cíl Vedoucí 

Informace o typu opravy mobilních telefonů Uţivatelský cíl Uţivatel 

Tab. 1 Funkce informačního systému 

- Uţivatel systému je přijímací technik, servisní technik a vedoucí  
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4 Analýza systému 

4.1 Datová analýza 

Nejdůleţitější částí návrhu databázového systému je volba vhodného uloţení dat, definice 

tabulek a jejich poloţek včetně definice vazebních vztahů mezi nimi. Proces jejich návrhu označujeme 

pojmem datová analýza. Jedním z prostředků datové analýzy jsou vazby a objekty, které jsou uvedeny 

v části zvané lineární zápis. Atributy objektů, které sledujeme, jsou uvedeny v závorkách. Pro lepší 

představu povinností a vzájemných vztahů slouţí tzv. E-R Diagram. Více informací viz [3]. 

4.1.1 Lineární zápis typů entit a vazeb 

Lineární zápis typů entit: 

Mobil    (id_mobilu, id_typ_mt) 

Oprava (id _opravy, id_zamestnance, datum_opravy, cena_opravy, popis_opravy,   

id_zakazky, nazev_prace, cena_prace, nazev_vedl_nak, cena_vedl_nak) 

Picture (id_picture, id_opravy, data, cesta, typ_picture) 

Pouzite_soucastky  (id_opravy, id_skl_soucastky)  

Ppd    (id_zakazky, id_zamestnance, datum, popis_ppd) 

Reference   (id_typ_mt, id_skl_karty) 

Roles    (RoleName) 

Skl_karta  (id_skl_karty, id_typ_soucastky, limitni_stav, ean, umístěni, id_typ_mt, 

popis_skl_karty) 

Skl_soucastka (id_skl_soucastky, id_skl_karty, cena_nakupni, cena_prodejni, 

popis_skl_soucastky, pouzita) 

Typ_mt   (id_typ_mt, nazev_tp, popis_typ_mt, id_znacka_mt) 

Typ_opravy   (id_typ_opravy, nazev_typ_opravy, cena_typ_opravy, popis_typ_opravy) 

Typ_soucastky  (id_typ_soucastky, nazev_so, popis_typ_soucastky) 

Users  (id_zamestnance, heslo, jmeno, prijmeni, ulice, mesto, psc, telefon, email, rc, 

cop_zam, id_typ_role, platny_zam) 

UsersInRoles (HashId, UserName, RoleName) 

Users_Info (UserId, jmeno, prijmeni, ulice, město, psc, telefon) 

Zakazka (id_zakazky, id_zamestnance, datum, id_zakaznika, id_mobilu, storno, 

pred_cena, zavada, zavada, stav_telefonu, inter_pozn, sit, bezp_kod, 

transceiver, baterie, nabíječka, sim, zarucni_list, antena, klip, jiné, stav) 

Zakaznik   (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, mesto, psc, telefon, email, cop_zak) 

Zak_list   (id_zakazky, id_zamestnance, popis_zak_list) 

Znacka_mt   (id_znacka_mt, nazev_zn, popis_zn_mt) 
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Lineární zápis typů vazby:  

JE     (MOBIL, TYP_MT)      N:1 

JE TYPU    (SKL_KARTA, TYP_SOUCASTKY)   N:1 

MA1     (ZAKAZNIK, ZAKAZKA)    1:N 

MA2     (OPRAVA, TYP_OPRAVY)    N:1 

MA3     (USERS, USERSINROLES)    1:N 

MA4    (TYP_MT, ZNACKA_MT)    N:1 

MA5    (OPRAVA, PICTURE)      N:1 

MA6    (USERSINROLES, ROLES)     N:1 

MA7    (USERS, USERS_INFO)     1:1 

MÁ REFERENCI 1   (TYP_MT, REFERENCE)    1:M 

MÁ REFERENCI 2   (REFERENCE, SKL_KARTA)    N:1 

OBSAHUJE1    (ZAKAZKA, OPRAVA)    1:1  

OBSAHUJE2    (ZAKAZKA, PPD)     1:1 

OBSAHUJE3    (ZAKAZKA, ZAK_LIST)    1:1 

OBSAHUJE4    (SKL_SOUCASTKA, SKL_KARTA)   N:1 

PROVEDL    (OPRAVA, USERS)     N:1 

PRIDA    (USERS, SKL_SOUCASTKA)    1:N 

SE SKLADA    (MOBIL, ZAKAZKA)     1:N 

VYSTAVIL1    (ZAK_LIST, USERS)     N:1 

VYSTAVIL2    (PPD, USERS)      N:1 

VYUZIVA1    (OPRAVA, POUZITE_SOUCASTKY)   1:M 

VYUZIVA2    (POUZITE_SOUCASTKY, SKL_SOUCASTKA) N:1 

ZALOZIL    (ZAKAZKA, USERS)     N:1  

 

Zápis proveden podle notace pouţité ve skriptech viz [3]. 
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4.1.2 E-R Diagram  

 

Obr. 2 Entitně relační diagram 

4.1.3 Datový slovník 

Datový slovník zahrnuje seznam všech datových objektů v databázi, jména a popis všech 

atributů včetně popisu jednotlivých vlastností atributů a údaje o integritních omezeních. Jinými slovy 

datový slovník obsahuje všechny komponenty nutné pro přesnou specifikaci dat.  
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Pouzite_souc

astky 

   Zakazka 

  Zakaznik 

Skl_soucastka 

Mobil 

Znacka_mt 

  Typ_mt 

Users 
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N 
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MA6 
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Entitní typ Znacka_mt - číselník značek mobilních telefonů 

Název Dat.Typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_znacka_mt Int 3 PK N A 
Primární klíč 

tabulky/autoincrement 

nazev_zn Varchar 30 N N N Značka mobilního telefonu 

popis_zn_mt Varchar 50 N A N Popis značky mobilního telefonu 

Tab. 2 Značka mobilního telefonu 

 

Entitní typ Zakaznik - slouţí pro uchovávání informací o zákaznících 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_zakaznika Int 6 PK N A 
Primární klíč 

tabulky/autoincrement 

jmeno Varchar 30 N N N Jméno zákazníka 

prijmeni Varchar 30 N N N Příjmení zákazníka 

ulice Varchar 50 N A N Ulice a číslo 

město Varchar 20 N A N Město 

psc Int 5 N A N Poštovní směrovací číslo 

telefon Int 9 N A N Telefonní číslo 

email Varchar 50 N A N Elektronická adresa 

cop_zak Int 9 N A N Číslo občanského průkazu 

Tab. 3 Zákazník 

 

Entitní typ Mobil - slouţí pro uchovávání mobilních telefonů 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis /IO 

id_mobilu Bigint 15 PK N A IMEI-Identifik. číslo mob. telefonu 

id_typ_mt Int 4 CK N N Cizí klíč tabulky Typ_mt 

Tab. 4 Mobil 
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Entitní typ Typ_mt - číselník typů mobilních telefonů 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis /IO 

id_typ_mt Int 4 PK N A 
Primární klíč 

tabulky/autoincrement 

nazev_tp Varchar 10 N N N Typ mobilního telefonu 

popis_typ_mt Varchar 50 N A N Popis typu mobilního telefonu 

id_znacka_mt Int 3 CK N A Cizí klíč tabulky Znacka_mt 

Tab. 5 Typ mobilního telefonu 

 

Entitní typ Users - Slouţí pro uchovávání informací o zaměstnancích 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

UserId int 6 PK N A Id zaměstnance 

UserName Varchar 10 N N N Přihlašovací jméno 

PasswordHash Varchar 86 N N N Heslo (hash) 

PasswordSalt Varchar 5 N N N Heslo (salt) 

Email Varchar 100 N N N Email 

Comment Text 50 N A N Popisek 

Enabled Bit - N N N Aktivní 

DateCreated datetime - N N N Datum vytvoření    

DateLastLogin datetime - N A N Datum posledního přihlášení 

DateLastActivit

y 
datetime - N A N Datum poslední aktivity 

DateLastPasswo

rdChange 
datetime - N N N Datum poslední změny hesla 

Tab. 6 Users 

 

Entitní typ Roles – slouţí pro název role uţivatelů 

Název Dat.Typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

RoleName Varchar 100 PK N A Název role 

Tab. 7 Roles 
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Entitní typ Typ_opravy - číselník typů oprav mobilních telefonů 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_typ_opravy Int 2 PK N A 
Primární klíč 

tabulky/autoincrement 

nazev_typ_opravy Varchar 30 N N N Název typu opravy 

cena_typ_opravy Decimal 10, 2 N N N Cena typu opravy 

popis_typ_opravy Varchar 50 N A N Popisek typu opravy 

Tab. 8 Typ opravy 

 

Entitní typ Oprava - Slouţí pro zaznamenání opravy určité zakázky informačního systému 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id _opravy Int 6 PK N A 
Primární klíč 

tabulky/autoincrement 

id_zamestnance Varchar 6 CK N N Cizí klíč tabulky Zaměstnanec 

datum_opravy Date 8 N A N 
Datum ukončení opravy  

xxxx.xx.xx 

cena_opravy Decimal 10, 2 N A N Cena opravy v korunách 

popis_opravy Varchar 2000 N A N Oprava slovně 

id_zakazky Int 6 CK N N Cizí klíč tabulky Zakazka 

nazev_prace Varchar 30 N A N Název provedené práce 

cena_prace Decimal 10, 2 N A N Cena provedené práce 

nazev_vedl_nak Varchar 50 N A N Název vedlejších nákladů 

cena_vedl_nak Decimal 10, 2 N A N Cena vedlejších nákladů 

Tab. 9 Opravy 
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Entitní typ Zakazka - obsahuje informace o všech zakázkách informačního systému 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_zakazky Int 6 PK N A 
Primární klíč 

tabulky/autoincrement 

id_zamestnance Varchar 6 CK N N Zakladatel zakázky 

datum Date 8 N N N 
Datum zaloţení 

zakázky/xxxx.xx.xx 

id_zakaznika Int 6 CK N N Cizí klíč tabulky Zakaznik 

id_mobilu bigint 15 CK N N Cizí klíč tabulky Mobil 

storno varchar 1 N N N Storno zakázky/A/N 

pred_cena Int 5 N N N Předběţná cena zakázky  

zavada Varchar 500 N N N Popis závady 

stav_telefonu Varchar 500 N A N 
Stav telefonu při předání 

k opravě 

inter_pozn Varchar 500 N A N Interní poznámka firmy 

sit Varchar 15 N N N Síť operátora 

bezp_kod Varchar 15 N A N Bezpečnostní kód telefonu 

transceiver Varchar 1 N A N Vlastní mobilní telefon 

baterie Varchar 1 N A N Baterie telefonu 

nabijecka Varchar 1 N A N Nabíječka telefonu 

sim Varchar 1 N A N Sim karta 

zarucni_list Varchar 1 N A N Záruční list telefonu 

antena Varchar 1 N A N Anténa telefonu 

klip  Varchar 1 N A N Drţák na mobilní telefon 

jine Varchar 1 N A N 
Ostatní příslušenství mobilního 

telefonu 

stav Varchar 15 N N N Stav zakázky 

Tab. 10 Zakázka 
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Entitní typ Zak_list - Určuje, kdy a kým byl vydán zakázkový list 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_zakazky Int 6 
PK/ 

CK 
N A 

Primární / Cizí klíč tabulky 

Zakazka 

id_zamestnance Varchar 6 CK N N Zakladatel zakázkového listu 

popis_zak_list Varchar 100 N A N Popis zakázkového listu 

Tab. 11 Zakázkový list 

 

Entitní typ Ppd - určuje, kdy a kým byl vydán příjmový pokladní doklad 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_zakazky Int 6 
PK/ 

CK 
N A 

Primární / Cizí klíč tabulky 

Zakazka 

id_zamestnance Varchar 6 CK N N Zakladatel příjm. pokl. dokladu 

datum Date 8 N N N Datum zaloţení/xxxx.xx.xx 

popis_ppd Varchar 100 N A N 
Popis příjmového pokladního 

dokladu 

Tab. 12 Příjmový pokladní doklad 

 

Entitní typ Skl_karta - obsahuje skladové karty součástky 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_skl_karty Int 5 PK N A 
Primární klíč tabulky 

Skl_karta/autoincrement 

id_typ_soucastk

y 
Int 3 CK N N Cizí klíč tabulky Typ_součástky 

limitni_stav Int 3 N N N Limitní stav skladu 

ean  Varchar 20 N N N Výrobní kód součástky 

umisteni Varchar 10 N A N Umístění součástky na servise 

id_typ_mt Int 4 CK N N Cizí klíč tabulky Typ_mt 

popis_skl_karty Varchar 100 N N N Popis skladové karty 

Tab. 13 Skladová karta 
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Entitní typ Skl_soucastka - Obsahuje informace o všech součástkách informačního systému 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_skl_soucastky Int 7 PK N A 
Primární klíč 

tabulky/autoincrement 

id_skl_karty Int 5 CK N N Cizí klíč tabulky Skl_karty 

cena_nakupni  Decimal 10, 2 N N N Cena nákupu součástky 

cena_prodejni Decimal 10, 2 N N N Cena prodeje součástky 

popis_skl_soucastky varchar 100 N A N Popis skladové součástky 

pouzita Varchar 1 N N N 
Zda je součástka pouţitá v 

opravě 

Tab. 14 Skladová součástka 

 

Entitní typ Typ_soucastky - číselník typů součástek pro mobilní telefony 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_typ_soucastky Int 3 PK N A 
Primární klíč 

tabulky/autoincrement 

nazev_so Varchar 50 N N N Název typu součástky 

popis_typ_soucastky Varchar 100 N A N Popisek k typu součástky 

Tab. 15 Typ součástky 

 

Entitní typ Pouzite_soucastky - rozkládá vazbu M : N 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id _opravy Int 6 
PK/ 

CK 
N A 

Primární/Cizí klíč tabulky 

Oprava 

id_skl_soucastky Int 5 
PK/ 

CK 
N A 

Primární/Cizí klíč tabulky 

Skl_soucastka 

Tab. 16 Použité součástky 

 

Entitní typ Reference - rozkládá vazbu M : N 

Název Dat. typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_typ_mt Int 4 
PK/ 

CK 
N A 

Primární/Cizí klíč tabulky 

Typ_mt 

id_skl_karty Int 5 
PK/ 

CK 
N A 

Primární/Cizí klíč tabulky 

Skl_karty 

Tab. 17 Reference 
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Entitní typ Picture – slouţí pro ukládání obrázků 

Název Dat.Typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

id_picture Int 6 PK N A 
Primární klíč 

tabulky/autoincrement 

id_opravy Int 6 CK N A Cizí klíč tabulky Oprava 

data Image binary N A N Vlastní obrazek 

cesta varchar 100 N A N Cesta k souboru  

typ_picture varchar 100 N A N Typ obrázku 

Tab. 18 Picture 

 

Entitní typ Users_info – slouţí pro detailní údaje o uţivateli 

Název Dat.Typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

UserId Int 6 
PK/C

K 
N A 

Primární klíč tabulky/Cizí klíč 

tabulky Users 

jmeno varchar 30 CK N A Jméno uţivatele 

prijmeni varchar 30 N N N Příjmení uţivatele 

ulice varchar 50 N N N Ulice  

mesto varchar 20 N N N Město 

psc Int 5 N N N Poštovní směrovací číslo 

telefon Int 9 N A N Telefon 

Tab. 19 Users_info 

 

Entitní typ UsersInRoles – slouţí pro přidělení uţivatele k roli 

Název Dat.Typ Velikost Klíč Null Index Popis/IO 

HashId Int 6 PK N A Primární klíč tabulky 

UserName varchar 100 CK N A Jméno uţivatele 

RoleName varchar 100 CK N A Název role 

Tab. 20 UsersInRoles 
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4.2 Funkční analýza 

 Funkční analýza systému patří k základním metodám strukturované analýzy pouţívané 

především k popisu struktury systému. Jedná se o metodu grafickou, která slouţí k zachycení 

hierarchické dekompozice systému na subsystémy a prvky pomocí stromových diagramů. 

Hierarchické stromové uspořádání vyjádřené vzájemnými vazbami prvků zachycuje vztah 

nadřazenosti a podřízenosti prvků a vztah sounáleţitosti podřízených prvků patřících k jednomu prvku 

nadřazenému.  

Jeden z nástrojů pro modelování funkcí systému je Data Flow Diagram (DFD) – diagram 

datových toků, který zobrazuje model systému, jako hierarchickou strukturu. 

4.2.1 Diagram úrovně 0 

 

 

Obr. 3   Diagram úrovně 0 

4.2.2 Use Case diagramy 

Use Case model slouţí ke grafickému zobrazení specifikací poţadavků. Zobrazuje funkční 

strukturu systému z pohledu uţivatele a je primárně určen k definici chování systému, aniţ 

by odhaloval jeho vnitřní strukturu.  

Use Case diagramy se vyuţívají pro specifikaci poţadavků na systém, komunikaci 

s uţivatelem systému, dále slouţí jako podklad pro řízení projektu, tvorbu testovacích případů pro fázi 

testování systému a návrh uţivatelského rozhraní. Tento diagramu umoţňuje rychlou orientaci 

ve sloţitosti a rozsahu celého systému. Také rychle a přehledně zobrazí práva jednotlivých uţivatelů. 

1. Evidence 

osob 

 

3. Evidence     

zakázek 

4. Evidence   

   mobilních 

telefonů 

 

5. Evidence 

oprav 

2. Evidence 

skladu 

Přijímací technik 

Zákazník 
Servisní technik 

Vedoucí 

DFD – 0. úrovně 
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V diplomové práci byly vybrány na ukázku čtyři Use Case diagramy a další Use Case 

diagramy lze nalézt na CD v příloze ve sloţce „use_case_diagramy“.  

Přihlášení uživatele do systému      

Záměr: Přihlásit se do systému k příslušným akcím.  

Rozsah: Systém Mobilman 

Úroveň: Podfunkce 

Primární aktér: Uţivatel (zaměstnanec) 

Účastníci a zájmy:  

 Uţivatel se přihlásí do systému, odkud se dostane k poţadovaným akcím. 

Vstupní podmínka:  

 Uţivatel je v systému zaregistrován a má platné identifikační jméno a heslo. 

 Webový prohlíţeč a přístup k internetu (intranetu). 

Minimální záruky:  

 Systém informuje aktéra o úspěchu či neúspěchu pokusu o přihlášení.  

Záruky úspěchu:  

 Uţivatel bude přihlášen do systému. 

Spouštěč: 

 Uţivatel má potřebu se přihlásit do systému. 

Hlavní scénář: 

1. Uţivatel pomocí webového prohlíţeče navštíví portál systému Mobilman. 

2. Uţivatel zvolí přihlašovací modul.  

3. Systém vybídne uţivatele k zadání identifikačního jména a hesla. 

4. Uţivatel vyplní identifikační jméno a heslo.  

5. Uţivatel potvrdí svou volbu. 

6. Systém ověří, zda uvedené jméno existuje a zda je heslo platné. 

7. Systém informuje uţivatele o úspěšném přihlášení a nabídne mu dostupné funkce 

systému. 

Rozšíření: 

1-5a. Aktér můţe kdykoliv ukončit přihlášení. 

1-5a1. Systém ukončí případ uţití bez přihlášení uţivatele do systému.  

6a. Chybí vyplnit přihlašovací jméno nebo heslo: 

6a1. Systém vybídne uţivatele k vyplnění chybějících poloţek. Scénář pokračuje od kroku 4. 

 6b. Přihlašovací jméno nebo heslo je neplatné: 

6b1. Systém upozorní na neplatné heslo nebo neexistující jméno. Scénář pokračuje od kroku 3. 
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Výpis seznamu zákazníků 

Záměr: Vypsat seznam zákazníků.  

Rozsah: Systém Mobilman 

Úroveň: Uţivatelský cíl 

Primární aktér:  Uţivatel v roli Přijímací technik, Servisní technik nebo Vedoucí 

Účastníci a zájmy:  

 Aktér poţaduje vypsat seznam všech zákazníků. 

Vstupní podmínka:  

 Aktér je v systému zaregistrován a má platné identifikační jméno a heslo. 

 Webový prohlíţeč a přístup k internetu (intranetu). 

Minimální záruky:  

 Systém informuje aktéra o úspěchu či neúspěchu pokusu o výpis zákazníků.  

Záruky úspěchu:  

 Aktérovi je zobrazen seznam všech zákazníků. 

Spouštěč: 

 Aktér má potřebu zobrazit seznam všech zákazníků. 

Hlavní scénář: 

1. Aktér se přihlásí do systému (UC1). 

2. Aktér zvolí patřičnou nabídku pro výpis všech zákazníků.  

3. Systém zobrazí seznam všech zákazníků s oprávněnými akcemi pro daného aktéra.  

Rozšíření: 

3a. Ţádný zákazník není v systému evidován. 

3a1. Systém oznámí skutečnost aktérovi. 

Editace zákazníka 

Záměr: Upravit data o evidovaném zákazníkovi.  

Rozsah: Systém Mobilman 

Úroveň: Uţivatelský cíl 

Primární aktér:  Uţivatel v roli Vedoucí nebo Přijímací technik 

Účastníci a zájmy:  

 Aktér potřebuje upravit data stávajícího zákazníka. 

Vstupní podmínka:  

 Aktér je v systému zaregistrován a má platné identifikační jméno a heslo. 

 Poţadovaný zákazník k editaci je jiţ evidován. 

 Webový prohlíţeč a přístup k internetu (intranetu). 
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Minimální záruky:  

 Systém informuje aktéra o úspěchu či neúspěchu pokusu o změnu údajů zákazníka.  

Záruky úspěchu:  

 V systému jsou uloţena nová data o daném zákazníkovi. 

Spouštěč: 

 Aktér má potřebu změnit data o zákazníkovi. 

Hlavní scénář: 

1. Aktér si vypíše seznam všech zákazníků (UC8). 

2. Aktér zvolí patřičnou nabídku pro editaci údajů vybraného zákazníka.  

3. Systém zobrazí formulář s předem vyplněnými údaji o zákazníkovi s moţností úpravy. 

4. Aktér upraví poţadované údaje (např. Jméno, příjmení, město, adresu, poštovní 

směrovací číslo, telefonní číslo, e-mail, číslo občanského průkazu) 

5. Aktér potvrdí svou volbu. 

6. Systém ověří, zda jsou vyplněny všechny potřebné údaje a zda jsou akceptovatelné. 

7. Systém uloţí všechny údaje zákazníka.  

8. Systém informuje aktéra o úspěšném uloţení editovaných údajů. 

Rozšíření: 

1-5a. Aktér můţe kdykoliv ukončit editaci zákazníka. 

1-5a1. Systém ukončí případ uţití bez změny údajů o zákazníkovi.  

 

6a. Chybí nějaká poţadovaná poloţka. 

6a1. Systém vybídne aktéra k vyplnění poţadovaných poloţek. Scénář pokračuje od kroku 4.  
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Smazání zákazníka 

Záměr: Odstranit (např. chybně vytvořeného) zákazníka ze systému.  

Rozsah: Systém Mobilman 

Úroveň: Uţivatelský cíl 

Primární aktér:  Vedoucí (uţivatel v roli vedoucí) 

Účastníci a zájmy:  

 Aktér chce odstranit zaevidovaného zákazníka. 

Vstupní podmínka:  

 Aktér je v systému zaregistrován a má platné identifikační jméno a heslo. 

 Poţadovaný zákazník je jiţ zaevidovaný. 

 Webový prohlíţeč a přístup k internetu (intranetu). 

Minimální záruky:  

 Systém informuje aktéra o úspěchu či neúspěchu pokusu o odstranění zákazníka.  

Záruky úspěchu:  

 V systému jiţ nebude záznam o evidenci odstraněného zákazníka. 

Spouštěč: 

 Aktér má potřebu odstranit zaevidovaného zákazníka. 

Hlavní scénář: 

1. Aktér si vypíše seznam všech zákazníků (UC8). 

2. Aktér zvolí patřičnou nabídku pro odstranění vybraného zákazníka.  

3. Systém zobrazí aktérovi varování o prováděné akci. 

4. Aktér potvrdí svou volbu. 

5. Systém ověří neexistenci vazby v systému na vybraného zákazníka. 

6. Systém odstraní evidovaného zákazníka (včetně jeho údajů).  

7. Systém informuje aktéra o úspěšném odstranění zákazníka. 

Rozšíření: 

1-4a. Aktér můţe kdykoliv ukončit smazání zákazníka. 

1-4a1. Systém ukončí případ uţití bez odstranění zákazníka.  

5a.  Existuje vazba na poţadovaného zákazníka. 

5a1 Systém oznámí skutečnost o neproveditelnosti aktérovi. Scénář pokračuje od kroku 1.  
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4.2.3 Časová analýza 

 

Obr. 4 Stavový diagram zakázky 

Ze stavového diagramu zakázky vyplívá, ţe je třeba vytvořit v entitním typu zakázka atribut 

,,stav“, který bude slouţit k rozlišení stavu, v jakém se zakázka nachází.  Pomocí tohoto atributu 

se bude zakázka dostávat do různých stavů, ve kterých s ní budou moci manipulovat příslušní aktéři. 

Zákazník si také bude moci ověřit tento stav zakázky přes webové rozhraní na základě čísla zakázky.  

Z grafu je vidět ,,ţivotní cyklus“ zakázky, která začíná ve stavu ,,přijatá“ po vytištění 

zakázkového listu přijímacím technikem. V momentě otevření zakázky servisním technikem přechází 

zakázka do stavu ,,rozpracována“. Po ukončení opravy servisním technikem se dostává zakázka 

do stavu ,,opravená“, a v tomto momentě si můţe zákazník zakázku vyzvednout. Aţ do tohoto stavu, 

lze tuto pohledávku stornovat vedoucím pracovníkem a zakázka zůstane ve stavu ,,stornovaná“. 

Po vytištění příjmového pokladního dokladu (vyzvednutí zákazníkem) se zakázka dostává do stavu 

,,vydaná“ a jiţ není moţno s touto zakázkou manipulovat.  

 

 

Přijatá 

Stornovaná Vydaná 

(zaplacená) 

 Stornování 

  Stornuj 

Ukončení opravy 

          Oprav 

Tisk zakázkového listu 

                 přijata 

Opravená Rozpracovaná 

Stornování 

   Stornuj         Tisk PPD (zákazník zaplatil) 

                  Zaplať 

      Oprava 

   Rozpracuj 

      Oprava 

   Rozpracuj 

Stornování 

  Stornuj 
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5 Popis Implementace  

5.1 Návrh úvodní obrazovky 

Návrh obrazovky je rozdělen do tří částí – hlavička, obsah, patička. Navigační menu 

je umístěno ve spodní části hlavičky. V této sekci se také nachází logovací menu.  Celková koncepce 

úvodní obrazovky je nastavena na pevnou šíři 1000 pixelů, z důvodů optimalizace pro většinu v dnešní 

době pouţívaných rozlišení. Obsah slouţí pro zobrazení informací z informačního systému. Spodní 

část rozloţení stránky je určena pro patičku, coţ je statická část IS s odkazem na webové stránky 

firmy.  

1000 px 

 

 

Obr. 5 Rozvržení úvodní stránky IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavička 

LOGIN 

Obsah stránky 

Patička 

Příjem Adresář Sklad 
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5.2 Adresářová struktura 

Adresářová struktura tohoto IS vypadá:  

 

Obr. 6 Adresářová struktura IS 
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/Admin  - definuje přístup k administraci IS  

/App_Themes - obsahuje grafické prvky IS včetně kaskadových stylů a skinů 

/Bin  - obsahuje knihovnu pro práci s uţivatelskými účty   

/Catalog - slouţí pro správu veškerých číselníků IS 

/Public - veřejná sloţka, která slouţí pro zákazníka ke kontrole stavu zakázky 

/Receiver - definuje pro přijímací oddělení  

 /Service - definuje přístup pro servisní oddělení      

/Warehouse - definuje přístup ke skladu součástek   

5.3 Analýza uživatelského rozhraní  

 
Obr. 7 Informace o zákaznících 

A - slouţí k vytvoření nového zákazníka 

B - vymaţe obsah polí ve formuláři Nový zákazník 

C - slouţí k zobrazení všech informací o vybraném zákazníkovi 

D - slouţí k úpravě údajů o vybraném zákazníkovi 

A E 

D 

C 

B 
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E - slouţí ke smazání záznamu vybraného zákazníka 

 

 
Obr. 8 Nová zakázka 

A – slouţí k zobrazení a uloţení údajů o zákazníkovi 

B – popis závady mobilního telefonu 

C – pro vytvoření a uloţení nové zakázky 

D – poznámka pro vnitřní potřeby firmy 

E – popis stavu mobilního telefonu při přijetí do opravy 

F – okno pro zobrazení informací o opravovaném mobilním telefonu 

 

C E B D A F 
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Obr. 9 Ukázka výstupu zakázkového listu 
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5.4 Použité technologie 

V dnešní době existuje mnoho implementačních technologií, které se dají vyuţít pro tvorbu 

informačního systému. Pro tvorbu této diplomové práce byla pouţita technologie ASP.NET 

a databázový server MSSQL. Pro tvorbu tohoto IS bylo pouţito Microsoft Visual Studio 2008 a jako 

programovací jazyk byl zvolen C#. 

5.4.1 ASP.NET 

Technologie ASP. NET je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících technologií pro vývoj 

webových aplikací. Historickým předchůdcem technologie ASP.NET byly stránky ASP. Tato zkratka 

(ASP – Active Server Pages) znamená v obou dvou případech ,,aktivní serverové stránky“. Od první 

verze ASP, přes ASP.NET aţ po technologii ASP.NET 2.0, došlo k obrovskému kvalitativnímu růstu 

této technologie. Některé fundamentální věci a principy však během tohoto vývoje zůstaly nezměněné. 

Stránky ASP.NET jsou soubory respektující syntaxi HTML, které můţou (ale nemusí) obsahovat 

definici speciálních prvků, které jsou určené pro server, a také příkazy v nějakém programovacím 

jazyce. Aby server rozpoznal, zda jde o stránky ASP, anebo aplikace ASP.NET, mají tyto soubory 

speciální přípony, konkrétně ASP pro stránky ASP a ASPX pro aplikace ASP.NET. Nejjednodušší 

stránka ASP.NET bez vloţených skriptovacích příkazů vznikne přejmenováním přípony souboru 

z HTM nebo HTML na ASPX. Tímto postupem sice získáme regulérní aplikaci ASP.NET, 

ale v porovnání s kódem HTML nezískáme ţádnou funkcionalitu. Novou kvalitu přinese aţ pouţití 

aplikačního kódu a serverových ovládacích prvků. Příkazy anebo řádky skriptovacího kódu jsou 

od zbytku stránky se syntaxí HTML oddělené párovými znaky. Více informací viz [4]. 

Přednosti ASP.NET: 

 Zvýšení výkonu a škálovatelnosti  

 Kompilované provádění: Technologie ASP.NET je mnohem rychlejší neţ klasické 

prostředí ASP a zároveň zachovává model okamţité aktualizace prostředí ASP. Není 

poţadován ţádný explicitní kompilační krok. Technologie ASP.NET automaticky 

rozpozná jakoukoli změnu, v případě potřeby dynamicky zkompiluje soubory a uloţí 

zkompilované výsledky k opakovanému pouţití pro další poţadavky. Dynamická 

kompilace zajišťuje, ţe aplikace je vţdy aktuální, a kompilované provádění 

ji urychluje. Většina aplikací přenesených z klasického prostředí ASP do prostředí 

ASP.NET obslouţí třikrát aţ pětkrát více stránek. Více informací viz [7]. 

 Zvýšená spolehlivost  

 Ochrana proti nevracení paměti, zablokování a selhání: Technologie ASP.NET 

automaticky rozpoznává chyby, jako zablokování nebo nevrácenou paměť, a provádí 

zotavení. Tím je zajištěna trvalá dostupnost aplikace. Pokud je například zjištěna 

nevrácená paměť, technologie ASP.NET automaticky spustí novou kopii pracovního 

procesu ASP.NET a nasměruje nové poţadavky na nový proces. Jakmile starý proces 
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dokončí zpracování poţadavků čekajících na vyřízení, bude řádně odstraněn 

a nevrácená paměť bude uvolněna. Více informací viz [7].  

 Snadné zavedení  

 Bezobsluţné zavádění aplikací: Pomocí technologie ASP.NET lze celou aplikaci 

zavést zkopírováním na server. Nastavení konfigurace je uloţeno v souboru XML 

aplikace. 

 Dynamická aktualizace spuštěné aplikace: Technologie ASP.NET umoţňuje 

aktualizaci zkompilovaných součástí bez nutnosti restartovat webový server. Na rozdíl 

od komponent klasického modelu COM, které vyţadovaly ruční restartování 

webového serveru po provedení aktualizace, technologie ASP.NET automaticky 

rozpozná změnu a začne pouţívat nový kód. Více informací viz [7]. 

 Produktivita práce na vývoji 

 Jednoduchý model programování: Technologie ASP.NET dramaticky zjednodušuje 

vytváření profesionálních webových aplikací díky serverovým ovládacím prvkům, 

které umoţňuje vytvářet skvělé stránky při mnohem menším objemu kódu 

neţ v klasickém prostředí ASP. 

 Flexibilní jazykové moţnosti: Technologie ASP.NET podporuje nejen skriptování 

Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) a Microsoft JScript, ale také více 

neţ 25 jazyků.NET, včetně integrované podpory jazyků Visual Basic.NET, Microsoft 

C# nebo JScript .NET. 

 Bohatý rámec knihovny tříd: Knihovna tříd platformy.NET Framework nabízí přes 

4 500 tříd zahrnujících mnoho funkcí, jako jsou jazyk XML, přístup k datům, 

odesílání souborů, regulární výrazy, generování obrázků, sledování a protokolování 

výkonu, transakce, řízení front zpráv a pošta protokolu SMTP. Více informací viz [7]. 
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6 Testování různých metod ukládání obrázků  

Tvůrci aplikací mají moţnost ukládat velké objekty (obrázky) jako soubory do souborového 

systému nebo jako BLOB (binary large objects) do databáze, případně pouţít kombinaci obou řešení. 

Dnešní trend hovoří, ţe je lepší menší objekty ukládat do databáze a větší objekty ukládat 

do filesystému. Kde se ovšem nachází dělící bod?  

Tato kapitola je zaměřena na porovnání dvou variant ukládání obrázků, a to do databáze nebo 

souborového systému. Cílem je tyto řešení otestovat a vyvodit závěr, které z nich bude pro výslednou 

implementaci informačního systému vhodnější.  

Mezi výhody ukládání souborů do databáze patří zejména řízení přístupových práv, snazší 

programová manipulace se soubory, odpadá nutnost některých kontrol souborů, snazší zálohování dat 

aj. Bezpečnost databáze je na vyšší úrovni neţ zabezpečení pomocí filesystému. 

K výhodám filesystému patří, ţe k takto uloţeným souborům můţeme přistupovat i pomocí 

jiných standardních aplikací (FTP, webový prohlíţeč atd.) bez nutnosti programovat pro tyto aplikaci 

speciální kód. Zápis na disk bývá několikrát rychlejší neţ zápis do databáze. V případě nutnosti 

přechodu na jinou platformu databáze, můţe nastat problém s nekompatibilností převodu BLOB dat 

na nový formát databáze – výhoda filesystému.  

Pro testování rychlosti ukládání obrázků byla vytvořena testovací aplikace, která má za úkol 

otestovat čas ukládání obrázků jednotlivých metod.  

6.1 Testovací data 

Pro tuto testovací aplikaci byla shromáţděna testovací data ve formě čtyř typů obrázků o různé 

velikosti. V informačním systému se předpokládá s nejčastějším ukládáním obrázků typu (jpeg, bmp, 

gif a png), a proto se tyto testovací data skládají z těchto typů obrázků. Obrázky byly záměrně 

vybrány, aby pokryly celou škálu moţných skenovaných dokumentů potřebných k uloţení. Jedná 

se o velikosti souboru o rozsahu 100kB aţ 15MB rozdělených do sedmi kategorií.  
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 Název Velikost Typ 
Rozlišení 

(šířka x výška) 

Bitová 

hloubka 

Kategorie 

100kB 

100kb.jpg 94 423 image/jpeg 200 x 180 24 

100kb.bmp 108 054 image/bmp 538 x 600 8 

100kb.gif 102 700 image/gif 800 x 533 24 

100kb.png 102 555 image/png 455 x 643 24 

Kategorie 

500kB 

500kb.jpg 505 353 image/jpeg 420 x 400 24 

500kb.bmp 504 054 image/bmp 889 x 1174 8 

500kb.gif 543 668 image/gif 800 x 532 24 

500kb.png 549 430 image/png 600 x 500 32 

Kategorie 1MB 

1000kb.jpg 1 025 396 image/jpeg 2388 x 3184 24 

1000kb.bmp 1 080 056 image/bmp 600 x 600 24 

1000kb.gif 977 772 image/gif 1160 x 1376 8 

1000kb.png 1 123 362 image/png 3000 x 2000 8 

Kategorie 3MB 

3000kb.jpg 3 072 185 image/jpeg 2816 x 2112 24 

3000kb.bmp 3 072 056 image/bmp 1280 x 800 24 

3000kb.gif 2 910 690 image/gif 2048 x 2047 8 

3000kb.png 3 239 980 image/png 3000 x 3000 8 

Kategorie 5MB 

5000kb.jpg 5 159 338 image/jpeg 5600 x 7200 24 

5000kb.bmp 5 308 470 image/bmp 1536 x 1152 24 

5000kb.gif 5 228 211 image/gif 2567 x 2567 8 

5000kb.png 5 036 985 image/png 3000 x 3000 24 

Kategorie 

10MB 

10000kb.jpg 10 199 292 image/jpeg 8100 x 12000 24 

10000kb.bmp 10 524 670 image/bmp 1622 x 2162 24 

10000kb.gif 10 817 221 image/gif 8324 x 7324 8 

10000kb.png 10 952 228 image/png 3000 x 3000 24 

Kategorie 

15MB 

15000kb.jpg 15 608 100 image/jpeg 8600 x 5600 24 

15000kb.bmp 15 634 170 image/bmp 2635 x 1977 24 

15000kb.gif 15 067 520 image/gif 10386 x 9138 8 

15000kb.png 15 300 601 image/png 5000 x 5000 24 

Tab. 21Testovací data 

- Jednotlivé soubory jsou uloţeny v CD příloze ve sloţce testovací data.  

6.2 Popis testovací aplikace 

Testovací aplikace byla vytvořena pro účel otestování času ukládání a načítání obrázků. 

Po spuštění aplikace má uţivatel na výběr zvolit počet iteračních cyklů testování daného obrázku 

a dále zvolí příslušný obrázek k testování. Po výběru obrázku jsou zobrazeny jeho údaje (velikost, typ, 

cestu obrázku). Uţivatel zvolí metodu testování a poté přejde k samotnému testu. Aplikace provede 

příslušný počet otestování a uloţí údaje o testování do souboru výsledky.xml a o úspěšnosti této akce 

informuje uţivatele výpisem zprávy na obrazovku.  

Na obdobném principu funguje také testování načítání obrázků s tím rozdílem, ţe při výběru 

načítání obrázku z databáze je potřeba zadat identifikační číslo obrázku v databázi uloţeného. 
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Ukázka ukládacího testovacího skriptu:  

    //provedeni testu 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // pokud je vybrana ukladaci metoda 
            if (radioButton1.Checked == true || radioButton2.Checked == true) 
                { 
                    //provede vybrany pocet cyklu 
                    for (i = 1; i <= Convert.ToInt32(textBox3.Text); i++) 
                    { 
                        //spusti se mereni casu 
                        start_cas(); 
                        try 
                        { 
                            if (myStream != null) 
                            { 
                                using (myStream) 
                                { 
                                    //nacteni do pole byte                                    
                                    FileStream fs = new FileStream(filepath, FileMode.Open, 

    FileAccess.Read); 
                                    BinaryReader br = new BinaryReader(fs); 
                                    Byte[] bytes = br.ReadBytes((Int32)fs.Length); 
                                    br.Close(); 
                                    fs.Close(); 
 
                                    // databaze 
                                    if (radioButton1.Checked == true) 
                                    { 
                                        metoda = "Databaze"; 
 
                                        //insert the file into database 
                                        string strQuery = "insert into [Image] ([Name], [ContentType], 

       [Data]) values (@Name, @ContentType, @Data);"; 
 
                                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(strQuery); 
                                        cmd.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.VarChar).Value = 

        filepath; 
                                        cmd.Parameters.Add("@ContentType", SqlDbType.VarChar).Value = 

        content_type; 
                                        cmd.Parameters.Add("@Data", SqlDbType.Binary).Value = bytes; 
                                        
                                        //ulozeni do databaze a zastavi se mereni casu 
                                        InsertUpdateData(cmd); 
                                    } 
 
                                    //filesystem ( vytvoreni souboru na disk + zapis cesty k souboru do 

    databaze(text))  
                                    if (radioButton2.Checked == true) 
                                    { 
                                        metoda = "Filesystem"; 
                                        FileStream fileStream = new FileStream("../../StoredImages/" + 

        i+"_"+filename, FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite); 
                                        fileStream.Write(bytes, 0, bytes.Length); 
                                        fileStream.Close(); 
                                        string strQuery = "insert into [Filepath] ([Name], 

        [ContentType]) values (@Name, @ContentType);"; 
                                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(strQuery); 
                                        cmd.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.VarChar).Value = 

        filepath; 
                                        cmd.Parameters.Add("@ContentType", SqlDbType.VarChar).Value = 

        content_type; 
 
                                        //ulozeni do databaze a zastavi se mereni casu                   
                                        InsertUpdateData(cmd); 
                                    } 
                                } 
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                            } 
                        } 
                        catch (Exception ex) 
                        { 
                            MessageBox.Show("Error: Nelze přečíst soubor z disku. Original error: " + 

    ex.Message); 
                        } 
                    } 
                    MessageBox.Show("Test dokončen. Výsledky jsou uloženy v souboru 'vysledky.xml'."); 
                }          
        } 

Ukázka načítacího testovacího skriptu:  

// zpetne nacteni obrazku 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // databaze (pomoci id) 
            if (radioButton1.Checked == true) 
            { 
                metoda = "Databaze"; 
                  //provede vybrany pocet cyklu 
                for (i = 1; i <= Convert.ToInt32(textBox3.Text); i++) 
                { 
                    string strQuery = "select Name, ContentType, Data from [Image] where [id]=@id"; 
                    SqlCommand cmd = new SqlCommand(strQuery); 
                    SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=AZURERABBIT- 
      PC\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Image_test;Integrated Security=True"); 
                    cmd.CommandType = CommandType.Text; 
                    cmd.Connection = con; 
                    con.Open(); 
                    try 
                    { 
                        cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = textBox1.Text; 
 
                        //spusti se mereni casu 
                        start_cas(); 
                        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 
                        DataSet ds = new DataSet(); 
                        da.Fill(ds, "Image"); 
                        Byte[] pole = new Byte[0]; 
                        pole = (Byte[])(ds.Tables["Image"].Rows[0]["Data"]); 
                        content_type = Convert.ToString(ds.Tables["Image"].Rows[0]["ContentType"]); 
                        MemoryStream ms = new MemoryStream(pole); 
                        pictureBox1.Image = Image.FromStream(ms); 
                    } 
                    catch (Exception ex) 
                    { 
                        MessageBox.Show(ex.Message); 
                    } 
                    finally 
                    { 
                        //zastaveni mereni casu  
                        konec_cas(); 
                        con.Close();        
                    } 
                } 
                MessageBox.Show("Test dokončen. Výsledky jsou uloženy v souboru 'vysledky.xml'."); 
            } 
            // filesystem (vyberem) 
            if (radioButton2.Checked == true) 
            { 
                metoda = "Filesystem"; 
                OpenFileDialog openFileDialog2 = new OpenFileDialog();           
                openFileDialog2.Filter = "All files (*.*)|*.*|jpg files (*.jpg)|*.jpg|bmp files 

        (*.bmp)|*.bmp|gif files (*.gif)|*.gif|png files (*.png)|*.png"; 
                openFileDialog2.FilterIndex = 2; 
                openFileDialog2.RestoreDirectory = false; 
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                if (openFileDialog2.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                { 
                    //vykona prislusny pocet testovacich cyklu 
                    for (i = 1; i <= Convert.ToInt32(textBox3.Text); i++) 
                    { 
                        //spusti se mereni casu 
                        start_cas(); 
                        string filepath2 = openFileDialog2.FileName; 
                        pictureBox1.Image = Bitmap.FromFile(filepath2); 
                        //zastaveni mereni casu 
                        konec_cas(); 
                    } 
                    MessageBox.Show("Test dokončen. Výsledky jsou uloženy v souboru 'vysledky.xml'."); 
                } 
            } 
        } 

- Ukázku vzhledu aplikace naleznete v příloze 1 této práce. 

6.3 Postup testování  

Před spuštěním testovací aplikace bylo potřeba ukončit veškeré aplikace, které by mohly 

negativně ovlivnit výsledek testování (antivirový program, spuštěné aplikace, procesy, které 

vyuţívají CPU, paměť a přístup na disk). Poté bylo provedeno spuštění testovací aplikace 

s nastaveným počtem testovacích cyklů vybraného obrázku na dvacetkrát. Dále byl zvolen testovací 

obrázek z vybrané kategorie a metoda k otestování. Poté byl spuštěn test, který provedl specifikovaný 

počet uloţení obrázků danou metodou a výsledek času uloţení zapsal do souboru výsledky.xml.  

Takto otestován byl kaţdý obrázek ze všech kategorií dvacetkrát, jak metodou uloţení 

do databáze tak metodou uloţení do souborového systému, tzn., ţe kaţdý obrázek prošel čtyřiceti 

testovacími cykly. Celkový počet testovacích cyklů bylo 1.120 napříč všemi obrázky.  

 Na závěr byl proveden test zpětného načítání obrázků z databáze a filesystému, který 

obsahoval deset iteračních cyklů přes všechny typy obrázků.  

Testovací sestava  

HW: 

Procesor:   Intel Core i5 430M 

Frekvence:  2,27 GHz, 3 MB L3 cache, 32 nm 

Čipset:  Intel HM55 

RAM:  2×2 GB DDR3 1066 MHz 

Grafická karta: NVIDIA GeForce GT 330M 

Pevný disk:  Toshiba (500 GB, 5400 ot./min, 2,5") 

SW: MS SQL Server Express Edition - Pro testování jsem pouţíval verzi Express, jelikoţ 

je k dispozici zdarma a je součástí Microsoft Visual Studio 2008. Přesto má plně funkční jádro, 

jen je omezená velikostí databáze (4GB) a počtem CPU (1). 

6.4 Analýza výsledků 

Nad výsledky ze souboru výsledky.xml byla provedena analýza srovnání jednotlivých kategorií, 

typů obrázků a celkový poměr doby uloţení obrázků. 
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6.4.1 Kategorie 100kB 

Z daných testovacích cyklů byl vypočten průměrný, maximální a minimální čas pro daný typ 

obrázků.  

 

Průměr (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 6 5 4 11 

Filesystém 3 2 6 2 

     Maximum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 36 50 27 179 

Filesystém 22 5 70 3 

     Minimum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 1 2 1 1 

Filesystém 2 1 1 1 

Tab. 22Srovnání ukládacích časů pro kategorii 100kB 

Z níţe uvedeného grafu vyplývá, ţe obě metody jsou na srovnatelné úrovni. Pouze v případě 

typu obrázku png databáze byla pětkrát pomalejší, ale vzhledem k tomu, ţe se jedná o milisekundy, 

je to zcela zanedbatelné. Celkově jsou tyto metody časově naprosto srovnatelné.  

 

 

Graf 1 Srovnání ukládání obrázků pro kategorii 100kB 
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6.4.2 Kategorie 500kB 

V této kategorii byl vypočten průměrný, maximální a minimální čas pro daný typ obrázků.  

 

Průměr (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 32 7 13 40 

Filesystém 5 4 4 2 

     Maximum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 124 11 86 96 

Filesystém 22 21 26 4 

     Minimum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 6 5 5 6 

Filesystém 2 2 2 2 

Tab. 10 Srovnání ukládacích časů pro kategorii 500kB 

Z níţe uvedeného grafu je zřejmé, ţe se obě metody začínají lišit. Databáze v případě typu 

obrázku jpeg a png byla několikrát pomalejší neţ filesystém, ale nicméně se pořád jedná o řád desítek 

milisekund, coţ je prakticky nepostřehnutelné.  

 

 

Graf 2 Srovnání ukládání obrázků pro kategorii 500kB 
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6.4.3 Kategorie 1000kB 

Pro tuto kategorii byl vypočten taktéţ průměrný, maximální a minimální čas pro daný typ 

obrázků.  

 

Průměr (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 30 75 54 26 

Filesystém 10 5 4 5 

     Maximum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 189 171 195 56 

Filesystém 83 17 10 30 

     Minimum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 10 20 9 20 

Filesystém 3 3 3 3 

Tab. 24 Srovnání ukládacích časů pro kategorii 1000kB 

Graf 3 uvádí, ţe čím je větší velikost testovaných obrázků tím se více projevuje rozdíl mezi 

databázi a filesystémem, ale pořád se jedná o desítky milisekund, coţ je srovnatelné.  

 

 

Graf 3 Srovnání ukládání obrázků pro kategorii 1000kB 
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6.4.4 Kategorie 3000kB 

Z daných testovacích cyklů byl vypočten průměrný, maximální a minimální čas pro daný typ 

obrázků.  

 

 Průměr (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 231 157 193 223 

Filesystém 8 20 10 10 

     Maximum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 805 479 567 751 

Filesystém 12 197 40 32 

     Minimum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 54 50 53 53 

Filesystém 6 6 6 6 

Tab. 25 Srovnání ukládacích časů pro kategorii 3000kB 

Z grafu níţe uvedeného je vidět, ţe rozdíl mezi oběma metodami je jiţ v desetinách sekund, 

coţ naznačuje, ţe u vyšších kategorií bude rozdíl času ukládání narůstat. Databáze začíná výrazněji 

ztrácet na souborový systém.  

 

 

Graf 4 Srovnání ukládání obrázků pro kategorii 3000kB 
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6.4.5 Kategorie 5000kB 

V této kategorii byl vypočten průměrný, maximální a minimální čas pro daný typ obrázků.  

 

 Průměr (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 352 329 331 772 

Filesystém 13 15 13 60 

     Maximum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 1074 1013 1244 1629 

Filesystém 28 83 37 404 

     Minimum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 91 102 111 144 

Filesystém 9 9 9 9 

Tab. 26 Srovnání ukládacích časů pro kategorii 5000kB 

Z následujícího grafu je zřejmé, ţe databáze je pro tuto kategorii výrazně pomalejší. U typů 

obrázků s příponou png byla databáze dvanáctkrát pomalejší neţ filesystém. 

 

 

Graf 5 Srovnání ukládání obrázků pro kategorii 5000kB 
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6.4.6 Kategorie 10 000kB 

Z daných testovacích cyklů byl vypočten průměrný, maximální a minimální čas pro daný typ 

obrázků.  

 

 Průměr (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 2707 1933 1614 1602 

Filesystém 48 387 64 1126 

     Maximum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 8467 3982 2931 3747 

Filesystém 169 735 520 1602 

     Minimum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 847 812 902 841 

Filesystém 19 17 17 24 

Tab. 27 Srovnání ukládacích časů pro kategorii 10 000kB 

Z níţe zobrazeného grafu vyplývá, ţe databáze byla opět pro všechny typy obrázků pomalejší. 

K největšímu rozdílu došlu u typů obrázků s příponou jpeg, kde filesystém ukládal obrázky 

padesátkrát rychleji neţ databáze. Pouze u obrázků s příponou png souborový systém ukládal obrázky 

s nejdelším časovým úsekem. 

 

 

Graf 6 Srovnání ukládání obrázků pro kategorii 10 000kB 
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6.4.7 Kategorie 15 000kB 

V této kategorii ukládání obrázků byl vypočten průměrný, maximální a minimální čas 

pro daný typ obrázků.  

 

Průměr (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 2292 2167 2266 2410 

Filesystém 560 582 358 1326 

     Maximum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 4213 4903 4037 4408 

Filesystém 843 978 645 1823 

     Minimum (ms) jpeg bmp gif png 

Databáze 1214 1284 1324 1266 

Filesystém 25 31 25 23 

Tab. 28 Srovnání ukládacích časů pro kategorii 15 000kB 

Graf 7 zobrazuje, ţe filesystém v kategorii 15000kB byl ve všech případech rychlejší neţ 

databáze. K nejrychlejšímu ukládání došlo u typu obrázků s příponou gif, a to v čase 358 milisekund.  

Nejpomaleji filesystém ukládal obrázky s příponou png, ale i přesto ukládal téměř o 1 sekundu rychleji 

neţ databáze.    

 

 

Graf 7 Srovnání ukládání obrázků pro kategorii 15 000kB 
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6.4.8 Závěr testování 

Z daných testovacích cyklů byl vypočten průměrný čas pro kaţdou kategorií ukládání 

obrázků.  

 

  
  

Kategorie 

100kB 500kB 1000kB 3000kB 5000kB 10 000kB 15 000kB 

Databáze 6 23 46 201 446 1964 2284 

Filesystém  3 4 6 12 25 406 707 

Tab. 29 Celkové srovnání rychlosti ukládání obrázků všech kategorií 

 

 Z níţe uvedeného grafu vyplývá, ţe rozdíl mezi databází a filesystémem se od kategorie 

3000kB začíná výrazně projevovat a zde uţ by stálo za zváţení zvolit jako preferovanou metodu 

ukládání do filesystému. 

 

 

Graf 8 Celkové srovnání ukládání obrázků podle velikosti 

 

 Z následujícího grafu lze odvodit, ţe kdybychom chtěli uloţit z kaţdé kategorie jeden obrázek 

s průměrným časem, databázi by to trvalo čtyřikrát déle neţ filesystému.  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

ča
s 

(m
s)

Kategorie

Celkové srovnání ukládání obrázků podle 
velikosti  

Databáze

Filesystém 



43 

 

 

Graf 9 Celkový poměr doby uložení obrázků přes všechny kategorie 

 

 Na základě zjištěných poznatků bylo ukládání obrázků metodou filesystém ve všech kategorií 

o něco rychlejší. Do velikosti 1MB se jedná o zanedbatelné rozdíly řádově v milisekundách, 

coţ je prakticky pro uţivatele systému nepostřehnutelné, a proto by bylo lepší v této kategorii zvolit 

uloţení do databáze. V kategorii od 1MB do 3 MB je tzv. ,,šedá zóna“, kde se lze přiklonit k jedné 

či druhé metodě, přestoţe byl filesystém rychlejší.  

 Od kategorie 3 MB a výše byl filesystém jednoznačně rychlejší a v tomto rozmezí by bylo 

vhodnější vyuţít ukládání metodou do souborového systému. Tyto výsledky potvrzuje i studie viz [1], 

z které vyplívá, ţe binární objekty větší neţ 1 MB je výhodnější ukládat do souborového systému.  

 Vzhledem k nutnosti zvolení pouze jednoho z těchto dvou řešení se přikláním k výběru 

uloţení do databáze a to z těchto důvodů:  

 zadavatel specifikoval, ţe ukládané obrázky jsou nejčastěji kolem 1MB, coţ je hranice, 

kdy se lze přiklonit k databázi nebo filesystému. 

 průměrné časy ukládání obrázků do databáze jsou v přípustném čase,  

 větší zabezpečení dat, 

 jednodušší  záloha - stačí zálohovat pouze databázi, 

 snazší programová manipulace se soubory. 

 Časy ukládání obrázků do databáze by šly pravděpodobně sníţit alokováním dostatečně 

velkého prostoru pro tuto databázi, coţ by stálo za budoucí případné testy. V současném stavu 

testovací databáze není vyhrazen prostor pro tuto databázi dopředu, ale zvětšuje se dynamicky a tato 

reţie jistě nějakou chvíli trvá.  

 Pro porovnání výsledků testu byl proveden navíc test rychlosti načtení obrázků z databáze 

a ze souborového systému, který došel k těmto závěrům: 
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Průměrný čas načítání obrázků pro kaţdou kategorii je následující:   

 

  
  

Kategorie 

100kB 500kB 1000kB 3000kB 5000kB 10 000kB 15 000kB 

Databáze 24 27 76 124 350 798 1071 

Filesystém  7 15 59 103 399 965 998 

Tab. 30 Celkové srovnání času načtení obrázků všech kategorií 

Z níţe uvedeného grafu je patrné, ţe časy načítání obrázků na rozdíl od ukládání jsou 

na srovnatelné úrovni a z tohoto hlediska nemají vliv na funkci informačního systému.  Jednotlivé 

časy všech kategorií se liší o nepatrné mnoţství milisekund, coţ je zanedbatelné.  

 

 

Graf 10 Celkové srovnání načítání obrázků podle velikosti 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjištění aktuálních potřeb firmy na informační systém pro servis 

mobilních telefonů, zjistit poţadavky na změnu původního konceptu a vypracovat nové řešení pomocí 

moderních technologií včetně porovnání dvou variant fotoarchívu a následná implementace 

vhodnějšího řešení.  

Úspěšně se podařilo analyzovat nové poţadavky firmy zabývající se servisem mobilních 

telefonů a následně také implementovat informační systém, který je v této chvíli ve fázi testování 

zadavatelem. Tento systém splňuje poţadavky zadavatele, který kladl důraz na moţnost ukládání 

skenovaných obrázků, schopnost reagovat na záruční opravu, expresní příplatek za dřívější vyhotovení 

zakázky, ušetřit práci přijímacího technika a umoţnit zákazníkovi náhled na stav své zakázky aj. 

 Pro účel otestování ukládání obrázků do databáze byla vytvořena samostatná testovací 

aplikace. Pomocí této aplikace bylo zjištěno, ţe do velikosti 3MB jsou rozdíly mezi ukládáním 

obrázků do souborového systému a do databáze pro stávající systém relativně zanedbatelné. 

Od kategorie 3 MB a výše by bylo vhodnější vyuţít ukládací metodu do souborového systému. 

Vzhledem k specifikaci zadavatele, ţe ukládané obrázky jsou nejčastěji kolem 1MB, byl zvolen 

systém ukládání obrázků do databáze, a to především z důvodu jednodušší zálohy a většímu 

zabezpečení dat.  

Časy ukládání obrázků do databáze by šly pravděpodobně sníţit alokováním dostatečně 

velkého prostoru pro tuto databázi, coţ by stálo za budoucí případné testy. V současném stavu 

testovací databáze není vyhrazen prostor pro tuto databázi dopředu, ale zvětšuje se dynamicky a tato 

reţie pravděpodobně prodluţuje čas ukládání.  

Následně byl proveden doplňující test o načítání obrázků, který ukázal, ţe časy načítání 

metodou z filesystému a z databáze jsou napříč všemi kategoriemi srovnatelné. Součástí všech testů 

bylo vypracování grafického znázornění pro kaţdou kategorii a také znázornění pro celkové 

porovnání. 

Do budoucna se předpokládá, ţe informační systém se bude dále rozšiřovat o nové funkce 

např. o automatické rozesílání emailů zákazníkům, o stavu zakázky, nebo automatické rozesílání sms 

zprávy.  
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