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Abstrakt 

V některých případech vzniká potřeba evidovat údaje o nějaké skutečnosti, získané údaje uchovávat 

nebo dále zpracovávat. Se zvyšujícím se počtem údajů je zapotřebí mít evidenci vhodně uspořádanou, 

aby se v ní údaje snadno vyhledávaly, doplňovaly apod. Vhodným prostředkem k těmto účelům je 

informační systém. 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření vhodného distribuovaného informačního systému pro 

Dětský diagnostický ústav a jemu přidružené Dětské domovy, které ke vzájemné komunikaci 

využívají prostředí Internetu. Celý systém eviduje a uchovává údaje o dětech, umístěných v jejich 

zařízeních. 

Distribuovaný informační systém vznikal procesem RUP (Rational Unified Process), který 

zajišťuje vytvoření produktu vysoké kvality v rámci rozpočtu a časového rozvrhu. Životní cyklus 

vývoje obsahoval etapy - sběr a specifikace požadavků, analýza a návrh systému, implementace, 

testování. 

Distribuovaný informační systém byl navržen a implementován jako webová aplikace nad 

systémem řízení báze dat MySQL. Bezpečnost přenášených dat je zajištěna pomocí protokolu SSL 

(Secure Sockets Layer), využívajícího asymetrické šifrování algoritmem RSA, se současným 

ověřováním totožnosti standardem X.509. 

Klíčová slova: Dětský diagnostický ústav, Dětský domov, distribuovaný informační systém 

Abstract 

In some cases there is a need to record details of a fact, store the data, or process them. With the 

increasing number of data records there is a need to have the register well-organized so that it is easy 

to seek information, complete the data etc. An appropriate device for this purpose is the information 

system. 

The aim of this thesis was to develop an appropriate distributed information system for the 

Children's Diagnostic Institute and its affiliated Children's Homes, which communicate with each 

other using the Internet. The whole system records and stores data on the children placed in their 

facilities. 

The Distributed Information System was created by the process RUP (Rational Unified Process), 

which provides a high quality product within the budget and schedule. The life cycle of development 

included the following stages: requirements collection and specification, analysis and system design, 

implementation, and testing. 

The Distributed Information System has been designed and implemented as a web application of 

the database management system MySQL. The security of the data transfer is ensured by the protocol 

SSL (Secure Sockets Layer), using asymmetric encryption by the RSA algorithm, as well as the 

concurrent verification of identity by means of standard X.509 identity certificates. 

Keywords: Children’s Diagnostic Institute, Children’s Home, Distributed Information System 
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1. Úvod 

V dětském diagnostickém ústavu je potřeba vést podrobnou evidenci o dětech, které jsou v péči 

dětských domovů. U každého dítěte se, kromě jeho základních údajů a údajů o pobytu, evidují také 

jeho přesuny mezi dětskými domovy v rámci spravovaného území. Některé děti se z určitých důvodů 

opakovaně dostávají po nějakou dobu mimo zařízení. To je také součástí evidence. V evidenci jsou 

také všechna zařízení spadající pod DDÚ a jejich zaměstnanci. 

Snahou DDÚ je mít aktuální přehled o stavu a kapacitách v jednotlivých zařízeních, mít možnost 

provádět statistické záznamy jednotlivých zařízení i celého spravovaného území. 

O evidenci se výhradně stará jeden až dva stálí zaměstnanci v každém zařízení. Vzhledem k nízké 

frekvenci používání systému jsou výkonnostní a zátěžové požadavky na systém nízké. 

Existuje celá řada technologií, které lze pro tvorbu webových aplikací použít. K vývoji 

distribuovaného informačního systému byly, na základě důkladné specifikace požadavků a analýzy 

systému, kde byl mj. kladen důraz na posouzení zdokonalovací údržby, zvoleny a použity následující 

kombinace technologií – Apache, MySQL a PHP pro platformu Windows. Tyto tři hlavní komponenty 

pracují spolehlivě jako celek. 

V první části si krátce představíme použité technologie, u kterých si popíšeme části týkající se 

vývoje DIS.  K implementaci celého systému bylo použito několik jazyků. To bude také obsahem 

první části. Aby celý systém bezpečně pracoval, povíme si o použité komunikační bezpečnosti. 

Uspořádaná množina kroků směřující k vytvoření softwarového díla se nazývá softwarový proces, či 

obecněji životní cyklus programového díla. Modelů, jak by měl softwarový proces vypadat, je celá 

řada. Jedním z modelů je proces RUP, který definuje disciplinovaný přístup k vývoji softwaru. DIS 

byl v rámci možností vyvíjen procesem RUP. 

Obsahem druhé části bude životní cyklus vývoje DIS, který je rozdělen do etap následovně: 

 sběr a specifikace požadavků, 

o funkční požadavky, 

o nefunkční požadavky, 

 analýza systému, 

o datová analýza, 

o funkční analýza,  

o návrh uživatelského prostředí, 

 návrh implementace, 

o systémový návrh, 

o implementační návrh, 

 implementace DIS, 

o implementace databázové vrstvy, 

o implementace webové aplikace, 

o generování certifikátu CA, soukromého a veřejného klíče, 

o naplánování úloh spouštění záloh dat, 

o vytvoření dokumentace, 

 testování. 

Závěrem je představen vybudovaný DIS. 
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2. Použité technologie 

Projektů s otevřeným zdrojovým kódem (open source) k vývoji webových aplikací existuje celá řada, 

mezi ně patří také projekty Apache, PHP, MySQL, OpenSSL, které lze používat širokou škálou 

platforem. V této části budou představeny open source projekty použité v DIS, včetně jazyků 

použitých k implementaci. 

Podstata hnutí Open source spočívá ve spolupráci v oblasti programování a vývoje. Hnutí Open source 

je definováno úsilím o usnadnění vývoje a standardizace systémů, aplikací anebo programů. Díky 

otevřené výměně zdrojových kódů a dalších informací mohou programátoři z celého světa přispět 

k vytvoření skutečně robustního a efektivního softwaru, použitelného úplně každým. Programy open 

source je mj. možné šířit společně s dalšími programy. 

2.1.  Server Apache 

Server Apache běží jako služba čekající na webové požadavky, které zpracovává na pozadí. 

Nepracujeme s ním tedy přímo, ale nastavujeme jeho možnosti prostřednictvím konfiguračního 

souboru. Server Apache čte svůj hlavní konfigurační soubor pouze v okamžiku, kdy se spouští, takže 

kdykoli v něm provedeme změny, musíme pro jejich aktivaci server Apache restartovat (např. příkazy 

- net stop (start) apache). Další informace nalezneme v publikacích [2, 11]. 

2.2.  Interpret jazyka PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) je serverový skriptovací jazyk, určený především pro programování 

dynamických webů a webových aplikací. Ke zpracování PHP kódu slouží interpret jazyka PHP, kde 

zpracovávání probíhá na straně serveru. Soubory s kódem PHP mají příponu *.php, tato přípona 

sděluje serveru, že soubor musí předat skriptovacímu stroji PHP. Kód v jazyku PHP je plně integrován 

do kódu v jazyku (X)HTML a z pohledu návštěvníků je naprosto neviditelný. Kód jazyka PHP lze psát 

jako samostatný program bez výstupu (X)HTML, nebo můžeme psát kód PHP do kódu (X)HTML. 

S příchodem PHP 5 můžeme využívat objektově orientovaného programování v jazyku PHP. PHP je 

multiplatformní a lze jej provozovat s většinou webových serverů. Pro mnoho serverů má PHP přímý 

modul rozhraní, tzv. SAPI (Speech API - rozpoznávání a syntéza řeči pro aplikace). Mezi tyto servery 

patří také Apache. Další informace nalezneme v publikacích [2, 5, 13]. 

2.3.  Databázový server MySQL 

MySQL, s vhodně navrženými datovými strukturami relační databáze, slouží k optimalizovanému 

uložení i manipulaci dat. Architektura MySQL je dostatečně flexibilní pro řešení mnoha různorodých 

úloh, např. datové sklady, datová tržiště, OLTP, OLAP, DSS aj. Přístup k databázi je založen na 

jazyce SQL, nebo na procedurálním jazyce PL/SQL. 

Používá architekturu systému klient-server, kde každé klientské připojení dostane uvnitř 

serverového procesu své vlastní vlákno. Dotazy tohoto připojení se vykonávají uvnitř tohoto jediného 

vlákna, které zase sídlí na jednom jádru nebo CPU. Protože server udržuje vlákna v cache, nemusí se 

vytvářet a likvidovat pro každé nové připojení. MySQL podporuje zabezpečené (šifrované) spojení 

pomocí protokolu SSL, obsahujícího algoritmy zajišťující ověření totožnosti pomocí standardu X.509. 
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Obrázek 1: Logický pohled na architekturu MySQL serveru 

Úložný engine InnoDB je navržen pro zpracování transakcí. Díky své výkonnosti a možnosti 

automatického zotavení po havárii patří v současné době mezi nejpopulárnější úložné enginy pro 

ukládání transakcí. Aby se zvýšila úroveň souběžného zpracování, používá uzamykání na úrovni řádků 

ve spolupráci s technikou MVCC (Multiversion Concurrency Control; řízení souběžného zpracování 

s více verzemi). InnoDB používá MVCC, aby dosáhl vysoké souběžnosti, a implementuje všechny 

čtyři úrovně izolace standardu SQL. Výchozí úrovní izolace je REPEATABLE READ. Také se 

používá strategie uzamykání příštího klíče (next-key locking), která v této úrovni izolace zabraňuje 

fantomovému čtení. InnoDB totiž neuzamkne pouze ty řádky, jichž se týká dotaz, ale také uzamkne 

prázdná místa ve struktuře indexu, čímž zabrání tomu, aby se mohly vkládat fantomové řádky. 

MySQL podporuje řádkovou i příkazovou replikaci a dle situace se dynamicky mezi nimi přepíná. 

Oba druhy replikace pracují tak, že zaznamenávají změny v binárním logu mastera a přehrávají tento 

log na repliku. K jedinému master serveru můžeme připojit několik slave serverů (neboli replik). 

Naopak replika může mít pouze jednoho mastera. Replikace pro mastera obecně neznamená mnoho 

režie navíc. Kromě binárního logu přidává během normálního fungování něco režie mastera i každá 

připojená replika (většinou se jedná o síťový I/O). Počet připojených replik k masteru není omezen. 

Replikační topologie lze vytvářet různě složité, v závislosti na způsobu využití. 

Jak funguje replikace: 

 Master zaznamenává změny ve svých datech do svého binárního logu (události binárního 

logu). 

 Replika zkopíruje události binárního logu mastera do svého relay logu. Začíná tím, že 

nastartuje I/O vlákno repliky, toto vlákno otevře obyčejné klientské připojení k masteru. 

Následuje proces binlog dump, který čte události z binárního logu mastera a zapisuje je do 

relay logu repliky. 

 Replika přehraje události nacházející se v relay logu a aplikuje změny na svá vlastní data. Zde 

je proces zpracováván SQL vláknem repliky. SQL vlákno čte a přehrává události z relay logu, 

vykonané události mohou jít volitelně do binárního logu repliky. 
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Obrázek 2: Jak funguje replikace MySQL 

Součástí replikací jsou replikační filtry, umožňující replikovat pouze část dat serveru. Existují dva 

druhy replikačních filtrů - první filtrují události z binárního logu na masteru, druhé filtrují události 

přicházející z relay logu na replice. Další informace nalezneme v publikacích [2, 7, 9]. 

2.4.  OpenSSL / SSL 

Projekt OpenSSL je založen na vynikající SSLeay knihovně, určené k zajištění bezpečnosti na vyšších 

vrstvách referenčního modelu OSI, řešením SSL a TLS. Sadu nástrojů OpenSSL, umožňující 

generování certifikátu certifikační autority, veřejných a soukromých klíčů, je možné získat a využívat 

pro komerční i nekomerční účely. (Certifikační autorita, která zdarma vydává certifikáty, je 

označována CAcert.) 

SSL se používá k zabezpečení síťové komunikace na aplikační vrstvě referenčního modelu OSI. SSL 

zajišťuje autenticitu odesílatele, integritu a šifrování aplikačních dat při jejich přenosu přes veřejnou 

síť. SSL vyžaduje spolehlivý transportní TCP protokol. K autentizaci využívá mj. digitální certifikáty 

X.509. SSL je velmi flexibilní, protože podporuje řadu algoritmů asymetrického (RSA, DH) 

i symetrického (DES, 3DES) šifrování, ale také hashovací funkce (SHA, MD5). Další informace 

nalezneme v publikacích [8, 12]. 

2.5.  XHTML / CSS 

(X)HTML  je značkovací jazyk pro rozvržení a propojení webových dokumentů. Určuje strukturu 

informací v dokumentu, definuje syntaxi a umístění elementů, bez přímé vazby na jejich zobrazení. 

Interpretace kódu je prováděna v prohlížeči na straně klienta. Další informace nalezneme 

v publikacích [6, 14]. 

CSS je nepostradatelný nástroj (X)HTML, umožňuje oddělit obsah a strukturu dokumentu od jeho 

grafické podoby. Pomocí textového zápisu různých parametrů je možné specifikovat vizuální 

možnosti. Interpretace kódu je prováděna v prohlížeči na straně klienta. Další informace nalezneme 

v publikacích [3, 6, 14]. 
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2.6.  JavaScript 

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk použitelný na mnoha platformách. Využívá se 

k vytváření dynamických webů a webových aplikací. Kód JavaScriptu je vkládán do kódu (X)HTML 

stránky, interpretace kódu je prováděna v prohlížeči na straně klienta. Další informace nalezneme 

v publikaci [6]. 

2.7.  Adobe Dreamweaver CS3 

Adobe Dreamweaver je textový editor k vytváření internetových stránek. Nabízí nástroje pro vytváření 

stránek profesionální úrovně s bohatým množstvím funkcí - zvýrazňovaní syntaxe, automatické 

doplňování tagů, číslování a zalomení řádků, náhled obsahu, skrývání bloku kódu, spojení s databází 

aj. Adobe Dreamweaver podporuje jazyky (X)HTML, CSS, JavaScript a PHP. Další informace 

nalezneme v publikaci [1]. 

 
Obrázek 3: Adobe Dreamweaver CS3 
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3. Vývojový proces DIS 

Vývoj softwarového produktu zahrnuje celou řadu činností. Vývoj DIS je rozsáhlejší dílo, nebudou 

tedy popsány všechny kroky vývoje úplně podrobně, ale budou představovány části tak, aby dávaly 

smysluplný celkový pohled na vývoj a výsledný produkt. V této části budou popsány postupné kroky 

vývoje celého systému, které byly prováděné dle učebního textu [10]. 

Poznámka: Součástí vývoje IS bývají smluvní vztahy mezi zadavatelem a řešitelem, které mohou být 

rozdělené podle etap životního cyklu. V této práci dále nebudeme smluvní vztahy zmiňovat. 

3.1.  Sběr a specifikace požadavků 

Zadáním požadavku na vytvoření IS se zahajuje vývoj. Zadavatel zná věcnou stránku zadání, ale 

většinou nemá znalosti z oblasti programování, proto zadání bývá často nejednoznačné a neúplné. 

Součástí procesu RUP je popis, jak požadavky na softwarový systém doslova vylákat od zadavatelů. 

Mezi techniky sběru požadavků patří např. rozhovory, dotazníky, společný vývoj, pozorování, 

prototypování aj. Dokumentování požadavků a monitorování změn v požadavcích je také součástí 

vývoje. Přesná a úplná specifikace požadavků bude podkladem pro další vývojovou etapu, kterou je 

analýza systému. 

K vývoji DIS dodal zadavatel podrobnou specifikaci požadavků v písemné formě. Následný 

upřesňující sběr požadavků probíhal formou rozhovorů. 

3.1.1. Funkční požadavky 

Funkčními požadavky rozumíme požadavky na věcný obsah systému, které jsou definovány 

následujícím systémem otázek. 

Proč je zapotřebí nový systém? 

V současné době je používán informační systém běžící v operačním systému MS DOS, který je již 

poměrně zastaralý a nevyhovující. Nový IS by měl být implementován pro OS Windows. Nákup 

nových či rozšíření stávajících PC není, z finančních důvodů, možný. Ke správě PC není vyčleněn 

žádný pracovník. Nový systém by měl být dán do provozu s aktuálními daty (získanými ze starého 

systému konverzí). 

K čemu má systém sloužit? 

Dětský diagnostický ústav každého regionu eviduje děti z dětských domovů celého kraje. Každý 

dětský domov eviduje o svých dětech další podrobnější údaje. Celá soustava DDÚ + všechny DD 

potřebují ke svým evidencím vhodný distribuovaný informační systém, dostupný v internetovém 

prostředí. DDÚ musí vést podrobné statistické záznamy o všech dětech, které jsou v jejich péči. 

Kdo bude se systémem pracovat? 

O evidenci se výhradně stará jeden až dva stálí zaměstnanci – sociální pracovníci. 

Jaké budou vstupy do systému - seznam evidovaných objektů a údajů? 

Dítě - osobní číslo dítěte, jméno dítěte, rodné číslo, číslo spisu, datum narození, místo narození, 

pohlaví, národnost (číselník), příslušnost (číselník), etnikum (číselník), adresa bydliště dítěte, okres 

bydliště dítěte (číselník), kraj bydliště dítěte (číselník), kdo o umístění žádá (číselník), zdravotní stav 

(číselník), poznámka, původ dítěte (číselník), vztah rodičů (číselník), počet sourozenců, archivováno, 

fotografie dítěte, rodné příjmení. 
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Pobyt - číslo pobytu, pořadové číslo pobytu, evidenční číslo (kapacita), jméno dítěte, datum přijetí, 

datum odchodu, zkratka zařízení, důvod přijetí (číselník), důvod propuštění (číselník), kam odešlo 

(číselník), odkud přišlo (číselník), typ školy (číselník), třída, postupový ročník, přítomnost, umístěno 

na základě (číselník), jednací číslo, datum rozhodnutí, kdo rozhodl (číselník), datum nabytí právní 

moci, archivováno, poznámka. 

Záchyt - číslo záchytu, datum zahájení záchytu, datum ukončení záchytu, poznámka. 

Mimo zařízení - číslo pobytu mimo zařízení, typ pobytu mimo zařízení (číselník), adresa pobytu 

mimo zařízení, zahájení pobytu mimo zařízení, ukončení pobytu mimo zařízení, poznámka. 

Zařízení - číslo zařízení, resort (číselník), název zařízení, zkratka zařízení, typ zařízení (číselník), 

název ulice zařízení, název obce zařízení, PSČ zařízení, okres zařízení (číselník), kraj zařízení 

(číselník), telefonní číslo pevná linka, mobilní telefonní číslo, faxové číslo, e-mail, jméno ředitele, 

počet pracovníků, počet skupin, škola součástí zařízení, kapacita zařízení, poznámka. 

Aktuální stav - evidenční číslo (kapacita), zkratka zařízení, číslo pobytu, osobní číslo dítěte, jméno 

dítěte, přítomnost dítěte v zařízení. 

Zaměstnanci - číslo zaměstnance, jméno zaměstnance, datum narození zaměstnance, datum zahájení 

pracovního poměru, datum ukončení pracovního poměru, funkce (číselník), vzdělání (číselník), obor 

vzdělání zaměstnance, délka praxe, splnění požadované kvalifikace. 

Jaké budou výstupy ze systému - seznam pracovních výstupů a výstupních sestav? 

Dítě 

pracovní výstupy 

 vytvoření karty dítěte, 

 seznam z kartotéky dětí, 

 výpis karty dítěte, 

 záznam do karty dítěte, 

 seznam z archivní kartotéky dětí, 

 výpis karty dítěte z archivu, 

 záznam do archivní karty dítěte, 

výstupní sestavy 

 jmenný seznam dětí podle zařízení a evidenčních čísel, 

 jmenný seznam dětí podle zařízení a věku, 

 jmenný seznam dětí podle zařízení a zdravotního postižení, 

 počty dětí v zařízeních podle pohlaví a důvodu umístění, 

 počty dětí v zařízeních podle věku, 

 počty dětí v zařízeních podle zdravotního postižení. 

Pobyt 

pracovní výstupy 

 vytvoření karty pobytu dítěte, 

 seznam z kartotéky pobytů dětí, 

 výpis karty pobytu dítěte, 

 záznam do karty pobytu dítěte, 

 seznam z archivní kartotéky pobytů dětí, 
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 výpis karty pobytu dítěte z archivu, 

 záznam do archivní karty pobytu dítěte, 

 seznam z kartotéky pobytů dětí – přemístění, 

 výpis karty pobytu dítěte – přemístění, 

 záznam do karty pobytu dítěte – přemístění, 

 seznam z kartotéky pobytů dětí – propuštění, 

 výpis karty pobytu dítěte – propuštění, 

 záznam do karty pobytu dítěte – propuštění, 

 seznam z archivní kartotéky pobytů dětí – zpět do evidence, 

 záznam do archivní karty pobytu dítěte – zpět do evidence, 

výstupní sestavy 

 počty přijatých dětí do DDÚ podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přijatých dětí do zařízení podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přemístěných dětí z DDÚ do zařízení podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přemístěných dětí mezi zařízeními podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přemístěných dětí ze zařízení do DDÚ podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty propuštěných dětí podle měsíců, pohlaví a důvodu propuštění, 

 počty přijatých dětí do DDÚ podle zařízení, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přijatých dětí do zařízení podle zařízení, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty propuštěných dětí podle zařízení, pohlaví a důvodu propuštění. 

Záchyt 

pracovní výstupy 

 seznam z kartotéky záchytů dětí - příjem, 

 vytvoření karty záchytu dítěte - příjem, 

 seznam z kartotéky záchytů dětí - ukončení, 

 záznam do karty záchytu dítěte - ukončení, 

 seznam z kartotéky záchytů dětí, 

 výpis karty záchytu dítěte, 

 záznam do karty záchytu dítěte, 

 seznam z archivní kartotéky záchytů dětí, 

 výpis karty záchytu dítěte z archivu, 

 záznam do archivní karty záchytu dítěte, 

výstupní sestavy 

 jmenný seznam dětí podle záchytů a zařízení. 

Mimo zařízení 

pracovní výstupy 

 seznam z kartotéky pobytů dětí mimo zařízení - propuštění, 

 vytvoření karty pobytu dítěte mimo zařízení - propuštění, 

 seznam z kartotéky pobytů dětí mimo zařízení - vrácení, 

 záznam do karty pobytu dítěte mimo zařízení - vrácení, 
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 seznam z kartotéky pobytů dětí mimo zařízení, 

 výpis karty pobytu dítěte mimo zařízení, 

 záznam do karty pobytu dítěte mimo zařízení, 

 seznam z archivní kartotéky pobytů dětí mimo zařízení, 

 výpis karty pobytu dítěte mimo zařízení z archivu, 

 záznam do archivní karty pobytu dítěte mimo zařízení, 

výstupní sestavy 

 počty propuštěných dětí dočasně mimo zařízení podle měsíců, pohlaví a místa pobytu mimo 

zařízení, 

 počty vrácených dětí z dočasného pobytu mimo zařízení podle měsíců, pohlaví a místa pobytu 

mimo zařízení. 

Zařízení 

pracovní výstupy 

 vytvoření karty zařízení, 

 seznam z kartotéky zařízení, 

 výpis karty zařízení, 

 záznam do karty zařízení, 

 kapacita aktuálního zařízení, 

 výpis obsazení aktuálního zařízení podle evidenčních čísel, 

 seznam kapacity všech zařízení, 

výstupní sestavy 

 počty přijatých dětí do zařízení podle zařízení, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přemístěných dětí z DDÚ do zařízení podle zařízení, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty propuštěných dětí z evidence podle zařízení, pohlaví a důvodu propuštění, 

 počty propuštěných dětí dočasně mimo zařízení podle zařízení, pohlaví a místa pobytu mimo 

zařízení, 

 počty vrácených dětí z dočasného pobytu mimo zařízení podle zařízení, pohlaví a místa 

pobytu mimo zařízení. 

Zaměstnanci 

pracovní výstupy 

 vytvoření karty zaměstnance, 

 seznam z kartotéky zaměstnanců, 

 výpis karty zaměstnance, 

 záznam do karty zaměstnance. 

Číselníky 

pracovní výstupy 

 vytvoření karty příslušného číselníku, 

 výpis karty příslušného číselníku, 

 záznam do karty příslušného číselníku. 
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Systém 

pracovní výstupy 

 změna hesla, 

 uživatelská příručka a kontakt na správce systému. 

Jaké je okolí systému - zdroje a cíle informací? 

Grafický náhled na strukturu systému provedeme pomocí diagramu datových toků (DFD kontextový). 

Základní zdroje informací jsou zaměstnanci, příbuzní a údaje o zařízeních. Příbuzní předávají citlivé 

informace o umísťovaných dětech, zaměstnanci předávají pracovně právní informace. Zaměstnanec 

(aktér) zadává data do systému, systém předává záznam zpět zaměstnanci. V DDÚ se provádí 

statistiky nad daty, které slouží jiným státním orgánům. 

 
Obrázek 4: Model okolí - zdroje a cíle dat 

Jaké funkce bude systém plnit? 

Funkce jsou popsány jako události z reálného světa a reakce systému na vzniklou událost. 

Událost Reakce systému 

Přijetí dítěte do 

evidence. 

Vytvoření karty dítěte a pobytu dítěte. Proveden záznam do karty 

aktuálního obsazení. Pořadové číslo pobytu začíná číslem jedna, při 

každém dalším pobytu je inkrementováno hodnotou jedna. 
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Přesun dítěte v rámci 

evidence DIS. 

Stávající zařízení  - archivace karty dítěte a pobytu dítěte. Provedeno 

odstranění záznamu v kartě aktuální obsazení. 

Nové zařízení - vytvoření kopie karty dítěte (případně aktualizace karty 

z archivu – pokud je dítě v evidenci archivu) a pobytu dítěte. Proveden 

záznam do karty aktuálního obsazení. Pořadové číslo pobytu je 

inkrementováno hodnotou jedna. 

Propuštění dítěte 

z evidence. 

Archivace karty dítěte a pobytu dítěte. Provedeno odstranění záznamu 

v kartě aktuální obsazení. 

Záchyt dítěte v rámci 

pobytu. 

Záchyt (příjem) - vytvoření karty záchytu, nastavení data příjmu. 

Pořadové číslo záchytu začíná číslem jedna, při každém dalším záchytu je 

inkrementováno hodnotou jedna. 

Záchyt (ukončení) –  uzavření záchytu, nastavení data ukončení. 

Odchod dítěte dočasně 

mimo zařízení v rámci 

pobytu. 

Mimo (propuštění) - vytvoření karty pobytu mimo zařízení, nastavení data 

propuštění. Nastavení nepřítomnosti v pobytu a aktuálním obsazení. 

Pořadové číslo pobytu mimo zařízení začíná číslem jedna, při každém 

dalším pobytu mimo zařízení je inkrementováno hodnotou jedna. 

Mimo (vrácení) – uzavření pobytu mimo zařízení, nastavení data vrácení. 

Nastavení přítomnosti v pobytu a aktuálním obsazení. 

Vznik nového 

zařízení. 

Vytvoření karty zařízení. Vytvoření nových karet v aktuálním obsazení 

dle nastavené kapacity zařízení – jen u zařízení, u kterého je uživatel 

přihlášen. 

Zánik zařízení. Odstranění karty zařízení. Týká se pouze zařízení, na které není vytvořená 

reference. 

Přijetí nového 

zaměstnance. 

Vytvoření karty zaměstnance. 

Propuštění 

zaměstnance. 

Odstranění karty zaměstnance. 

Rozšíření číselníku. Vytvoření karty příslušného číselníku. 

Redukce číselníku. Odstranění karty příslušného číselníku. 

Změna hesla. Aktualizace přístupového hesla do systému. 

 

3.1.2. Nefunkční požadavky 

 Platforma: Microsoft Windows, 

 stávající HW. 

Poznámka: Ke správě PC není vyčleněn žádný pracovník. 

3.2.  Analýza systému 

Druhá etapa životního cyklu vývoje DIS se týká analýzy či podrobnější specifikace systému, včetně 

modelování systému z několika hledisek.  Analýzou systému byly zpracovávány tři základní modely – 

datový, funkční a dynamický. V závěru specifikace systému byl proveden návrh vhodného 

uživatelského prostředí, které zajišťuje komunikaci mezi počítačem a uživatelem. 
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3.2.1. Datová analýza 

Datový model popisuje strukturu databáze, kde výsledný model databáze je normovaný a bez 

redundancí, respektive je struktura databáze alespoň ve třetí normální formě (3NF). Popsány budou 

pouze provedené kroky analýzy, závěrem analýzy bude představeno výsledné relační schéma. 

Intuitivní návrh entit, jejich atributů a vazeb mezi entitami 

Textový popis logické struktury dat na konceptuální úrovni byl proveden intuitivním návrhem entit, 

jejich atributů a vazeb mezi entitami, založený na podkladech důsledné specifikace požadavků. 

Návrh schématu relační databáze algoritmem syntézy 

Návrh schématu relační databáze byl proveden algoritmem syntézy. Použitý algoritmus syntézy je 

rozdělen do několika systematických kroků. Byly provedeny všechny následující kroky: 

1. Příprava 

 vytvoření univerzálního relačního schématu, 

 vytvoření množiny funkčních závislostí, 

 vytvoření uzávěrů podmnožiny atributů, 

 určení klíče univerzálního relačního schématu, 

 vytvoření minimálního a neredundantního pokrytí, 

 vytvoření nových relací pro každou funkční závislost. 

2. Redukce 

 sjednocení atributů pro ty relace, které obsahují funkční závislosti se stejnou levou stranou,  

 spojení relací, jejichž levé strany mají stejný uzávěr (dají se jimi odvodit stejné atributy). 

Tento krok zapříčiní, že výsledek bude vždy v 3NF, ale už nemusí být v BCNF. 

3. Oprava 

 kontrola, zda v původním relačním schématu všechny atributy mají definovanou funkční 

závislost, 

 kontrola, zda existuje relace, která obsahuje klíč univerzálního relačního schématu. Pokud 

taková relace neexistuje, vytvoříme novou relaci, čímž bude zajištěna bezztrátovost. 

Výsledné relační schéma 

Dite (osobniCislo, jmenoDite, rodneCislo, cisloSpisu, datumNarozeni, mistoNarozeni, pohlavi, 

idNarodnost, idPrislusnost, idEtnikum, adresaDite, idOkres, idKraj, idKdoZada, idZdravotniStav, 

poznamkaDite, idPuvod, idVztahRodicu, pocetSourozencu, archivDite, fotografie, rozeny) 

Pobyt (cisloPobytu, poradoveCisloPobytu, osobniCislo, evidencniCislo, jmenoDite, datumNastupu, 

datumKdyOdeslo, cisloZarizeni, zkratkaZarizeni, idDuvodPrijeti, idDuvodPropusteni, idKamOdeslo, 

idOdkudPrislo, idTypSkoly, trida, postupovyRocnik, pritomno, idUmistenoNaZaklade, jednaciCislo, 

datumRozhodnuti, idRozhodl, datumNabytiPravniMoci, archivPobyt, poznamkaPobyt) 

Zachyt (poradoveCisloZachyt, cisloPobytu, datumZachytuOd, datumZachytuDo, poznamkaZachyt) 

Mimo (poradoveCisloMimo, cisloPobytu, idKdeMimo, adresaKdeMimo, datumMimoOd, 

datumMimoDo, poznamkaMimo) 

Zarizeni (cisloZarizeni, idResort, nazevZarizeni, zkratkaZarizeni, idTypZarizeni, ulice, obec, psc, 

idOkres, idKraj, telCisloPevna, telCisloMobil, fax, email, jmenoReditel, pocetPracovniku, 

pocetSkupin, skola, kapacita, poznamkaZarizeni) 
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Zamestnanec (cisloZamestnanec, cisloZarizeni, jmenoZamestnanec, datumNarozeni, datumNastupu, 

datumUkonceni, idFunkce, idDosazeneVzdelani, oborVzdelani, delkaPraxe, kvalifikace) 

AktualniStav (idAktualniStav, evidencniCislo, cisloZarizeni, cisloPobytu, osobniCislo, jmenoDite, 

pritomno) 

CisKraj (idKraj, popisKraj) 

CisOkres (idOkres, popisOkres) 

CisNarodnost (idNarodnost, popisNarodnost) 

CisPrislusnost (idPrislusnost, popisPrislusnost) 

CisEtnikum (idEtnikum, popisEtnikum) 

CisKdoZada (idKdoZada, popisKdoZada) 

CisZdravotniStav (idZdravotniStav, popisZdravotniStav) 

CisPuvod (idPuvod, popisPuvod) 

CisVztahRodicu (idVztahRodicu, popisVztahRodicu) 

CisOdkudKam (idOdkudKam, popisOdkudKam, editace) 

CisDuvodPrijeti (idDuvodPrijeti, popisDuvodPrijeti) 

CisUmistenoNaZaklade (idUmistenoNaZaklade, popisUmistenoNaZaklade) 

CisRozhodl (idRozhodl, popisRozhodl) 

CisTypSkoly (idTypSkoly, popisTypSkoly) 

CisDuvodPropusteni (idDuvodPropusteni, popisDuvodPropusteni) 

CisKdeMimo (idKdeMimo, popisKdeMimo) 

CisResort (idResort, popisResort) 

CisTypZarizeni (idTypZarizeni, popisTypZarizeni) 

CisFunkce (idFunkce, popisFunkce) 

CisDosazeneVzdelani (idDosazeneVzdelani, popisDosazeneVzdelani) 



    

   17 

 

Výsledný ERD 

 
Obrázek 5: ERD výsledného relačního schématu 

Výsledný datový slovník 

Výsledkem analýzy je také datový slovník, podle kterého se implementuje databázová vrstva a který 

reprezentuje výsledky indexové analýzy provedené v návrhu implementace. 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

Dite osobniCislo Integer 10 PK N Y  Osobní číslo dítěte 

jmenoDite Varchar 60 N N Y *1 Jméno dítěte 

rodneCislo Varchar 11 N Y Y *2 Rodné číslo 

cisloSpisu Varchar 20 N Y Y  Číslo spisu 

datumNarozeni Date 10 N N Y *3 Datum narození 

mistoNarozeni Varchar 40 N Y N  Místo narození 

pohlavi Tinyint 1 N N N *13 Pohlaví 

idNarodnost Integer 10 FK Y Y  Národnost (číselník) 

idPrislusnost Integer 10 FK Y Y  Příslušnost (číselník) 

idEtnikum Integer 10 FK Y Y  Etnikum (číselník) 

adresaDite Varchar 100 N Y N *7 Adresa bydliště dítěte 

idOkres Integer 10 FK N Y  Okres bydliště dítěte 

(číselník) 

idKraj Integer 10 FK N Y  Kraj bydliště dítěte 

(číselník) 

idKdoZada Integer 10 FK N Y  Kdo o umístění žádá 

(číselník) 

idZdravotniStav Integer 10 FK Y Y  Zdravotní stav 

(číselník) 

poznamkaDite Varchar 500 N Y N  Poznámka 

idPuvod Integer 10 FK Y Y  Původ dítěte (číselník) 

idVztahRodicu Integer 10 FK Y Y  Vztah rodičů (číselník) 

pocetSourozencu Tinyint 2 N Y N  Počet sourozenců 

archivDite Tinyint 1 N N Y *8 Archivováno 

fotografie Blob 65KB N Y N *16 Fotografie dítěte 

rozeny Varchar 60 N Y N  Rodné příjmení 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 
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Pobyt cisloPobytu Integer 10 PK N Y  Číslo pobytu 

poradoveCisloPobytu Tinyint 2 PK N Y *6 Pořadové číslo pobytu 

osobniCislo Integer 10 FK N Y  Osobní číslo dítěte 

evidencniCislo Smallint 5 N N Y  Evidenční číslo 

(kapacita) 

jmenoDite Varchar 60 N N Y *1 Jméno dítěte 

datumNastupu Date 10 N N Y *4 Datum přijetí 

datumKdyOdeslo Date 10 N Y Y *4 Datum odchodu 

cisloZarizeni Integer 10 FK N Y  Číslo zařízení 

zkratkaZarizeni Varchar 30 N N Y  Zkratka zařízení 

idDuvodPrijeti Integer 10 FK N Y  Důvod přijetí (číselník) 

idDuvodPropusteni Integer 10 FK Y Y  Důvod propuštění 

(číselník) 

idKamOdeslo Integer 10 FK Y Y  Kam odešlo (číselník) 

idOdkudPrislo Integer 10 FK N Y  Odkud přišlo (číselník) 

idTypSkoly Integer 10 FK Y Y  Typ školy (číselník) 

trida Tinyint 2 N Y N  Třída 

postupovyRocnik Tinyint 2 N Y N  Postupový ročník 

pritomno Tinyint 1 N N Y *8 Přítomno? 

idUmistenoNaZaklad

e 

Integer 10 FK N Y  Umístěno na základě 

(číselník) 

jednaciCislo Varchar 30 N Y Y  Jednací číslo 

datumRozhodnuti Date 10 N Y N *4 Datum rozhodnutí 

idRozhodl Integer 10 FK Y Y  Kdo rozhodl (číselník) 

datumNabytiPravniM

oci 

Date 10 N Y N *4 Datum nabytí právní 

moci 

archivPobyt Tinyint 1 N N Y *8 Archivováno 

poznamkaPobyt Varchar 500 N Y N  Poznámka 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

Mimo poradoveCisloMimo Tinyint 2 PK N Y *15 Číslo pobytu mimo 

zařízení 

cisloPobytu Integer 10 FK 

PK 

N Y  Číslo pobytu 

idKdeMimo Integer 10 FK N Y  Typ pobytu mimo 

zařízení (číselník) 

adresaKdeMimo Varchar 100 N N N *7 Adresa pobytu mimo 

datumMimoOd Date 10 N N Y *4 Zahájení pobytu mimo 

zařízení 

datumMimoDo Date 10 N Y Y *4 Ukončení pobytu mimo 

zařízení 

poznamkaMimo Varchar 500 N Y N  Poznámka 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

Zachyt poradoveCisloZachyt Tinyint 2 PK N Y *14 Číslo záchytu 

cisloPobytu Integer 10 FK 

PK 

N Y  Číslo pobytu 

datumZachytuOd Date 10 N N Y *4 Datum zahájení záchytu 

datumZachytuDo Date 10 N Y Y *4 Datum ukončení 

záchytu 

poznamkaZachyt Varchar 500 N Y N  Poznámka 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

Zarizeni cisloZarizeni Integer 10 PK N Y  Číslo zařízení 

idResort Integer 10 FK N Y  Resort (číselník) 

nazevZarizeni Varchar 60 N N Y  Název zařízení 

zkratkaZarizeni Varchar 30 N N Y  Zkratka zařízení 

idTypZarizeni Integer 10 FK N Y  Typ zařízení (číselník) 

ulice Varchar 50 N N N *5 Název ulice zařízení 

obec Varchar 50 N N N  Název obce zařízení 
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psc Varchar 6 N N N *10 PSČ zařízení 

idOkres Integer 10 FK N Y  Okres zařízení 

(číselník) 

idKraj Integer 10 FK N Y  Kraj zařízení (číselník) 

telCisloPevna Varchar 50 N Y N  Telefonní číslo pevná 

linka 

telCisloMobil Varchar 11 N Y N *11 Mobilní telefonní číslo 

fax Varchar 11 N Y N *11 Faxové číslo 

email Varchar 50 N Y N  E-mail 

jmenoReditel Varchar 60 N N N *1 Jméno ředitele 

pocetPracovniku Smallint 5 N Y N  Počet pracovníků 

pocetSkupin Smallint 5 N Y N  Počet skupin 

skola Tinyint 1 N N N *8 Škola součástí zařízení 

kapacita Smallint 5 N N N *9 Kapacita zařízení 

poznamkaZarizeni Varchar 500 N Y N  Poznámka 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

AktualniStav idAktualniStav Smallint 5 PK N Y  Identifikace aktuálního 

stavu 

evidencniCislo Smallint 5 N N Y  Evidenční číslo 

(kapacita) 

cisloZarizeni Integer 10 FK N Y  Číslo zařízení 

cisloPobytu Integer 10 FK Y Y  Číslo pobytu 

osobniCislo Integer 10 FK Y Y  Osobní číslo 

jmenoDite Varchar 60 N Y Y *1 Jméno dítěte 

pritomno Tinyint 1 N N Y *8 Přítomnost dítěte v 

zařízení 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

Zamestnanec cisloZamestnanec Integer 10 PK N Y  Číslo zaměstnance 

cisloZarizeni Integer 10 FK N Y  Číslo zařízení 

jmenoZamestnanec Varchar 60 N N N *1 Jméno zaměstnance 

datumNarozeni Date 10 N Y N *4 Datum narození 

zaměstnance 

datumNastupu Date 10 N Y N *4 Datum zahájení 

pracovního poměru 

datumUkonceni Date 10 N Y N *4 Datum ukončení 

pracovního poměru 

idFunkce Integer 10 FK N Y  Funkce (číselník) 

idDosazeneVzdelani Integer 10 FK N Y  Vzdělání (číselník) 

oborVzdelani Varchar 60 N Y N  Obor vzdělání 

zaměstnance 

delkaPraxe Smallint 3 N Y N *12 Délka praxe 

kvalifikace Tinyint 1 N N N *8 Splnění požadované 

kvalifikace 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisKraj idKraj Integer 10 PK N Y  Identifikace kraje 

popisKraj Varchar 40 N N Y  Název kraje 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisOkres idOkres Integer 10 PK N Y  Identifikace okres 

popisOkres Varchar 40 N N Y  Název okresu 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisNarodnost idNarodnost Integer 10 PK N Y  Identifikace národnost 

popisNarodnost Varchar 40 N N Y  Národnost 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisPrislusnost idPrislusnost Integer 10 PK N Y  Identifikace příslušnost 
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popisPrislusnost Varchar 40 N N Y  Příslušnost 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisEtnikum idEtnikum Integer 10 PK N Y  Identifikace etnikum 

popisEtnikum Varchar 40 N N Y  Etnikum 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisKdoZada idKdoZada Integer 10 PK N Y  Identifikace kdo žádá 

popisKdoZada Varchar 40 N N Y  Popis kdo žádá 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisZdravotniS

tav 

idZdravotniStav Integer 10 PK N Y  Identifikace zdravotní 

stav 

popisZdravotniStav Varchar 40 N N Y  Zdravotní stav 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisPuvod idPuvod Integer 10 PK N Y  Identifikace původ 

popisPuvod Varchar 40 N N Y  Původ 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisVztahRodi

cu 

idVztahRodicu Integer 10 PK N Y  Identifikace vztah 

rodičů 

popisVztahRodicu Varchar 40 N N Y  Vztah rodičů 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisOdkudKa

m 

idOdkudKam Integer 10 PK N Y  Identifikace odkud 

přišlo, kam odešlo 

popisOdkudKam Varchar 40 N N Y  Odkud přišlo, kam 

odešlo 

editace Tinyint 1 N N N *17 Označuje editovatelné 

položky 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisDuvodPrij

eti 

idDuvodPrijeti Integer 10 PK N Y  Identifikace důvod 

přijetí 

popisDuvodPrijeti Varchar 40 N N Y  Důvod přijetí 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisUmisteno

NaZaklade 

idUmistenoNaZaklad

e 

Integer 10 PK N Y  Identifikace umístěno 

na základě 

popisUmistenoNaZak

lade 

Varchar 40 N N Y  Umístěno na základě 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisRozhodl idRozhodl Integer 10 PK N Y  Identifikace rozhodl 

popisRozhodl Varchar 40 N N Y  Rozhodl 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisTypSkoly idTypSkoly Integer 10 PK N Y  Identifikace typ školy 

popisTypSkoly Varchar 40 N N Y  Typ školy 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisDuvodPro

pusteni 

idDuvodPropusteni Integer 10 PK N Y  Identifikace důvod 

propuštění 

popisDuvodPropuste

ni 

Varchar 40 N N Y  Důvod propuštění 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisKdeMimo idKdeMimo Integer 10 PK N Y  Identifikace kde mimo 

popisKdeMimo Varchar 40 N N Y  Kde mimo 
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Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisResort idResort Integer 10 PK N Y  Identifikace resort 

popisResort Varchar 40 N N Y  Resort 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisTypZarize

ni 

idTypZarizeni Integer 10 PK N Y  Identifikace typ zařízení 

popisTypZarizeni Varchar 40 N N Y  Typ zařízení 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisFunkce idFunkce Integer 10 PK N Y  Identifikace funkce 

popisFunkce Varchar 40 N N Y  Funkce 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

CisDosazene

Vzdelani 

idDosazeneVzdelani Integer 10 PK N Y  Identifikace dosažené 

vzdělání 

popisDosazeneVzdel

ani 

Varchar 40 N N Y  Dosažené vzdělání 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

PomocZkratk

aZarizeni 

idPomZkratkaZarizen

i 

Tinyint 1 PK N Y  Identifikace pomocné 

zkratky zařízení 

pomZkratkaZarizeni Varchar 30 N N N  Pomocná zkratka 

zařízení 

generatorDitePobyt Integer 10 N N N  PK relačního schématu 

Dite, Pobyt 

Integritní omezení 

*1 jméno ve tvaru: příjmení, křestní, titul 

*2 rodné číslo ve formátu: RRMMDD/XXXX 

*3 odvozeno a doplněno z rodného čísla 

*4 datum ve formátu: RRRR-MM-DD 

*5 ulice ve tvaru: název ulice, číslo popisné / číslo orientační 

*6 začíná číslem jedna, při přesunu do jiného zařízení se inkrementuje hodnotou jedna 

*7 adresa ve tvaru: název ulice, číslo popisné / číslo orientační, obec, PSČ 

*8 zobrazováno Ano / Ne (hodnoty 1/0) 

*9 kladné číselné hodnoty 

*10 PSČ ve formátu: „nnn nn“ 

*11 telefon ve formátu: „nnn nnn nnn“ 

*12 hodnota označuje počet měsíců 

*13 zobrazováno Dívka / Chlapec (hodnoty 1/0) 

*14 začíná číslem jedna, při dalším záchytu se inkrementuje hodnotou jedna 

*15 začíná číslem jedna, při dalším pobytu mimo zařízení se inkrementuje hodnotou jedna 

*16 podporované formáty: GIF, JPG/JPEG a PNG, do databáze bude binárně uložena miniatura s rozměry 120 x 150 px 

*17 některé zkratky zařízení jsou nutné pro správnou funkci celého systému, nelze je editovat ani odstranit; 

lze editovat, odstranit / nelze editovat, odstranit (hodnoty 1/0) 

3.2.2. Funkční analýza 

Funkční model nám popíše všechny operace, které se budou s daty v navrhovaném DIS provádět. 

Funkční model byl rozdělen do dvou úrovní: 

 vnější pohled – hrubý grafický náhled na strukturu systému (diagramy datových toků), 

 vnitřní pohled – podrobně rozpracované algoritmy pro jednotlivé akce (minispecifikace). 

V následující části si popíšeme provedené kroky funkční analýzy, s krátkými ukázkami. 
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Grafický náhled na strukturu systému 

Grafický náhled na strukturu systému byl proveden pomocí DFD (prostředek pro zobrazení funkčního 

modelu), postupem shora dolů. Grafický náhled byl rozdělen do několika úrovní: 

 DFD kontextový je na vrcholu hierarchie (shodný s DFD ze specifikace funkčních 

požadavků), popisuje celý systém, definuje hranice systému, aktéry, vstupy a výstupy. 

 DFD úrovně 0 obsahuje rozklad kontextového diagramu, popisující základní funkce systému. 

 DFD úrovně 1 obsahuje rozklad funkcí - evidence pobytu dětí, evidence zařízení / kapacita 

zařízení, evidence pobytu mimo zařízení / aktuální stav zařízení. 

 DFD elementární, jedná se o nejnižší úroveň rozkladu funkcí, které se dále nedělí a jsou 

prováděny najednou. Byly modelovány funkce – evidence dítěte, evidence pobytu, evidence 

záchytu, evidence pobytu mimo zařízení (viz ukázka), evidence zařízení, evidence 

zaměstnance, evidence aktuálního stavu, evidence číselníku. 

Grafický náhled na elementární funkci - evidence pobytu mimo zařízení. 

 
Obrázek 6: DFD elementární – evidence pobytu mimo zařízení 

Podrobně rozpracované algoritmy pro jednotlivé akce 

Pomocí minispecifikací byly popsány funkce na nejnižší úrovni hierarchického rozkladu. Byly 

vytvořeny minispecifikace elementárních funkcí - evidence dítěte, evidence pobytu, evidence záchytu, 

evidence pobytu mimo zařízení, evidence zařízení, evidence zaměstnance, evidence aktuálního stavu, 

evidence číselníku. Pro lepší představu o minispecifikaci elementárních funkcí si provedeme ukázku. 

Minispecifikace evidence pobytu mimo zařízení 

 Nový záznam pobytu mimo zařízení 

1. VYHLEDEJ A VYPIŠ ZÁZNAM(Y) z tabulky Mimo. 

2. UŽIVATEL vybere požadovaný záznam. 
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3. VYBER PŘÍPAD 

PŘÍPAD 1: PRO KAŽDÝ ZÁZNAM tabulky Mimo DĚLEJ podm = „datumMimoDo IS 

NULL“, 

JE-LI datumMimoDo = NULL, 

PAK HLÁŠENÍ „K pobytu existuje neukončený pobyt mimo zařízení.“ KONEC. 

PŘÍPAD 2: PRO KAŽDÝ ZÁZNAM tabulky Zachyt DĚLEJ podm = „datumZachytuDo IS 

NULL“, 

JE-LI datumZachytuDo = NULL, 

  PAK HLÁŠENÍ „K pobytu existuje neukončený záchyt.“ KONEC. 

JINAK ZOBRAZ příslušný formulář, automaticky vyplň hodnoty cisloPobytu, 

datumMimoOd. 

4. UŽIVATEL zadá povinné hodnoty idKdeMimo, adresaKdeMimo. Nepovinné hodnoty 

poznamkaMimo. 

5. ULOŽ do tabulky Mimo hodnoty cisloPobytu, poradoveCisloMimo, idKdeMimo, 

adresaKdeMimo, datumMimoOd, poznamkaMimo. 

6. MODIFIKUJ automaticky tabulku AktualniStav a Pobyt NASTAV hodnotu pritomno = 0. 

Poznámka: Hodnota atributu poradoveCisloMimo začíná číslem jedna (při prvním pobytu mimo 

zařízení), při každém dalším pobytu mimo zařízení dochází k inkrementaci hodnotou jedna.  

 Ukončení pobytu mimo zařízení 

1. VYHLEDEJ A VYPIŠ ZÁZNAM(Y) z tabulky Mimo. 

2. UŽIVATEL vybere požadovaný záznam. 

3. JE-LI ZÁZNAM tabulky AktualniStav (stávajícího evidenčního čísla) hodnota pritomno = 1, 

PAK HLÁŠENÍ „Stávající evidenční číslo je obsazené, nejdříve je potřeba uvolnit 

evidenční číslo.“ KONEC. 

JINAK ZOBRAZ příslušný formulář, automaticky vyplň hodnoty cisloPobytu, 

poradoveCisloMimo, datumMimoOd, datumMimoDo, idKdeMimo, adresaKdeMimo, 

poznamkaMimo. 

4. UŽIVATEL zadá nepovinné hodnoty poznamkaMimo. 

5. ULOŽ do tabulky Mimo hodnoty datumMimoDo, poznamkaMimo. 

6. MODIFIKUJ automaticky tabulku AktualniStav a Pobyt NASTAV hodnotu pritomno = 1. 

Poznámka: Hodnota atributu datumMimoDo musí být větší než hodnota atributu datumMimoOd. 

 Editace záznamu pobytu mimo zařízení 

1. VYHLEDEJ A VYPIŠ ZÁZNAM(Y) z tabulky Mimo. 

2. UŽIVATEL vybere požadovaný záznam. 

3. ZOBRAZ příslušný formulář, automaticky vyplň hodnoty cisloPobytu, poradoveCisloMimo, 

datumMimoOd, datumMimoDo, idKdeMimo, adresaKdeMimo, poznamkaMimo. 

4. UŽIVATEL modifikuje hodnoty idKdeMimo, adresaKdeMimo, datumMimoOd, 

(datumMimoDo), poznamkaMimo. 

5. MODIFIKUJ změněné hodnoty idKdeMimo, adresaKdeMimo, datumMimoOd, 

(datumMimoDo), poznamkaMimo. 

Poznámka: Hodnotu atributu datumMimoDo lze editovat pouze, pokud je ukončen pobyt mimo 

zařízení a hodnota je větší než hodnota atributu datumMimoOd. 

Ke kontrole úplnosti funkcí byla použita matice ISUD (Insert, Select, Update, Delete). Řádky matice 

byly popsány atributy a sloupce funkcemi. 
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3.2.3. Dynamická analýza 

Dynamický model nám popíše chování systému v časových návaznostech (závislost na čase nebo na 

pořadí funkcí). K modelování byl použit stavový diagram, který modeluje chování systému 

v závislosti na působení vnějších událostí nebo na základě vnitřních změn stavů. Obdobně jako 

u DFD, byl model rozdělen do několika úrovní. 

Zobrazený model stavového diagramu popisuje chování systému od příjmu dítěte, přes záchyt 

a pobyt mimo zařízení, až po propuštění dítěte. Rovněž je modelem popsán pohyb mezi zařízeními 

v rámci evidence DIS. 

 
Obrázek 7: STD úrovně 1 - pohyb dětí v DIS 

3.2.4. Návrh uživatelského prostředí 

Komunikace mezi počítačem a uživatelem je důležitou součástí specifikace požadavků a analýzy 

systému, kde vzniká potřeba navrhnout a zvolit vhodné grafické komunikační rozhraní. 

Při návrhu uživatelského prostředí webové aplikace bylo přihlíženo k potřebám uživatelů (kdo 

a jak bude se systémem pracovat). Ovládání nového systému bylo navrženo tak, aby v co největším 

rozsahu kopírovalo ovládání starého systému. Struktura menu je logická a často používané příkazy 

jsou na první úrovni víceúrovňového menu. Byl navržen jednotný styl vzhledu, formulářů, výstupních 

sestav, hlášení i ovládání celého systému. 

3.3.  Návrh implementace 

Vstupem pro návrh implementace, který je další etapou životního cyklu, jsou nefunkční požadavky, 

výsledek analýzy a návrh uživatelského prostředí. Obsahem návrhu implementace je: 

 systémový návrh – řešení architektury systému a zohlednění nefunkčních požadavků, 

 implementační návrh – řešení vlastního implementačního návrhu. 

Na základě důkladné specifikace požadavků a analýzy systému, kde byl mj. kladen důraz na posouzení 

zdokonalovací údržby celého systému, byla k vývoji DIS navržena a použita následující kombinace 

technologií – Apache, MySQL a PHP pro platformu Windows. Tyto tři hlavní komponenty pracují 

spolehlivě jako celek. DIS je navrhován a implementován jako webová aplikace. 

Celý systém je navržen jako jednodušší typ distribuovaného systému, kde jednotlivé SŘBD 

MySQL jsou, pro případy přerušení spojení k Internetu, na sobě nezávislé. V případě přerušení spojení 

k Internetu je lokální SŘBD MySQL stále dostupné v lokální síti. Po navázání spojení mezi 

příslušnými SŘBD MySQL se databáze dle konfigurace vzájemně aktualizují. 

MySQL podporuje zabezpečené (šifrované) spojení pomocí protokolu SSL, obsahujícího 

algoritmy zajišťující ověření totožnosti pomocí standardu X.509. Jelikož dochází k přenášení citlivých 
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dat mezi jednotlivými SŘBD MySQL přes veřejnou síť, budou přenášená data zabezpečena. 

Bezpečnost, respektive šifrování přenášených dat bude zajištěno pomocí protokolu SSL. Kryptovací 

systém bude na principu asymetrického šifrování algoritmem RSA. Součástí zabezpečení bude 

ověřování certifikátů standardem X.509. 

K vygenerování certifikátu certifikační autority, soukromého a veřejného klíče použijeme 

OpenSSL. Certifikát certifikační autority, jeden soukromý a veřejný klíč budou fyzicky umístěny na 

jednotlivých databázových serverech. 

3.3.1. Systémový návrh 

Navržená architektura DIS se skládá z architektury DDÚ a DD, kde komunikace mezi DDÚ a DD je 

řešena formou emulace multimasterové replikace. V DD budou replikační filtry, které filtrují 

události přicházející z relay logu. 

Architektura DD 

V každém DD bude instalován SŘBD MySQL (včetně PHP a serveru Apache) s jedním v DIS 

jedinečným databázovým schématem, kde budou vytvořena všechna příslušná relační schémata. Bude 

se jednat o architekturu klient-server. Úložné enginy relačních schémat budou typu InnoDB, 

podporující transakční zpracování. 

Architektura DDÚ 

V DDÚ bude instalován SŘBD MySQL (včetně PHP a serveru Apache) s jedním v DIS jedinečným 

databázovým schématem, kde budou vytvořena všechna příslušná relační schémata. Bude se jednat 

o architekturu klient-server. Zde budou také vytvořena identická databázová schémata jednotlivých 

DD, včetně příslušných relačních schémat. Úložné enginy relačních schémat budou typu InnoDB, 

podporující transakční zpracování. 

 
Obrázek 8: Rozložení databázových schémat v DIS 

Architektura DIS 

Replikační topologie DIS bude provedena formou emulace multimasterové replikace (MySQL 

nepodporuje multimasterovou replikaci). SŘBD DDÚ i DD budou plnit funkci mastera i repliky 

současně. V SŘBD DD budou zapnuté replikační filtry, které filtrují události přicházející z relay 

logu: 
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 replicate_wild_do_table = DDx.%   hodnota DDx je název databázového schématu 

příslušného DD, replikovat se bude pouze definované databázové schéma, ostatní schémata 

budou ignorována. 

DDÚ jako master, DD jako replika: 

 SŘBD DDÚ je permanentně nastaven jako master pro všechny DD, 

 SŘBD DD jsou permanentně nastaveny jako repliky. 

DD jako master, DDÚ jako replika: 

 SŘBD DD jsou permanentně nastaveny jako master pro DDÚ, 

 SŘBD DDÚ je nastaven jako replika jednoho mastera DD (replika může mít pouze jednoho 

mastera). 

SŘBD DDÚ bude mít uloženou proceduru (podrobněji bod 3.3.2. Implementační návrh), která 

bude zajišťovat rotování masterů DD. Uložená procedura bude spouštěna plánovačem událostí 

v nastavených časových intervalech. Změnu mastera lze provést bez nutnosti zastavování 

databázového serveru, bude tedy možné provádět změnu mastera v krátkých 15minutových 

intervalech, aniž by byl narušen provoz DIS. Před každou změnou mastera bude nutné ukládat 

souřadnice binárního logu mastera, tzn. název souboru binárního logu mastera DD a pozici 

v binárním logu mastera DD. 

 
Obrázek 9: Replikační topologie DIS řešena formou emulace multimasterové replikace 

Poznámka: V SŘBD DDÚ je možné, v případě potřeby, nastavit ignorování některých tabulek 

databázového schématu DD (např. replicate_ignore_table = DDx.zamestnanci). 

Zohlednění nefunkčních požadavků 

 Platforma: Microsoft Windows, 

 stávající HW, 

 Apache - verze 2.2.17, 

 PHP - verze 5.2.14, 

 MySQL - verze 5.6.2 (vývojová verze), 

 OpenSSL – verze 1.0.0e, 

 webová aplikace, 

 vybuduje se kompletní DIS a připraví se ke zprovoznění, databáze budou mít naplněné 

číselníky. 
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Poznámka: Vývojová MySQL verze 5.6.2 rozšiřuje replikační funkce, potřebné ke zprovoznění DIS 

(nelze provést u verzí 5.5.x). Uvedeny jsou SW verze použité v době vývoje DIS, je možné použít 

novější verze. 

Použitý programovací, skriptovací, značkovací a dotazovací jazyk 

 PHP 

 JavaScript 

 XHTML 1.0 Transitional / CSS 

 PL/SQL 

3.3.2. Implementační návrh 

Vlastním návrhem implementace, jehož úkolem je projít všechny modely z analýzy a doplnit je řadou 

implementačních detailů, vytvoříme detailní zadání pro implementaci. V návrhu implementace se 

zaměříme na konfigurační nastavení SŘBD MySQL, ukážeme si proceduru určenou k rotování 

masterů, provedeme návrh zálohování dat a nadefinujeme si oprávnění přístupových účtů. Součástí 

návrhu implementace byla indexová analýza, jejíž výsledky jsou součástí výše uvedeného datového 

slovníku. 

Konfigurace SŘBD DDÚ se provádí zápisem do konfiguračního souboru my.ini. Jedná se o nastavení 

odlišných hodnot od výchozího nastavení, minimalizující vznik problémů a zajišťující bezproblémový 

bezpečný chod (po změnách v konfiguračním souboru je potřeba provést restart MySQL): 

 server_id = 10  explicitní přiřazení v DIS jedinečného ID serveru (nepoužívat hodnoty 

0 a 1), 

 log_bin = mysql-bin  zapnutí zaznamenávání do binárního logu, včetně přiřazení 

explicitního názvu pro soubory binárního logu, 

 log_bin_index = mysql-bin.index  přiřazení explicitního názvu pro soubor, v němž se 

evidují soubory binárního logu, 

 sync_binlog = 1  synchronizace obsahu binárního logu na disk po každém potvrzení 

transakce, 

 relay_log = mysql-relay  zapnutí zaznamenávání do relay logu, včetně přiřazení 

explicitního názvu pro soubory relay logu, 

 relay_log_index = mysql-relay.index  přiřazení explicitního názvu pro soubor, v němž se 

evidují soubory relay logu, 

 relay_log_info_repository = TABLE  nastavení repozitáře informací relay logu, zápis bude 

prováděn do tabulky slave_relay_log_info, 

 master_info_repository = TABLE  nastavení repozitáře informací mastera, zápis bude 

prováděn do tabulky slave_master_info, 

 sync_master_info = 1  synchronizace informací mastera na disk po každé události, 

 log_slave_updates = 1  zapnutí zaznamenávání replikačních událostí do binárního logu, 

 innodb_flush_log_at_trx_commit  spláchnutí dat z cache a zápis dat na disk po každém 

potvrzení transakce, 

 expire_logs_days = 30  odstranění starých logů po uplynutí nastavené doby, 

 auto_increment_increment = 1  automatické vytváření primárního klíče, inkrementované 

dle nastavené hodnoty, 
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 auto_increment_offset = 1  počáteční hodnota automaticky vytvářeného primárního klíče 

(nesmí být větší než auto_increment_increment, jinak automatické generování PK bude 

nastaveno dle defaultních hodnot), 

 event_scheduler = 1  zapnutí plánovače události, 

 ssl-ca= "C:/ProgramData/MySQL/sitovaBezpecnost/ca-cert.pem"  identifikuje certifikační 

autoritu, 

 ssl-cert= "C:/ProgramData/MySQL/sitovaBezpecnost/DIS-cert.pem"  identifikuje veřejný 

klíč, 

 ssl-key= "C:/ProgramData/MySQL/sitovaBezpecnost/DIS-key.pem"  identifikuje soukromý 

klíč. 

Konfigurace SŘBD DD se provádí obdobným způsobem. Protože nevzniká nutnost ukládat 

souřadnice binárního logu mastera, je konfigurace jednodušší. Aby nedocházelo k vygenerování 

stejného PK ve stejném databázovém schématu SŘBD DDÚ a DD, je hodnota, kterou se bude 

inkrementovat PK, nastavena na hodnotu 5 (auto_increment_increment = 5). Součástí konfigurace je 

zapnutí replikačního filtru, který filtruje události přicházející z relay logu: 

 replicate_wild_do_table = DDx.%   hodnota DDx je název databázového schématu 

příslušného DD, replikovat se bude pouze definované databázové schéma, ostatní schémata 

budou ignorována. 

 
Obrázek 10: Část konfiguračního souboru my.ini, určeného pro DD 

Rotování masterů 

Připomeňme si, že k jedinému master serveru můžeme připojit několik slave serverů (neboli replik). 

Naopak replika může mít pouze jednoho mastera. Jelikož SŘBD DDÚ má být replika všech masterů 

SŘBD DD, je potřeba směrovat repliku cyklicky na jiného mastera. Rotování masterů má tedy zajistit, 

aby v SŘBD DDÚ pravidelně docházelo ke změně mastera DD. Ke správné funkci rotování masterů 

bylo vytvořeno pomocné relační schéma, ve kterém se ukládají souřadnice jednotlivých masterů DD. 
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Aby nedocházelo k replikování událostí při změnách v pomocném relačním schématu, je pomocné 

relační schéma vytvořeno v databázovém schématu DDÚ. Rotování masterů zajišťuje uložená 

procedura (v SŘBD DDÚ), kterou v pravidelných 15minutových intervalech spouští událost (uložený 

kód v SŘBD DDÚ). 

Datový slovník pomocného relačního schématu. 

Relační 

schéma 

Atribut Datový 

typ 

Délka Key Null Index IO Význam 

RotovaniMast

er 

idServerDD Integer 10 PK N Y  Identifikace serveru DD 

nazevBinLogDD 

 

Varchar 30 N N N  Název souboru 

binárního logu mastera 

DD 

poziceBinLogDD Integer 10 N N N  Pozice v binárním logu 

mastera DD 

ipAdresaMsterDD Varchar 50 N N Y  IP adresa mastera DD 

userDIS Varchar 50 N N N  Uživatelské jméno DD 

(DIS) 

pwdDIS Varchar 50 N N N  Heslo DD (DIS) 

sslCA Varchar 100 N N N  Certifikační autorita 

sslCERT Varchar 100 N N N  Veřejný klíč 

sslKEY Varchar 100 N N N  Soukromý klíč 

sslSifra Tinyint 1 N N N  Zap. / Vyp.  šifrování 

SSL 

rotuj Tinyint 3 N N Y *1 Pomocný parametr pro 

rotaci masterů DD 

Integritní omezení 

*1 jedinečné pomocné číselné hodnoty, číslované v řadě od jedné 

SQL skript – rotování masterů 

Navržený SQL skript určený k rotování masterů obsahuje vytvoření procedury a událost, která spouští 

proceduru v nastavených 15minutových intervalech (interval spouštění lze dle potřeb upravit). 

-- vytvoreni procedury 

DROP procedure IF EXISTS procRotovaniMaster; 

 

delimiter $$ 

 

CREATE PROCEDURE procRotovaniMaster () 

 

BEGIN 

 

    DECLARE v_nazevBinLogDD VARCHAR(30); 

    DECLARE v_poziceBinLogDD INT; 

    DECLARE v_ipAdresaMsterDD VARCHAR(50); 

    DECLARE v_userDIS VARCHAR(50); 

    DECLARE v_pwdDIS VARCHAR(50);     

    DECLARE v_sslCA VARCHAR(100); 

    DECLARE v_sslCERT VARCHAR(100); 

    DECLARE v_sslKEY VARCHAR(100); 

    DECLARE v_sslSifra INT; 

    DECLARE v_count INT; 

    DECLARE v_rotuj INT; 

     

    -- zastaveni I/O vlakna repliky, cekani na dokonceni SQL vlakna repliky, zastaveni SQL 

vlakna repliky 

    STOP SLAVE IO_THREAD; 

    SELECT master_log_name, master_log_pos, host 

        INTO v_nazevBinLogDD, v_poziceBinLogDD, v_ipAdresaMsterDD 

        FROM mysql.slave_master_info; 

    SELECT MASTER_POS_WAIT(v_nazevBinLogDD, v_poziceBinLogDD); 

    STOP SLAVE; 

     

    START TRANSACTION; 
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        -- aktualizace souradnic mastera 

        UPDATE rotovaniMaster 

            SET nazevBinLogDD = v_nazevBinLogDD, poziceBinLogDD = v_poziceBinLogDD 

            WHERE ipAdresaMsterDD = v_ipAdresaMsterDD; 

     

    COMMIT; 

     

    -- zajisteni rotovani pomoci pomocneho atributu 'rotuj' 

    SELECT count(*) INTO v_count FROM rotovaniMaster; 

    SELECT rotuj  

        INTO v_rotuj  

        FROM rotovaniMaster  

        WHERE ipAdresaMsterDD = v_ipAdresaMsterDD; 

         

    IF  v_rotuj < v_count THEN 

        SET v_rotuj = v_rotuj + 1; 

    ELSE 

        SET v_rotuj = 1;         

    END IF;     

         

    SELECT  nazevBinLogDD, poziceBinLogDD, ipAdresaMsterDD, userDIS, pwdDIS, sslCA, sslCERT, 

sslKEY, sslSifra 

        INTO v_nazevBinLogDD, v_poziceBinLogDD, v_ipAdresaMsterDD, v_userDIS, v_pwdDIS, 

v_sslCA, v_sslCERT, v_sslKEY, v_sslSifra  

        FROM rotovaniMaster  

        WHERE rotuj = v_rotuj;     

     

    -- prepared statement, zmena mastera DD, funkce "CONCAT" vraci retezec vyplyvajici z 

argumentu 

    IF v_nazevBinLogDD IS NOT NULL AND v_poziceBinLogDD IS NOT NULL THEN 

        SET @chma = CONCAT('CHANGE MASTER TO 

            MASTER_HOST = "', v_ipAdresaMsterDD, '",  

            MASTER_USER = "', v_userDIS, '",  

            MASTER_PASSWORD = "', v_pwdDIS, '",  

            MASTER_LOG_FILE = "', v_nazevBinLogDD, '",  

            MASTER_LOG_POS = ', v_poziceBinLogDD, ', 

            MASTER_SSL_CA = "', v_sslCA, '", 

            MASTER_SSL_CERT = "', v_sslCERT, '", 

            MASTER_SSL_KEY = "', v_sslKEY, '", 

            MASTER_SSL = ', v_sslSifra); 

             

        PREPARE changeMaster FROM @chma; 

        EXECUTE changeMaster; 

        DEALLOCATE PREPARE changeMaster;    

    END IF;   

     

    START SLAVE; 

     

END 

$$ 

 

delimiter ; 

 

 

-- vytvoreni udalosti 

DROP event IF EXISTS eventRotovaniMaster; 

 

delimiter $$ 

 

CREATE EVENT eventRotovaniMaster ON SCHEDULE EVERY 15 MINUTE DO 

 

BEGIN 

 

    -- uvolneni zamku i v pripade vyvolani vyjimky procedurou 

    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION 

        BEGIN END; 

         

    -- v danem okamziku pobezi pouze jedna udalost     

    IF GET_LOCK('changeMaster', 0) THEN 

        CALL procRotovaniMaster; 
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    END IF; 

    DO RELEASE_LOCK('changeMaster'); 

END 

$$ 

 

delimiter ; 

Zálohování dat 

Zálohování je navrhováno tak, aby pokrývalo proces zotavení a proces obnovy. Zálohy jsou 

prováděny dvěma způsoby: 

 logické zálohování (nevyžaduje zastavení SŘBD MySQL), 

 zálohování souborů (vyžaduje zastavení SŘBD MySQL). 

V SŘBD DDÚ budou prováděny zálohy pouze databázového schématu DDÚ. Kód pro vytváření záloh 

je uložen v dávkových souborech typu CMD, které budou spouštěny pomocí plánovače úloh 

v systému Windows. 

Poznámka: Časy spouštění záloh jsou připravovány s předpokládaným spouštěním PC v ranních 

hodinách a vypínáním PC v odpoledních hodinách. Navrhované časy zálohování lze upravit dle 

místních podmínek a zvyků. 

Logické zálohování 

Logické zálohování je prováděno pomocí nástroje mysqldump (součástí instalace MySQL) 

s následujícími parametry: 

 single-transaction  zajistí vytvoření konzistentní zálohy všech uvedených relačních 

schémat, 

 flush-logs  žádost o zahájení nového binárního logu před provedením zálohy (binární logy 

budou uchovávány po dobu třiceti dní), 

 tab  pro každé relační schéma: vytvoření souboru typu TXT, obsahuje data; vytvoření 

souboru typu SQL, obsahuje tvorbu relačního schématu, 

 fields-terminated-by =,  definice oddělovače hodnot, 

 fields-enclosed-by =\"  definice uzavření hodnot, 

 lines-terminated-by ="\r\n"  odřádkování. 

Logické zálohy jsou rozděleny na dvě části, kde číselníky tvoří jednu část zálohy a zbývající relační 

schémata druhou. Každá z těchto záloh je spuštěna v odlišných intervalech a časech. Po doporučené 

instalaci budou dávkové soubory zalohaDIS.cmd a zalohaCiselnikuDIS.cmd, určené pro vytváření 

záloh, uloženy v adresáři C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\data\příslušné DB schéma\, 

zde budou také ukládány logické zálohy. Součástí zálohování je uživatelský účet s příslušným 

oprávněním, pouze pro účely provádění záloh dat. 

a) Logická záloha relačních schémat, kromě číselníků (spouštění denně v 10 hod): 

mysqldump --single-transaction --flush-logs příslušné DB schéma dite pobyt zachyt mimo 

zarizeni zamestnanec aktualniStav rotovaniMaster --tab="C:/ProgramData/MySQL/MySQL 

Server 5.6/data/příslušné DB schéma" --fields-terminated-by=, --fields-enclosed-by=\" --

lines-terminated-by="\r\n" -udiszaloha –pdiszaloha 

b) Logická záloha relačních schémat číselníků (spouštění poslední den v měsíci v 11 hod): 

mysqldump --single-transaction --flush-logs příslušné DB schéma CisKraj CisOkres 

CisNarodnost CisPrislusnost CisEtnikum CisKdoZada CisZdravotniStav CisPuvod 
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CisVztahRodicu CisOdkudKam CisDuvodPrijeti CisUmistenoNaZaklade CisRozhodl 

CisTypSkoly CisDuvodPropusteni CisKdeMimo CisResort CisTypZarizeni CisFunkce 

CisDosazeneVzdelani --tab="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.6/data/příslušné DB 

schéma" --fields-terminated-by=, --fields-enclosed-by=\" --lines-terminated-by="\r\n" -

udiszaloha -pdiszaloha 

c) Obnova logických záloh bude prováděna pomocí SQL příkazů, které jsou uloženy 

v připraveném souboru obnovaDatDIS.sql (před spuštěním obnovy bude vypnuto 

zaznamenávání do binárního logu). Soubor obnovaDatDIS.sql bude uložen v adresáři 

C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS\. 

Obnova dat pomocí SQL příkazu LOAD DATA INFILE se stejnými parametry, jako při 

pořizování zálohy: 

mysql> SET SQL_LOG_BIN = 0; 

 LOAD DATA INFILE 'jmenoRelacnihoSchematu.txt' 

 INTO TABLE jmenoRelacnihoSchematu 

 FIELDS TERMINATED  BY ',' 

 OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' 

 LINES TERMINATED BY '\r\n'; 

 SET SQL_LOG_BIN = 1; 

 vypnutí zaznamenávání do binárního logu, načtení a uložení záložních dat do tabulky, 

zapnutí zaznamenávání do binárního logu. 

Zálohování souborů 

Zálohování souborů je prováděno zkopírováním potřebných souborů na bezpečné místo. Zastavením 

SŘBD MySQL a zkopírováním následujících souborů můžeme udělat binární zálohu úložných enginů 

InnoDB: 

 ibdata  datové soubory InnoDB, 

 ib_logfile  log soubory InnoDB, 

 mysql-bin.index  evidence souborů binárního logu, 

 *.frm  metadata InnoDB tabulek. 

Součástí spuštění SŘBD MySQL je zahájení nového binárního logu. Binární logy budou uchovávány 

po dobu třiceti dní. Po doporučené instalaci je dávkový soubor zalohaSouboruDIS.cmd, určený pro 

vytváření záloh, uložen v adresáři C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS\, zde budou také 

ukládány záložní soubory. 

a) Záloha souborů (spouštění týdně v pátek ve 12 hod): 

net stop mysql 

copy "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\data\ib*" 

C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS\ 

copy "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\data\mysql-bin.index" 

C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS\ 

copy "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\data\ jmenoRelacnihoSchematu\*.frm" 

C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS\ 

net start mysql 
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Poznámka: V případě zálohování na jiné fyzické úložiště je vhodné přidat zálohování souborů 

binárního logu. 

b) Obnova ze záložních souborů: 

zastavení SŘBD MySQL, zkopírování záložních souborů na cílová umístění, spuštění SŘBD 

MySQL. 

Přístupové účty 

Udržet data v bezpečí je nezbytnou součástí našeho systému. Autentizace, pro vstup do systému, je 

navrhována a prováděna v SŘBD MySQL, kde po úspěšné autentizaci následuje autorizace. Oprávnění 

přístupových účtů bylo navrhováno tak, aby pokrývalo povolené činnosti.  

Vytvoření replikačního účtu pomocí SQL příkazu: 

GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO DIS@'192.168.1.%' 

IDENTIFIED BY 'hesloDIS' REQUIRE x509; 

 vytvoření replikačního uživatele s oprávněním spravovat replikaci (IP adresa je pouze 

demonstrativní). Jeden replikační účet bude stejný pro všechny DD i DDÚ. (V případě výrazných 

odlišností IP adresy, např. v druhém oketu, je možné vytvořit více replikačních účtů.) Replikační účet 

využívá šifrování síťové komunikace s ověřováním klientského certifikátu. 

Vytvoření uživatelského účtu s potřebným oprávněním: 

CREATE USER 'disuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'disuser'; 

GRANT SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, RELOAD, EXECUTE ON *.* TO 

'disuser'@'localhost'; 

 vytvoření uživatelského účtu s oprávněním pro běžnou činnost s operativní databází. 

CREATE USER 'diszaloha'@'localhost' IDENTIFIED BY 'diszaloha'; 

GRANT SELECT, FILE, RELOAD ON *.* TO 'diszaloha'@'localhost'; 

 vytvoření uživatelského účtu s oprávněním pro provádění automatických záloh dat. 

3.4.  Implementace DIS 
Etapou implementace se zahajuje programování celého systému. Implementace DIS obsahuje části – 

implementace databázové vrstvy a webové aplikace, generování certifikátu CA a klíčů, vytvoření 

plánu zálohování systému a dokumentace. 

3.4.1. Implementace databázové vrstvy 

Implementace databáze předchází implementaci webové aplikace. K implementaci databázové vrstvy 

byl použit jazyk PL/SQL nad SŘBD MySQL. Implementace začíná vytvořením databázových 

a relačních schémat podle datového slovníku (níže je krátká ukázka). 

-- vytvoreni databazoveho schematu 

CREATE SCHEMA příslušné DB schéma 

 

-- vytvoreni relacniho schematu aktualni stav 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS aktualniStav ( 

  idAktualniStav SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  evidencniCislo SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL,   

  cisloZarizeni INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 

  cisloPobytu INT(10) UNSIGNED NULL,  

  osobniCislo INT(10) UNSIGNED NULL, 
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  jmenoDite VARCHAR(60) NULL, 

  pritomno TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

  PRIMARY KEY (idAktualniStav), 

  INDEX (jmenoDite ASC), 

  INDEX (evidencniCislo ASC), 

  INDEX (pritomno ASC), 

  FOREIGN KEY (cisloZarizeni) 

        REFERENCES zarizeni (cisloZarizeni)   

        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  FOREIGN KEY (cisloPobytu) 

        REFERENCES pobyt (cisloPobytu) 

        ON UPDATE CASCADE, 

  FOREIGN KEY (osobniCislo) 

        REFERENCES dite (osobniCislo) 

        ON UPDATE CASCADE) 

ENGINE = InnoDB; 

Při implementaci docházelo k menšímu rozšíření či potřebným úpravám databázové vrstvy, všechny 

změny byly zaznamenány a zapracovány. 

Bylo vytvořeno pomocné relační schéma k uložení zkratky zařízení při přihlášení do systému. 

V databázovém schématu DDÚ slouží také k jednotnému generování PK relačního schématu Dite 

a Pobyt, kde je uložen poslední použitý PK. 

Také bylo rozšířeno relační schéma CisOdkudKam o atribut editace. Přidaný atribut rozlišuje, zda 

je možné atribut popisOdkudKam editovat. Nabývá hodnot 1/0 (lze editovat / nelze editovat). Hodnoty 

atributu popisOdkudKam, které jsou shodné s některou zkratkou zařízení v DIS, nelze editovat ani 

odstranit. 

Primární klíče jsou generovány automaticky, kromě relačního schématu Zarizeni, kde je možné 

definovat PK ručně. 

Součástí budování databáze je vytvoření triggerů a procedur, které jsou uloženy na straně databáze. 

TrigUpdateAktualStavInsPobyt – spouští se po vytvoření pobytu, aktualizuje relační schéma 

AktualniStav vložením hodnot, nastaví atribut archivDite relačního schématu Dite na hodnotu nula 

(archiv – Ne). 

TrigUpdateAktualniArchiv – spouští se po přemístění či propuštění dítěte a po změně evidenčního 

čísla, aktualizuje relační schéma AktualniStav vložením, nebo odstraněním hodnot. Nastaví atribut 

archivDite relačního schématu Dite na hodnotu jedna (archiv – Ano) – neplatí pro změnu evidenčního 

čísla. 

TrigAktualniStav – spouští se po vytvoření kapacity v příslušném zařízení, aktualizuje se relační 

schéma AktualniStav vložením hodnot. 

-- trigger, po vytvoreni prislusneho zarizeni se vlozi zaznamy do tabulky aktualniStav 

DROP TRIGGER IF EXISTS trigAktualniStav; 

 

delimiter $$ 

 

CREATE TRIGGER trigAktualniStav AFTER INSERT ON zarizeni FOR EACH ROW 

 

BEGIN 

     

    DECLARE v_pom INT DEFAULT 0;  

    DECLARE v_pomZkratkaZarizeni VARCHAR(30); 

    

    -- zjisteni aktualni zkratky zarizeni z pomocne tabulky 

    SELECT pomZkratkaZarizeni  

INTO v_pomZkratkaZarizeni  

FROM pomocZkratkaZarizeni  

WHERE idPomZkratkaZarizeni = 1; 

    -- k prislusnemu zarizeni vytvor evidencni cisla 

    IF (NEW.zkratkaZarizeni = v_pomZkratkaZarizeni)  THEN       

        REPEAT  
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            SET v_pom = v_pom + 1; 

            -- naplni evidencnimi cisly tabulku aktualniStav     

            INSERT INTO aktualniStav (evidencniCislo, cisloZarizeni, jmenoDite)  

VALUES (v_pom, NEW.cisloZarizeni, '');          

        UNTIL v_pom = NEW.kapacita END REPEAT;     

    END IF; 

END 

$$ 

 

delimiter ; 

TrigUpdateAktualniStav – spouští se po změně kapacity příslušného zařízení, aktualizuje se relační 

schéma AktualniStav vložením, případně odstraněním hodnot. 

TrigUpdateAktualniStavPritomnoNe – spouští se po odchodu dítěte mimo zařízení, aktualizuje se 

atribut přítomno relačního schématu AktualniStav a Pobyt na hodnotu nula (přítomno – Ne). 

TrigUpdateAktualniStavPritomnoAno – spouští se po příchodu dítěte z pobytu mimo zařízení, 

aktualizuje se atribut přítomno relačního schématu AktualniStav a Pobyt na hodnotu jedna (přítomno – 

Ano). 

TrigUpdateAktualniStavJmeno – spouští se po změně jména dítěte, aktualizuje se atribut jmenoDite 

relačního schématu AktualniStav a pobyt. 

ProcPremisteniDite – procedura se volá při přemístění dítěte do jiného zařízení, údaje o dítěti se 

kopírují z relačního schématu Dite stávajícího DB schématu do druhého zvoleného DB schématu 

(provádí se INSERT, nebo UPDATE pokud je dítě již v evidenci nového zařízení). 

ProcMesicDD, procMesicDDU, procMesicOUT, procMesicMimo – procedury se volají při 

požadavku na výstupní sestavy měsíčních statistik. V každé proceduře je implementována datová 

pumpa, která načte čerstvá data ze všech databázových schémat do datové tržnice. Při volání 

procedury se nejdříve odstraní stará datová tržnice a vytvoří se nová. V procedurách je dočasně 

vypnuto zaznamenávání do binárního logu. Zde je ukázka kódu procedury procMesicDDU. 

-- procedura - statistika mesicni 

-- datova pumpa a datove trziste pro statistiky mesicni 1,5 

DROP procedure IF EXISTS procMesicDDU; 

 

delimiter $$ 

 

CREATE PROCEDURE procMesicDDU () 

 

BEGIN 

  DECLARE done INT DEFAULT FALSE; 

 

  DECLARE v_strPrichod VARCHAR(30); 

  DECLARE v_strOdchod VARCHAR(30); 

  DECLARE v_prichod DATE; 

  DECLARE v_odchod DATE; 

  DECLARE v_pohlavi INT; 

  DECLARE v_zaklad INT; 

  DECLARE v_odkud INT; 

  -- deklarace kurzoru 

  DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT DATE_FORMAT(p.datumNastupu, '%M %Y'), 

DATE_FORMAT(p.datumKdyOdeslo, '%M %Y'), p.datumNastupu, p.datumKdyOdeslo, 

p.idUmistenoNaZaklade, d.pohlavi, p.idOdkudPrislo 

    FROM ddu_bohumin.pobyt AS p INNER JOIN ddu_bohumin.dite AS d ON p.osobniCislo = 

d.osobniCislo; 

  DECLARE cur2 CURSOR FOR SELECT DATE_FORMAT(p.datumNastupu, '%M %Y'), 

DATE_FORMAT(p.datumKdyOdeslo, '%M %Y'), p.datumNastupu, p.datumKdyOdeslo, 

p.idUmistenoNaZaklade, d.pohlavi, p.idOdkudPrislo 

    FROM ddu_lvs.pobyt AS p INNER JOIN ddu_lvs.dite AS d ON p.osobniCislo = d.osobniCislo; 

   

  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE; 

  -- vypnuti zaznamenavani do binarniho logu 

  SET SQL_LOG_BIN = 0; 
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  -- vytvoreni docasneho relacniho schematu mesic   

  DROP TABLE IF EXISTS mesic; 

  CREATE  TABLE IF NOT EXISTS mesic ( 

      id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

      strDateN VARCHAR(30), 

      strDateO VARCHAR(30), 

      datumNastupu date NULL, 

      datumOdchodu date NULL, 

      idOdkudPrislo INT, 

      chlapec INT NULL, 

      divka INT NULL, 

      OV INT NULL, 

      PO INT NULL, 

      DO INT NULL, 

      UV INT NULL, 

      PRIMARY KEY (id)) 

  ENGINE = InnoDB; 

 

  /* 

  2 dohoda 

  3 ochranna vychova 

  4 predbezne opatreni §74 

  5 predbezne opatreni §76 

  6 ustavni vychova */ 

 

  -- ddu, otevreni kurzoru, cteni ve smycce – pokud nenalezen zaznam opust smycku 

  OPEN cur1;   

    read_loop: LOOP 

        SET done = FALSE; 

        FETCH cur1 INTO v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, v_zaklad, v_pohlavi, 

v_odkud; 

        IF done THEN 

            LEAVE read_loop; 

        END IF; 

 

             -- datum, pohlavi, dohoda 

             IF ((v_pohlavi = 1) && (v_zaklad = 2)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, divka, DO) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, 

v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 0) && (v_zaklad = 2)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, chlapec, DO) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, 

v_odchod, v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

              

             -- datum, pohlavi, ochranna vychova 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 1) && (v_zaklad = 3)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, divka, ov) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, 

v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 0) && (v_zaklad = 3)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, chlapec, ov) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, 

v_odchod, v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             

            -- datum, pohlavi, predbezne opatreni §74, §76 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 1) && (v_zaklad = 4 || v_zaklad = 5)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, divka, po) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, 

v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 0) && ((v_zaklad = 4 || v_zaklad = 5))) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, chlapec, po) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, 

v_odchod, v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

              

             -- datum, pohlavi, ustavni vychova 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 1) && (v_zaklad = 6)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, divka, uv) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, 

v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 
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             ELSEIF ((v_pohlavi = 0) && (v_zaklad = 6)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, chlapec, uv) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, 

v_odchod, v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             END IF;  

    END LOOP; 

  CLOSE cur1; -- uzavreni kurzoru 

 

  -- lvs, otevreni kurzoru, cteni ve smycce – pokud nenalezen zaznam opust smycku 

  OPEN cur2; 

    read_loop: LOOP 

        SET done = FALSE; 

        FETCH cur2 INTO v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, v_zaklad, v_pohlavi, 

v_odkud; 

        IF done THEN 

            LEAVE read_loop; 

        END IF; 

 

             -- datum, pohlavi, dohoda 

             IF ((v_pohlavi = 1) && (v_zaklad = 2)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, divka, DO) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, 

v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 0) && (v_zaklad = 2)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, chlapec, DO) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, 

v_odchod, v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

 

             -- datum, pohlavi, ochranna vychova 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 1) && (v_zaklad = 3)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, divka, ov) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, 

v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 0) && (v_zaklad = 3)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, chlapec, ov) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, 

v_odchod, v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

 

            -- datum, pohlavi, predbezne opatreni §74, §76 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 1) && (v_zaklad = 4 || v_zaklad = 5)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, divka, po) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, 

v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 0) && ((v_zaklad = 4 || v_zaklad = 5))) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, chlapec, po) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, 

v_odchod, v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

 

             -- datum, pohlavi, ustavni vychova 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 1) && (v_zaklad = 6)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, divka, uv) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, v_odchod, 

v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             ELSEIF ((v_pohlavi = 0) && (v_zaklad = 6)) THEN 

                 INSERT INTO ddu_bohumin.mesic (strDateN, strDateO, datumNastupu, 

datumOdchodu, idOdkudPrislo, chlapec, uv) VALUES(v_strPrichod, v_strOdchod, v_prichod, 

v_odchod, v_odkud, v_pohlavi, v_zaklad); 

             END IF; 

    END LOOP; 

  CLOSE cur2; -- uzavreni kurzoru 

  -- zapnuti zaznamenavani do binarniho logu 

  SET SQL_LOG_BIN = 1; 

   

END 

$$ 

 

delimiter ; 

Poznámka: K vytvoření kompletní databázové vrstvy je připraven SQL skript, který také obsahuje 

vkládání dat do číselníků. 
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3.4.2. Implementace webové aplikace 

Protože již máme připravenou databázovou vrstvu, můžeme přistoupit k tvorbě webové aplikace. 

K implementaci webové aplikace byl použit jazyk PHP, JavaScript, XHTML a CSS. 

Struktura aplikace 

DIS_webova_ aplikace 

 index.php – spouštění aplikace 

classes 

 MySQLConnect.php – spojení s databází 

 MySQLException.php – dědičnost třídy Exception 

 MySQLResultSet.php – zpracování výsledku dotazu 

 PageNavigator.php – navigátor stránek 

css 

 cssDIS.css – kaskádové styly 

dokumentace 

 uzivatelskaPrirucka.pdf – uživatelská příručka (dostupná z aplikace) 

FPDF 

 FPDF.php – třída pro generování PDF souborů 

 PDFheaderFooter.php – dědičnost třídy FPDF 

 *.php – generování PDF souborů 

 Font 

o *.* – písmo pro generování PDF 

 Makefont 

o *.* – písmo pro generování PDF 

images 

 *.gif – ikony 

 uploadFoto 

o foto.jpg – uploadovaná fotografie (soubor se přepisuje) 

javascript 

 SpryMenuBar.js – zpracovává horizontální menu 

 SpryValidationSelect.js – validace select listu 

 SpryValidationTextarea.js – validace textové plochy 

 SpryValidationTextField.js – validace textového pole 

pages 

 *.php – všechny zobrazované stránky 

pages_inc 

 auth.inc.php – zahájení, nebo pokračování relace 

 konstanty.inc.php – definice konstant 

 logout.inc.php – odhlášení 

 insertFoto.inc.php – upload fotografie do databáze 

 readFoto.inc.php – zobrazení fotografie z databáze 
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Obrázek 11: Adresářová struktura aplikace 

PHP stránky 

MySQLConnect.php – třída pro veškerou komunikaci s databází. Povolena pouze jedna otevřená 

instance třídy, v opačném případě chybové hlášení. 

MySQLException.php – třída rozšiřující třídu Exception (dědičnost třídy Exception), kde všechny 

chyby jsou „házeny“ do výjimek a zachytávány s následným zápisem do error_log (konfigurace 

v php.ini, soubor error_DIS.txt), případně doplněny chybovým hlášením pro uživatele. 

MySQLResultSet.php – třída pro zpracování výsledků dotazu (SELECT). 

PageNavigator.php – třída pro navigaci stránek výsledků dotazu (SELECT). 

Poznámka: Zmiňované třídy byly vytvářeny podle publikace [5], dále upravovány dle potřeb. 

Konstanty.inc.php – definování konstant, včetně nastavení navigátoru stránek (počet zobrazených 

záznamů PERPAGE a počet zobrazovaných tlačítek COUNTPAGES). 

Auth.inc.php – každá zobrazovaná stránka obsahuje požadavek na tuto stánku, kde se kontroluje, zda 

proměnná relace $_SESSION['logged'] má nastavenou hodnotu. Pokud proměnná relace má 

nastavenou hodnotu, pokračuje se dále ve zpracování kódu. Pokud je proměnná relace null, dojde 

k přesměrování na přihlašovací stránku. 

Logout.inc.php – odhlášení ze systému. 

SpryValidationTextField.js, SpryValidationTextarea.js, SpryValidationSelect.js – JavaScripty, 

vygenerované v Adobe Dreamweaver a upravovány dle potřeb, validují vložené hodnoty (formáty, 

hodnoty aj.) formulářových input a select tagů. K zobrazování doplňujících informací dochází při 

interakci či opuštění příslušného pole. Všechny input prvky jsou také ošetřeny funkcí 

mysql_real_escape_string, jež vkládá před vybrané speciální znaky zpětná lomítka. 

SpryMenuBar.js – JavaScript, vygenerován v Adobe Dreamweaver, zpracovává horizontální menu, 

které tvoří navigaci celé aplikace. 

Index.php – spouštění aplikace, požadavek na přihlašovací údaje. Po úspěšném přihlášení dojde 

k vytvoření proměnných relace: 

$_SESSION['dbSchema'] – databázové schéma, využíváno ke spojení s databází, 

$_SESSION['username'] – uživatelské jméno, využíváno ke spojení s databází, 

$_SESSION['password'] – heslo uživatele, využíváno ke spojení s databází, 

$_SESSION['ipHost']  – IP adresa, volitelné využití, 

$_SESSION['zkratkaZarizeni'] – zkratka zařízení; informace, se kterým zařízením je aplikace svázána, 



    

   40 

 

$_SESSION['logged'] – po úspěšném přihlášení nastavena hodnota. 

Poznámka: K předávání proměnných jsou dle potřeby využívány metody GET, POST a relace. Data 

z formulářů jsou předávána metodou POST. Citlivé informace jsou předávány prostřednictvím 

proměnné relace. Identifikátory a doplňující informace metodou GET. 

LayoutDIS.php – je rozdělen pomocí <div> tagů na obal(hlavička(logo, informační panel), 

horizontální menu, obsah, patička). Informační panel obsahuje základní informace a URL pro 

odhlášení ze systému. Horizontální menu tvoří navigaci celé aplikace. Patička obsahuje doplňující 

informace. V obsahu se odehrává veškerá činnost. Pro generování PDF souborů se používá vnořený 

rám – tag <iframe>. 

ChangePassword.php – změna hesla. Uživatelé přihlášení do systému si mohou měnit heslo. 

InsertDitePobyt.php – vkládání nových záznamů. Rozděleno na dvě karty, dítě a pobyt (relační 

schéma Dite a Pobyt), zpracování probíhá transakčně. Karta dítě obsahuje JavaScript, který z rodného 

čísla odvodí datum narození a pohlaví (viz ukázkový skript). Karta pobyt obsahuje JavaScript, který 

hlídá, aby datum odchodu bylo větší než datum nástupu – aktuálně je zde datum odchodu disabled (viz 

ukázkový skript). Datum nástupu je automaticky přednastaveno pomocí PHP. Evidenční číslo 

s příznakem „krátkodobé“ znamená, že evidenční číslo je již přiřazené, ale dítě je dočasně mimo 

zařízení. 

InsertFoto.inc.php – ke kontrole a zpracování uploadované fotografie. Požadavek na stránku je 

obsažen v kartě dítě, maximální velikost vkládaného souboru je 2MB, podporované formáty – GIF, 

JPG/JPEG a PNG, do databáze bude binárně uložena miniatura s rozměry 120 x 150 px. 

<script type="text/javascript"> 

<!-- 

// porovnani data nastupu a odchodu, datum odchodu musi byt vetsi 

function kontrolaDatumu(datumOdchochu) { 

 var datumPrichodu = document.pobytDite.datumNastupu.value; 

 datumPrichodu = new Date(datumPrichodu); 

 datumOdchochu = new Date(datumOdchochu); 

 if (datumPrichodu >= datumOdchochu) { 

  document.pobytDite.datumKdyOdeslo.value = '0000-00-00'; 

 } 

} 

// vytvoreni data nar. a zvoleni pohlavi v select listu z rodneho cisla, pokud je zadano 

function rodneCisloDatum(rodneCislo) { 

    var mesic; 

    if ((rodneCislo == " /") || (rodneCislo == "")) { 

        return document.pobytDite.datumNarozeni.value=""; 

    } else { 

        if (rodneCislo.substring(2,4) > 12) { 

            document.pobytDite.pohlavi.options.divka.selected="selected"; 

            if ((rodneCislo.substring(2,4) - 50) < 10) { 

                mesic = ('0' + (rodneCislo.substring(2,4) - 50)); 

            } else { 

                mesic = (rodneCislo.substring(2,4) - 50); 

            } 

        } else { 

            document.pobytDite.pohlavi.options.chlapec.selected="selected"; 

            mesic = (rodneCislo.substring(2,4)); 

        } 

        rodneCislo = ((rodneCislo.substring(0,1)) == 0) ? 

        '20' + rodneCislo.substring(0,2) + '-' + mesic + '-' + rodneCislo.substring(4,6) : 

        '19' + rodneCislo.substring(0,2) + '-' + mesic + '-' + rodneCislo.substring(4,6); 

        document.pobytDite.datumNarozeni.value=rodneCislo; 

    } 

} 

//--> 

</script> 
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UpdateDite.php, updateArchivDite.php – k editaci editovatelných položek (relační schéma Dite), ke 

změně fotografie vyžaduje insertFoto.inc.php. Aktualizují se jen měněné hodnoty atributů, SQL 

příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. 

InfoDite.php, infoArchivDite.php – zobrazuje všechny atributy (relační schéma Dite). 

ReadFoto.inc.php – je vyžadováno k zobrazování fotografie. 

SelectDite.php, slectArchivDite.php – zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je plně využito 

navigátoru stránek. Z výpisu se lze dostat na infoDite.php, infoArchivDite.php, updateDite.php, 

updateArchivDite.php. Zobrazení výpisu lze omezit zadáním argumentů do vyhledávácí lišty. 

UpdatePobyt.php, updateArchivPobyt.php – k editaci editovatelných položek (relační schéma 

Pobyt). Aktualizují se jen měněné hodnoty atributů, SQL příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. 

Aktuálně přiřazené evidenční číslo má příznak „aktuální“. Změnu evidenčního čísla je možné provést, 

i když je otevřený pobyt mimo zařízení. 

UpdatePropusteniPobyt.php – propuštění dítěte s možností editace editovatelných položek (relační 

schéma Pobyt). K této stránce se lze dostat, pokud pobyt nemá otevřený záchyt či pobyt mimo 

zařízení. Aktualizují se jen měněné hodnoty atributů, SQL příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. 

Obsahuje JavaScript, který hlídá, aby datum odchodu bylo větší než datum nástupu. Zde dochází ke 

změně atributu archivPobyt na hodnotu jedna (archiv – Ano). Datum odchodu je automaticky 

přednastaveno pomocí PHP. 

UpdatePremisteniPobyt.php – přemístění dítěte s možností editace editovatelných položek (relační 

schéma Pobyt). K této stránce se lze dostat, pokud pobyt nemá otevřený záchyt či pobyt mimo 

zařízení. Aktualizují se jen měněné hodnoty atributů, SQL příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. 

Obsahuje JavaScript, který hlídá, aby datum odchodu bylo větší než datum nástupu. Zde dochází 

u stávajícího zařízení ke změně atributu archivPobyt na hodnotu jedna (archiv – Ano) a u nového 

zařízení na hodnotu nula (archiv – Ne). Na stránce je přidáno vstupní pole Evidenční číslo (nové), 

které obsahuje volná evidenční čísla nového zařízení. Evidenční číslo (nové) s příznakem 

„krátkodobé“ znamená, že evidenční číslo je již přiřazené dítěti, ale dítě je dočasně mimo zařízení. 

Hodnoty atributů vyžadující zvýšenou pozornost, jsou barevně zvýrazněny. Datum odchodu je 

automaticky přednastaveno pomocí PHP. Pořadové číslo pobytu je u nového zařízení inkrementováno 

hodnotou jedna. 

SelectZarizeniPremisteni.php – předchází změně pobytu dítěte, volí se zde nové zařízení, podle 

kterého jsou zjištěna volná evidenční čísla v novém zařízení. 

InfoPobyt.php, infoArchivPobyt.php, infoPropusteniPobyt.php, infoPremisteniPobyt.php – 

zobrazuje všechny atributy (relační schéma Pobyt). 

SelectPobyt.php, selectArchivPobyt.php, selectPropusteniPobyt.php, selectPremisteniPobyt.php 

– zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je plně využito navigátoru stránek. Z výpisu se lze dostat 

na infoPobyt.php, infoArchivPobyt.php, infoPropusteniPobyt.php, infoPremisteniPobyt.php, 

updatePobyt.php, updateArchivPobyt.php, updatePropusteniPobyt.php, updatePremisteniPobyt.php. 

Zobrazení výpisu lze omezit zadáním argumentů do vyhledávácí lišty. 

InsertMimoOdchod.php – vkládání nových záznamů pobytu mimo zařízení (relační schéma Mimo). 

K této stránce se lze dostat, pokud pobyt nemá otevřený záchyt či pobyt mimo zařízení. Datum 

odchodu mimo zařízení je automaticky přednastaveno pomocí PHP. Při odchodu mimo zařízení dojde 

k uvolnění evidenčního čísla (příznak „krátkodobé“). Pořadové číslo pobytu mimo zařízení je 

inkrementováno hodnotou jedna. 
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UpdateMimoPrichod.php – ukončení pobytu mimo zařízení s možností editace editovatelných 

položek (relační schéma Mimo). K této stránce se lze dostat, pokud pobyt má otevřený pobyt mimo 

zařízení. Aktualizují se jen měněné hodnoty atributů, SQL příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. 

Obsahuje JavaScript, který hlídá, aby datum příchodu z pobytu mimo zařízení bylo větší než datum 

odchodu mimo zařízení. Datum příchodu z pobytu mimo zařízení je automaticky přednastaveno 

pomocí PHP. Dochází k přiřazení původního evidenčního čísla. Pokud je původní evidenční číslo 

obsazené, je potřeba evidenční číslo uvolnit, případně přiřadit jiné volné. Zde je krátká ukázka kódu 

zmiňované stránky. 

<?php 

require '../pages_inc/auth.inc.php'; 

include '../pages_inc/konstanty.inc.php'; 

require '../classes/MySQLConnect.php'; 

// update mimo prichod 

 

// odfiltrovani prijatych hdonot 

$idKdeMimo = (isset($_POST['idKdeMimo'])) ? trim($_POST['idKdeMimo']) : ''; 

$adresaKdeMimo = (isset($_POST['adresaKdeMimo'])) ? trim($_POST['adresaKdeMimo']) : ''; 

$datumMimoOd = (isset($_POST['datumMimoOdchod'])) ? trim($_POST['datumMimoOdchod']) : ''; 

$datumMimoDo = (isset($_POST['datumMimoPrichod'])) ? trim($_POST['datumMimoPrichod']) : ''; 

$poznamkaMimo = (isset($_POST['poznamkaMimo'])) ? trim($_POST['poznamkaMimo']) : ''; 

 

// cinnost po zmacknuti tlacitka 

if (isset($_POST['submit'])) { 

    try { 

        $update; 

        $rozdil = array(); 

        // vytvoreni instance tridy "MySQLConnect" 

        $con = new MySQLConnect(MYSQL_HOST, $_SESSION['username'], $_SESSION['password']); 

        // definovani, jaka znakova sada bude pouzita pri odeslani SQL prik. na server a zpet 

        mysql_query('SET NAMES "utf8"'); 

 

        // kontrola menenych atributu a vlozeni do pole „rozdil“ 

        unset($rozdil, $update); 

        ($_POST['oldIdKdeMimo'] != $idKdeMimo) ? $rozdil[0] = 'idKdeMimo = ' . $idKdeMimo : 

''; 

        ($_POST['oldAdresaKdeMimo'] != $adresaKdeMimo) ? $rozdil[1] = 'adresaKdeMimo = "' . 

mysql_real_escape_string($adresaKdeMimo) . '"' : ''; 

        ($_POST['oldDatumMimoOd'] != $datumMimoOd) ? $rozdil[2] = 'datumMimoOd = "' . 

$datumMimoOd . '"' : ''; 

        ($_POST['oldDatumMimoDo'] != $datumMimoDo) ? $rozdil[3] = 'datumMimoDo = "' . 

$datumMimoDo . '"' : ''; 

        ($_POST['oldPoznamkaMimo'] != $poznamkaMimo) ? $rozdil[4] = 'poznamkaMimo = "' . 

mysql_real_escape_string($poznamkaMimo) . '"' : ''; 

 

        // naplneni pole pouze menenymi atributy 

        if (!empty($rozdil)) { 

            foreach ($rozdil as $create) { 

                $update .= ', ' . $create; 

            } 

            $update = preg_replace('/^\,/', ' ', $update); 

            // vytvoreni pozadavku na update 

            unset($strSQL); 

            $strSQL = 'UPDATE mimo SET ' . $update . ' WHERE cisloPobytu = ' . $_POST['id'] . 

' AND poradoveCisloMimo = ' . $_POST['pcm']; 

            $con->update($strSQL, $_SESSION['dbSchema']); 

        } 

 

        // hlaseni pro uzivatele 

        $hlaseni = 'Záznam byl úspěšně proveden.'; 

        // presmerovani "pages/layoutDIS.php" 

        header('Location: layoutDIS.php?ditePobyt=selectMimoPrichod&offset=' . 

$_POST['offsetDELETE'] . '&hlaseni=' . $hlaseni); 

        exit(); 

    } 

    catch(MySQLException $e) { 

        // zapis do souboru "C:\PHP\error_DIS.txt" 
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        error_log('Update mimo prichod nebyl proveden (trigger 

trigUpdateAktualniStavPritomnoAno) ...  ' . $e, 0); 

        // chybove hlaseni pro uzivatele 

        $hlaseni = '<font color="FF0000">Záznam nebyl proveden.</font>'; 

        // presmerovani "pages/layoutDIS.php" 

        header('Location: layoutDIS.php?ditePobyt=selectMimoPrichod&offset=' . 

$_POST['offset'] . '&hlaseni=' . $hlaseni); 

        exit(); 

    } 

    catch(Exception $e) { 

        // echo $e; 

        // zapis do souboru "C:\PHP\error_DIS.txt" 

        error_log($e, 0); 

        exit(); 

    } 

} 

?> 

UpdateMimo.php, updateArchivMimo.php – k editaci editovatelných položek (relační schéma 

Mimo). Aktualizují se jen měněné hodnoty atributů, SQL příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. 

Obsahuje JavaScript, který hlídá, aby datum příchodu z pobytu mimo zařízení bylo větší než datum 

odchodu mimo zařízení – v případě editace neukončeného pobytu mimo zařízení a archivu je datum 

příchodu disabled. 

SelectMimoOdchod.php, selectMimoPrichod.php – zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je 

plně využito navigátoru stránek. Z výpisu se lze dostat na insertMimoOdchod.php, 

updateMimoPrichod.php. Zobrazení výpisu lze omezit zadáním argumentu do vyhledávácí lišty. 

SelectMimo.php, selectArchivMimo.php – zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je plně využito 

navigátoru stránek. Z výpisu se lze dostat na infoMimo.php, infoArchivMimo.php, updateMimo.php, 

updateArchivMimo.php. Zobrazení výpisu lze omezit zadáním argumentů do vyhledávácí lišty. 

InfoMimo.php, infoArchivMimo.php – zobrazuje všechny atributy (relační schéma Mimo). 

InsertZachytPrijem.php – vkládání nových záznamů záchyt (relační schéma Zachyt). K této stránce 

se lze dostat pokud, pobyt nemá otevřený záchyt či pobyt mimo zařízení. Datum záchytu - příjmu je 

automaticky přednastaveno pomocí PHP. Pořadové číslo záchytu je inkrementováno hodnotou jedna. 

UpdateZachytOdchod.php – ukončení záchytu s možností editace editovatelných položek (relační 

schéma Zachyt). K této stránce se lze dostat, pokud pobyt má otevřený záchyt. Aktualizují se jen 

měněné hodnoty atributů, SQL příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. Obsahuje JavaScript, který 

hlídá, aby datum záchytu - odchodu bylo větší než datum záchytu - příjmu. Datum záchytu - odchodu 

je automaticky přednastaveno pomocí PHP. 

UpdateZachyt.php, updateArchivZachyt.php – k editaci editovatelných položek (relační schéma 

Zachyt). Aktualizují se jen měněné hodnoty atributů, SQL příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. 

Obsahuje JavaScript, který hlídá, aby datum záchytu - odchodu bylo větší než datum záchytu - příjmu 

– v případě editace neukončeného záchytu a archivu je datum záchytu - odchodu disabled. 

SelectZachytPrijem.php, selectZachytOdchod.php – zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je 

plně využito navigátoru stránek. Z výpisu se lze dostat na insertZachytPrijem.php, 

updateZachytOdchod.php. Zobrazení výpisu lze omezit zadáním argumentu do vyhledávácí lišty. 

SelectZachyt.php, selectArchivZachyt.php – zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je plně 

využito navigátoru stránek. Z výpisu se lze dostat na infoZachyt.php, infoArchivZachyt.php, 

updateZachyt.php, updateArchivZachyt.php. Zobrazení výpisu lze omezit zadáním argumentů do 

vyhledávácí lišty. 

InfoZachyt.php, infoArchivZachyt.php – zobrazuje všechny atributy (relační schéma Zachyt). 
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InsertZarizeni.php – vkládání nových záznamů zařízení (relační schéma Zarizeni). Pomocí PHP je 

přednastavena zkratka zařízení, ke kterému je uživatel přihlášen. K zobrazování zkratky zařízení 

dochází do doby, než je zařízení v databázi vytvořeno. 

UpdateZarizeni.php – k editaci editovatelných položek (relační schéma Zarizeni). Aktualizují se jen 

měněné hodnoty atributů, SQL příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. Při změně kapacity zařízení 

dochází k navýšení, či snížení evidenčních čísel v relačním schématu AktualniStav. Při snižování 

kapacity je pomocí PHP a JavaScriptu zjištěna nejnižší možná kapacita, kterou je možné zadat (týká se 

pouze zařízení, ke kterému je uživatel přihlášen, u ostatních zařízení musí mít kapacita minimálně 

hodnotu jedna). Obsahuje JavaScript, který zabrání změně zkratky zařízení (týká se pouze zařízení, ke 

kterému je uživatel přihlášen). 

SelectZarizeni.php – zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je plně využito navigátoru stránek. 

Z výpisu se lze dostat na infoZarizeni.php, updateZarizeni.php. Zobrazení výpisu lze omezit zadáním 

argumentů do vyhledávácí lišty. Pomocí ikony „odstranit“ můžeme odstranit záznamy, na které není 

vytvořena reference. 

InfoZarizeni.php – zobrazuje všechny atributy (relační schéma Zarizeni). 

InsertZamestnanec.php – vkládání nových záznamů zaměstnanec (relační schéma Zamestnanec). 

UpdateZamestnanec.php – k editaci editovatelných položek (relační schéma Zamestnanec). 

Aktualizují se jen měněné hodnoty atributů, SQL příkaz UPDATE se sestavuje dynamicky. 

SelectZamestnanec.php – zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je plně využito navigátoru 

stránek. Z výpisu se lze dostat na infoZamestnanec.php, updateZamestnanec.php. Zobrazení výpisu lze 

omezit zadáním argumentů do vyhledávácí lišty. Pomocí ikony „odstranit“ můžeme odstranit 

záznamy. 

InfoZamestnanec.php – zobrazuje všechny atributy (relační schéma Zamestnanec). 

InsertCiselnik.php – vkládání nových záznamů do číselníků (relační schéma – jméno číselníku). 

U číselníků CisOdkuKam je vkládána navíc hodnota atributu editace. Hodnoty atributu 

popisOdkudKam, které jsou shodné s některou zkratkou zařízení v DIS, mají nastavenou hodnotu 

atributu editace na nulu (nelze editovat), ostatní mají hodnotu jedna (lze editovat). Se kterým 

číselníkem (relačním schématem) se má pracovat, je předáváno metodou POST z layoutDIS.php. 

UpdateCiselnik.php – k editaci editovatelných položek číselníků (relační schéma – jméno číselníku). 

Aktualizují se jen měněné hodnoty atributů. Se kterým číselníkem (relačním schématem) se má 

pracovat, je předáváno metodou POST z layoutDIS.php. U číselníku CisOdkudKam, kde je hodnota 

atributu editace nula, nelze editovat žádný atribut (nejsou zobrazovány ikony pro editaci a odstranění). 

SelectCiselnik.php – zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je plně využito navigátoru stránek. 

Z výpisu se lze dostat na updateCiselnik.php. Pomocí ikony „odstranit“ můžeme odstranit záznamy, na 

které není vytvořena reference. 

SelectKapacita.php – zobrazuje aktuální stav obsazení zařízení, ke kterému je uživatel přihlášen. 

Počet obsazených míst se skládá ze součtu přítomno a nepřítomno. K překročení kapacity zařízení 

může dojít v případě obsazení za nepřítomné děti (pobyt mimo zařízení). 

SelectKapacitaVsechZarizeni.php – zobrazuje aktuální stav obsazení všech zařízení. Počet 

obsazených míst se skládá ze součtu přítomno a nepřítomno. K překročení kapacity zařízení může 

dojít v případě obsazení za nepřítomné děti (pobyt mimo zařízení). 

SelectObsazeni.php – zobrazuje podrobný výpis obsazení evidenčních čísel v zařízení, ke kterému je 

uživatel přihlášen. Zde je plně využito navigátoru stránek. 
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InsertZpetEvidence.php – vkládání nových záznamů pobyt (relační schéma Pobyt). Datum nástupu 

je automaticky přednastaveno pomocí PHP. Evidenční číslo s příznakem „krátkodobé“ znamená, že 

evidenční číslo je již přiřazené, ale dítě je dočasně mimo zařízení. Zde dochází ke změně atributu 

archivPobyt na hodnotu nula (archiv – Ne). Pořadové číslo pobytu je inkrementováno hodnotou jedna. 

SelectZpetEvidence.php – zobrazuje výpis s vybranými atributy, zde je plně využito navigátoru 

stránek. Z výpisu se lze dostat na insertZpetEvidence.php. Zobrazení výpisu lze omezit zadáním 

argumentů do vyhledávácí lišty. 

UvodniInformace.php – obsahuje link na uživatelskou příručku a kontakt k hlášení chyb v systému. 

FPDF.php – třída generující PDF soubory přímo z PHP [4]. 

PDFheaderFooter.php – třída rozšiřující třídu FPDF, zde je definována hlavička obsahující datum 

a nadpis statistiky. Zápatí obsahuje číslování stránek. Součástí je také definice typu písma. 

StatistikyMesicni.php, statMdetiPrijateToDdu_1_5.php, statMdetiPrijateToZarizeni_2_3_4.php 

(níže je ukázka kódu), statMdetiPropusteneZevidence_6.php, statMdetiToMimoZpet-

Mimo_7_8.php – zobrazují výstupní sestavy měsíčních statistik, které jsou generovány do PDF 

souborů. Generování je podmíněno zadáním období do vyhledávácí lišty. Záznamy a počty jsou 

získány standardním SQL dotazem nad  datovým tržištěm. Generovány jsou následující sestavy: 

 počty přijatých dětí do DDÚ podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přijatých dětí do zařízení podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přemístěných dětí z DDÚ do zařízení podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přemístěných dětí mezi zařízeními podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přemístěných dětí ze zařízení do DDÚ podle měsíců, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty propuštěných dětí podle měsíců, pohlaví a důvodu propuštění, 

 počty propuštěných dětí dočasně mimo zařízení podle měsíců, pohlaví a místa pobytu mimo 

zařízení, 

 počty vrácených dětí z dočasného pobytu mimo zařízení podle měsíců, pohlaví a místa pobytu 

mimo zařízení. 

<?php 

require '../pages_inc/auth.inc.php'; 

require '../classes/MySQLConnect.php'; 

include '../pages_inc/konstanty.inc.php'; 

include_once 'FPDF.php'; 

include_once 'PDFheaderFooter.php'; 

// statistika mesicni - 1,5 

 

try {  

 $dbSchemata = array(); 

 $w = array(); 

 $date = date("j. n. Y"); 

 $SUMchlapec = 0; 

 $SUMdivka = 0; 

 $SUMpohlavi = 0; 

 $SUMdo = 0; 

 $SUMov = 0; 

 $SUMuv = 0; 

 $SUMpo = 0; 

 $SUMcelkem = 0; 

  

 // vytvoreni instance tridy "MySQLConnect" 

 $con = new MySQLConnect(MYSQL_HOST, $_SESSION['username'], $_SESSION['password']); 

 // definovani, jaka znakova sada bude pouzita pri odeslani SQL prik. na server a zpet 

 mysql_query('SET NAMES "utf8"'); 
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 // nazev statistiky  

 $title = $_SESSION['statistikaM'] . '  ' . $_SESSION['datumOdM'] . ' / ' . 

$_SESSION['datumDoM']; 

   

 // vytvoreni instance tridy "PDFheaderFooter" 

 $pdf = new PDFheaderFooter(); 

 $pdf->Header(); 

  

 // definovani orientace a velikost stranky 

 $pdf->AddPage('P', 'A4'); 

 // typ a velikost pisma 

 $pdf->AddFont('verdana', '', 'verdana.php'); 

 $pdf->SetFont('verdana', '', 9); 

  

 // popis statistiky 

 $x = $pdf->GetX(); 

 $y = $pdf->GetY(); 

 $pdf->SetXY($x,$y); 

 $pdf->MultiCell(0,6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250','Zpracováno ' . $date),0,'L'); 

 $pdf->Ln(1); 

  

 // sirka sloupcu 

 $hlavickaTabulky = array('Měsíc', 'Celkem', 'Chlapců', 'Dívek','PO', 'ÚV', 'OV', 'DO'); 

 $w = array(40, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16); 

 // zobrazeni hlavicky 

 for($i=0;$i<count($hlavickaTabulky);$i++) { 

  $pdf->Cell($w[$i],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', 

$hlavickaTabulky[$i]),1,0,'C'); 

 } 

 $pdf->Ln(); 

  

 // pozadavek na vypis hodnot, pomocna tabulka "mesic" se vytvari procedurou 

"procMesicDDU" 

 $strSQL5 =  'call procMesicDDU()';  

 $con->procedure($strSQL5, GENERATOR_DITE_POBYT); 

  

 unset($strSQL, $rs); 

 $strSQL =  "SELECT strDateN, COUNT(datumNastupu), COUNT(chlapec), COUNT(divka), 

COUNT(po), COUNT(uv), COUNT(ov), COUNT(do) 

    FROM ddu_bohumin.mesic  

    WHERE " . $_SESSION['WHEREstatistikaM'] .  

        " GROUP BY strDateN 

    ORDER BY datumNastupu ASC"; 

 $rs = $con->createResultSet($strSQL, GENERATOR_DITE_POBYT);  

 foreach($rs as $row) { 

  $pdf->Cell($w[0],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $row[0]),'LR',0,'L'); 

  $pdf->Cell($w[1],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $row[1]),'LR',0,'R'); 

  $pdf->Cell($w[2],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $row[2]),'LR',0,'R'); 

  $pdf->Cell($w[3],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $row[3]),'LR',0,'R');  

  $pdf->Cell($w[4],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $row[4]),'LR',0,'R'); 

  $pdf->Cell($w[5],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $row[5]),'LR',0,'R'); 

  $pdf->Cell($w[6],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $row[6]),'LR',0,'R'); 

  $pdf->Cell($w[7],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $row[7]),'LR',0,'R'); 

  $pdf->Ln();  

   

  // predbezne opatreni (po) 

  // ustavni vychova (uv) 

  // ochranna vychova (ov) 

  // dohoda (do) 

   

  $SUMchlapec += $row[2]; 

  $SUMdivka += $row[3]; 

  $SUMdo += $row[7]; 

  $SUMov += $row[6]; 

  $SUMuv += $row[5]; 

  $SUMpo += $row[4]; 

  $SUMcelkem += $row[1]; 

   

 }    

 $pdf->Cell(array_sum($w),0,'','T');        

 $pdf->Ln(0);  
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 // celkove soucty   

 $pdf->Cell($w[0],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', 'Celkem'),'TLR',0,'L'); 

 $pdf->Cell($w[1],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $SUMcelkem),'TLR',0,'R'); 

 $pdf->Cell($w[2],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $SUMchlapec),'TLR',0,'R'); 

 $pdf->Cell($w[3],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $SUMdivka),'TLR',0,'R'); 

 $pdf->Cell($w[4],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $SUMpo ),'TLR',0,'R'); 

 $pdf->Cell($w[5],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $SUMuv),'TLR',0,'R'); 

 $pdf->Cell($w[6],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $SUMov),'TLR',0,'R'); 

 $pdf->Cell($w[7],6,iconv('UTF-8', 'WINDOWS-1250', $SUMdo),'TLR',0,'R'); 

 $pdf->Ln();   

 $pdf->Cell(array_sum($w),0,'','T');  

  

 // cislovani stranek 

 $pdf->AliasNbPages(); 

 // vystup 

 $pdf->Output();   

} 

catch(MySQLException $e) { 

  // zapis do souboru "C:\PHP\error_DIS.txt" 

  error_log('Select statistiky "Statistiky mesicni - 1,5, procedura - 

procMesicDDU" nebyl proveden ...  ' . $e, 0); 

  // chybove hlaseni pro uzivatele 

  $hlaseni = '<font color="FF0000">Záznam nebyl z databáze správně načten.  Možná 

příčina: chybně zadané datum, nebo není vytvořeno některé požadované DB schéma.</font>'; 

  echo $hlaseni; 

  unset($hlaseni); 

  exit(); 

} 

catch(Exception $e) { 

  // zapis do souboru "C:\PHP\error_DIS.txt" 

  error_log($e, 0); 

  exit(); 

} 

?> 

StatistikyZarizeni.php, statZdetiZterenuDduToZarizeni_2_3.php, statZdetiPropustene-

Zevidence_6.php, statZdetiToMimoZpetMimo_7_8.php – zobrazují výstupní sestavy statistik 

zařízení, které jsou generovány do PDF souborů. Generování je podmíněno zadáním období do 

vyhledávácí lišty. Záznamy a počty jsou získány standardním SQL dotazem v cyklech nad 

jednotlivými DB schématy. Generovány jsou následující sestavy: 

 počty přijatých dětí do zařízení podle zařízení, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přemístěných dětí z DDÚ do zařízení podle zařízení, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty propuštěných dětí podle zařízení, pohlaví a důvodu propuštění, 

 počty propuštěných dětí dočasně mimo zařízení podle zařízení, pohlaví a místa pobytu mimo 

zařízení, 

 počty vrácených dětí z dočasného pobytu mimo zařízení podle zařízení, pohlaví a místa 

pobytu mimo zařízení. 

StatistikyPrijatePropusteneDeti.php, statPPdetiPrijateToDdu_1.php, statPPdetiZterenuTo-

Zarizeni_2.php, statPPdetiPropusteneZevidence_6.php – zobrazují výstupní sestavy statistik 

přijatých a propuštěných dětí, které jsou generovány do PDF souborů. Generování je podmíněno 

zadáním období do vyhledávácí lišty. Záznamy a počty jsou získány standardním SQL dotazem 

v cyklech nad jednotlivými DB schématy. Generovány jsou následující sestavy: 

 počty přijatých dětí do DDÚ podle zařízení, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty přijatých dětí do zařízení podle zařízení, pohlaví a důvodu umístění, 

 počty propuštěných dětí podle zařízení, pohlaví a důvodu propuštění. 
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StatDetiEvidencniCislo.php – zobrazuje výstupní sestavu aktuální jmenný seznam dětí podle zařízení 

a evidenčních čísel, která je generována do PDF souboru. Záznamy a počty jsou získány standardním 

SQL dotazem v cyklech nad jednotlivými DB schématy. 

StatDetiPodleVeku.php – zobrazuje výstupní sestavu aktuální jmenný seznam dětí podle zařízení 

a věku, která je generována do PDF souboru. Záznamy a počty jsou získány standardním SQL 

dotazem v cyklech nad jednotlivými DB schématy. Věk je odvozen z data narození pomocí SQL 

příkazu –  

SELECT TRUNCATE((DATEDIFF((SELECT CURDATE()),datumNarozeni)/365.25),0). 

StatDetiZdravotnePostizeni.php – zobrazuje výstupní sestavu aktuální jmenný seznam dětí podle 

zařízení a zdravotního postižení, která je generována do PDF souboru. Záznamy a počty jsou získány 

standardním SQL dotazem v cyklech nad jednotlivými DB schématy. 

StatZachytyDeti.php – zobrazuje výstupní sestavu jmenný seznam dětí podle záchytů a zařízení, která 

je generována do PDF souboru. Záznamy a počty jsou získány standardním SQL dotazem v cyklech 

nad jednotlivými DB schématy. 

StatAktualPoctyPohlaviDuvod.php – zobrazuje výstupní sestavu aktuální počty dětí v zařízeních 

podle pohlaví a důvodu umístění, která je generována do PDF souboru. Záznamy a počty jsou získány 

standardním SQL dotazem v cyklech nad jednotlivými DB schématy. 

StatAktualPoctyVek.php – zobrazuje výstupní sestavu aktuální počty dětí v zařízeních podle věku, 

která je generována do PDF souboru. Záznamy a počty jsou získány standardním SQL dotazem 

v cyklech nad jednotlivými DB schématy. Věk je odvozen z data narození pomocí SQL příkazu –  

SELECT TRUNCATE((DATEDIFF((SELECT CURDATE()),datumNarozeni)/365.25),0). 

StatAktualPoctyZdravotnePostizeni.php – zobrazuje výstupní sestavu aktuální počty dětí 

v zařízeních podle zdravotního postižení, která je generována do PDF souboru. Záznamy a počty jsou 

získány standardním SQL dotazem v cyklech nad jednotlivými DB schématy. 

3.4.3. Generování certifikátu CA, soukromého a veřejného klíče 

MySQL podporuje zabezpečené (šifrované) spojení pomocí protokolu SSL, obsahujícího algoritmy 

zajišťující ověření totožnosti pomocí standardu X.509. Jelikož dochází k přenášení citlivých dat mezi 

jednotlivými SŘBD přes veřejnou síť, budou přenášená data zabezpečena. Bezpečnost, respektive 

šifrování přenášených dat bude zajištěno pomocí protokolu SSL. Kryptovací systém bude na principu 

asymetrického šifrování algoritmem RSA. Součástí zabezpečení bude ověřování certifikátů 

standardem X.509. 

K vygenerování certifikátu certifikační autority, soukromého a veřejného klíče použijeme 

OpenSSL. Certifikát certifikační autority, jeden soukromý a veřejný klíč budou fyzicky 

umístěny na jednotlivých databázových serverech. 

Poznámka: K vygenerování certifikátu CA, soukromých a veřejných klíčů jsou připraveny dávkové 

soubory sslGenCA.cmd a sslGenPublicPrivateKey.cmd, které jsou součástí instalačního balíčku. 

Generování certifikátu certifikační autority 

a. Vygenerování privátního RSA klíče o velikosti 2048 bitů: 

o openssl genrsa -out C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\ca-key.pem 2048, 

b. vygenerování certifikátu certifikační autority s novým požadavkem na standard X.509, 

výstup nebude šifrován, platnost 365 dní, použití vygenerovaného privátního RSA klíče: 
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o openssl req -new -x509 -nodes -days 365 -key 

C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\ca-key.pem -out 

C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\ca-cert.pem, 

požadavek na doplňující informace: 

o Country Name (2 letter code) [AU]:CZ 

o State or Province Name (full name) [Some-State]:CR 

o Locality Name (eg, city) []:OV 

o Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:DIS 

o Organizational Unit Name (eg, section) []:DIS 

o Common Name (eg, YOUR name) []:CA CERT DIS 

o Email Address []: 

Generování klíčů pro jednotlivé SŘBD MySQL 

a. Vygenerování soukromého klíče s požadavkem na nový privátní RSA klíč o velikosti 2048 

bitů, platnost 365 dní, výstup nebude šifrován, vytvoření výstupního souboru pro další 

použití; kontrolní načtení a uložení vygenerovaného soukromého klíče: 

o openssl req -newkey rsa:2048 -days 365 -nodes -keyout 

C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\DIS-key.pem -out 

C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\DIS-req.pem, 

požadavek na doplňující informace: 

o Country Name (2 letter code) [AU]:CZ 

o State or Province Name (full name) [Some-State]:CR 

o Locality Name (eg, city) []:OV 

o Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:DIS 

o Organizational Unit Name (eg, section) []:DIS 

o Common Name (eg, YOUR name) []:Název příslušného zařízení 

o Email Address []: 

o  

o Please enter the following 'extra' attributes 

o to be sent with your certificate request 

o A challenge password []: 

o An optional company name []: 

o openssl rsa -in C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\DIS-key.pem -out 

C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\DIS-key.pem, 

b. vygenerování veřejného klíče s požadavkem na standard X.509, včetně použití souboru 

vygenerovaného soukromým klíčem, platnost 365 dní, použití certifikátu certifikační autority, 

použití privátního RSA klíče, nastavení sériového čísla vlastního podepsaného certifikátu: 

o openssl x509 -req -in C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\DIS-req.pem -days 

365 -CA C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\ca-cert.pem -CAkey 

C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\ca-key.pem -set_serial 01 -out 

C:\ProgramData\MySQL\sitovaBezpecnost\DIS-cert.pem. 
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3.4.4. Naplánování úloh spouštění záloh dat 

V plánovači úloh systému Windows naplánujeme úlohy, které budou spouštět zálohy dat: 

 logická záloha relačních schémat, kromě číselníků, spouštění denně v 10 hod, 

 logická záloha relačních schémat číselníků, spouštění poslední den v měsíci v 11 hod, 

 záloha souborů, spouštění týdně v pátek ve 12 hod. 

Následující kód, k vytvoření plánu úloh v systému Windows, je uložen v dávkovém souboru typu 

CMD. 

@echo OFF 

 

rem Planovac uloh pro vytvoreni zalohy databazoveho schematu prislusneDBschema, kopirovani 

potrebnych souboru 

echo. 

echo Kopirovani souboru "zalohaDIS.cmd" do adresare "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 

5.6\data\prislusneDBschema\" 

echo. 

copy zalohaDIS.cmd "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\data\prislusneDBschema\" 

echo. 

echo Vytvoreni planu, spousteni denne v 10 hod, zalohy databazoveho schematu 

prislusneDBschema, V1 - kompatibilita starsich windows (nez vista) 

echo. 

SCHTASKS /create /SC DAILY /MO 1 /TN planZalohaDIS /TR "'C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 

5.6\data\prislusneDBschema\zalohaDIS.cmd'" /ST 10:00 /V1 

echo Cislo chyby  pro planZalohaDIS: %errorlevel% (hodnota 0 = plan uspesne vytvoren) 

echo. 

IF NOT ERRORLEVEL 0 pause 

echo. 

echo Plan vytvoren 

echo. 

echo   *************************************************************************** 

echo. 

rem Planovac uloh pro vytvoreni zalohy ciselniku databazoveho schematu prislusneDBschema, 

kopirovani potrebnych souboru 

echo. 

echo Kopirovani souboru "zalohaCiselnikuDIS.cmd" do adresare "C:\ProgramData\MySQL\MySQL 

Server 5.6\data\prislusneDBschema\" 

echo. 

copy zalohaCiselnikuDIS.cmd "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\data\prislusneDBschema\" 

echo. 

echo Vytvoreni planu, spousteni posledni den v mesici v 11 hod, zalohy databazoveho schematu 

prislusneDBschema, V1 - kompatibilita starsich windows (nez vista) 

echo. 

SCHTASKS /create /SC MONTHLY /M * /MO LASTDAY /TN planZalohaCiselnikuDIS /TR 

"'C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\data\prislusneDBschema\zalohaCiselnikuDIS.cmd'" /ST 

11:00 /V1 

echo Cislo chyby  pro planZalohaCiselnikuDIS: %errorlevel% (hodnota 0 = plan uspesne vytvoren) 

echo. 

IF NOT ERRORLEVEL 0 pause 

echo. 

echo Plan vytvoren 

echo. 

echo   *************************************************************************** 

echo. 

rem Planovac uloh pro vytvoreni zalohy souboru databazoveho schematu prislusneDBschema, 

vytvoreni adresare, kopirovani potrebnych souboru 

echo. 

echo Vytvoreni adresare "C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS" 

echo. 

md C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS 

echo. 

echo Kopirovani souboru zalohaSouboruDIS.cmd do adresare 

"C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS" 

echo. 

copy zalohaSouboruDIS.cmd C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS\ 

echo. 
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echo Vytvoreni planu, spousteni tydne v patek v 12 hod, zalohy souboru databazoveho schematu 

prislusneDBschema, V1 - kompatibilita starsich windows (nez vista) 

echo. 

SCHTASKS /create /SC WEEKLY /MO 1 /D FRI /TN planZalohaSouboruDIS /TR 

"'C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS\zalohaSouboruDIS.cmd'" /ST 12:00 /V1 

echo Cislo chyby  pro planZalohaSouboruDIS: %errorlevel% (hodnota 0 = plan uspesne vytvoren) 

echo. 

IF NOT ERRORLEVEL 0 pause 

echo. 

echo Plan vytvoren 

echo. 

echo   *************************************************************************** 

echo. 

rem Kopirovani souboru databazoveho schematu prislusneDBschema urceneho k obnove dat 

echo. 

echo Kopirovani souboru obnovaDatDIS.sql do adresare "C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS" 

echo. 

copy obnovaDatDIS.sql C:\ProgramData\MySQL\zalohaSouboruDIS\ 

echo. 

3.4.5. Dokumentace 

K vybudovanému DIS byly vypracovány příručky: 

 Instalační, která obsahuje podrobný návod instalace celého systému, včetně konfiguračního 

nastavení. 

 Programátorská, která obsahuje podrobný popis implementace celého systému. 

 Uživatelská, která provede budoucího uživatele celým systémem z uživatelského hlediska. 

3.5.  Testování 

Testování je proces spouštění programu se záměrem nalézt vady. Testování systému dělíme na funkční 

a nefunkční. Všechny naplánované testovací případy byly spuštěny a úspěšně dokončeny. Všechny 

incidenty byly vyřešeny. 

Testování systému (funkční) 

 Funkční požadavky byly testovány manuálně, vždy po dokončení logické části systému. 

 Podnikové procesy DIS byly testovány manuálně, po dokončení celého DIS. Testování 

probíhalo na třech PC, kde jeden počítač reprezentoval DDÚ a dva DD. 

Testování systému (nefunkční) 

 Instalace systému byla testována podle připravené instalační příručky. 

 Webová aplikace byla testována v prohlížečích – IE, Google Chrome, Mozilla Firefox na 

platformě Microsoft Windows 7 a Vista. 

 Zálohování dat a zotavení systému z provedené zálohy bylo součástí procesu testování. 

 Zátěžové testování bylo provedené za účelem ověření, zda systém zvládá očekávanou zátěž 

a propustnost bez dlouhé odezvy. Byly uskutečněny tři komplexní zátěžové testovací případy 

pomocí nástroje IBM Performance Tester (školní SW pro potřeby výuky předmětu Testování 

softwarových systémů), které zatěžovaly různé části systému. Testováno bylo vkládání dat, 

vyhledávání záznamů a editace dat. 
Závěrem byl spuštěn testovací případ, který simuloval činnost pěti uživatelů současně, kde 

20 % uživatelů bylo zaměřeno na vkládání dat, 60 % na vyhledávání záznamu a 20 % na 

editaci dat. Doba běhu zátěže trvala 1:07:42 a průměrná doba odezvy pro všechny stránky 
vycházela na 141,8 ms. Report zátěžového testu je představen v následující části textu. 

Všechny provedené zátěžové testy vykazovaly obdobně uspokojivé parametry. 
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Obrázek 12: Zátěžový test - simulována činnost pěti uživatelů současně 
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4. Představení vybudovaného systému 

Závěrečné fáze vývoje IS slouží k předání výsledného produktu zadavateli. Náš DIS je otestován a je 

připraven k předání. V krátkosti si nyní představíme vybudovaný DIS. 

Vstup do systému je umožněn po úspěšné autentizaci. Úvodní stránka obsahuje mj. kontakt na správce 

systému a uživatelskou příručku. Z každé části systému je přístupné menu, které tvoří navigaci celé 

aplikace. Činnost v systému bývá doprovázena hlášením, přičemž hlášení o neúspěšném provedení 

úkonu je zvýrazněno. 

Vstupní pole obsahují doplňující informace, které jsou zvýrazněně zobrazovány pod vstupním 

polem. K zobrazování doplňujících informací dochází při interakci či opuštění příslušného pole. Pokud 

není splněn požadavek na hodnotu vstupního pole, nelze v úkonu pokračovat. Do vstupních polí, kde 

mají být číselné hodnoty, lze vložit pouze přirozená čísla. Při zadávání data, rodného čísla, mobilu, 

faxu a PSČ je formát nastavován automaticky, stačí zadávat pouze přirozená čísla. Při vložení 

následujících znaků „\x00, \n, \r, \, ‘, “, \x1a“, dojde k upravení řetězce pro bezpečné použití vložením 

znaku „\“ (ochrana před napadením databáze přes vstupní pole). 

U výběrového pole, které při načtení formuláře zobrazuje hodnotu, musí být vybrána některá 

z nabízených hodnot (jedná se o vyžadovanou hodnotu formuláře). 

K vyhledávání záznamů je připravena vyhledávácí lišta, kde zadáním kriteriálních hodnot 

vyhledáme požadovaný záznam. K vyhledání záznamu můžeme zadat více kritérií, ale musíme použít 

spojky „A“ nebo „NEBO“ ke spojení kritérií. Datum ve vyhledávací liště zapisujeme sestupně (rok-

měsíc-den), jednotlivé údaje spojujeme spojovníkem. Vyhledaný záznam je zobrazován do doby 

vyhledání nového záznamu, nebo do provedení resetu. Reset provedeme tlačítkem „Vyhledat“ (nesmí 

být zadány žádné kriteriální hodnoty). 
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Přihlašovací stránka DDÚ i DD obsahuje vstupní pole pro zadání autentizačních údajů. V DDÚ je 

přidáno výběrové pole, které obsahuje seznam zařízení, ke kterým se můžeme přihlásit. V případě 

neúspěšného přihlášení se zobrazí chybové hlášení a kontakt na správce systému. 

 
Obrázek 13: Přihlašovací stránka DDÚ 

Po úspěšné autentizaci se dostaneme na úvodní stránku, kde máme navigaci celé aplikace. Z úvodní 

stránky máme přístup k uživatelské příručce a můžeme zaslat e-mail o chybách v systému. V pravé 

horní části máme informace o uživateli a zařízení, ke kterému jsme přihlášeni. 

 
Obrázek 14: Úvodní stránka po úspěšné autentizaci 

Formulář pro zavedení dítěte do systému je rozdělen na dvě karty, dítě a pobyt. Po zadání rodného 

čísla v kartě dítě se automaticky doplní datum narození a nastaví pohlaví. Datum nástupu v kartě pobyt 
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je přednastaveno. Evidenční číslo v kartě pobyt s příznakem „krátkodobé“ znamená, že evidenční číslo 

je již přiřazeno, ale dítě je dočasně mimo zařízení. Toto evidenční číslo lze přiřadit jinému dítěti. 

 
Obrázek 15: Formulář pro zavedení dítěte do systému 
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Seznamy obsahují ovládací prvky reprezentované ikonami. Pro snadnější nalezení záznamu máme 

připravenou vyhledávací lištu. V seznamu můžeme listovat pomocí připravených přepínačů stránek. 

 
Obrázek 16: Výpis karty dítěte 

Výpis karty (podrobný výpis) zobrazuje všechny evidované informace. 

 
Obrázek 17: Podrobný výpis záznamu 
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Činnost v systému bývá doprovázena hlášením, přičemž hlášení o neúspěšném provedení úkonu je 

zvýrazněno. 

 
Obrázek 18: Dítě dočasně mimo zařízení 

Záznamy, které jsou nutné pro správnou funkci systému, nelze editovat ani odstranit.  Tyto záznamy 

neobsahují ovládací prvky. 

 
Obrázek 19: Číselník odkud, kde, kam 
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Statistické výstupní sestavy jsou generovány do PDF souborů. Generování sestavy je podmíněno 

zadáním období do vyhledávácí lišty. 

 
Obrázek 20: Statistika měsíční 

Některé statistické výstupy jsou generovány přímo po výběru statistiky. 

 
Obrázek 21: Statistika - jmenný seznam dětí podle evidenčních čísel 
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Aktuální stav obsazení všech zařízení můžeme snadno ověřit. Počet obsazených míst se skládá ze 

součtu přítomno a nepřítomno. K překročení kapacity zařízení může dojít v případě obsazení za 

nepřítomné děti (pobyt mimo zařízení). 

 
Obrázek 22: Kapacita všech zařízení 

Připraven je také podrobný výpis obsazení evidenčních čísel v zařízení, ke kterému je uživatel 

přihlášen. 

 
Obrázek 23: Výpis obsazení 
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5. Závěr 

V této diplomové práci jsem, na základě získaných požadavků a následné analýzy systému, navrhl 

a implementoval vhodný distribuovaný informační systém pro Dětský diagnostický ústav a jemu 

přidružené Dětské domovy. 

Implementoval jsem webovou aplikaci nad systémem řízení báze dat MySQL. Celý systém 

představuje jednodušší typ distribuovaného systému, kde jednotlivé SŘBD jsou, pro případy přerušení 

spojení k Internetu, na sobě nezávislé. V případě přerušení spojení k Internetu je lokální SŘBD stále 

dostupné v lokální síti. Po navázání spojení mezi příslušnými SŘBD se databáze dle konfigurace 

vzájemně aktualizují, čímž se udržuje celý systém aktuální. Replikační topologii distribuovaného 

systému jsem řešil emulací multimasterové replikace. K zabezpečení citlivých dat, přenášených přes 

veřejnou síť, jsem vygeneroval certifikát CA, veřejný a soukromý klíč. Bezpečnost přenášených dat je 

zajištěna pomocí protokolu SSL, využívajícího asymetrické šifrování algoritmem RSA, se současným 

ověřováním totožnosti standardem X.509. Pro celý systém jsem připravil a naplánoval automatické 

provádění záloh dat. K systému jsem vypracoval programátorskou, instalační a uživatelskou příručku. 

Zmiňovaný distribuovaný informační systém byl testován a je připraven k předání. 

Z pohledu vývojáře mohu říci, že jsem získal cennou zkušenost s vývojem distribuovaného 

informačního systému od samého počátku, až po předání. Své znalosti jsem také rozšířil 

v oblasti vývojového prostředí a použití implementačních jazyků, které jsem praktickou formou 

využíval při tvorbě DIS. 

Celou vybudovanou soustavu je možné rozšířit a použít v příbuzných oborech. Pevně věřím, že 

realizovaný distribuovaný informační systém bude přínosem pro Dětský diagnostický ústav a jemu 

přidružené Dětské domovy. 
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Přílohy 

Obsah přiloženého ZIP souboru a CD: 

I. Diplomová práce 

II. Instalační příručka 

III. Programátorská příručka 

IV. Uživatelská příručka 

V. Objektový model struktury dat (ERD) 

VI. Webová aplikace pro DDÚ 

VII. Webová aplikace pro DD 

VIII. SSL 

 vygenerované klíče a certifikát CA, 

 dávkové soubory, určené ke generování klíčů a certifikátu CA. 

IX. Apache 

 konfigurační soubor Apache. 

X. PHP 

 konfigurační soubor PHP. 

XI. MySQL 

 konfigurační soubor MySQL pro DDÚ, 

 konfigurační soubor MySQL pro DD, 

 SQL skript – rotování masterů, 

 SQL skript – vytvoření databázové vrstvy a naplnění číselníků, 

 dávkové soubory, určené k provádění záloh dat. 


