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Anotace  

Tato práce má za úkol modernizaci stávajícího systému, který je v prostředí skupiny 

Czech Coal používán. Původní systém již nevyhovuje svou funkčností a platformou ve které 

byl vytvořen. Zároveň se jedná o sjednocení několika různorodých aplikací do jednoho 

systému. 

Diplomová práce se zabývá jen modulem, který využívá obsluha na vstupních 

místech do lokalit. V práci jsou nejprve zpracované požadavky na tento systém a následně je 

proveden návrh řešení. Tento systém, je vytvořen v prostředí Silverlight v programovacím 

nástroji Visual Studia. 

 

Klíčová slova: Systém kontroly vstupu, Czech Coal, snímače, karty 

 

 

Annotation 

The task of this thesis is to upgrade the current system used in the environment of 

group Czech Coal. The original system no longer meets its functionality and platform in 

which it was created. It is also a unification of several disparate applications into one system. 

This thesis deals with a module that uses the operator at points of entry to the site. 

The work primarily processes the requirements on this system and subsequently suggests 

solutions. This system is created in the Silverlight environment of Visual Studio programming 

tool. 
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1 Úvod 

V současnosti je samozřejmé, že pro efektivní fungováni společnosti je nutné 

shromažďovat údaje o docházce pracovníků pomocí informačních technologií. K tomu slouží 

docházkové systémy. Stejně jako všechny společnosti i skupina Czech Coal v prvopočátku 

využívala komerční docházkový systém, ale možnosti pro úpravy a přizpůsobení byly 

minimální. Proto došlo k rozhodnutí, že je nutné si tento systém vytvořit v rámci vlastního 

oddělení pro vývoj. Tento software byl vytvořen na základě specifikací vytvořených analýzou 

firemních procesů. Byl realizován pomocí programovacího jazyka Deplhi a data byla 

ukládána v databázi Informix. Bylo nutné vzít v úvahu pohodlí zaměstnanců a hlavně 

možnost propojení do již fungujících informačních systémů. Systém byl navrhnut tak aby 

spolupracoval v té době s již fungujícím systému Kredit nakoupený od firmy Anete spol. s r. 

o., spolu se systémy EZS a EPS od firmy EFG.  

V současné době je tato aplikace zastaralá z důvodu využívání tzv. těžkého klienta a 

databáze, která, v prostředí skupiny CzC již nevyhovuje. Jedním z problémů je nedostupnost 

dat mimo vnitřní síť společnosti, kdy externí firmy, které do společnosti mají přístup či 

dokonce zde mají sídlo, nemohou jednoduše využívat data pořízená docházkovým systémem. 

Další problém vzniká na místech, kde sídlí ostraha, která musí mít opět přístup přímo do 

vnitřní sítě a tím vzniká možný bezpečnostní problém.  

Nový systém zároveň sloučí několik různých aplikací, které jsou nyní velmi 

nesourodé. Tyto aplikace byly vyvinuty dle aktuálních potřeb společnosti, bez kladení 

jakékoliv nároku na stejný vzhled či obslužnost.  

V práci se zabývám systémovým návrhem informačního systému, který by 

uživatelům poskytl možnost sledovat a zadávat docházku zaměstnancům. Protože by celý 

projekt byl velmi rozsáhlý, zabývá se tato práce jen částí celého systému. Touto částí je 

myšlena webová část, která slouží pro získání okamžitého přehledu o zaměstnancích. Dále je 

v této aplikaci možné spravovat evidenci průjezdů přes vrátnice, zadávání návštěv do lokalit a 

generování vstupů osobám, které průchod nezaznamenali v lokalitách, kde je nutné tento 

záznam evidovat. Jedná se hlavně o důl Centrum, kde i v případě nefunkčnosti karty je nutné 

záznam o průchodu pořídit. V rámci analýzy jsou pomocí grafických schémat popisovány 

procesy, data a transakce, se kterými se dále pracuje ve fázi návrhu. Tento systém je vyvinut 
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pomocí platformy Silverlight v prostředí Visual Studia, data jsou evidována pomocí databáze 

Microsoft SQL Server.  

Data, která tento systém využívá, jsou primárně pořízena v personálních systémech 

(SAP, Helios) a budou do databáze importována pomocí rozhraní. Výsledná data, tj. data o 

průchodech, budou poskytnuta jako zdroj dat pro vyhodnocení docházky zaměstnanců. Toto 

vyhodnocení slouží k výpočtu mzdy a nároku na příspěvek ve stravování. 

Další důležitou součástí finálního řešení je část, která bude mít na starosti správu 

osob, vozidel a přístrojů. Tyto funkce budou součástí systému EvM, který není součástí mé 

práce. 

 

Obrázek 1 Vstupní turniket na ředitelství Czech Coal 
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2 Použité nástroje 

Pro analýzu a návrh nového řešení jsem použil některé standardizované nástroje. Rád 

bych vás těmito metodami podrobněji seznámil v následující kapitole. 

2.1 Součásti objektových metod 

Hlavní výhodou objektové analýzy oproti strukturované analýze je, že během 

vytváření systému se mohou funkce měnit, ale objekty ne. Zároveň objektové myšlení 

umožňuje jednodušší popis reality.  

Třída 

Třída zobecňuje objekty, které mají stejné vlastnosti a chování. Třída je popsána 

atributy a metodami. Atribut určuje vlastnosti objektu, jedná se o data. Metoda je chování 

objektu platné pro danou třídu. Třídy je možné dědit a tím nastavit společné metody a atributy 

všem potomkům. 

Objekt 

Jedná se o instanci třídy. Pro daný objekt získávají atributy určené třídou konkrétní 

hodnoty. Objekt je určen pomocí stavu, chování a identity. Data objektu určují jeho stav, 

který je po celou dobu existence objektu stejný. Stav objektu určují chování objektu, jedná se 

o reakce na vnější požadavky a změny stavu. Identita objektu jej odlišuje od ostatních 

objektů. 

Zapouzdření 

Objekt obsahuje jak data, tak operace pro přístup k nim. Operace, které jsou 

přístupné zvenku, vytvářejí rozhraní. Soukromé operace nejsou součástí rozhraní. 

Zapouzdření tedy odlišuje vnější chování od vnitřního.  

Polymorfismus 

Polymorfismus umožňuje odvolávat se na různé objekty v různém čase. Pokud má 

několik objektů stejné rozhraní, můžeme s nimi pracovat stejným způsobem, ale chování 

těchto objektů se bude lišit. 

Vztahy 

Unikátním příkladem vztahu je dědičnost, která definuje vztah mezi třídami. Jedná se 

o vztah, kdy jedna třída sdílí strukturu s dalšími třídami. Zde navíc rozlišujeme, zda se jedná 

pouze o jednu nadtřídu (jednoduchá dědičnost) nebo mezi dvěma a více nadtřídami (násobná 
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dědičnost).  Dědičnost dělíme na striktní a nestriktní, kdy v prvním případě podtřída přebírá 

od nadtřídy vše a přidá vlastní metody. V druhém případě podtřída odvozuje od nadtřídy 

pouze některé atributy či metody.  

Jedním ze způsobů vytvoření vztahu je generalizace, kdy se nejprve navrhnou nějaké 

třídy a až následně jejich nadtřídy, které obsahují společné údaje. Při specializaci se jedná o 

opačný způsob, kdy se nejdříve vytvoří nadtřídy a poté podtřídy. 

Vazba mezi jednotlivými objekty nazýváme link, mezi třídami se jedná o asociaci. 

Vytvoření linku znamená, že metoda jednoho objektu volá metodu objektu jiného. Asociace 

je vlastně zobecnění linků. Agregace je zvláštním druhém asociace, znázorňuje složení 

objektů jedné třídy z objektů jiných tříd. 

2.2 Diagramy v UML 

UML, Unified Modeling Language je grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, 

navrhování a dokumentaci vytvářených systémů. Diagramy jsou nejpoužívanější částí 

standardu. V analytické části jsou využity jednotlivé diagramy, například diagram tříd,  který 

popisuje statickou strukturu systému, jedná se o strukturní diagram. Další jsou diagramy 

chování, což je třeba diagram aktivit, který je reprezentován sekvencí jednotlivých kroků, 

které jsou v modelu zakresleny. Dalším je diagram užití, který zachycuje vnější pohled na 

modelovaný systém a tím pomáhá odhalit hranice systému. Slouží jako podklad pro odhady 

rozsahu. Stavový diagram poskytuje sadu elementů pro popis chování systému, který je 

vyjádřen průchodem jednotlivých stavů a je řízen vnějším vstupem. Jako poslední typ 

diagramů jsou diagramy interakce, příkladem je sekvenční diagram, který zachycuje časově 

uspořádanou posloupnost zasílání zpráv mezi objekty. Sekvenční diagram nejčastěji 

znázorňuje spolupráci několika vzorových objektů v rámci jednoho případu užití. 

2.3 Nástroje pro realizaci 

Silverlight 

Microsoft Silverlight  je nejmodernější technologie pro internetové prohlížeče. Je to 

platforma určená pro tvorbu dynamického online obsahu a interaktivní práce s ním. 

Kombinuje text, vektorovou i bitmapovou grafiku, animace a video. Pomocí malých 

stažitelných komponent umožní interaktivní ovládání her nebo aplikací a přehrávání 

multimédií ve většině současných webových prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari, 
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Opera, Chrome) na platformách Windows a Mac OS X. Na Linuxu je dostupný pod názvem 

Moonlight, vyvinutý společností Novell. 

Visual Studio 

Microsoft Visual Studio je integrované prostředí, které zjednodušuje celý proces 

vývoje od návrhu až po nasazení. Psaní kódu je rychlejší, zužitkujete své dosavadní 

dovednosti, prostředí si můžete přizpůsobit podle svých zvyklostí a hotové aplikace lze 

provozovat na různých platformách. Výkonné nástroje pro vytváření prototypů, modelování a 

design vám dovolí plně uplatnit tvůrčí schopnosti a přeměnit vize ve skutečnost. Integrované 

nástroje pro testování a ladění šetří čas, umožňují dobrou spolupráci celého týmu, od návrhářů 

přes vývojáře až po testery, pomáhají snadno a rychle odhalit a opravit chyby a zajišťují tak 

vysokou kvalitu hotových aplikací. 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server 2008 R2 představuje ucelenou sadu technologií a nástrojů 

připravených pro podnikové prostředí, které uživatelům pomáhají vytěžit z informací 

maximální hodnotu, a to při nejnižších celkových nákladech na vlastnictví. Nabízí vysokou 

úroveň výkonnosti, dostupnosti i zabezpečení, produktivnější nástroje pro správu a vývoj a 

získání lepšího přehledu o podniku díky samoobslužným funkcím pro business intelligence. 

Mezi hlavní nově doplněné funkce patří vytváření výkonných řešení na základě služby 

Analysis Services s optimalizovanými návrháři datových krychlí, výpočtem podprostorů a 

funkcemi zpětného zápisu MOLAP. Implementace řešení založených na službě Reporting 

Services prostřednictvím vylepšení v oblasti zpracování na vyžádání a vykreslování na 

základě instancí. Vytváření flexibilnějších a efektivnějších sestav pomocí nové datové 

struktury Tablix a plnohodnotných formátovacích funkcí. Rozšíření možností a posílení všech 

uživatelů díky vylepšené integraci se systémem Microsoft Office 2007. 

Petriho sítě 

Petriho sítě jsou vhodným nástrojem pro modelování paralelních systémů a systémů 

s diskrétním časem díky své schopnosti snadno a srozumitelně vyjádřit paralelismus, 

synchronizaci a kauzalitu událostí. Lze je chápat jako matematickou reprezentaci 

distribuovaného systému, která graficky reprezentuje strukturu systému ve smyslu 

orientovaného grafu s ohodnocením. Petriho sítě (PN – Petri Nets) lze pokládat za jeden z 

moderních prostředků matematického modelování dopravních procesů. Označuje se jimi 
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široká škála diskrétních matematických modelů, které umožňují popisovat specifickými 

prostředky řídící toky a informační závislosti uvnitř modelovaných systémů. 

Petriho sítě jako modelovací prvek byly postupně upravovány tak, aby vyhověly 

praktickým potřebám modelování dynamických systémů. Existuje několik typů Petriho sítí, 

které se dělí do dvou základních skupin – Low-Level PN a High-Level PN. High-Level PN – 

tedy Petriho sítě vyšší úrovně umožňují víceúrovňový způsob návrhů a modelování systémů, 

podporují hierarchický model a umožňují tvorbu velkých modelů na základě použití několika 

menších modelů s přesně definovaným rozhraním. Dále tento typ využívá proměnné, 

deklarace typů apod.  

Základními elementy Petriho sítí jsou místa (places) a přechody (transitions). Místa 

představují podmínku (nebo spíše její naplnění), jejich vlastností je kapacita, a jsou graficky 

reprezentovány kružnicemi (kroužky). Přechody jsou vyjádřením činnosti nebo nějaké 

události a jsou graficky reprezentovány obdélníky (někdy též svislými úsečkami). Místa a 

přechody jsou vzájemně propojeny orientovanými hranami (arcs). Počet míst i přechodů je 

vždy konečný a nenulový. Pro orientované hrany musí platit, že vždy spojují místo s 

přechodem nebo přechod s místem. Nikdy nelze propojit dva prvky náležící do stejné skupiny 

prvků. V tomto případě lze tvrdit, že se jedná o bipartitní orientovaný graf se dvěma typy uzlů 

tvořenými místy a přechody. 

Okamžitý stav systému je definován počtem a umístěním značek v jednotlivých 

místech modelu, tzv. tokeny (tokens). Přítomnost tokenu v místě modeluje skutečnost, že 

dané místo modelu je právě aktuální. Obecně lze říci, že dále budou uvažována místa s 

možným výskytem většího počtu tokenů.  

Pojem Petriho sítě byl postupem času obohacován a zobecňován tak, aby jeho 

modelovací schopnost byla co největší a vyhověla praktickým potřebám. V dalším textu je 

uveden základní přehled typů Petriho sítí, od jednoduchých ke složitějším. C/E Petriho sítě 

(C/E PN – Condition/Event Petri Nets) – tyto sítě jsou z hlediska vyjadřovací síly nejslabší, 

každé místo může obsahovat nejvýše jeden token. Logické podmínky reprezentují přechody, 

jejichž splnění má za následek provedení události, přičemž událost může nastat pouze v 

případě, že jsou splněny všechny podmínky. Place/Transitions Petri Nets (P/T PN) – jde o 

obdobný typ jako v předchozím případě, přičemž jsou rozšířeny vlastnosti sítě o kapacitu 

místa (capacity indications) a udání váhy orientované hrany (weights). Kapacita a váha jsou v 
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grafu vyznačeny jako ohodnocení místa a orientované hrany. Hranu bez ohodnocení 

považujeme za jednoduchou, místo bez udání kapacity za místo s neomezenou kapacitou. 

Místa zpravidla označují stavy modelovaného systému a přechody změny stavu. PN s 

inhibičními hranami – oproti předchozím se zde vyskytují tzv. inhibiční hrany (inhibitors 

arc), které směřují od míst k přechodům a zobrazují se na konci s kroužkem namísto šipky. Po 

těchto inhibičních hranách se nepřesouvají tokeny, nýbrž jde o negativně pojaté testovací 

hrany. [3]  
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3 Rozbor stávajícího systému 

Celý systém je složen ze dvou částí, a to z hardwarové a softwarové. Hardwarovou 

tvoří snímače a řídící jednotky, softwarová část je složena ze serverového a klientských 

programů. 

V prostředí skupiny CzC je využíváno několik aplikací, které slouží pro evidenci a 

sledování docházky zaměstnanců. Tyto aplikace jsou vyvinuty dle aktuální potřeby uživatelů, 

nesdílejí společný vzhled a některé dokonce duplikují stejné funkce. [2] 

3.1 Hardware 

Ve všech koncových zařízeních je využíván skript, který je napsán dle potřeby, pro 

kterou je zařízení určeno. Skript je napsán v programovacím jazyku Diego, což je produkt 

vyvinutý společnosti Duha systém a slouží k usnadnění vývoje skriptů. [2]  

Terminál 

Zařízení je u dodavatele označeno jako NetBox 90 a je připojeno přímo do sítě 

podniku. Komunikuje se serverem pomocí předem definovaného protokolu. Tento typ 

zařízení se používá pouze k evidenci docházky a přítomnosti v lokalitě. Je v něm nahrán 

seznam osob sloužící pouze pro vizuální kontrolu jména osoby, která daný snímač použila. 

Snímač má několik tlačítek, jež umožňují nastavit směr pohybu osoby (vstup či výstup), a 

zároveň mohou ovlivnit typ průchodu. Základním typem průchodu je „Evidence docházky“. 

Tento průchod by měl být záznamem, podle kterého cáchující osoba člověku zaznamená dobu 

strávenou v práci.  Je nastaven jako implicitní druh průchodu, k nastavení tohoto typu dojde 

ihned po přiložení karty. Pro všechny ostatní typy průchodů je třeba před přiložením karty 

zmáčknout dané tlačítko. Dalším z typů průchodu je „Služebně“, kdy daná osoba vstupuje a 

vystupuje z lokality na základě již vykonaného průchodu dříve, jedná se o služební cestu a 

průchod neukončuje docházku. Mezi další typy průchodu patří „Oběd“, „Lékař“ a 

„Mimořádně“. Tyto typy průchodů umožňují zaměstnanci označit průchod podle toho, jaký je 

cíl jeho cesty. Vzhled daného snímače je vidět na obrázku 2. Tyto snímače jsou použity na 

lokalitách, kde je potřeba jen hlídat přítomnost osob. 
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Obrázek 2 Terminál NetBox 90 

Další využití snímače je ve výdejně přístrojů, kdy každý přístroj má svou kartu. 

Výdej probíhá tak, že obsluha nejprve tlačítkem označí půjčující osobu a pak už jen přikládá 

karty všech přístrojů, které si osoba půjčuje. Vrácení funguje obdobně. 

Uvnitř zařízení je spuštěn skript, který umožňuje fungování a konfiguraci daného 

zařízení. Příkazy, které umožňují komunikaci a nastavení snímače budou popsaná v kapitole, 

která se zabývá serverem. Ve snímači se pracuje s několika třídami, které jsou pro funkci 

snímače potřeba. Jedná se o třídy: mapa kláves, systémové karty, povolené karty, časové zóny 

a fronta s průchody.  Toto schéma je podrobněji popsáno na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Schéma alokace tříd v paměti koncentrátoru 
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Na obrázku jsou vidět jednotlivé atributy spolu s velikostí pole. Třída mapa kláves 

obsahuje položku Id klávesnice, která je zde jen z důvodů kompatibility s dalšími snímači. 

Časové zóny zde také nejsou použity. Tento druh snímače je v našem prostředí provozován 

dvěma způsoby. První je standardní docházkový snímač a druhý je snímač pro výdej přístrojů. 

Datový koncentrátor 

Zařízení se skládá z několika částí, z řídící jednotky (ZKR) a vlastních snímačů 

(snímač s klávesnicí (FEZ 1) nebo snímač bez klávesnice (UMR 11)). Tento typ zařízení 

může být nastaven stejně jako předchozí. Navíc umí po kontrole, zda osoba má povolený 

vstup do lokality, uvolnit zábranu a tím osobu vpustit do lokality. Toto je umožněno tím, že 

na řídící jednotce je umístěno několik relé. Tato relé jsou připojena na ovládací prvek 

k zábraně. V současné době používáme dva druhy zábran, a to turniket a dveře s magnetickým 

zámkem. Dalším využitím relé je připojení na EZS, kdy je hlídáno otevření dveří. Všechny 

komponenty sestavy jsou vidět na obrázku 4. K řídící jednotce mohou být připojeny jeden 

nebo dva snímače.  

 

Obrázek 4 Datový koncentrátor (vlevo řídící jednotka, vpravo snímače) 

I zde se spouští skript, který zařízení ovládá a nastavuje. Tento skript je odlišný od 

skriptu v terminálu, protože má rozdílné ovládání. Je zde rozlišen vstupní a výstupní snímač, 

záleží tedy, jak jsou snímače připojeny k řídící jednotce. Ze stejného důvodu je rozdílný i 

výpis na display. V případě CzC a.s. se k některému výstupnímu snímači připojuje ještě tzv. 

pohlcovací čtečka, která slouží ke sběru návštěvních karet. Tyto karty jsou zapůjčovány 

návštěvám, které do lokality přijdou. Pohlcovací čtečka se chová jako další snímač, takže je 

možné nastavit, které karty zde mohou být použity. Datový koncentrátor je využit k zabránění 

vstupu nežádoucích osob, takže bylo třeba třídu povolených karet rozšířit i o časové zóny. 
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Zde je každý den rozkouskován po dvaceti minutách, aby bylo možné nastavit časové 

omezení. 

Tento typ se využívá ve třech provedeních, prvním je standardní turniket, kdy snímač 

uvolňuje zábranu, aby osoba mohla projít. Dalším je obsluha zabezpečené místnosti, kdy se 

zároveň s otevřením dveří vypíná zabezpečovací systém v místnosti. Poslední verzí je snímač 

na parkovišti, který umožňuje zvednutí závory při vjezdu, odjezd je řešen pomocí magnetické 

smyčky ve vozovce.  

Přenosný terminál 

Dodavatelem je přenosný terminál pojmenován jako HHT1. Terminál umožňuje 

ostraze zadat vozidlo, řidiče a spolujezdce do systému. Má v sobě uložený seznam 

povolených karet, u kterých je identifikace o jakou kartu se jedná (vozidlo či osoba). Dále 

seznam obsahuje pole, které určuje, zda je osobě povoleno vjet do lokality jako řidič. U 

průjezdu je možnost nastavit typ průchodu stejně jako u předchozích typů snímačů. Tento 

snímač je pomocí bezdrátové technologie připojen k obslužnému počítači. Tento počítač 

zároveň slouží k ručnímu zadávání osob a vozidel vstupujících do lokality. Osoba dostává 

návštěvní kartu, která je při odchodu „vhozena“ do pohlcovací čtečky. Vozidlo je zadáno jako 

speciální průchod. Podoba přenosného terminálu je na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 Přenosný terminál 

Stejně jako předchozí snímače i tento má v sobě třídy, které umožňují konfiguraci. 

Díky rozdílnému druhu komunikace, je nutné používat tzv. hardwarový server (od společnosti 

Duha systém), došlo k několika změnám. Komunikace nyní funguje pomocí příkazů daných 
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knihovnou od dodavatele a ne pomocí TCP/IP protokolu. Byla opuštěna funkce systémových 

karet, protože v praxi jich není u tohoto typu snímače potřeba. Byla přidána třída systém 

z důvodu absence konfiguračního souboru. A z důvodů potřeby editace řádků na displeji byla 

přidána třída display. Další důležitou změnou je, že jako průchod není jedna věta, ale celá 

transakce. Ta obsahuje údaje o vozidle, řidiči a spolujezdcích, pokud nějací byli. Vzhled 

všech alokací v paměti je na obrázku číslo 6. [2] 

 

Obrázek 6 Schéma tříd v přenosném snímači 

Ve třídě Systém je třeba vysvětlit položky typ snímače a id další lokality. Typ 

snímače umožňuje nastavit, jaké údaje (vozidlo, řidič či spolujezdec) jsou v transakci 

povinné. Id další lokality umožňuje jeden snímač využít pro více vstupů do lokality. Třeba 

tam, kde je rozdělená osobní a nákladní doprava. Nebo jsou dvě brány natolik blízko, že by 

bylo neekonomické dávat tam více snímačů. 

3.2 Software 

Serverová aplikace 

Na centrálním serveru běží jako služba aplikace, která vyčítá data z jednotlivých 

snímačů. Komunikace probíhá pomocí TCP/IP protokolu na portu 3000. Systém není omezen 

počtem řídících jednotek, které jsou propojené pomocí sítě Ethernet a je tak možné vytvořit 

síť s rozsáhlou architekturou řízenou jedinou aplikaci. Aplikace je vícevláknová, takže každý 
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snímač je obsluhován v samostatném vlákně. Data ze všech snímačů se pomocí jednoho 

vlákna ukládají do databáze. Aplikace je pro zajištění funkčnosti systému spuštěna na dvou 

serverech. Při výpadku jednoho serveru jsou snímače obsluhovány ze serveru druhého. Je to 

z důvodu potřeby zabezpečit systém proti výpadku. Důvodem je hlavně lokalita důl Centrum, 

kde je nutné mít aktuální přehled o osobách, které jsou právě v dole.  

Pro zjednodušení práce s  povoleními jsou vstupní filtry (snímače) seskupeny do 

takzvaných vstupních míst, která prezentují lokalitu nebo skupinu, na kterou chceme povolení 

filtrovat. Tím zadáváme povolení pro vstup na celé místo a ne na vstupní filtr. Tabulky, které 

jsou vidět v diagramu na obrázku 7, jsou zároveň použity jako zdrojové pro většinu rozhraní 

v prostředí CzC použitých. [2] 

 

Obrázek 7 Diagram tříd ve stávajícím systému 
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Aplikace v určené časy provádí aktualizaci všech povolených karet ve snímači. 

Pomocí této aplikace dochází k nahrání konfigurace snímače. U každého snímače je evidován 

jeho stav, počet povolení, počet průchodů, čas posledního zpracovávaného příkazu. Záznamy 

se zapisují nejprve do pracovní tabulky, kde se pak pomocí procedur zpracovávají a následně 

zapisují ve finální podobě. 

Klientská aplikace SKV  

Tato aplikace umožňuje spravovat osoby, vozidla a přístroje. Vybraný subjekt je 

možné zadat nebo upravit. Díky faktu, že se data o osobách díky rozhraní importují 

z personálních systémů, dochází pouze k vytváření osob z externích firem. Navíc je v této 

aplikaci umožněno doplnit fotku dané osoby. Základní údaje o osobě jsou vidět na obrázku 8. 

Dále umí nastavit povolení na jednotlivé lokality a přiřadit platnou kartu.  

 

Obrázek 8 Základní údaje u osoby 

Příklad nastavení oprávnění je vidět na obrázku 9, kde je vidět i časové omezení 

platnosti povolení. Vidíme i podřízenosti jednotlivých lokalit, kdy je seznam lokalit zobrazen 

v podobě stromu. Editace těchto údajů je sledována v historii povolení. Povolení je trojího 

typu. První je povolení na vstup do lokality. Dalším typem je povolení na vjezd do lokality, 

pokud má osoba povolen jen vstup, může ve vozidle být pouze jako spolujezdec a ne řidič. 

Posledním typem povolení jsou odlišená vozidla. 



Tomáš Macko: Analýza a návrh systému pro evidenci docházky zaměstnanců 

 

 

 

2013  15 

 

 

 

Obrázek 9 SKV - Zadání povolení 

Hlavní náplní aplikace je kromě zadávání povolení správa karet. Po založení karty se 

vygeneruje záznam do SW pro tisk karet. Při zakládání karty je nastaven vzor, podle kterého 

dojde k tisku karty. V aplikaci je možné kartu zablokovat a tato akce se ihned přenese do 

všech snímačů. Blokace karty v systému znamená, že se nastaví neexistující časová zóna. 

Karta může být zpětně odblokována. Blokace karty se zároveň pomocí RFC přenáší do 

návazných systémů 

Aplikace umožňuje zobrazení uživatelských sestav. Základní sestavou je seznam 

průchodu pro vybraného zaměstnance (či vozidlo), kdy se podle nastavení data od a data do 

zobrazí daný seznam. Obdobně funguje i sestava se seznamem návštěv pro danou osobu. 

Další sestavou je seznam průchodů a průjezdů pro vybrané vstupní místo, opět pro vybrané 

období a lokalitu. Poslední sestavou, kterou obsluha využívá, je seznam nespárovaných 

průjezdů, kdy se zobrazí seznam vozidel, u kterých se vyskytl problém v následnosti 

transakcí. To znamená, že vozidlo do nějaké lokality vjelo, ale nemá z této lokality výjezd a 

naopak. Tato sestava slouží k dohledání tzv. „černých cest do lokalit“. [2] 

Aplikace pro autobrány 

Aplikace slouží pro sledování dat o průjezdech pro obsluhu vrátnic. Zároveň 

umožňuje zadat průjezd ručně, případně doplnit částečnou transakci ze snímače, kdy 

kompletní transakci chybí identifikace vozidla, řidiče nebo spolujezdců. Tato aplikace může 
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zadat i transakci pro vozidlo nebo osobu, které v systému neexistují. Tento průjezd není 

evidován mezi ostatními průjezdy. Jakýkoliv zásah obsluhy do transakce musí být rozlišen od 

transakcí standardních.  

Aplikace pro návštěvy 

Tato aplikace umožňuje vstup osobám, které nejsou v systému nebo nemají povolení 

pro vstup do dané lokality. Vstup je realizován pomocí návštěvní karty, kdy povolení není 

zadáno na osobu, ale přímo na kartu. Tato transakce se chová jako by šlo o standardní 

průchod, ale je rozlišena kódem průchodu. Navíc musí být u této transakce osoba, ke které se 

průchod realizoval. Při odchodu návštěvy je karta vhozena do pohlcovací čtečky a tím je 

návštěva ukončena. Tyto karty nemají povoleno použít standardní snímač pro odchod. 

Aplikace Přítomnost osob a vozidel 

Tato aplikace vznikla z důvodu potřeby přehledného seznamu osob a jejich aktuální 

pozice v rámci lokalit skupiny. Tato aplikace umožní uživateli vidět své „podřízené“ a podle 

barvy pozadí u jména se dá jednoduše určit, kde se osoba nachází. To samé funguje i u 

vozidel a přístrojů. Jednotlivé záložky pomáhají uživateli dohledat to, co ho zajímá. Aplikace 

umí tisknout sestavu za vybrané období a dle vybraných skupin zaměstnanců. Dále si uživatel 

může filtrovat seznam zobrazených osob.  

 

Obrázek 10 Aplikace Přítomnost osob a vozidel 
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3.3 Okolní systémy 

Systém je propojen na několik dalších systémů. Personální systémy slouží jako zdroj 

dat pro získání aktuálního seznamu osob. Zároveň slouží jako zdrojová databáze pro další 

navazující systémy, které využívají data o docházce či jen propojení osoby s čipovou kartou. 

SAP R/3 – softwarový produkt společnosti SAP, který slouží pro řízení podniku. Slouží jako 

zdroj dat pro tento systém. Zde získáme údaje o osobách a pracovních poměrech. Tato data 

jsou využita pro zobrazení osob ve firemní kultuře a zároveň nám slouží k nastavení 

uživatelských práv. 

VOP – systém pro cáchování (výpočet mzdy), vychází z průchodů osob. Data z personálního 

systému jsou doplněna o jednotlivé průchody, na základě kterých je vypočítána mzda.  

PHM – systém pro evidenci tankování, identifikace osoby při tankování je provedeno pomocí 

karty osoby.  

CCS – systém pro evidenci využití mechanizmů, přihlášení osoby na bagr je provedena opět 

kartou.  

Helpdesk – systém evidování pracovních úkolů a volné dispozice osob. 

Lékařské prohlídky – evidence lékařských vyšetření využívající data pro jednodušší 

identifikaci osob. 

Telefonní seznam – seznam telefonních čísel, který navíc zobrazuje přítomnost osoby na 

pracovišti. 

Mycí rampy – systém umožňující využití bezobslužných mycích ramp. Tento systém je jistou 

nástavbou stávajícího systému, který nad průchody uskutečněnými nad snímači mycích ramp 

provede jejich vyhodnocení. 

ADM – externí systém EZS a EPS. Systém využívá již existující personální karty. 

Kredit – externí systém pro stravování. Využívá data zapsaná v personálním systému a karty 

s osobou spojenou. 
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4 Postup návrhu systému 

Návrh systému je proveden pomocí UML a řízen pomocí metody model vodopád. 

Tento model je poměrně rychlý a levný. Vybral jsem si ho, protože je možné ho uplatnit při 

návrhu systému, kde je přesně známý problém a způsob jeho řešení. Zavedení tohoto modelu 

s pevnou strukturou a s kontrolami umožní ušetřit lidské a finanční zdroje. Tento model byl 

vybrán i proto, že stávající systém zatím splňuje dosavadní požadavky zákazníka, takže nebyl 

tlak na termín realizace. Tím došlo k negování jedné z velkých nevýhod tohoto modelu. Další 

nevýhoda je, že konečný výsledek je znám až v poslední fázi návrhu, kdy zákazník si může 

uvědomit své potřeby až v tuto chvíli. Tento nedostatek, by ale měl být eliminován díky 

důkladné analýze potřeb zákazníka a funkčností stávajících aplikací.  

 

Obrázek 11 Schéma životního cyklu - vodopád 

Podrobný popis jednotlivých částí. 

Analýza – je základem celkového návrhu. V této části je nutné shromáždit požadavky, cíle a 

funkce a podrobně je rozebrat. Výsledkem je dokument, který specifikuje účel systému, 

identifikuje jeho uživatele a jejich zásadní požadavky, definuje části systému a navrhuje jejich 

řešení, obsahuje seznamy událostí, odhady datové struktury a základy technického a 

softwarového zajištění. Nástrojem pro vytvoření tohoto dokumentu je analýza současného 

stavu. Cílem je zjistit stávající stav, jeho nedostatky a případně navrhnout změny. Dále 

můžeme získat požadavky přímo od uživatelů, či seznam problémů, které jsou již známy.  
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Návrh – tato část je výsledkem analýzy systému. Výsledkem je dokument, který je 

podkladem pro obsah smlouvy o návrhu a realizaci IS, časový harmonogram, konkrétní 

implementace systému (patří sem logický datový model a fyzický datový model), podmínky 

zavádění v organizaci. Při tvorbě studie nesmíme zapomínat na to, že je nutné veškerá fakta 

uvést v dostatečně detailním provedení a hlavně v podobě, která bude pochopitelná všem 

osobám, které se na projektu podílejí. 

Implementace – tato část životního cyklu je vlastním programováním, jako podklady pro 

práci slouží veškeré informace shromážděné předchozími etapami a fyzický návrh systému. 

Součástí implementace je i testování, kdy se zkoušejí veškeré možné reakce systému. 

Instalace – v této části se jedná o zavedení systému do provozu organizace, poskytnutí 

manuálů a školení uživatelů.  

Vyhodnocení – poslední etapa modelu vychází ze zkušebního provozu, kdy jsou 

odstraňovány chyby zjištěné během provozu, případně se řeší dodatečné požadavky uživatelů. 

Po této etapě následuje rutinní provoz a údržba.  

Pravidla pro pojmenování tabulek 

Vytvářejte jedinečná popisná jména, která jsou srozumitelná všem v organizaci. 

Používání jedinečných jmen pomáhá zajistit to, že všechny tabulky srozumitelně reprezentují 

odlišné entity a že všichni v organizaci pochopí, co přesně tabulka reprezentuje. Vybírejte 

taková jména, jež jsou dostatečně popisná, aby název vystihoval podstatu entity. Příkladem 

dobrého popisného jména je „Údržba automobilů“. Vymýšlení jedinečných a popisných jmen 

sice dá nějakou práci, ale v delším časovém horizontu se jistě vyplatí.  

Vytvářejte jména, která přesně, jasně a jednoznačně identifikují entitu 

reprezentovanou tabulkou. Vágní a víceznačná jména obvykle ukazují na to, že tabulka 

reprezentuje více než jednu entitu. Narazíte-li na takové jméno, zjistěte, jaké entity jsou ve 

skutečnosti tabulkou reprezentovány a rozdělte je do samostatných tabulek. Krásným 

příkladem vágního pojmenování tabulky jsou „Data“. Dokud se nepodíváte do popisu 

tabulky, tak zaručeně nedokážete říci, co vlastně tato tabulka reprezentuje. Předpokládejme 

pro příklad, že vytváříte databázi pro zábavní agenturu a na předběžném seznamu tabulek jste 

nalezli tabulku s tímto jménem. Jakmile ji objevíte, rozhodnete se podívat do záznamů o 

rozhovorech. Zjistíte, že jeden člověk používá „Data“ jako seznam časů setkání s klienty a 
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jiný ji používá ve významu časů rezervací vystupujících umělců. To znamená, že tato tabulka 

reprezentuje dvě entity, takže ji z předběžného seznamu tabulek odstraníte a nahradíte ji 

dvěma tabulkami, nazvanými „Časy setkání s klienty“ a „Rezervace umělců“.  

Pro sdělení, jakou entitu tabulka reprezentuje, použijte co nejmenší počet slov. 

To, co tabulka reprezentuje, by měl být schopný pochopit kdokoli v organizaci bez toto, aby 

musel číst popis tabulky. Přestože je vaším cílem vytvořit krátká stručná jména tabulek, 

vyvarujte se přístupu minimalistů. Příkladem jména, které je přespříliš krátké, je „TD_1“. 

Dokud nezjistíte, co přesně znamenají jednotlivá písmena ve jméně, nebudete mít sebemenší 

představu o tom, co tato tabulka reprezentuje. Vyvarujte se ale i opačného extrému. 

Nepoužívejte slova, která vyjadřují fyzickou charakteristiku. Ve jméně tabulek 

se vyvarujte používání slov jako jsou „soubor“, „záznam“ či „tabulka“, protože vnáší jistý 

stupeň nejasnosti, který nepotřebujete. Jméno tabulky, jež obsahuje některé z těchto slov, 

často reprezentuje více než jednu entitu. Vezměte si např. jméno „Záznam o pacientovi“. Na 

první pohled se zdá být toto jméno přijatelné. Pokud si ale promyslíte, co může „záznam o 

pacientovi“ znamenat, zjistíte, že v tomto jméně jsou skryty potenciální problémy. Jméno 

obsahuje slovo, kterému jste se velmi snažili vyhnout, a to „ záznamy“, a potenciálně 

reprezentuje tři entity: „pacienti“, „lékaři“ a „prohlídky“. S ohledem na to odstraňte 

„pacienty“ z předběžného seznamu tabulek a nahraďte je třmi novými tabulkami pro 

jednotlivé entity. 

Nepoužívejte akronymy ani zkratky. Akronymy je těžké rozluštit, zkratky jen 

zřídkakdy vystihují entitu tabulky a oba dva případy porušují první pravidlo uvedené v tomto 

seznamu. Vezměme si pro příklad akronymy. Řekněme, že pomáháte nějaké organizaci při 

revizi její databáze a při tom naleznete tabulku jménem „TZ“. Jak byste mohli bez znalostí 

významu jednotlivých písmen vědět, co tato tabulka reprezentuje? Ve skutečnosti jen velmi 

těžko odhalíte, jakou entitu tabulka reprezentuje. Navíc různá oddělení organizace mohou tuto 

tabulku chápat různě. Ke svému zděšení zjistíte, že zaměstnanci na personálním oddělení 

chápou tuto tabulku jako „tiskové zprávy“, informatici jako“ testovací záznamy“ a lidé 

z oddělení pro bezpečnost jako „tajné záznamy“. Tento příklad zřetelně ukazuje, proč byste se 

při hledání jmen tabulek měli akronymům a zkratkám co nejvíce vyhýbat. 

Nepoužívejte vlastní jména a slova, která příliš omezují data, jež se mohou do 

tabulky vkládat. Uvedené pravidlo zabezpečuje to, že nebudete vytvářet duplicitní tabulkové 
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struktury. Např. jméno „Zaměstnanci z jihozápadní oblasti“ příliš tvrdě omezuje data, která 

lze do této tabulky vložit. Jak budete nakládat se zaměstnanci z ostatních oblastí, když se 

organizace rozroste? 

Nepoužívejte jména, která implicitně, nebo explicitně identifikují více než jednu 

entitu. Toto je jedna z nejčastějších chyb, které se při pojmenovávání lze dopustit, a je 

poměrně snadné ji najít. Tento typ jmen obvykle obsahuje slova „a“ či „nebo“ a znaky jako 

zpětné lomítko „\“ nebo ampersand „&“; např. „Oddělení nebo pobočka“ a 

„Prostředky\Budovy“. Tabulka s víceznačným jménem obvykle ukazuje na to, že jste během 

analýzy, nebo fáze rozhovorů neidentifikovali jasně či přesně hledanou entitu. Tuto chybu lze 

napravit tak, že si znovu projdete své poznámky a podle potřeby provedete dodatečnou 

analýzu a rozhovory. Je dobré si připomenout, že se musíte vždy ubezpečit o tom, že každá 

z tabulek reprezentuje právě jednu entitu. 

Používejte množné číslo. Jak víte, tabulka reprezentuje jednu entitu, což může být 

událost, nebo objekt. S touto definicí můžete postoupit o krok dále, když řeknete, že tabulka 

reprezentuje soubor stejnorodých událostí a objektů. Např. obchodník chce spravovávat data o 

všech svých zákaznících, ne jen o jednom. Používání množného čísla je rozumný nápad, 

protože je na první pohled zřejmé, že mluvíte o souboru. Samozřejmě soubory označujeme 

vždy v množném čísle. Naproti tomu jména polí jsou vždy v jednotném čísle. Dodržování 

tohoto pravidla vám umožní snazší rozlišování jmen tabulek od jmen polí v dokumentaci 

k databázi. [1] 

Administrační aplikace 

Původní řešení obsahovalo i klienta pro evidenci osob, vozidel, přístrojů, který 

zároveň zajišťoval editaci povolení a karet. Tento klient není součástí mého řešení, jelikož má 

práce se zabývá jen částí, která je součástí webového klienta. Jako tento klient se použije již 

hotový systém EvM. Jedná se o evidenční informační systém, který shromažďuje a současně 

automatizuje veškeré procesy produkčního charakteru, stejně tak jako činností firmy, jako 

jsou logistika, výroba, distribuce, prodej, fakturace, smlouvy či správa majetku.  Součástí je 

také mobilní přístup k datům odkudkoliv a podpora celé řady webových služeb včetně 

prezentace formou webového portálu (e-shop, katalog služeb, rezervační systémy). Aplikace 

EvM přináší nadstandardní uživatelskou volnost a modifikovatelnost evidence. Jedná se tak o 

nástroj plně přizpůsobitelný potřebám téměř jakékoliv evidence. Představuje ucelený a 
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jednotný nástroj evidence, který ve firmě může sloužit pro víc agend najednou. Jeho 

nezanedbatelnou výhodou je snížení nákladů na provoz nejrůznějších evidenčních nástrojů a 

výměnu dat mezi nimi. Největší výhodou je bezesporu jeho přizpůsobitelnost. Tento systém 

umožňuje na základě vytvoření nového objektu vytvořit v databázi tabulku s potřebnou 

strukturou. Takže celkový databázový návrh je proveden pomocí této aplikace. Tabulky i 

jejich struktura je vytvořena použitím jednoznačných identifikátorů (GUID). Jsou k tomu dva 

důvody, díky tomu je prakticky nemožné získat data přístupem přímo k databázi a zároveň to 

velice ulehčuje práci systému při spravování databáze. Vzhled aplikace je vidět na obrázku 

12. 

 

Obrázek 12 Aplikace EvM 

Globálně jedinečný identifikátor (GUID) je jedinečné referenční číslo používané jako 

identifikátor v softwaru. Je uložen jako 128bitové hodnoty, a je obvykle zobrazen jako 32 

hexadecimálních znaků se skupinami rozdělených pomlčkami, například {21EC2020-3AEA-

1069-A2DD-08002B30309D}. GUID vytvořen z náhodných čísel, celkový počet unikátních 

hodnot je 2
122

. Toto číslo je tak velké, že pravděpodobnost, že je stejné číslo generováno 

náhodně dvakrát, je zanedbatelná. 
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Databáze  

Nová databáze je transformována z původní databáze, ale s tím že jsou dodržena 

výše zmíněná pravidla pro vytváření tabulek. Jelikož databáze je společná jak pro webového 

klienta, tak pro klienta EvM musí struktura tabulek odpovídat struktuře dat tohoto systému. 

Pravidlo pro vytvoření tabulky je, že název tabulky obsahuje písmeno „T“ a následuje GUID 

([T90F21878-034D-4E06-8CF7-BAC3FA95F13D]), jednotlivé sloupce tvoří písmeno „C“ a 

GUID ([C48832499-c5a0-4c4f-a75f-cf401de67d65]), klíčový sloupec na konci obsahuje „ID“ 

([C90F21878-034D-4E06-8CF7-BAC3FA95F13DID]). Jméno tabulky a klíčový sloupec je 

vytvořen pomocí stejného identifikátoru. V databázi MSSQL je GUID ukládán v datovém 

typu uniqueidentifier. Takže v aplikaci jsou navržené třídy objektů, které se vlastně shodují se 

standardním pojmenováním tabulek v databázi.  

Návrh proto podléhá všem pravidlům, která se týkají pravidel o návrhu tabulek. 

Proto byly nejprve jednotlivé třídy namodelovány pomocí UML nástroje. Jednotlivé návrhy 

datové struktury byly rozděleny do několika základních částí. Zde se nedalo držet rozdělení 

podle částí aplikací, ale bylo použito rozdělení přístupu k datům. Vznikly tak tři základní 

části.  

První celek jsem pojmenoval jako evidence docházky. Zde jsou tabulky, které se 

bezprostředně týkají dat potřebných k pořízení docházkových údajů. Toto schéma je vidět na 

obrázku 13, kde kolem základního typu objektu „Objekt s přístupem“ jsou zděděné atributy 

pro přístroje, osoby a vozidla. Tyto zděděné tabulky mají další vlastní atributy. Kolem těchto 

základních tříd vznikly další, které evidují potřebné údaje, jako je seznam vstupních míst, 

který seskupuje dle jednotlivých míst vstupní filtry. Jsou zde zeleně zobrazeny tři tabulky, 

které slouží k ukládání dat o pohybu v lokalitách, jedná se o tabulky výdej přístrojů, vstup a 

vjezd. Jako poslední zde vidíme modře zobrazené tabulky číselníků. Z tohoto schématu tříd 

vychází návrh datové struktury pro evidenci docházky. 
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Obrázek 13 Schéma evidence docházky 
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 Další schéma objektů je schéma povolení, které slouží pro nastavení povolení. Zde 

je nejdůležitější třída povolení, která slouží jako rodič pro zděděné třídy povolení pro vstup a 

pro vjezd. Povolení pro vstup je následně rozděleno na povolení vstoupit přes turniket a přes 

autobrány jako řidič. Přehled dědění a vazeb je vidět na obrázku 14. 

 

Obrázek 14 Schéma povolení 
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Poslední vybrané schéma je schéma práv, dle kterého se pro jednotlivé osoby 

nastavují práva v aplikaci. Práva mohou být definována na jednotlivé aplikace (objekt práva 

osoby) a na okruh osob, vozidel či přístrojů, které smí přihlášený uživatel vidět. Dále se zde 

natavuje, kterou lokalitu bude v aplikaci spravovat, toto je nastaveno vazbou na vstupní místo. 

Všechny vazby jsou vidět na obrázku 15. 

 

Obrázek 15 Schéma práv 
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Při návrhu aplikace jsem vycházel z UML diagramů. Pro jednoduchost uvedu 

jednotlivé diagramy, které jsem využil. 

UseCase pro webovou aplikaci – jednoduchý případ užití, který identifikuje přístup 

jednotlivých rolí k datům. Na obrázku 16 je vidět, že jde hlavně o rozdělení uživatelů, dle 

přístupu do jednotlivých částí aplikace. 

 

Obrázek 16 Webová aplikace 

Další případ užití jsem vytvořil pro rozlišení přístupu pro právo zápisu a čtení. Na 

obrázku 17 vidíme, že jsou definované dvě role, které umožňují rozlišení těchto práv. Navíc je 

zde role pro vyčítání dat ze snímačů, která představuje serverovou aplikaci. V tomto diagramu 

je zároveň vidět přístup na jednotlivé objekty v rámci editace povolení a zakládání nové karty. 
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Obrázek 17 Editace přístupu do lokalit 

Obrázek 18 obsahuje diagram stavů, který popisuje jednotlivé kroky, které je třeba 

udělat při zaznamenání karty při přiložení na snímač. Kontroly se provádí přímo na snímači, 

takže jsou velmi rychlé. Toto je umožněno díky volbě offline řešení snímačů, kdy snímač má 

vlastní paměť pro povolení, karty a pro průchody. Informace jsou z něj vyčítány, když je 

připojen k serveru. 
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Obrázek 18 Diagram stavů - evidence průchodu 

Na obrázku 19 je diagram aktivit, který popisuje, co vše musí být provedeno předtím, 

než nová osoba smí vstoupit do lokality. Postup začíná požadavkem na založení osoby, kdy je 

nejprve provedena kontrola na existenci osoby. Následuje kontrola, zda osoba vlastní 

v systému platnou kartu. Může se totiž jednat pouze o přechod osoby k jinému úseku a tak již 

kartu bude mít přiřazenou. Poslední kontrola se týká platnosti povolení, kdy je nutné zajistit 

proškolení osoby a poté povolení do specifikované lokality. 

 

Obrázek 19 Diagram aktivit - nástup osoby 
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Poslední využitý diagram je sekvenční diagram, který obsahuje postupy a 

posloupnosti zasílání zpráv mezi objekty. Jak vidíme na obrázku 20, znázorňuje případ 

založení osoby s přesnými vazbami na dané objekty a s vazbou na osobu, která danou akci 

provádí. Další případ je založení průchodu osobě. Poslední případ popsaný na daném 

diagramu je blokace karty v případě její ztráty. 

 

Obrázek 20 Sekvenční diagram - editace dat 

 

Simulace řešení 

Pomocí Petriho sítí jsem provedl simulaci, kdy jsem ověřil, zda při průjezdu vozidla 

přes vstupní bod je transakce kompletní, protože kompletní transakce musí obsahovat kartu 

řidiče, vozidla a všech spolujezdců. Ostatní transakce je třeba doplnit o potřebné údaje 

v aplikaci. Vhodný software pro vytvoření, simulaci a analýzu modelů realizovaných Petriho 

sítí se ukázal nekomerční, volně dostupný software HPSim, který vyhovuje pro tyto účely a 

potřeby simulací a analýz. Software umožňuje grafické vytvoření modelované sítě včetně 

použití kapacitních omezení a podmiňujících inhibičních a testovacích hran. V této aplikaci 

jsem provedl následnou simulaci (obrázek 21). 
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Obrázek 21 Aplikace HPSim - Petriho sítě 
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5 Analýza požadavků a návrh systému 

Systémy musí umožňovat rychlou registraci osob na elektronických terminálech 

pomocí osobních bezkontaktních identifikátorů (karty). Dále jsou určeny pro fyzické 

zabezpečení vstupů do objektů a evidenci pohybu osob. Tím tvoří bezpečnostní systém s 

možností definice více úrovní přístupových oprávnění. Jednotlivé úrovně povolení jsou 

definované časovým omezením, kdy osoby smí vstoupit jen v určité dny a časy. Vedoucím 

pracovníkům tím výrazně zjednodušují administrativní práci spojenou s evidencí a kontrolou 

docházky podřízených pracovníků. Jednotlivé aplikace jednoznačně vykazují aktuální 

přítomnost i celkový čas strávený na pracovišti. Poskytují uživatelům zobrazení dat v 

několika úrovních. V rámci vyhodnocení administrátor může provádět ruční opravy dat 

včetně doplnění chybějících záznamů. Software musí být síťový, aby jej mohli využívat 

vedoucí pracovníci i jednotliví zaměstnanci v závislosti na přidělených přístupových 

oprávněních.  

V rámci inovace systému a co nejlepšího využívání jeho funkcí byla provedena 

optimalizace aplikací a možnost širšího používání aplikace. Dalším požadavkem je možný 

přístup k aplikacím z vnější sítě. Díky tomu vyplynula potřeba webového přístupu k datům a 

uniformita všech aplikací. 

Jedním z hlavních požadavků je nutnost využít stávající hardwarové řešení a tím 

podstatně snížit náklady. Protože je tento HW zakoupen od společnosti Duha systém spol. s 

r.o., byla jedna z variant získání SW zde. Bohužel díky specifické návaznosti dalších aplikací 

tato varianta nebyla zvolena.  

Základním úkolem systému je řídit pohyb osob a vozidel v daných objektech, dále 

poskytnout informace o pohybu osob v objektech. Tím přispět k ochraně objektů i materiálu 

uvnitř nich. Dalším úkolem je omezení přístupu nepovolaných osob do určitých lokalit a 

omezení přístupu mimo vybrané časové úseky. 

Za účelem návrhu řešení je použita pouze část aplikace, která se týká obsluhy na 

jednotlivých vstupních uzlech. Tato aplikace je psána pomocí technologie Silverlight a je 

složena z části týkající se přítomnosti osob, vozidel a přístrojů, z části týkající se zadávání 

návštěv, z části evidující pohyb na autobranách a z části sloužící k zadávání průchodů 

z počítače. 
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5.1 Přítomnost osob, vozidel a přístrojů 

Hlavním požadavkem na tuto část aplikace je přehlednost a rychlá orientace. 

Stávající aplikace je rozdělena do několika záložek. Toto je využíváno, aby uživatelé mohli 

rychle zjistit počet přítomných v lokalitě. Rychlé rozlišení, kde se objekt jejich zájmu nachází 

je zajištěno pomocí barevného odlišení stavu jednotlivých typů vstupů.  

První záložka slouží jako rychlý přehled „podřízených“ dané osoby. Zde jsou vidět 

všechny osoby, které splňují výběrové kritérium. Kritériem může být úsek řízení osoby, firma 

osoby, či přímo vyjmenované osoby. V této záložce je zobrazen detail průchodů osoby dle 

vybraného období. Okno musí obsahovat počet přítomných osob a počet záchranářů, což je 

jedním z parametrů osoby. 

Druhá záložka slouží pro orientaci o přítomnosti osob v jednotlivých lokalitách. 

Okno musí obsahovat stromovou strukturu lokalit s přehledným seznamem přítomných osob. 

Další záložka slouží pro rychlý přehled vybraných vozidel. Vozidlo jsou vybrána dle 

nastaveného filtru pomocí nákladového střediska a firmy provozující vozidla. Je zde opět 

možnost zobrazit detail průjezdů za vybrané období. 

Čtvrtá záložka slouží k získání přehledu o přítomnosti vozidel dle stromu lokalit. 

Poslední záložka slouží k získání přehledu o pohybu a využívání přístrojů. Data 

zobrazit opět dle stromové struktury lokalit. Zároveň je nutné jednoduše zobrazit i historii 

využívání přístrojů dle jednotlivých směn. Zobrazení vypůjčených přístrojů musí být 

seskupeno dle jednotlivých úseků. Opět je nutné umožnit zobrazení detailu s přehledem 

využívání přístroje za vybrané období. 

Aplikace musí obsahovat i možnost dohledat jednotlivé vozidlo či osobu. Dalším 

požadavkem je zobrazení sestavy, kde budou průchody „podřízených“ osob za vybrané 

období. 

Objekt Osoba musí obsahovat 

 Identifikační číslo osoby (rodné číslo / doklad) 

 Adresa osoby (ulice, obec, okres, PSČ) 

 Datum narození 

 Uživatelské jméno 
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 Email 

 Firma, ve které osoba pracuje 

 Příjmení, jméno, titul 

 Příznak, zda se jedná o záchranáře 

 Data o posledním průchodu (čas, směr, druh průchodu a lokalitu) 

Objekt Vozidlo musí obsahovat 

 Identifikační číslo vozidla (IdCar) 

 Registrační značku vozidla 

 Popis vozidla 

 Kód vozidla 

 Firma, která vozidlo vlastní 

 Firma, která vozidlo provozuje 

 Data o posledním průjezdu (čas, směr a lokalitu) 

 

Objekt Přístroj musí obsahovat 

 Sériové číslo přístroje 

 Datum pořízení 

 Popis přístroje 

 Úsek přístroje (Odkaz na číselník) 

 Data o posledním průjezdu (čas, směr a lokalitu) 

Objekt Práva musí obsahovat 

 Uživatelské jméno 

 Filtr lokalit 

 Filtr osob 

Objekt Vstup musí obsahovat 

 Čas průchodu 

 Směr průchodu (Odkaz na číselník) 

 Druh (kód) průchodu (Odkaz na číselník)  

 Lokalita (Odkaz na číselník) 

 Osoba, která průchod realizovala 
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Objekt Vjezd musí obsahovat 

 Čas průjezdu 

 Směr průjezdu (Odkaz na číselník) 

 Lokalita (Odkaz na číselník) 

 Vozidlo, které průjezd realizovalo 

Další objekty (číselníky, obsahují vždy textový popis a id záznamu) 

 Číselník Směr 

 Číselník Lokalit (Vstupní místo) 

 Složeno z objektů Vstupní filtr 

 Číselník Úsek 

 Číselník Firma 

Činnosti obsluhy 

 Prohlížení seznamu podřízených osob (zobrazit i počty seskupené dle přítomnosti a 

příslušnosti k záchranným složkám) 

 Prohlížení seznamu průchodů jednotlivých osob za vybrané období 

 Prohlížení seznamu přítomných osob na jednotlivých lokalitách seskupené dle firem 

 Prohlížení seznamu podřízených vozidel 

 Prohlížení seznamu průjezdů jednotlivých vozidel za vybrané období 

 Prohlížení seznamu přítomných vozidel na jednotlivých lokalitách 

 Prohlížení seznamu stavu přístrojů seskupených dle úseků na jednotlivých lokalitách 

 Vyhledávání jednotlivých osob a vozidel 

5.2 Návštěvy 

Tato část aplikace je určena k zadávání osob, které nemají povolení do dané lokality 

nebo jen zapomněly svou osobní kartu. Využívá se hlavně na recepcích jednotlivých závodů. 

Uživatel aplikace zapůjčí osobě návštěvní kartu a zároveň zde založí záznam, který obsahuje 

data o osobě, která chce do lokality vstoupit a zároveň o osobě, kterou chce osoba navštívit, 

případně důvod návštěvy (oprava zařízení). U záznamu musí být uvedena návštěvní karta, 

která byla zapůjčena a čas začátku a ukončení návštěvy. Tato aplikace aktivně spolupracuje 

s průchody osob, kdy je návštěva ukončena při vhození karty do pohlcovací čtečky. Ta slouží 

jako sběrný koš pro návštěvní karty. Aplikace musí obsahovat i seznam návštěvních karet pro 
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danou lokalitu přidělených a jejich aktuální stav. Dále je zde vhodné zobrazit jednotlivé 

návštěvy dle jednotlivých dnů. 

Objekt Karta musí obsahovat 

 Údaj o vlastníkovi karty (odkaz na objekt Osoba/Vozidlo/Přístroj) 

 Kód karty 

 Typ karty 

 Lokalita 

Objekt Návštěva musí obsahovat 

 Údaj o osobě, která návštěvu provádí (odkaz na objekt Osoba/Návštěva) 

 Údaj o navštívené osobě, případně důvod (odkaz na objekt Osoba) 

 Datum a čas počátku návštěvy 

 Datum a čas ukončení návštěvy 

 Id zapůjčené karty (odkaz na objekt Karta) 

Činnosti obsluhy 

 Založení objektu Návštěva 

 Ukončení návštěvy 

 Prohlížení seznamu návštěv za vybrané období 

 Prohlížení seznamu karet s aktuálním stavem 

5.3 Autobrány 

Náplní tohoto SW je zadávání vozidel a osob, které do dané lokality vjíždějí. Toto se 

děje automaticky pomocí přenosného snímače a karet osob a vozidla.  Je však nutné tyto 

záznamy umět pořídit i ručně. Záznam musí obsahovat vozidlo, které do lokality vstupuje, 

řidiče a všechny spolujezdce. U záznamu se dále eviduje zda je pořízen automaticky, či ho 

zadala obsluha. Je zde možné změnit typ průchodu, stejně jako u turniketu (tedy evidence 

pracovní doby, služebně, oběd, lékař a mimořádně). Dále je zde možné zadat mimořádný 

vstup, kdy do lokality vjíždí sanitka či jiné vozidlo bez nutnosti odbavení. 

Aplikace umožní získat přehled vjezdů a odjezdů za vybrané období. Obdobně to je i 

pro seznam mimořádných vjezdů. V případě omylu obsluhy je možné změnit směr průchodu, 

ale jen u průchodů, které nejsou starší než jedna hodina. 
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Objekt Mimořádný vjezd musí obsahovat 

 Čas průchodu 

 Směr průchodu (Odkaz na číselník) 

 Lokalita (Odkaz na číselník) 

 Textový popis vjezdu (kdo a co projelo) 

Objekt Povolení musí obsahovat 

 Údaj o osobě, která návštěvu provádí (odkaz na objekt Osoba/Návštěva) 

Činnosti obsluhy 

 Založení objektu vjezd (záznam do obou tabulek Vstup a Vjezd) 

 Založení objektu Mimořádný vjezd 

 Prohlížení seznamu vjezdů za vybrané období 

5.4 PC snímač 

V poslední části SW je možné zadat vstup osobě, která z nějakého důvodu 

neoznačila svůj vstup přes snímač. Toto se týká pouze hlubinného dolu Centrum, kde je nutné 

vést přesnou evidenci osob v jámě. Tento záznam je od standardního průchodu odlišen tím, že 

je provede na tzv. virtuálním snímači. Jedná se o typ vstupního filtru. Obsluha může tento 

průchod vyrobit pouze v aktuálním čase. Obsluha vidí seznam ručně zadaných průchodů.  

Objekt Ruční vstup 

 Údaj o osobě, která průchod vytváří (odkaz na objekt Osoba) 

 Čas vytvoření záznamu 

 Odkaz na vytvořený vstup 

Činnosti obsluhy 

 Založení objektu vstup (záznam do obou tabulek Vstup a Ruční vstup) 

 Prohlížení seznamu ručních vstupů 
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6 Realizace systému 

Systém byl vytvořen v prostředí programovacího jazyka .Net a Silverlight v prostředí 

aplikace Visual Studio. 

Hlavní stránka umožňuje vstoupit do jednotlivých záložek, kde jsou přístupné 

jednotlivé aplikace, formulář je vidět na obrázku 22. Celé řešení je rozděleno do několika 

skupin dle funkcí, které daná část umožňuje. Jsou to části SilverSKV, kde jsou jednotlivé 

formuláře aplikace. Další částí je SilverSKV.Data, která slouží k práci s vlastními datovými 

objekty v aplikaci. Část SilverSKV.Work obsahuje funkce a procedury, které jsou prováděny 

v jednotlivých částech aplikace, například u aplikace přítomnost vytvoření stromové struktury 

lokalit. Část nazvaná Web je vlastní služba instalovaná na IIS. Poslední část je nazvaná 

Web.EVMWork, která se stará o komunikaci s databází. Protože je aplikace vyvíjena v rámci 

pravidel v naší společnosti je jmenný prostor (namespace) pojmenován Infotea.SKV., za 

poslední tečkou následuje název dané části. Dalším pravidlem je, že v rámci vývojového 

nástroje je použit pouze anglický jazyk, jen v případě komentářů je povolena čeština. 

 

Obrázek 22 Hlavní formulář projektu 
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6.1 Část přítomnost 

Jako první jsou vytvořeny jednotlivé třídy objektů pro práci s daty, umožňuje načíst 

data z databáze do objektové struktury. Skupina těchto objektů je uložena ve jmenném 

prostoru SilverSKV.Data.Presence. 

Jedná se o třídy: 

 CarPresenceSL - Přítomnost vozidla 

 CarPresenceTransferSL - Přenosový objekt pro seznam přítomnosti vozidel 

 CarSearchResultSL - Výsledek hledání vozidla 

 CarSearchResultTransferSL - Přenosový objekt pro výsledek hledání vozidel 

 CodebookColorItemSL - Informace o čísleníku s barvou 

 CodebookColorItemTransferSL - Přenosový objekt pro seznamy číselníků s barvami 

 DevicePresenceQuery - Dotaz na přítomnost přístrojů 

 DevicePresenceSL - Přítomnost přístroje 

 DevicePresenceTransferSL - Přenosový objekt pro zobrazení seznamu přístrojů 

 ImageTransferSL - Přenos informace o obrázku 

 LocalitySL - Informace o lokalitě pro vykreslení stromu 

 LocalityTransferSL - Přenosový objekt pro seznam lokalit 

 PersonPresenceQuery - Dotaz na přítomnost osob 

 PersonPresenceSL - Informace o přítomnosti osoby 

 PersonPresenceTransferSL - Přenosový objekt pro seznam lokalit 

 PersonSearchResultSL - Výsledek hledání osoby 

 PersonSearchResultTransferSL - Přenosový objekt pro výsledky hledání osob 

 ReportItemSL - Informace o průchodu osoby - pro sestavu průchodů 

 ReportItemTransferSL - Přenosový objekt pro seznam přítomnosti osob 

 ReportTypeEnum - Typ reportu 

 

Všechny třídy stejným způsobem popisují přístup k jednotlivým atributům metodami 

set a get. Pro příklad jsem vybral objekt s názvem LocalitySL, který popisuje přístup 

k atributům pro nakreslení stromu lokalit. Na obrázku 23 je vidět jednoduchý přístup 

k tomuto objektu. Pro jednotlivé atributy Id, rodičovské Id (ParentId), název (Name) a řazení 

(Sort), je definován atribut a kód pro jeho čtení a zápis. U složitějších variant zde může být i 

skladba názvu z několika atributů anebo funkce u tohoto objektu potřebné. 
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Obrázek 23 Aplikační objekt Lokalita 

Připojení do databáze probíhá pomocí třídy PresenceSQL ve jmenném prostoru 

Web.EVMWork.Presence.  

Jedná se o tyto třídy:  

 Pro cache 

 AccessLevel - Úroveň zabezpečení 

 EntryCode - Datový objekt pro kód průchodu 

 Locality - Informace o lokalitě 

 PresenceCache - Cache přítomnosti obsahuje informace o kódech průchodů a o 

úrovních zabezpečení 

 PresenceCacheLoader - Pomocná třída pro načítání dat 

 PresenceCacheSQL - Pomocná třída pro vytváření SQL dotazů pro plnění 

cache 

 LegendWorker - Pomocná třída pro práci s legendou 

 LocalitiesWorker - Práce s lokalitami 

 PresenceConstants - Konstanty 

 PresenceFilterWorker - Pomocná třída pro vyhodnocení filtrů 

 PresenceSQL - Práce s SQL dotazy pro lokality 

 PresenceWorker - Práce s přítomností 

 ReportSQL - Podpůrná třída pro načítání reportů 

 ReportWorker - Načítání dat pro reporty 

 SearchSQL - Pomocná třída pro vytváření SQL dotazů hledání 

 SearchWorker - Pomocná třída pro hledání 

 

Pro příklad, ve třídě PresenceSQL jsou volány jednotlivé metody pro načtení dat 

z databáze, které jsou potřebné k zobrazení zobrazeného seznamu. Každá třída SQL má svou 

třídu, která pracuje s daty daného objektu, je pojmenována jako Worker (PresenceWorker). 
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V této třídě je například funkce, která počítá barvu pro položku přítomnosti dle úrovně 

zabezpečení lokality a kódu průchodu (computeSecurityColor). 

Jedná se o tyto funkce: 

SqlGetAllPersonsInLocality(SqlConnection connection, Guid localityId) – Načtení všech osob 

s posledním průchodem v dané lokalitě 

SqlGetAllPersonsInLocalityHistory(SqlConnection connection, Guid localityId, HashSet<Guid> 

childLocalities, DateTime when) – Načtení všech osob s posledním průchodem v dané lokalitě - 

historie k danému dni 

SqlGetAllCarsInLocality(SqlConnection connection, Guid localityId) – Načtení všech vozidel s 

posledním průchodem v dané lokalitě 

SqlGetAllCarsPresence(SqlConnection connection, HashSet<Guid> carIds) – Načte informace o 

vozidlech se zadanými ID 

SqlGetDevicePresence(SqlConnection connection, HashSet<Guid> localityIds) – Načtení informace o 

přítomnosti zadaných přístrojů v daných lokalitách 

SqlGetDevicePresenceHistory(SqlConnection connection, HashSet<Guid> localityIds, DateTime startTime, 

DateTime endTime) – Načtení informace o přítomnosti zadaných přístrojů v daných lokalitách z 

historie - mezi interval start a end 

SqlGetPersonImage(SqlConnection connection, Guid personId) – Dotaz pro načtení fotky osoby 

Názornou ukázku vzhledu této funkce je vidět na obrázku 24, kde je zobrazena funkce pro 

získání fotky osoby z databáze. 

 

Obrázek 24 Funkce SQLGetPersonImage 
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V  prostoru SilverSKV.Presence jsou provedeny návrhy jednotlivých formulářů, 

pro příklad uvedu návrh hlavního formuláře s jednotlivými záložkami, kde budou zobrazena 

jednotlivá data (viz obrázek 25). 

 

Obrázek 25 Návrh formuláře pro přítomnost osob 

Jedná se o tyto třídy: 

 CarsInDepartmentControl - Zobrazení vozidel v oddělení 

 CarsInLocalityControl - Obsahuje strom lokalit a v pravé části zobrazuje vozidle v 

lokalitě vybrané vlevo 

 CarsInLocalityDetail - Zobrazuje seznam vozidel v dané lokalitě 

 DeviceInLocalityControl - Zobrazení přístrojů v lokalitě 

 DeviceInLocalityDetail - Seznam zařízení v lokalitě - detail 

 DeviceInLocalityGroupDetail - Seznam zařízení v lokalitě – seskupení dle úseků 

 LocalityTreeControl - Komponenta pro zobrazení lokalit 

 PersonPhotoWindow - Zobrazení fotografie osoby 

 PersonsInDepartmentControl - Zaměstnanci v oddělení 

 PersonsInLocalityControl - Zobrazuje osoby v dané lokalitě 

 PersonsInLocalityDetail - Zobrazovaná lokalita 

 PersonsInLocalityGroupDetail - Seznam osob v lokalitě - detail 

 PresenceItem - Zobrazuje inforomace o uživateli 

 PresenceMainControl - Zobrazuje čast aplikace - Přítomnost 

 PresenceStatusBar - Stavový řádek 

 SearchCarsControl - Pro operace na pozadí 
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 SearchMainControl - Obsahuje hledání vozidel a osob 

 SearchPersonsControl 

 

Díky spojením všech předchozích částí dojde k načtení dat z databáze a k 

následnému zobrazení dle požadované potřeby. Finální podoba základní obrazovky se 

seznamem přítomných osob je vidět na obrázku 26. 

 

Obrázek 26 Přítomnost osob – hotové okno s daty 

6.2 Část návštěvy 

Stejně jako u předchozí části je nejprve nutné vytvořit jednotlivé třídy objektů pro 

práci s daty. Jmenný prostor se jmenuje SilverSKV.Data.Visits. 

Jedná se o třídy: 

 PersonItemSL - Informace o osobě 

 PersonItemTransferSL - Přenosový objekt pro PersonItemSL 

 PersonVisitItemSL - Data o jedné návštěvě konkrétní osoby v daný čas na dané 

lokalitě 

 PersonVisitItemTransferSL - Přenosový objekt pro PersonVisitItemSL 

 SearchPersonQuerySL - Definice vyhledávání osoby 

 VisitCardSL - Informace o návštěvní kartě 

 VisitCardTransferSL - Přenosový objekt pro VisitCardSL 

 VisitItemSL - Objekt Návštěva (potomek osoby) 

 VisitItemTransferSL - Přenosový objekt pro VisitItemS 
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I v této části aplikace platí, že všechno jsou to popisové třídy, kde je pomocí 

jednotlivých atributů popsán celý objekt i s jeho metodami, která data z objektu čtou, či do něj 

zapisují.  

Propojení s databází je prostřednictvím třídy VisitsSQL ve jmenném prostoru 

Web.EVMWork.Visits. Tento namespace navíc obsahuje dvě třídy, které umožňují interakci 

s daty pomocí tj. jejich čtení (VisitsReader) a ukládání (VisitsSaver).  

Formulářový prostor SilverSKV.Visits obsahuje formuláře pro dohledání osoby, 

karty, editaci a založení vlastní návštěvy a pak hlavní formulář. Hlavní formulář zároveň 

slouží k zobrazení seznamu návštěv pro jednotlivé dny (obrázek 27). 

 

Obrázek 27 Návrh hlavního formuláře pro návštěvy 

V zatím ne příliš využívaném jmenném prostoru SilverSKV.Work.Visits je popsán 

vnitřní proces s novými objekty, které se mají založit do databáze. Jsou zde jednotlivé třídy a 

jejich přetížené funkce pro zápis dat. Je zde naprogramována i validace, která povoluje, jaké 

hodnoty může jednotlivý atribut obsahovat. 
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Finální podobu okna vidíme na obrázku 28. 

 

Obrázek 28 Návštěvy – finální podoba 

 

6.3 Část autobrána 

Základní práce s daty je umožněna díky třídám ve jmenném prostoru  

SilverSKV.Data.AutoGates. 

Jedná se o třídy: 

 CarEntryCompleteSL - Kompletní data průjezdu (editovaná položka) 

 CarEntryPersonSL - Osoba v průjezdu vozidla 

 CarEntryQuerySL - Podmínky pro načítání průjezdů vozidel 

 CarEntrySL - Průjezd vozidla 

 CarEntryTransferSL - Přenos CarEntrySL 

 ExceptionalEntryCompleteSL - Kompletní informace o mimořádném vstupu 

 ExceptionalEntrySL - Mimořádný průchod 

 PermissionCheckQuery - Dotaz na oprávnění 

 

Stejně jako u předchozích částí aplikace i zde platí, že jde o popisové třídy, v kterých 

jsou pomocí jednotlivých atributů popsány celé objekty i s jeho metodami, které data z 

objektu čtou, či do něj zapisují.  

Databáze je propojena prostřednictvím třídy AutoGatesSQL ve jmenném prostoru 

Web.EVMWork.AutoGates. I zde jsou dvě třídy, které umožňují interakci s daty pomocí tj. 

jejich čtení (AutoGatesReader) a ukládání (AutoGatesSaver).  

Ve formulářovém prostoru SilverSKV.AutoGates jsou návrhy obrazovek pro 

jednotlivé úkoly. Jedná se o základní okno pro autobrány (AutoGatesControl), dále okno pro 
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editaci standardních vstupů a okno pro editaci mimořádných vstupů, tj. vstupů pro vozidla a 

osoby bez řádného povolení, ale s nutností do lokality vstoupit. Pro příklad se můžeme 

podívat na obrázek 29, kde je zobrazený návrhový formulář pro editaci průjezdu vozidla. Zde 

vidíme možnost zadat směr průjezdu a snímač, který by měl být vyplněn dle lokality, kterou 

má přihlášená osoba na starosti. Dále jsou zde položky k editaci či dohledávání vozidla, 

řidiče, či dalších osob, které jsou ve vozidle přítomny. Čas průjezdu bude také vyplněn 

aktuální hodnotou. 

 

Obrázek 29 Formulář pro editaci průjezdu 

 

Ve jmenném prostoru SilverSKV.Work.AutoGates je zapsán vnitřní proces 

s datovými objekty. Obsahuje jednotlivé třídy a jejich přetížené funkce pro zápis dat. Slouží 

k validaci dat, která se budou zapisovat do databáze. 
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Podobu okna, jak jí bude obsluha používat, vidíme na obrázku 30. Okno obsahuje 

seznam průjezdu za vybrané období a pro vybranou lokalitu a snímač. Funguje zde přepínání 

snímače pro možnost dohledu nad sesterskými vrátnicemi. 

 

Obrázek 30 Autobrány – finální podoba 

 

6.4 Část PCSnímač 

Pro umožnění práce s daty je třeba definice tříd ve jmenném prostoru 

SilverSKV.Data.PCSensor. 

Jedná se o třídy: 

 ManualEntryCompleteSL - Kompletní data pro vstup přes PC snímač 

 ManualEntryDeviceSL - Přístroj v ručním vstupu 

 ManualEntryQuerySL - Dotaz pro načítání vstupů 

 ManualEntryTransferSL - Přenos pro ManualEntrySL 
 

Zde opět platí, že jde o popisové třídy, kde jsou pomocí atributů popsány objekty i 

s potřebnými metodami, které údaje z objektu čtou a zapisují.  

Data z databáze jsou načítána prostřednictvím třídy PCSensorSQL ve jmenném 

prostoru Web.EVMWork.PCSensor. Jsou zde dvě další třídy, první slouží k načítání dat pro 

PC snímač (PCSensorReader) a druhá pro zápis ručních vstupů z aplikace 

(ManualEntryWriter).  
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Formuláře jsou ve jmenném prostoru SilverSKV.PCSensor, jako příklad uvádím 

obrázek 31. Návrh obsahuje další dva formuláře pro dohledání osoby a přístroje. 

 

Obrázek 31 Návrh hlavního formuláře PCSnímače 

Namespace SilverSKV.Work.AutoGates obsahuje vnitřní procesy v aplikaci, jako 

je vytváření manuálního vstupu, rozhraní modelu pro editaci ručních vstupů, skrytá 

inicializace, obálka pro ManualEntrySL, spočítání názvu, model pro editaci ručních vstupů, 

výčet vlastností pro ruční vstup a analýza chování číselníku. 

Finální vzhled aplikace je vidět na obrázku 32. Toto je poslední část celého systému. 

Nyní jsou všechny části naprogramované a spojené dohromady, systém je nasazen. Nasazení 

je provedeno pomocí nástrojů Visual Studia, které tento proces značně usnadňuje. 

 

 

Obrázek 32 PCSnímač - finální podoba 



Tomáš Macko: Analýza a návrh systému pro evidenci docházky zaměstnanců 

 

 

 

2013  49 

 

 

7 Zhodnocení systému 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval analýze a návrhu systému, který umožňuje 

evidenci docházky zaměstnanců. V jednotlivých kapitolách jsem se nejprve věnoval 

nástrojům, které budu v rámci vývoje systému potřebovat. Následoval rozbor stávajícího 

řešení, který obsahoval popis hardware, software a podstatné okolí systému. Další kapitola 

obsahovala určení postupu a definici databáze. Zároveň byla představena aplikace EvM, která 

bude složit jako administrační aplikace. V předposlední části jsem provedl analýzu požadavku 

s rozborem jednotlivých složek aplikace. Poslední kapitola je věnována vlastní realizaci 

řešení, kdy jsem popsal všechny části nově vytvořené aplikace. Aplikace je tedy dokončena, 

takže cílů diplomové práce bylo dosaženo. 

Systém je v současné době nasazen u vybraných uživatelů, kteří provádějí finální 

testování. V průběhu testu jsme zjistili potřebu umístit webovou aplikaci na IIS, který je 

dostupný i z venkovních sítí. Aplikace jako taková vyhovuje jejímu účelu a testy neobjevily 

žádné chyby či nedostatky. Uživatelé si velice oblíbili unifikovaný vzhled jednotlivých částí 

aplikace a zároveň uživatelský komfort, který třívrstvá aplikace umožňuje. 

Další postup bude příprava uživatelských práv pro všechny uživatele stávajícího 

řešení. Zrušení starého řešení a zpřístupnění nového. Dále je nutné připravit spuštění již 

připravených rozhraní, která budou předávat data z a do nového systému. Zároveň bude 

aplikace přesunuta na server, který je dostupný i mimo lokální síť skupiny Czech Coal. 
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