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Abstrakt 
 

„Internet Service Provider Operation System“ neboli ISPOS je název mé bakalářské práce, 

kterou jsem si zvolil. Zadavatelem projektu je firma MaxLINK WiFi, pro kterou je tento 

informační systém vytvořen. Práce na projektu probíhala ve třech etapách, které zde ve stejném 

pořadí popisuji. 

V první části se věnuji návrhu databáze, tedy popisu zadání, podrobné analýze funkcí a 

také schématickému návrhu uživatelského rozhraní. Datový slovník a datový model je pro svoji 

rozsáhlost umístěn v příloze. V druhé části seznámím čtenáře s implementací projektu, také uvedu 

přehled použitých technologii a podstatu jejich výběru. V poslední části představím návrh 

grafického designu celého uživatelského rozhraní, a přiblížím způsob její implementace do 

aplikace. Bakalářská práce je doplněná obrázky, které ve spojení s textem ulehčují čtenáři 

porozumět popisované problematice. 
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Abstract 
 

„The Internet Service Provider Operation System“ or ISPOS is the title I have chosen for 

my baccalaureate dissertation topic. This information system has been created for the MaxLINK 

WiFi company who were also the client. I have worked on the project in three stages which I 

describe below in the same order. 

Part I is devoted to the database proposal in which I describe the assignment itself, the 

detailed analysis of its functions and also the diagrammatic blueprint of the user interface. The data 

dictionary and the data model are included, due to their size, in the Appendix. In Part II I present 

the implementation of the project to the reader and I also explain the summary of the adopted 

technologies and the basis for their choice. In the final part I introduce the graphic design proposal 

for the whole user interface and the method of its implementation to the application. My 

dissertation is supplemented with drawings which, in conjuction with the text, enable the reader to 

understand fully the described project. 
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CSS Cascading Style Sheets Kaskádové styly 

DB Database Databáze 
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DOM Document Object Model Objektový model dokumentu 

ECMA European Computer Manufacturers 

Association 

Sdružení evropských počítačových 

výrobců 

FTP File Transfer Protocol Protokol pro přenos souborů 

GPL General Public License Všeobecná veřejná licence 

HTML HyperText Markup Language Značkovací jazyk pro hypertext 

HTTP Hypertext Transfer Protocol Protokol pro výměnu 

hypertextových dokumentů 

ID Identifier Identifikátor 

IS Information system Informační systém 

ISP Internet service provider Služby poskytovatele internetu 

MVC Model View Controller Model zobrazení kontroler 

ORM Object-relational mapping Objektově relační mapování 

PHP Hypertext Preprocessor Hypertextový preprocesor 
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URL Uniform Resource Locator Jednotný lokátor zdrojů 

VoIP Voice over Internet Protocol Internetový protokol pro přenos 

hlasu 

W3C World Wide Web Consortium Webové standardy pro World Wide 

Web 

WEB World Wide Web Světová rozsáhlá síť 

WHATWG Web Hypertext Application Technology 

Working Group 

Pracovní skupina pracující na 

nových technologiích pro webové 

aplikace 

XHTML Extensible Hypertext Markup Language Rozšiřitelný hypertextový 

značkovací jazyk 

XML Extensible Markup Language Rozšiřitelný značkovací jazyk 
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1 Úvod 

Výběr tématu mé bakalářské práce byl zaměřen především na to, co je mi v oblasti 

informatiky blízké a také co by eventuálně mohlo být náplní mého budoucího studia, případně 

zaměstnaní. Téma vychází z předmětů, kterými jsem během studia na VŠB prošel a které jsem si 

oblíbil. Jsou to předměty zaměřené na tvorbu webových aplikací, tvorbu uživatelského rozhraní, 

vývoj informačních systémů, databázové systémy, ale i jiné. Z toho jsem pak vycházel při výběru 

mé závěrečné práce. Z projektů, jež byly k dispozici jako zadání bakalářské práce, poskytla firma 

MaxLINK WiFi projekt nejvíce odpovídající mým požadavkům.  

Projekt s názvem Internet Service Provider Operation System (ISPOS) je databázový 

informační systém sloužící k vnitřní evidenci zákazníků firmy a služeb jim poskytovaných. 

K systému je možné přistupovat pomocí internetové sítě. Internetové technologie dnes nemusí 

sloužit výhradně ke tvorbě webových prezentací, internetových portálů a podobných věcí. Velmi 

dobře zde poslouží jako intranetový systém určený primárně pro uzavřenou společnost firmy. Celý 

systém běží na serveru uvnitř firmy, kde je kladen důraz na vysoké zabezpečení dat a znemožnění 

průniku nežádoucích osob, zejména z vnějšího prostředí firmy.  

Takováto aplikace může být používána kdekoliv, jedinou podmínkou je mít webový 

prohlížeč, nejlépe Google Chrome či Mozilla Firefox, pro které je aplikace odladěna. Také nezáleží 

na operačním systému. Není nutné instalovat žádné programy, postačí jen znát URL adresu 

internetového informačnímu systému ISPOS. 

Písemná dokumentace vychází z praktické činnosti, kterou zde představuji. V první části se 

zabývám návrhem databáze. To obnáší popis zadáni, přehledný popis funkcí, kterými infomační 

systém musí disponovat, dalšími podkapitolami podrobně analyzuji jednotlivé funkce a 

schématické návrhy formulářů a tabulek.  V druhé části se zabývám implementací projektu. 

Zaměřuji se zde na strukturu aplikace, obecný proces zpracování klientova dotazu, generování a 

zpracování formulářů, které jsou pro informační systém stěžejní stejně tak jako komunikace 

s databází. V této kapitole také popisuji použitou technologii. V poslední části čtenáři představím 

tvorbu grafiky, kterou jsem měl také v popisu zadání. Samotná tvorba jednotlivých částí je 

popisována na jednotlivých částech grafiky. V závěru kapitoly vystihuji rozřezání a 

implementování grafiky do programu. 
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2 Návrh databáze 

2.1 Specifikace zadání 

Proč? Nově navržený informační systém ISPOS má zastoupit stávající desktopovou aplikaci, která 

v současnosti již nedostačuje nárokům poskytovatele internetu. 

K čemu? Hlavní prioritou tohoto Informačního Systému Providera (ISP) je přehledně a jednoduše 

evidovat klienty a jejich vybrané služby, evidovat platby a sestavovat faktury. Dalším požadavkem 

ISP je evidovat zařízení, jenž vytváří síťovou topologii poskytovatele internetu. Protože ISP 

využívá webového rozhraní, je možné specifická data zpřístupnit i samotným klientům. 

Kdo? Systém mohou využívat pouze uživatelé, kteří jsou registrováni a mají  příslušná práva, jež 

jim vymezuji pohyb v systému a manipulaci se záznamy. 

Vstupy? Záznamy klientů a k nim vybrané služby jsou pro ISP stěžejní, frekvence jejich vkládání 

je však relativně nízká. Dále jsou evidována zařízení, která tvoří síť poskytovatele internetu a 

platby klientů za poskytování služeb. 

Výstupy? Především přehledný seznam klientů a k nim připojené nejdůležitější informace (stav, 

bilance,…), pak veškeré záznamy vybraného klienta. Dalšími výstupy jsou faktury a jejich tisk 

příp. export do souboru. 

 

2.2 Popis aktérů 

Generál - Také zvaný administrátor je nejvíce prioritní aktér s plnými právy pro čtení a modifikaci 

celého IS, takovýto aktér jako uživatel IS může být právě majitel firmy nebo jiná osoba, které je 

řízení IS svěřeno. 

Technik - Aktérem je interní zaměstnanec technického charakteru, který smí číst a především 

modifikovat pouze relace, které jsou pro jeho činnost ve firmě stěžejní, např. musí evidovat 

provedené servisní zásahy, přidávat a upravovat parametry zařízení, a však může pouze číst 

záznamy vedené o klientovi a služby klientovi přiřazené. 

Úředník - Aktérem je interní zaměstnanec administrativního charakteru, který smí číst a především 

modifikovat pouze relace, které jsou pro jeho činnost ve firmě stěžejní, např. musí přidávat a 

upravovat záznamy klientů, stejně tak služby, fakturační a kontaktní údaje, smí číst, ale nesmí 

modifikovat záznamy zařízení. 

Účetní - Je aktér s pověřením vést účetnictví. Jeho práva mu dovolují záznamy pouze číst (příp. 

exportovat či tisknout), ale oblast čtení je vymezena především na záznamy klientů a jejich 

fakturační údaje (resp. jejich finanční bilance). 

Klient - Je uživatelem ISP s nejnižšími právy, které mu dovolují pouze číst (nahlížet) do formulářů 

reprezentující jeho osobní evidenci záznamů, např. zvolené služby, resp. tarify, a jeho finanční 

bilanci. 
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2.2.1 Skupina aktérů 

Všichni uživatelé -  Zahrnuje aktéry: generál, technik, úředník, účetní, klient. 

Personál - Zahrnuje aktéry: generál, technik, úředník, účetní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Funkce systému 

2.3.1 Přihlášení do informačního systému  

aktéři: všichni uživatelé 

typický průběh: Uživatel zadá do přihlašovacího formuláře jeho login a heslo, jenž potvrdí 

tlačítkem "přihlásit", a systém zpřístupní uživateli aplikaci na základě přidělených práv daného 

aktéra. 

alternativní průběh: Při zadání nesprávných hodnot, tedy když uživatel nebyl v databázi nalezen, 

zůstane uživateli zobrazen přihlašovací formulář s loginem, jež právě zadal, ale heslo bude 

smazané. 

prekondice: Podmínkou pro zdárné přihlášení je samozřejmé, že uživatel je v systému registrován. 

 

2.3.2 Přehled klientů 

aktéři: personál 

typický průběh: Uvedenému aktéru je implicitně po přihlášení do systému zobrazen přehledný 

seznam klientů. Seznam je rozdělen na stránky a to splňuje přehlednost a postupné načítání velkého 

množství záznamů. Dále uživatel může nastavit množství záznamů pro jednu stránku. Uživatel 

může záznamy seřazovat podle vybraného atributu (a-z, z-a), provádět selekci záznamů podle 

atributů, a dále umožňuje vyhledávání bez nutnosti určování ve kterém atributu nalézt hledaný 

výraz. (viz funkce: 1 Přehled klientů, kapitola 2.6) 

 

obrázek 2.1 – skupina aktérů 
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2.3.3 Zobrazení všech údajů klienta 

aktéři: personál, klient* 

typický průběh: Uživateli je zobrazen přehledný seznam všech vedených údajů pro zvoleného 

klienta. Údaje jsou členěny do rozevíracích oken, a ta pak tvoří skupiny záznamů. Uživatel si může 

po najetí ukazatele myši (bez kliknutí) na položku adresa zobrazit všechny podrobnosti o adrese a 

stejně tak po najetí na položku popis si zobrazí celý text popisu. (viz funkce: 2 Přehled údajů 

klienta, kapitola 2.6) 

alternativní průběh: *Pro aktéra klient jsou po přihlášení zobrazeny jen jeho vlastní záznamy 

v povoleném rozsahu. 

 

2.3.4 Modifikace klientových údajů (mimo služeb) 

aktéři: generál, úředník 

typický průběh: Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje již existující údaje, a to ve formuláři, 

jehož struktura odpovídá skupině editovaných záznamů. (viz funkce: 3 Modifikace klientových 

údajů, 4 Modifikace fakturačních údajů, 5 Modifikace kontaktní osoby, 6 Modifikace servisního 

zásahu,  kapitola 2.6) 

prekondice: Na základě události, která zpřístupnila požadovaný formulář, je formulář nastaven 

jako prázdný k zadání nových dat nebo vyplněný uloženými daty pro jejich editaci. 

postkondice: Po provedení modifikace (tj. uložení, příp. zrušení úprav) je uživatel vrácen zpět na 

předchozí formulář a uživateli je zároveň zobrazena informace potvrzující uložení dat. 

 

2.3.5 Modifikace služeb  

aktéři: generál, úředník 

typický průběh: Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje již existující údaje, a to ve formuláři, 

jehož struktura odpovídá skupině editovaných záznamů. (viz funkce: 7 Modifikace služby internet, 

8 Modifikace služby VoIP, 9 Modifikace služby virtuálního serveru, 10 Modifikace služby webový 

hosting, 11 Modifikace služby FTP serveru, kapitola 2.6) 

prekondice: Na základě události, která zpřístupnila požadovaný formulář, je formulář nastaven 

jako prázdný k zadání nových dat nebo vyplněný uloženými daty pro jejich editaci. 

postkondice: Po provedení modifikace (tj. uložení, příp. zrušení úprav) je uživatel vrácen zpět na 

předchozí formulář a uživateli je zároveň zobrazena informace potvrzující uložení dat (příp. chybu 

uložení). 
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2.3.6 Přehled tarifů 

aktéři: personál 

typický průběh: Uživateli je zobrazen přehledný seznam tarifů. Tarify jsou rozděleny do skupin 

resp. rozevíracích oken podle služeb. Jeden řádek v daném okně představuje jeden tarif 

identifikující se názvem, zkratkou a cenou, a dále odpovídajícími parametry podle toho, ke které 

službě patří. (viz funkce: 12 Přehled tarifů, kapitola 2.6) 

prekondice: Seznam všech vedených údajů je při zobrazení implicitně schován v rozevíracích 

oknech. 

 

2.3.7 Modifikace tarifů 

aktéři: generál, úředník 

typický průběh: Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje již existující údaje, a to ve formuláři, 

jehož struktura odpovídá skupině editovaných záznamů. (viz funkce: 13. Modifikace tarifu, 

kapitola 2.6) 

prekondice: Na základě události, která zpřístupnila požadovaný formulář, je formulář nastaven 

jako prázdný k zadání nových dat nebo vyplněný uloženými daty pro jejich editaci. 

postkondice: Po provedení modifikace (tj. uložení příp. zrušení úprav) je uživatel vrácen zpět na 

předchozí formulář a uživateli je zároveň zobrazena informace potvrzující uložení dat (příp. chybu 

uložení). 

 

2.3.8 Přehled routerů a access pointů 

aktéři: personál 

typický průběh: Uživateli je zobrazen přehledný seznam routerů a k nim přiřazené access pointy 

(AP). Každý router je tvořen rozevíracím oknem s odpovídajícími údaji a stejně tak AP, který je v 

těle okna routeru. Po rozevření okna routerů může tedy uživatel rozevřít jakýkoliv AP pro čtení 

jeho údajů. (viz funkce: 14 Přehled routerů, kapitola 2.6) 

alternativní průběh: Router nemusí mít žádný AP a okno skupiny AP je pak implicitně zavřeno a 

hlavička je graficky odlišena (snížená intenzita barvy). 
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2.3.9 Modifikace routeru a access pointu 

aktéři: generál, technik 

typický průběh: Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje již existující údaje, a to ve formuláři, 

jehož struktura odpovídá skupině editovaných záznamů (Pro formulář modifikující router viz 

funkce: 15 Modifikace routeru a access point viz funkce: 16 Modifikace access point, kapitola 2.6). 

prekondice: Na základě události, která zpřístupnila požadovaný formulář, je formulář nastaven 

jako prázdný k zadání nových dat nebo vyplněný uloženými daty pro jejich editaci. 

postkondice: Po provedení modifikace (tj. uložení příp. zrušení úprav) je uživatel vrácen zpět na 

předchozí formulář a uživateli je zároveň zobrazena informace potvrzující uložení dat (příp. chybu 

uložení). 

 

2.3.10 Import výpisů z banky 

aktéři: generál 

typický průběh: Pro kontrolu plateb musí klient vložit do formuláře soubor typu xml, jehož 

obsahem je výpis z účtu. Tlačítkem "import" pak odešle soubor na server pro zpracování. Klient 

nemusí hlídat v jakém datovém rozsahu je, výpis z účtu (výpis za poslední měsíc či rok) nebo zdali 

již soubor jednou importoval.  
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2.4 Usecase diagram 

 

  

obrázek 2.2 – usecase diagram 
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2.5 ER Diagram 

  

obrázek 2.3 – ER diagram 
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2.6 Funkční analýza 

poznámka: pro obsah této kapitoly jsem použil vnořené číslování od počátku stejně jako v kapitole 2.6 a 2.7. 

Z důvodu lepší orientace. Tyto číslované podkapitoly spolu korespondují. Například podkapitola „1 Přehled 

klientů“ v kapitole 2.6, která popisuje funkční analýzu daného formuláře koresponduje s podkapitolou 

„1  Přehled klientů“ v kapitole 2.8, která představuje uživatelské rozhraní daného formuláře.  

1   Přehled klientů 

Tabulky: klient, adresa, stav, opravy, 

Oprávnění: personál  

1.1   Počet servisních zásahů – číslo je součet záznamů entity opravy spojené s daným 

klientem. 

1.2   Stránkování – seznam záznamů je rozdělen do stránek (uživatel může sám zvolit 

množství záznamů na stránce). Počet záznamů na stránce je defaultně dvacet. 

1.3   Seřazení záznamů – záznamy je možné seřazovat podle uživatelem zvoleného atributu 

po kliknutí do záhlaví. První kliknutí seřadí záznamy vzestupně, druhé pak sestupně. 

1.4   Selekce záznamů – záznamy je možné filtrovat podle zvolené hodnoty v comboboxu 

1.5   Vyhledávání záznamu – vyhledávání je fulltextové, tedy hledají se záznamy, kde 

v jakémkoliv z jeho atributu je nalezen hledaný výraz. 

1.6   Výběr klientů 

 

2   Přehled údajů klienta 

Tabulky: access_point, adresa, fakturacni_udaje, fakturacni_obdobi, ftp_server, globalni_tarif, 

hw_konc_uziv_internet, hw_konc_uziv_voip, internet, klient, kontaktni_osoby, lokalita, opravy, 

personál, router, stav, tarif_<všechny služby>, typ_uzivatele, virtual_server, voip, web_hosting, 

zpusob_urady 

Oprávnění: personál 

2.1   Údaje v okně „osobní údaje“ – jsou složeny z tabulek klient, adresa a stav. 

Výsledkem je jeden záznam konkrétního klienta. 

2.2   Údaje v okně „fakturační údaje“ – jsou složeny z tabulek fakturacni_udaje, adresa, 

zpusob_uhrady. Výsledkem je jeden záznam patřící konkrétnímu uživateli. 
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2.3   Údaje v oknech „služby internet“ – jsou složeny z tabulek internet, router, 

access_point, adresa, fakturacni_obdobi, typ_uzivatele, lokalita, hw_konc_uziv_internet,  

tarif_internet. Výsledkem je skupina záznamů patřící danému klientovi. 

 

2.4   Údaje v oknech „služby voip“ – jsou složeny z tabulek internet, voip, adresa, 

fakturacni_obdobi, lokalita, hw_konc_uziv_voip, tarif_voip. Výsledkem je skupina záznamů 

patřící danému klientovi. 

2.5   Údaje v oknech „služby virtuální server“ – jsou složeny z tabulek virtualni_server, 

fakturacni_obdobi, tarif_virtual_server. Výsledkem je skupina záznamů patřící danému 

klientovi. 

2.6   Údaje v oknech „služby web hosting“ – jsou složeny z tabulek web_hosting, 

fakturacni_obdobi, tarif_ web_hosting. Výsledkem je skupina záznamů patřící danému 

klientovi. 

2.7   Údaje v oknech služby „ftp server“ – jsou složeny z tabulek ftp_server, 

fakturacni_obdobi, tarif_ ftp_server. Výsledkem je skupina záznamů patřící danému 

klientovi. 

 

3   Modifikace klientových údajů 

Tabulky: adresa, klient, stav 

Oprávnění: generál, úředník 

3.1   Definované číslo klienta – je automaticky předvyplněno (v případě evidence nového 

klienta), uživatel smí číslo upravit. Musí být zachována unikátnost pomocí uid klienta. 

Formát čísla: rrrr|s|ppp  = aktuální rok | spec. význam | pořadí evidence (př.: 20130001). 

Postup algoritmu: v DB najít poslední záznam (aktuálního roku) a k „pořadí evidence“ 

přičíst jedničku. 

3.2.   Vyřadit záznam – v databázi je záznam označený jako vyřazený z užívání. 

3.3.   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

3.4.   Smazat záznam – smazání záznamu klienta zahrnuje odstranění všech údajů o něm 

vedených (tj. záznamy: fakturační údaje, servisní zásahy, kontaktní osoby a dále služby: 

internet, voip, virtuální server, web hosting, a ftp server).  
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4   Modifikace fakturačních údajů 

Tabulky: adresa, klient, zpusob_uhrady 

Oprávnění: generál, účetní 

4.1   Odlišná adresa – v závislosti na volbě (checkbox) je adresa, buď odlišná od adresy 

klienta nebo naopak neodlišná od adresy klienta. 

4.2   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

 

5   Modifikace kontaktní osoby 

Tabulky: kontaktni_osoby 

Oprávnění: generál, úředník 

5.1   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

5.2   Smazat záznam – záznam je permanentně odstraněn z databáze. 

 

6   Modifikace servisních zásahů 

Tabulky: opravy 

Oprávnění: generál, technik 

6.1   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

6.2   Smazat záznam – záznam je permanentně odstraněn z databáze. 

 

7   Modifikace služby internet 

Tabulky: access_point, adresa, fakturacni_obdobi, hw_konc_uziv_internet, internet, lokalita, 

router, tarif_internet, typ_uzivatele 

Oprávnění: personál 

7.1   Volba access pointu – záznamy jsou z databáze načítány až po vybrání routeru 
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uživatelem. Odpovídající položky access pointu jsou dynamicky (pomocí AJAX) vloženy do 

comboboxu na základě zvoleného routeru. 

7.2   Volba lokality – uživatel může zúžit výběr lokalit zvolením města. Pomoci AJAX je na 

serveru v databázi nalezena specifikovaná skupina záznamů. 

7.3   Odlišná adresa – funkce odpovídá funkci: 4.1 Odlišná adresa, kapitola 2.6. 

7.4   Vyřadit záznam – v databázi je záznam označený jako vyřazený z užívání. 

7.5   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

7.6   Smazat záznam – Odstranění záznamu je provedeno pomocí transakce (v rámci PHP 

kódu), kde je nejdříve nalezen identifikátor id_adresa (pokud existuje vlastní adresa pro 

službu internet odlisna_adresa = true),  pak je odstraněna služba internet a následně adresa. 

 

8   Modifikace služby voip 

Tabulky: adresa, fakturacni_obdobi, hw_konc_uziv_voip, lokalita, tarif_voip, voip 

Oprávnění: personál 

8.1   Volba lokality – funkce odpovídá funkci: 7.2 Volba lokality, kapitola 2.6. 

8.2   Odlišná adresa – funkce odpovídá funkci: 4.1 Odlišná adresa, kapitola 2.6. 

8.3   Vyřadit záznam – v databázi je záznam označený jako vyřazený z užívání. 

8.4   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

8.5   Smazat záznam – odstranění služby VoIP včetně připojených adres je povoleno pouze 

uživateli s právy administrátora a generála (viz funkce: 7.6 Smazat záznam, kapitola 2.6). 

 

9   Modifikace služby virtuální server 

Tabulky: fakturacni_obdobi, tarif_virtual_server, virtual_server 

Oprávnění: personál 

9.1   Vyřadit záznam – v databázi je záznam označený jako vyřazený z užívání. 
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9.2   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

9.3   Smazat záznam – odstranění služby virtuální server je povoleno pouze uživateli 

s právy administrátora a generála. 

10   Modifikace služby webový hosting 

Tabulky: fakturacni_obdobi, tarif_web_hosting, web_hosting 

Oprávnění: personál 

10.1   Vyřadit záznam – v databázi je záznam označený jako vyřazený z užívání. 

10.2    Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

10.3   Smazat záznam – odstranění služby webový hosting je povoleno pouze uživateli 

s právy administrátora a generála. 

 

11   Modifikace služby FTP serveru 

Tabulky: fakturacni_obdobi, ftp_server, tarif_ftp_server 

Oprávnění: personál 

11.1   Vyřadit záznam – v databázi je záznam označený jako vyřazený z užívání. 

11.2    Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

11.3   Smazat záznam – odstranění služby FTP server je povoleno pouze uživateli s právy 

administrátora a generála. 

 

12   Přehled tarifů 

Tabulky: globalni_tarif, tarif_internet, tarif_voip, tarif_virtual_server, tarif_web_hosting, 

tarif_ftp_server 

Oprávnění: personál 

12.1   Okno „tarif internet“ – údaje jsou složeny z více databázových entit. 

13   Modifikace tarifu 
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Tabulky: tarif_internet, tarif_voip, tarif_virtual_server, tarif_web_hosting, tarif_ftp_server 

Oprávnění: generál, úředník 

13.1   Vyřadit záznam – v databázi je záznam označený jako vyřazený z užívání. 

13.2   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

13.3   Smazat záznam – odstranění záznamu tarifů je povoleno pouze uživateli s právy 

administrátora a generála. 

 

14   Přehled routerů 

Tabulky: globalni_tarif, tarif_internet, tarif_voip, tarif_virtual_server, tarif_web_hosting, 

tarif_ftp_server 

Oprávnění: personál 

14.1   Údaje v oknech routerů  

14.2   Údaje v oknech  access pointů  

 

15   Modifikace routeru 

Tabulky: lokalita, router, vyrobce_routeru 

Oprávnění: generál, technik 

15.1   Volba modelu routeru - uživatel může zúžit výběr modelů zvolením výrobce routeru 

v checkboxu.  Pomoci AJAX je na serveru v databázi nalezena specifikovaná skupina 

záznamů. 

15.2   Volba lokality – funkce odpovídá funkci: 7.2 Volba lokality, kapitola 2.6. 

15.3   Vyřadit záznam – v databázi je záznam označený jako vyřazený z užívání. 

15.4   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

 

15. 5   Smazat záznam – odstranění záznamu je provedeno pomocí transakce, kde jsou 
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nejdříve odstraněny všechny záznamy access pointů připojené k routeru a následně samotný 

záznam požadovaného routeru. 

 

16   Modifikace access pointu 

Tabulky: access_point, mode, pasmo, sifrovani 

Oprávnění: generál, technik 

16.1   Vyřadit záznam – v databázi je záznam označený jako vyřazený z užívání. 

16.2   Uložit záznam – nové nebo editované údaje jsou uloženy do databáze. Uživatel je o 

úspěšném uložení informován. 

16.2   Smazat záznam – odstranění záznamu access pointu je povoleno pouze uživateli 

s právy administrátora a generála. 

 

2.7 Detailní popis funkcí 

1.1   Počet servisních zásahů 

 Vstup: $uid_klient 

SELECT COUNT(id_opravy) FROM opravy WHERE cislo_klienta = @uid_klient; 

1.2   Stránkování – Pokud je tabulka záznamů uživateli zobrazena poprvé je rozsah 

záznamů 1 – 20. Pokud uživatel zvolí jinou stránku je vypočítáno od kterého záznamu se 

bude vyhledávat a to vynásobením čísla stránky a rozsahu. Vyhledáni rozsahu záznamů 

zajistí v MySQL klauzule LIMIT a OFFSET (viz funkce 1.6 Výběr klientů, kapitola 3.6). 

1.6   Výběr klientů 

Vstup: $limit, $offset 

SELECT kl.cislo_klienta, CONCAT(kl.prijmeni, " ", kl.jmeno) AS jmeno, 

kl.email, kl.telefon, kl.mobil, kl.fax, kl.datum_zarazeni, 

kl.pravni_forma, kl.smlouva_potvrzena, kl.pocet_sluzeb, 

kl.celk_pohledavky, kl.bilance, kl.vyrazen, ad.ulice, ad.mesto, 

ad.cislo_popisne, ad.cislo_orientacni, ad.psc, ad.patro, ad.cislo_bytu, 

st.nazev AS nazev_stavu 

FROM klient AS kl 

JOIN adresa AS ad ON kl.id_adresa = ad.id_adresa 

JOIN stav AS st ON kl.id_stav = st.id_stav 

ORDER BY vyrazen ASC, prijmeni ASC, jmeno ASC 

LIMIT @limit OFFSET @offset; 
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2.1   Údaje v okně „osobní údaje“ 

Vstup: $uid_klient 

SELECT kl.*, ad.*, st.nazev AS nazev_stavu 

FROM klient AS kl 

JOIN adresa AS ad ON kl.id_adresa = ad.id_adresa 

JOIN stav AS st ON kl.id_stav = st.id_stav 

WHERE cislo_klienta = @uid_klient; 

2.2   Údaje v okně „fakturační údaje“  

Vstup: $uid_klient 

SELECT fu.*, ad.*, zu.nazev AS nazev_zpusob_uhrady 

FROM klient AS kl 

JOIN adresa AS ad ON fu.id_adresa = ad.id_adresa 

JOIN zpusob_uhrady AS zu ON fu.id_zpusob_uhrady = zu.id_zpusob_uhrady 

WHERE cislo_klienta = @uid_klient; 

2.3   Údaje v oknech „služby internet“ 

Vstup: $uid_klient 

SELECT it.id_internet, it.cislo_klienta, it.id_tarif_internet, 

it.odlisna_adresa, it.nazev_sluzby, it.ip_verejne, it.ip_konc_zarizeni, 

it.mac_konc_zarizeni, it.pripojen_od, it.fakturovat_od, 

it.min_doba_uvazku, it.download, it.upload, it.agregace, it.typ_spojeni, 

it.cena, it.login, it.heslo, it.poznamka, it.poznamka_smlouvy, 

it.vyrazen, ad.ulice, ad.mesto, ad.cislo_popisne, ad.cislo_orientacni, 

ad.psc, ad.patro, ad.cislo_bytu, tr.nazev_tarifu, tr.zkratka, 

tr.min_doba_uvazku AS tarif_min_doba_uvazku, tr.download AS 

tarif_download, tr.upload AS tarif_upload, tr.agregace AS tarif_agregace, 

tr.typ_spojeni AS tarif_typ_spojeni, tr.cena AS tarif_cena, ttu.nazev AS 

tarif_typ_uzivatele, rt.nazev_routeru, ap.ssid, lo.mesto AS 

lokalita_mesto, lo.cast_obce AS lokalita_cast_obce, tu.nazev AS 

typ_uzivatele, fo.nazev AS fakturacni_obdobi ,hw.nazev AS hw_uzivatele 

FROM internet AS it 

JOIN adresa AS ad ON it.id_adresa = ad.id_adresa 

LEFT JOIN tarif_internet AS tr ON it.id_tarif_internet = 

tr.id_tarif_internet 

LEFT JOIN typ_uzivatele AS ttu ON tr.id_typ_uzivatele = 

ttu.id_typ_uzivatele 

JOIN router AS rt ON it.id_router = rt.id_router 

LEFT JOIN access_point AS ap ON it.id_access_point = ap.id_access_point 

JOIN lokalita AS lo ON it.id_lokalita = lo.id_lokalita 

LEFT JOIN typ_uzivatele AS tu ON it.id_typ_uzivatele = 

tu.id_typ_uzivatele 

JOIN fakturacni_obdobi AS fo ON it.id_fakturacni_obdobi = 

fo.id_fakturacni_obdobi 

LEFT JOIN hw_konc_uziv_internet AS hw ON it.id_hw_konc_uziv_internet = 

hw.id_hw_konc_uziv_internet 

WHERE it.cislo_klienta = @uid_klient 

ORDER BY vyrazen ASC, it.nazev_sluzby ASC; 

 

2.4   Údaje v oknech „služby voip“ 

Vstup: $uid_klient 
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SELECT vi.id_voip, vi.cislo_klienta, vi.id_tarif_voip, vi.odlisna_adresa, 

nazev_sluzby, vi.tel_cislo, vi.ip_telefonu, vi.mac_adresa, 

vi.pripojen_od, vi.fakturovat_od, vi.min_doba_uvazku, vi.cena, vi.login, 

vi.heslo, vi.zarizeni, vi.poznamka, vi.vyrazen, ad.ulice, ad.mesto, 

ad.cislo_popisne, ad.cislo_orientacni, ad.psc, ad.patro, ad.cislo_bytu, 

tr.nazev_tarifu, tr.zkratka, tr.min_doba_uvazku AS tarif_min_doba_uvazku, 

tr.cena AS tarif_cena, lo.mesto AS lokalita_mesto, lo.cast_obce AS 

lokalita_cast_obce, fo.nazev AS fakturacni_obdobi, hw.nazev AS 

hw_uzivatele 

FROM voip AS vi 

JOIN adresa AS ad ON vi.id_adresa = ad.id_adresa 

LEFT JOIN tarif_voip AS tr ON vi.id_tarif_voip = tr.id_tarif_voip 

JOIN lokalita AS lo ON vi.id_lokalita = lo.id_lokalita 

JOIN fakturacni_obdobi AS fo ON vi.id_fakturacni_obdobi = 

fo.id_fakturacni_obdobi 

LEFT JOIN hw_konc_uziv_voip AS hw ON vi.id_hw_konc_uziv_voip = 

hw.id_hw_konc_uziv_voip 

WHERE vi.cislo_klienta = @uid_klient 

ORDER BY vi.vyrazen ASC, vi.nazev_sluzby ASC; 

2.5   Údaje v oknech služby „virtuální server“  

Vstup: $uid_klient 

SELECT vs.id_virtual_server, vs.cislo_klienta, 

vs.id_tarif_virtual_server, vs.id_fakturacni_obdobi, vs.nazev_sluzby, 

vs.ip_verejne, vs.ip_lokalni, vs.domain_name, vs.download, vs.upload, 

vs.kapacita_ram, vs.kapacita_hdd, vs.login, vs.heslo, vs.pripojen_od, 

vs.fakturovat_od, vs.min_doba_uvazku, vs.cena, vs.poznamka, vs.vyrazen, 

tr.nazev_tarifu, tr.zkratka, tr.min_doba_uvazku AS tarif_min_doba_uvazku, 

tr.cena AS tarif_cena, tr.download AS tarif_download, tr.upload AS 

tarif_upload, tr.kapacita_hdd AS tarif_kapacita_hdd, tr.kapacita_ram AS 

tarif_kapacita_ram, fo.nazev AS fakturacni_obdobi 

FROM virtual_server AS vs 

LEFT JOIN tarif_virtual_server AS tr ON vs.id_tarif_virtual_server = 

tr.id_tarif_virtual_server 

JOIN fakturacni_obdobi AS fo ON vs.id_fakturacni_obdobi = 

fo.id_fakturacni_obdobi 

WHERE vs.cislo_klienta = @uid_klient 

ORDER BY vs.vyrazen ASC, vs.nazev_sluzby ASC; 

2.6   Údaje v oknech služby „web hosting„ 

Vstup: $uid_klient 

SELECT wh.id_web_hosting, wh.cislo_klienta, wh.id_tarif_web_hosting, 

wh.id_fakturacni_obdobi, wh.nazev_sluzby, wh.ip_verejne, wh.ip_lokalni, 

wh.domain_name, wh.kapacita_hdd, wh.mysql, wh.apache, wh.php, wh.login, 

wh.heslo, wh.pripojen_od, wh.fakturovat_od, wh.min_doba_uvazku, wh.cena, 

wh.poznamka, wh.vyrazen, tr.nazev_tarifu, tr.zkratka, tr.min_doba_uvazku 

AS tarif_min_doba_uvazku, tr.cena AS tarif_cena, kapacita_hdd AS 

tarif_kapacita_hdd, tr.mysql AS tarif_mysql, tr.apache AS tarif_apache, 

tr.php AS tarif_php, fo.nazev AS fakturacni_obdobi 

FROM web_hosting AS wh 

LEFT JOIN tarif_web_hosting AS tr ON wh.id_tarif_web_hosting = 

tr.id_tarif_web_hosting 

JOIN fakturacni_obdobi AS fo ON wh.id_fakturacni_obdobi = 

fo.id_fakturacni_obdobi 

WHERE wh.cislo_klienta = @uid_klient 

ORDER BY  wh.vyrazen ASC, wh.nazev_sluzby ASC; 

 

2.7   Údaje v oknech služby „FTP server„ 
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Vstup: $uid_klient 

SELECT fs.id_ftp_server, fs.cislo_klienta, fs.id_tarif_ftp_server, 

fs.id_fakturacni_obdobi, fs.nazev_sluzby, fs.ip_verejne, fs.ip_lokalni, 

fs.domain_name, fs.kapacita_hdd, fs.login, fs.heslo, fs.verejna_slozka, 

fs.pripojen_od, fs.fakturovat_od, fs.min_doba_uvazku, fs.cena, 

fs.poznamka, fs.vyrazen, tr.nazev_tarifu, tr.zkratka, tr.min_doba_uvazku 

AS tarif_min_doba_uvazku, tr.cena AS tarif_cena,.kapacita_hdd AS 

tarif_kapacita_hdd, fo.nazev AS fakturacni_obdobi 

FROM ftp_server AS fs 

LEFT JOIN tarif_ftp_server AS tr ON fs.id_tarif_ftp_server = 

tr.id_tarif_ftp_server 

JOIN fakturacni_obdobi AS fo ON fs.id_fakturacni_obdobi = 

fo.id_fakturacni_obdobi 

WHERE fs.cislo_klienta = @uid_Klient 

ORDER BY fs.vyrazen ASC, fs.nazev_sluzby ASC; 

3.5.   Smazat záznam – odstranění záznamu je provedeno pomocí transakce, kde jsou 

nejdříve vyhledány identifikátory adres z daných entit, pak jsou odstraněny všechny 

záznamy patřící danému klientovi a následně i adresy spojené s těmito záznamy. 

1. načtení identifikačních klíčů adresy z tabulky 

klient, fakturacni_udaje, internet a voip 

2. odstranění záznamů ze všech tabulek patřících danému klientovi 

3. odstranění všech adres, které jsou připojeny ke klientovi či jeho službám 

4.1   Odlišná adresa 

4.1.1   Čtení údajů – údaje adresy z tabulky adresa jsou získány běžným databázovým 

dotazem podle cizího klíče atributu fakturacni_udaje.id_adresa. 

4.1.2   Nové údaje – Při ukládání údajů je zapotřebí transakce.  

a. Pro odlišnou adresu je do tabulky adresa vložená nová adresa a následně uložen 

nový FK (cizí klíč) do atributu fakturacni_udaje.id_adresa.  

b. Pro neodlišnou adresu při ukládání platí, že fakturacni_udaje.id_adresa = 

klient.id_adresa. 

4.1.3   Editace údajů – před uložením je nutné rozhodnout jakým způsobem a která data 

budou zpracována. K tomu jsou využity dvě proměnné. Jedna si pamatuje stav před 

modifikací a druhá registruje změnu ze strany uživatele. Opět je zde nezbytné použití 

transakce. 

proměnné typu „boolean“: 

NA(0/1) – nová adresa (neodlišná/odlišná) => označuje stav po zásahu uživatele 

PA(0/1) – původní adresa (neodlišná/odlišná) => označuje stav před zásahem uživatele 

a. Změna adresy z neodlišné na odlišnou – rozhodnutí: jestliže NA(1) > PA(0), pak 

nově zadaná adresa je vložena do tabulky adresa => získán nový FK => uložen do 

atributu fakturacni_udaje.id_adresa. 
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b. Změna adresy z odlišné na neodlišnou - rozhodnutí: jestliže NA(0) < PA(1), pak 

původní záznam odlišné adresy v entitě adresa je nutné smazat. Do atributu 

fakturacni_udaje.id_adresa je vložen FK atributu klient.id_adresa. 

c. Adresa neodlišná zůstává neodlišnou - rozhodnutí: jestliže NA(0) = 0 && PA(0) = 0, 

pak se nic nemění = algoritmus nic neprovádí. 

d. Adresa odlišná zůstává odlišnou – rozhodnutí: jestliže NA(1) = 1 && PA(1) = 1, pak 

Pro změněné údaje adresy je nutné provést update v entitě adresa. Hodnota atributu 

fakturacni_udaje.id_adresa zůstává stejná. 

12.1   Údaje v okně „tarif internet“ 

SELECT tin.id_tarif_internet, tin.nazev_tarifu, tin.zkratka, 

tin.min_doba_uvazku, tin.cena, tin.download, tin.upload, tin.agregace, 

tin.typ_spojeni, tin.popis, tin.vyrazen, tin.globalni, tuz.nazev AS 

typ_uzivatele 

FROM tarif_internet AS tin 

JOIN typ_uzivatele AS tuz ON tuz.id_typ_uzivatele = tin.id_typ_uzivatele 

ORDER BY tin.vyrazen ASC, tin.nazev_tarifu ASC; 

14.1   Údaje v oknech routerů 

SELECT rt.id_router, rt.nazev_routeru, rt.ip_routeru, rt.mac, rt.ip_site, 

rt.aktiv_router, rt.ssh_login, rt.ssh_heslo, rt.ssh_port, rt.wbox_login, 

rt.wbox_heslo, rt.wbox_port, rt.popis, rt.extra_firewall, rt.vyrazen, 

rtf.id_router, rtf.nazev_routeru AS nazev, lok.mesto, lok.cast_obce, 

vyr.jmeno, vyr.model 

FROM router AS rt 

LEFT JOIN router AS rtf ON rt.id_fk_router = rtf.id_router 

LEFT JOIN vyrobce_routeru AS vyr ON rt.id_vyrobce_routeru = 

vyr.id_vyrobce_routeru 

JOIN lokalita AS lok ON rt.id_lokalita = lok.id_lokalita 

ORDER BY vyrazen ASC, nazev_routeru ASC; 

14.2   Údaje v oknech access pointů 

SELECT ap.id_access_point, ap.id_router, ap.ssid, ap.mac, ap.uhel, 

ap.heslo, ap.popis, ap.vyrazen,md.nazev AS nazev_mode, si.nazev AS 

nazev_sifrovani, pa.velikost AS velikost_pasma 

FROM access_point AS ap 

LEFT JOIN mode AS md ON ap.id_mode = md.id_mode  

LEFT JOIN sifrovani AS si ON ap.id_sifrovani = si.id_sifrovani    

LEFT JOIN pasmo AS pa ON ap.id_pasmo = pa.id_pasmo 

ORDER BY vyrazen ASC, ssid ASC; 

15.1   Volba modelu routeru - uživatel může zúžit výběr modelů zvolením výrobce routeru 

v checkboxu.  Pomoci AJAX je na serveru v databázi nalezena specifikovaná skupina 

záznamů. 

 Vstup: $uid_router 

SELECT id_access_point, ssid FROM access_point WHERE vyrazen = false AND 

id_router = @uid_router ORDER BY ssid ASC; 
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2.8 Návrh uživatelského rozhraní 

1   Přehled klientů 

Tento formulář má za úkol přehledně reprezentovat nejdůležitější údaje všech evidovaných 

klientů. Seznam je pro jeho snadné a přehledné čtení stránkován. Údaje jsou implicitně seřazeny od 

posledního evidovaného klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7   Zobrazení údajů klienta – tlačítko odkazující na formulář: 2 přehled údajů klienta, 

kapitola 2.8. 

1.8   Obarvení položek bilance – hodnota bilance je částka a podle polarity je obarvena 

(nula - modře, záporná hodnota – červeně, kladná hodnota – oranžově) 

1.9  Kontakt na klienta – po najetí ukazatele myší nad jméno klienta, je na něj dynamicky 

zobrazen kontakt (mobil, telefon, email, …) 

  

obrázek 2.4 – formulář: seznam klientů 
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2   Přehled údajů klienta 

Formulář uživateli zobrazuje přehledný seznam všech vedených údajů pro zvoleného 

klienta. Údaje jsou členěny do logických skupin – to zajišťují rozevírací okna. Uživatel může 

jednoduše přecházet k formulářům pro modifikaci údajů zvolené skupiny. Po načtení stránky 

přehled údajů klienta jsou implicitně rozevírací okna zavřena s výjimkou okna osobní údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8   Otevření rozbalovacího okna – tlačítko otevírá/zavírá okno, které obsahuje specifické 

údaje. V rámci služeb je vytvořeno nadřazené okno (vytváří kategorii služeb), kde jsou 

umístěna podokna dané služby. 

2.9   Modifikace údajů v okně - tlačítko odkazující (podle zvoleného okna) na daný 

formulář pro editaci údajů. 

obrázek 2.5 – formulář: přehled údajů klienta 
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2.10   Detail adresy – po najetí ukazatele myši nad položku adresa, je dynamicky zobrazen 

kompletní detail adresy (mimo jiné i poschodí, číslo bytu, …) a v návrhu formuláře 

(obrázek 2.5) tuto funkci označuje symbol ‚‘. 

2.11   Detail popisu – po najetí ukazatele myši nad položku popis nebo poznámka, je 

dynamicky zobrazen kompletní popis nebo poznámka a v návrhu formuláře (obrázek 2.5) 

tuto funkci označuje symbol ‚‘. 

 

3   Modifikace klientových údajů 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. Položky formuláře jsou pro 

přehlednost seskupeny do logických částí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   Modifikace fakturačních údajů 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. Položky formuláře jsou pro 

přehlednost seskupeny do logických částí. 

 

obrázek 2.6 – formulář: editace klientových údajů 
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5   Modifikace kontaktní osoby 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   Modifikace servisních zásahů 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. 

 

 

 

 

 

 

obrázek 2.7 – formulář: editace fakturačních údajů 

obrázek 2.8 – formulář: editace kontaktní osoby 

obrázek 2.9 – formulář: editace servisních zásahů 
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7   Modifikace služby internet 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. Položky formuláře jsou pro 

přehlednost seskupeny do logických částí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6   Předvyplnit název služby – Název služby je automaticky (v případě nové evidence) 

předvyplněn. Formát: internet_01, „01“ = číslo pořadí služby. Iterace pořadí platí jen pro 

hodnoty automaticky doplněné a to v rámci daného klienta. 

 

 

obrázek 2.10 – formulář: editace služby internet 
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7.7   Volba tarifu – v závislosti na volbě hodnoty (comboboxu): 

a. Uživatel tarif nevybral = „individuální tarif“  (tj. implicitní hodnota comboboxu) – 

pak je možné údaje tarifu editovat. 

b. Uživatel tarif vybral = „<název tarifu>“ (tj. jedna z možných hodnot comboboxu) – 

pak jsou položky přidruženého tarifu zamčeny pro editaci a jsou automaticky 

vyplněny hodnotami zvoleného tarifu. 

 

8   Modifikace služby „VoIP“ 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. Položky formuláře jsou pro 

přehlednost seskupeny do logických částí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 2.11 – formulář: editace služby „VoIP“ 
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8.6   Předvyplnit název služby – funkce odpovídá bodu: 7.6 Předvyplnit název služby 

kapitola, kapitola 2.8. 

8.7   Volba tarifu – funkce odpovídá bodu: 7.7 Volba tarifu, kapitola 2.8. 

 

9   Modifikace služby „virtuální server“ 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. Položky formuláře jsou pro 

přehlednost seskupeny do logických částí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4   Předvyplnit název služby – funkce odpovídá bodu: 7.6 Předvyplnit název služby, 

kapitola 2.8. 

9.5   Volba tarifu – funkce odpovídá bodu: 7.7 Volba tarifu, kapitola 2.8. 

 

 

obrázek 2.12 – formulář: editace služby „virtuální server“ 
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10   Modifikace služby „webový hosting“ 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. Položky formuláře jsou pro 

přehlednost seskupeny do logických částí.  

 

 

10.4   Předvyplnit název služby – funkce odpovídá bodu: 7.6 Předvyplnit název služby, 

kapitola 2.8. 

10.5   Volba tarifu – funkce odpovídá bodu: 7.7 Volba tarifu, kapitola 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 2.13 – formulář: editace služby „webový hosting“ 
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11   Modifikace služby „FTP serveru“ 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. Položky formuláře jsou pro 

přehlednost seskupeny do logických částí.  

 

 

11.4   Předvyplnit název služby – funkce odpovídá bodu: 7.6 Předvyplnit název služby, 

kapitola 2.8. 

11.5   Volba tarifu – funkce odpovídá bodu: 7.7. Volba tarifu, kapitola 2.8. 

  

obrázek 2.14 – formulář: editace služby „FTP server“ 
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12   Přehled tarifů 

Formulář uživateli zobrazuje přehledný seznam všech vytvořených tarifů. Údaje jsou podle 

služby členěny do logických skupin – to zajišťují rozevírací okna. Uživatel může jednoduše 

přecházet k formulářům pro modifikaci údajů zvolené skupiny a jiných detailů. Po načtení stránky 

přehled tarifů jsou implicitně rozevírací okna zavřena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2   Otevření rozbalovacího okna – tlačítko otevírá/zavírá okno, které obsahuje 

specifické údaje. Každé okno prezentuje tarif pro určitou službu. 

12.3   Modifikace údajů v okně - tlačítko odkazující (podle zvoleného okna) na daný 

formulář pro editaci tarifu vybrané služby, tím je formulář 13 Modifikace tarifů, kapitola 2.8. 

12.4   Seznam klientů – tlačítko pro zobrazení informace kolik klientů daný tarif využívá a 

zároveň zobrazení těchto klientů s možností přejití na přehled údajů daného klienta 

(formulář: 2 Přehled údajů klienta) 

 

 

obrázek 2.15 – formulář: přehled tarifů 
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13   Modifikace tarifu 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. Položky formuláře jsou pro 

přehlednost seskupeny do logických částí. 

 

 

13.2   Specifické údaje tarifu – tento (obecný) formulář představuje pět skutečných  

formulářů (tj. pro každou službu jeden). Hlavička formuláře je vždy stejná a k němu je 

přidělena jedna ze specifických části údajů. 

  

obrázek 2.16 – formulář: editace tarifu 
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14   Přehled routerů 

Formulář uživateli zobrazuje přehledný seznam všech evidovaných routerů. Údaje 

jednotlivých routerů jsou členěny do skupin - to zajišťují rozevírací okna. Uživatel může jednoduše 

přecházet k formulářům pro modifikaci údajů zvoleného routeru a jiných detailů. Každé okno 

routeru obsahuje podskupinu obsahující rozevírací okna s údaji access pointů. Po načtení stránky 

přehled routerů jsou implicitně rozevírací okna zavřena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 3   Otevření rozbalovacího okna – tlačítko otevírá/zavírá okno, které obsahuje 

specifické údaje. Ve spodní části je další rozbalovací okno (vytváří skupinu), která obsahuje 

další rozbalovací okna. Tato okna pak reprezentují údaje konkrétního access pointu. 

14.4   Modifikace údajů v okně – tlačítko odkazující (podle zvoleného okna) na daný 

formulář pro editaci routerů nebo access pointů.  Formulář 15 Modifikace routerů a 

formulář: 16 Modofikace access pointů, kapitola 2.8. 

14.5   Seznam klientů – tlačítko pro zobrazení informace kolik klientů je k danému routeru 

připojeno a zároveň zobrazení těchto klientů s možností přejití na přehled údajů daného 

klienta formulář: 2 Přehled údajů klienta, kapitola 2.8. 

14.6   Detail popisu – po najetí ukazatele myši nad položku popis, je dynamicky zobrazen 

kompletní popis, v návrhu formuláře tuto funkci označuje (obrázek 2.17) symbol ‚‘. 

obrázek 2.17 – formulář: přehled routerů 
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15   Modifikace routeru 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. Položky formuláře jsou pro 

přehlednost seskupeny do logických částí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16   Modifikace access pointu 

Uživatel vkládá nové údaje nebo edituje existující údaje. 

 

obrázek 2.18 – formulář: editace routeru 

obrázek 2.19 – formulář: editace access pointu 
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3 Implementace informačního systému 

V rámci této kapitoly uvedu způsoby a postupy implementace. Nejdříve však objasním 

volbu technologií, především vybraný framework a hlavní programovací jazyk projektu. Vzhledem 

k tomu, že tato bakalářská práce není o analýze technologií, ale o praktické implementaci zadaného 

projektu, je popis technologií stručný a zaměřený především na charakteristiku objasňující 

vhodnost jejich výběru pro tento projekt. Stejně tak nebudu zacházet do detailů implementace. Pro 

srozumitelnost se zaměřím na popis celistvých částí implementace. Vyhnu se rozsáhlému 

objasňování komponent, tříd a detailního popisu funkcí, pro které by bylo zapotřebí mnoho dalších 

stran textu. 

3.1 Framework 

Tvorba webových aplikací prochází téměř vždy stejnými nebo podobnými procesy. Vždy 

je zapotřebí nalézt k HTTP požadavku odpovídající akci, zabezpečit systém přihlášením uživatelů, 

přidělit jim patřičná práva v aplikaci, dále vygenerování formulářů, ukládání údajů do databáze, a 

zpracované požadavky jsou zobrazeny jako HTML dokument. Weboví vývojáři si tuto skutečnost 

začali uvědomovat a postupně vznikaly první webové frameworky. 

Při studiu frameworků jsme objevil článek, kde toto výstižně shrnul David Heinemeier 

Hansson na konferenci Future of Web Applications v roce 2006, když prohlásil: 

„Your application is not a beautiful snowflake. You are not special. Most of the work you 

do evolves around the same mundane details as everyone else.“
1 [3]

 

Podle literatury pojem „Framework“ je do češtiny překládán jako „aplikační rámec“, který 

se však příliš nepoužívá. Proto v textu této práce používám pojem framework s českým 

skloňováním – to však platí i pro jiné zde uváděné technologie. Framework je sada knihoven, které 

mají ulehčit práci při vývoji aplikace. To znamená méně psaní, přehlednější kód a rychlejší vývoj. 

Efektivně řeší neustále se opakující úkoly a velké množství drobností, které odvádějí pozornost od 

podstaty vlastní aplikace. Framework také dodržuje, v případě dodržení definované struktury a 

pravidel, vývojářské praktiky a postupy, na které se klade stále větší důraz.  

 

3.1.1 Volba frameworku 

Přestože jsem se v úvodu, tedy po přečtení zadání se přikláněl k vlastní implementaci, po 

hlubší analýze náročnosti a důležitosti projektu, ale také na doporučení vedoucího bakalářského 

projektu jsem usoudil, že využití frameworku bude správná volba. A to obzvláště v případě, kdy já 

jako student, který není v mnohých technologiích prakticky zběhlý, pracuje s projektem, který bude 

firma využívat ke své evidenci důležitých údajů a na kterých v podstatě vede svou živnost. 

                                                      
1
Adactio: David Heinemeier Hansson at The Future Of Web Apps summit [online]. 

2006 [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: http://adactio.com/journal/1082/ 

 



 

 

 

 

34 

 

Z toho vyplynula nová otázka, jaký nástroj tedy použít. Protože zadavatel přímo určil 

použít balíček AMP, což je zkratka pro velmi dobře známé technologie Apache, MySQL a PHP 

(viz kapitola 3.2), je tím výběr zúžen na frameworky využívající jazyk PHP. S takovýmto 

frameworkem jsem doposud neměl žádné praktické zkušenosti a to mi výběr do určité míry 

zkomplikovalo. Je pravdou že jsem se již během studia seznámil s dvěma frameworky, a to 

ASP.NET a Django, což mi pomohlo porozumět principům frameworku. Django jsem si v rámci 

semestrálního projektu oblíbil, použít jsem ho však nemohl z důvodu požadavku použít PHP 

jazyku. 

V rámci PHP jazyku je na výběr poněkud velké množství frameworků. Podle průzkumu 

portálů srovnávající „phpčkové“ frameworky se jevily jako nejvhodnější kandidáti Zend a Nette. 

Oba dva nástroje přesto že mají odlišnou architekturu, mají potřebnou výbavu k implementaci 

projektu ISPOS. Výhoda, která rozhodla o výběru Zend Frameworku, je fakt, že tento nástroj je 

velmi aktivně vyvíjen, má velmi dobrou referenční příručku, silnou komunitu a velké množství 

komponentů pro různé úlohy. Je sice oproti Nette složitější na naučení, to je však pochopitelné, 

jelikož se jedná o rozsáhly a silný nástroj – více v následující kapitole. Vhodnost výběru potvrdil i 

vedoucí mého bakalářského projektu. 

 

3.1.2 Zend Framework 

V březnu 2006 byla veřejnosti představena první verze s označením 0.1.1. Tato verze 

nebyla však doporučena k nasazení do praxe. Kromě vývoje samotné společnosti Zend přispělo 

k rozvoji také velké množství dobrovolných přispěvovatelů. Od té doby byl Zend Framework 

razantně vylepšován. O další rozmach vývoje se zasadila první produktivní verze 1.0 v červenci 

2007 a pak verze 1.5 v březnu 2008. V současnosti je k dispozici až verze 1.12, kterou používám 

pro implementaci projektu. Pro tuto verzi frameworku je vyžadováno PHP 

minimální verze 5.2.11.
[1]

 

Zend Framework je open source webový aplikační framework napsaný v jazyku PHP, 

který je inicializovaný a dále podporovaný společností Zend Technologies. Za poslední roky se stal 

Zend Framework  frameworkem, který má řadu předností: silnou průmyslovou podporou firmy 

Zend, partnery jako Google, IBM, Microsoft, Dojo, Adobe a celosvětovou komunitu vývojářů, 

kteří neustále přidávají nové komponenty a opravují chyby, a též má vynikající dokumentaci 

v mnoha jazycích.
[1]

 

 

3.1.3 Struktura Zend Frameworku 

Zend Framework se skládá z velkého množství komponentů, které se opět skládají 

z dalších dílčích komponentů. Tyto komponenty a dílčí komponenty se pak skládají z více tříd, 

přičemž každá je uložena ve vlastním souboru. Tyto soubory jsou rozděleny do více-úrovňové 

stromové struktury. Všechny soubory se nacházejí v adresáři Zend/, respektive v nějakém 

podadresáři Zend/. Názvy jednotlivých tříd odrážejí pozici souboru v rámci adresářové struktury. 

Adresář Zend/ je tedy kompletní knihovna Zend Frameworku, a v projektu je umístěna v adresáři 
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s názvem library/ (viz kapitola 3.3.3). Zend Framework samozřejmě umožňuje vývojářům přidávat 

vlastní třídy nebo celé komplexní komponenty. Dokonce v samotné knihovně Zend jsou zahrnuty 

komponenty třetích stran a ty jsou označeny prefixem ZendX.
[1]

 

 

Vzhledem k tomu, že tento framework disponuje obrovským množstvím komponentů, 

uvedu zde pouze ty komponenty, které jsem v projektu použil. Dále v kapitole 3.3.3 uvedu více 

podrobností. 

Základní komponenty jsou ty, které jsou obsaženy v každém projektu. Mají na starost zavádění 

aplikace, načítání tříd, načítání konfigurace, registrování globálních objektů, logování událostí, 

ověřování údajů a další. 

Komponenty controlleru (česky řadič) jsou jedny z nejdůležitějších. Je to v první řadě front 

controller, dále request a response objekty, action controller a směrovač. 

Komponenty view (česky pohled) jsou zodpovědné za výstup aplikace. Pomocí nichž je možné 

používat skripty a vytvořit různé výstupní šablony, a to i vícestupňové (tzv. layouty).  

Databázové komponenty nabízí množství adaptérů pro připojení k databázi, především pak 

dotazovací nástroje a implementaci dvou návrhových vzorů Table Data Gateway a Row Data 

Gateway. 

Komponenty pro správu klientů umožňují autorizaci, autentizaci a správu uživatelských relací. 

Komponenty pro zpracování formulářů umožňují kromě jejich vytváření také jejich konfiguraci, 

validaci a filtrování uživatelských vstupů a rovněž usnadňují automatické vyplňování a sběr údajů 

z formuláře. 

 

3.2 Požadované technologie 

3.2.1 PHP 

Počátky PHP se datují rokem 1995, kdy Rasmus Lerdorf vyvinul skript , který uměl pouze 

zjistit, kolik návštěvníků zhlédlo jeho webovou stránku. To vzbudilo velký zájem a Lerdorf 

postupně vytvořil sadu nástrojů, které zveřejnil a opatřil titulem Personal Home Page (PHP). Dnes 

však tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor.
[2]

 

Tím byl odstartován vývoj, který nabral hektické tempo a zanedlouho se stal jedním 

z nejpopulárnějších skriptovacích jazyků pro vývoj webových aplikací. Jazyk prošel postupně 

několika stádií vývoje až k současné verzi 5, jež se považuje za zlomový předěl v evoluci jazyka 

PHP. Pro implementaci informačního systému jsem využil konkrétně verzi 5.4.7, která je v souladu 

s požadavky výše zmíněného Zend Frameworku. Zde bych rád poukázal na fakt, který jsem při 

výběru frameworku ještě nevěděl, a to, že Zeev Suraski a Andy Gutmans, jež jsou zakladatelé 

společnosti Zend Technologies, mají hlavní roli při dohledu nad všeobecným vývojem jazyka PHP. 

PHP je tzv. vágně typovaný jazyk, což znamená, že není nutné explicitně vytvářet, 

přetypovávat nebo likvidovat proměnnou – pokud však programátor chce, tak může. V tomto, ale i 
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v mnoha jiných aspektech PHP interně zpracovává mnoho administračních aspektů programování, 

čímž umožňuje vývojáři, aby se mohl věnovat výlučně finálnímu cíli své aplikace. Vyspělost PHP 

potvrzuje množství nativních knihoven, kterých je přes 200, a dohromady obsahují hodně přes tisíc 

funkcí. Z těchto důvodů zde nebudu jmenovat dlouhý seznam schopností tohoto jazyka. Tyto 

schopnosti řeší vše, co současný vývojář potřebuje k vytvoření nejnáročnějších webových aplikací. 

A pokud ne, tak PHP umožňuje efektivně spolupracovat s programy napsaných třeba v Perlu nebo 

Pythonu.
[2]

 

PHP je rovněž velmi dobře vybaven jak pro programování pomocí funkcí, tak i pro 

objektově orientované programování. Od verze 5 je objektové programování rozšířeno o explicitní 

konstruktory a destruktory, klonování objektů, abstraktní třídy, rozhraní atd. To je stěžejní 

paradigma pro moji bakalářskou práci. 

 

3.2.2 HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language) je značkovací jazyk pro vytvoření webových 

dokumentů a jiných informací, které mohou být zobrazeny ve webovém prohlížeči. Dokument je 

tvořen HTML elementy obsahující tzv. tagy resp. značky, které obklopují text, jenž je podle 

použité značky naformátován a zobrazen uživateli. Značky jsou obvykle párové, a mohou 

obsahovat atributy upřesňující formátování obsahu. Jazyk HTML vychází z rozsáhlého 

univerzálního značkovacího jazyka SGML. V roce 1999 byla vydána poslední vyvíjená verze 4.01. 

O rok později byl vydán standart XHTML 1.0 ve třech verzích. Je odvozen od jazyka XML a 

sloužil k zajištění flexibility v rámci různých zařízení a platforem. V roce 2007 byla založena nová 

pracovní skupina HTML5 (viz kapitola 3.2.5).
[4]

 

 

3.2.3 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets – česky kaskádové styly) je všeobecné rozšíření jazyka 

HTML. Používá se pro vizuální formátování webových dokumentů. Umožňuje oddělit strukturu 

(HTML) od vzhledu (CSS). První verze CSS vznikla už v roce 1996 a umožňovala práci s textem, 

okrajem a barvou. Podstatnou výbavu pro vzhled přinesla až verze druhá. V současnosti je vyvíjena 

verze třetí, a mnoho těchto zajímavých novinek již webové prohlížeče poskytují.
[5]

 

 

3.2.4 JavaScript 

JavaScript je skriptovací programovací jazyk. Je používaný pro tvorbu dynamických 

webových stránek. Skript je spouštěn na straně klienta, a to umožnuje interakci s uživatelem bez 

nutnosti komunikovat se serverem. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky, jako jsou 

tlačítka, textová pole nebo efekty obrázků, rozevírací menu, a podobně. Jazyk byl v roce 1997 

standardizován asociací ECMA. S HTML DOM (Document Object Model) může JavaScript 

přistupovat ke všem elementům HTML dokumentu. To znamená, že je může modifikovat, vytvářet 
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nebo mazat. S JavaScriptem je svázáno mnoho dalších technologií vycházející právě z tohoto 

jazyka. Při implementaci projektu ISPOS jsem použil především AJAX a jQuery.
[6]

 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) rozšiřuje interakci dokumentů tím, že je 

možné získat data ze serveru a změnit obsah stránky, nebo jen její, část bez nutnosti jejího 

znovunačtení. 

JQuery je javascriptová knihovna, která efektivně řeší mnoho běžně používaných úloh. 

JQuery se drží zásady „napiš málo, udělej hodně“. Obstarává velmi efektivní manipulaci s DOM. 

V rámci toho umožňuje s nimi velice zajímavé vizuální efekty, například plynulou změnu velikosti 

vybraných části dokumentu (a samozřejmě mnoho jiného).
[7]

 

 

3.2.5 HTML5 

HTML5 je nový HTML Standard. Je však nutné poznamenat že se nejedná o pouhé 

rozšíření značkovacího jazyku HTML, nýbrž o několik víceméně nezávislých částí. Nové funkce a 

rozšíření jsou založeny především na HTML, CSS, DOM a JavaScriptu. Přináší nové HTML 

značky (tagy) sémanticky definující strukturu stránky, rozsáhlou sadu nových stylů s označením 

CSS3 a rozšíření jQuery jako jsou například pluginy multimédii. Úplnou novinkou je například 

podpora lokálního nebo databázového uložiště, off-line práce, podpora Drag&drop nebo vlastní 

zpracování výjimek. Za zmínku také stojí nová značka <canvas> (česky plátno) pro dvourozměrné 

kreslení, značky <video> a <audio> pro interpretaci multimediálního obsahu dokumentu, dále též 

nové možnosti pro strukturování tabulek a vlastnosti pro formulářové elementy a mnoho dalšího, 

co současnost vyžaduje pro reprezentaci našich informací nejen na internetové síti. Cílem tohoto 

standardu nové generace je, aby tvorba webových stránek byla jednodušší a efektivnější. HTML5 

vznikl spoluprací mezi World Wide Web Consortium (W3C) a Web Hypertext Application 

Technology Working Group (WHATWG). První návrh HTML5 byl zveřejněn v roce 2008. Přesto, 

že je již část návrhu nasazena a hojně využívána, je konečná verze 5.0 očekávaná v roce 2014, a 

úplná finální verze HTML5 se očekává podle W3C nejdříve v roce 2022. Jsem rád, že tato relativně 

nová technologie je již dostatečně podporována webovými prohlížeči a tak jsem mohl některé 

novinky HTML5 využít do projektu ISPOS.
[8]

 

 

3.2.6 MySQL 

Relační databázový server MySQL vznikl jako interní firemní projekt, v jehož čele stáli 

zaměstnanci společnosti TcX DataKonsult AB sídlící ve Švédsku. Na veřejnost se dostal 

v roce1996, a stal se takřka okamžitě populární, a to tak, že tvůrci zanedlouho založili firmu, jejíž 

činnost se točila výhradně kolem MySQL. V roce 2008 získal firmu Sun Microsystems, kterou o 

rok později zakoupila společnost Oracle Corporation. Současná popularita MySQL je v tom, že již 

od začátku byl kladen důraz na výkon a škálovatelnost a to vedlo k vysoce optimalizovanému 

produktu.  

Od převzetí společností Oracle nabízí MySQL stejné schopnosti jako konkurenční 

komerční produkty. Dnes existuje po celém světě více než sto miliónů aktivních instalací MySQL. 
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Mezi uživatele patří i mnoho světově uznávaných firem a organizací. Už jen podle tohoto usuzuji 

přesto, že mi databázový server byl určen, že MySQL je vhodný i pro můj projekt ISPOS. MySQL 

je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí.
[2] 

Dalším faktem je, že MySQL je velmi flexibilní. Optimalizovaná binární distribuce 

MySQL je nabízená pro čtrnáct platforem. Je pak zcela jasné, že se mezi nimi najde distribuce pro 

operační systém Linux, na kterém je ostře nasazena aplikace ISPOS, ale rovněž se tam najde 

Windows, na kterých jsem aplikaci vyvíjel. MySQL dále nabízí rozsáhlou jazykovou podporu, 

konkrétně přes 35 znakových sad. Pomocí těchto nastavení je možné řídit jazyk chybových a 

stavových zpráv,ale hlavně ovlivňovat jak databáze bude data ukládat nebo jak je bude seřazovat.
[2]

 

MySQL také nabízí mnoho typů mechanismů pro správu dat, jimž se říká storage engines 

(česky ukládací mechanismy). Každý mechanismus řeší konkrétní okruh úloh. Při správné volbě 

ukládacích mechanismů lze vytvořit efektivně fungující, a tedy výkonnou databázi. Proto jsem této 

problematice věnoval velkou pozornost, abych porozuměl ukládacím mechanismům, jež MySQL 

nabízí, a tak vybral ten nejvhodnější. MySQL má asi deset nejpoužívanějších ukládacích 

mechanismů. Po nastudování každého z nich jsem hned vyřadil takové, které řeší dočasné uložení 

do paměti nebo do souboru, mechanismy které umí rozdělovat velmi rozsáhlé tabulky na několik 

menších, nebo ty které jsou určeny k uchovávání enormního množství dat a přistupuje se k nim jen 

zřídka. Nakonec se seznam zúžil na dva mechanismy s názvem MyISAM a InnoDB, které jsou 

nejběžněji používané. Po bližším prostudování pak odpadl MyISAM a to z důvodu, že neumí 

zpracovávat transakce, což bylo pro můj projekt stěžejní.
 [2]

 

InnoDB je transakční ukládací mechanismus, který se aktivně vyvíjí už více než deset let 

pod licencí GPL. Tohoto mechanismu se chopilo mnoho velkých internetových společností. Tento 

mechanismů je ideální především pro transakce, pro tabulky s intenzivními aktualizacemi, pro práci 

s velmi rozsáhlými uložišti dat. Dále disponuje uzamykáním až na úrovni řádků nebo podporou 

cizích klíčů. Velké plus tohoto mechanismu je schopnost automatického zotavení po havárii.
[2]

 

 

3.3 Implementace Aplikace 

Po výběru všech potřebných technologií, bylo možné přistoupit k implementaci. Před tím 

však bylo ještě nutné si rozmyslet a naplánovat jednotlivé kroky a postupy implementace a také si 

určit pravidla a zásady. Samozřejmě, že jsem se držel zásad tak jak je určují zvolené technologie. 

Bylo však nutné mít i vlastní jednotná pravidla pro popis názvů tabulek, primárních a cizích klíčů 

databáze, stejně jak pravidel pro pojmenování proměnných, funkcí a tříd nebo identifikátorů 

HTML značek, názvu souborů, ale také textu uživatelských dialogových zpráv, a další.  

 

3.3.1 Popis implementace databáze 

Celý proces vývoje tohoto projektu lze rozdělit do tří hlavních etap. Nejprve bylo nutné 

navrhnout a implementovat databázi. Abych mohl vůbec s návrhem začít, musel jsem být 

obeznámen se zadáním. Proto jsem předložené zadání konzultoval přímo se zadavatelem, tedy 
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vedoucím, bakalářské práce. Získané informace a požadavky jsem zpracoval a vytvořil tak prvotní 

analýzu. Tato analýza, která je uvedena v první kapitole, byla opakovaně konzultována, až 

odpovídala požadavkům. Podle této analýzy bylo již možné dořešit jaké softwarové technologie a 

jejich verze budou zapotřebí a stejně tak jejich hardwarová náročnost. 

Nyní jsem mohl přejít k vytvoření logického modelu, který konkrétně řeší, jak budou daná 

data reprezentovat objekty relační databáze, což jsou tabulky, pohledy, indexy, a další. Za tímto 

účelem jsem použil opět open-sourcového nástroje MySQL Workbench 5.2 od autorů MySQL. 

Slouží především k vizuálnímu návrhu logického modelu. Výhodou takového nástroje je 

přehlednost mezi vazbami tabulek, ale také výčtů názvu sloupců. Tento model je v příloze jako 

samostatný list. Další výbornou vlastností MySQL Workbench je, že umí vygenerovat SQL kód 

s možností předat ho přímo databázovému serveru MySQL k fyzické implementaci databáze. 

 

3.3.2 Vývojové prostředí 

Druhou etapou je samotné kódování aplikace. Za tímto účelem jsem použil vývojového 

prostředí NetBeans. Je napsaný v jazyce Java, pro který je primárně také určený. Právě při psaní 

Java aplikací jsem si tento nástroj velmi oblíbil. Od verze 6.0 však nabízí několik dalších jazyků, 

především pak jazyk PHP a s ním další jazyky určené právě pro vývoj webových aplikací. Také 

zjednodušuje práci s frameworky jako je Struts, Ruby on Rails a samozřejmě Zend Framework. 

Vývoj probíhá z převážné části českými vývojáři v pražské pobočce Sun Microsystems. A 

samozřejmě je to open source s rozsáhlou uživatelskou základnou, komunitou vývojářů a s více než 

100 partnery po celém světě.
 [9]

 

 

3.3.3 Struktura projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci využívající internetové sítě, musím zde také uvést 

fakt, že aplikace ke své činnosti používá síťovou architekturu označovanou jako klient-server, která 

odděluje klienta a server. Tato aplikace tedy funguje na bázi spolupráce mezi tazatelem (klient) a 

tím, kdo odpovídá (server). Komunikace probíhá pomocí protokolu, kterému obě strany rozumí, a 

tím je obvykle webový protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

obrázek 3.1 – komunikace klient-server 
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Projekt je plně koncipován v architektuře MVC (Model-View-Controller). To znamená, že 

projekt je rozdělen do tří samostatných komponentů, česky nazývaných model, zobrazení a 

kontrolér. Každá z těchto částí může být vytvářena a udržována izolovaně od ostatních, čímž je 

zajištěna flexibilita a přehlednost při vývoji. Přiblížení významu jednotlivých časti uvádím níže 

v rámci popisu struktury projektu.
 [2]

 

Stejně jako při návrhu databáze i zde bylo nutné si rozvrhnout a promyslet určité kroky. 

Jedním z důležitých kroků je rozvržení adresářové struktury projektu. Jednou z velkých výhod 

Zend Frameworku je jeho flexibilita, neboť umožňuje ukládání souborů do vlastní adresářové 

struktury. Nicméně oficiální dokumentace Zend Frameworku doporučuje použít strukturu 

navrženou vývojáři právě tohoto frameworku. Na obrázku 3.2 je reprezentována nejvyšší úroveň 

adresářové struktury projektu. Dále popisuji význam těchto nejdůležitějších adresářů v aplikaci.
[1]

 

 

 

 

 

 

 

application/ – Tento adresář je jádrem aplikace a obsahuje většinu kódu, kterou řídí aplikaci. 

Obsahuje kontroléry, modely, zobrazení, layouty, konfigurační a zaváděcí soubor. 

data/ – Tento adresář obsahuje soubory s daty potřebných pro běh aplikace. Patří sem například 

logovací údaje, indexy, relace klientů (tzv. sessions), nebo zdroje dialogových zpráv, a tak dále. 

library/ – Zde je umístěna celá knihovna Zend Frameworku k níž je také možné přidávat další 

knihovny včetně vlastních. Tyto knihovny jsou interně načítány do aplikace pro použití ve 

zdrojovém kódu. 

public/ – V tomto adresáři se nachází obsah aplikace, který je přímo dostupný přes prohlížeč 

uživatele. Je to důležité odlišení od ostatních adresářů a souborů, jež se nacházejí v kořenovém 

adresáři aplikace, které nejsou přímo přístupné. Sem se vkládají soubory kaskádových stylů, 

JavaScriptu, obrázky a jiné. 

.htaccess – Předává dál všechny požadavky souboru index.php. 

index.php – Soubor nacházející se v adresáři public a je jediným spustitelným PHP 

souborem v aplikaci. Tím že všechny požadavky musí projít tímto vstupním úzkým „hrdlem“ 

aplikace, je zajištěna první úroveň bezpečnosti, neboť je možné veškeré vstupy kontrolovat a 

filtrovat. Dále je tento soubor zodpovědný za konfiguraci PHP prostředí a za start front controlleru. 

 

 

 

 

obrázek 3.2 – adresářová struktura – nejvyšší úroveň 
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Na obrázku 3.3 představuji další dělení adresáře application a následuje opět jeho popis 

nejdůležitějších částí.
[1]

 

controllers/ – Česky „kontrolér“, který je zodpovědný za interakci s uživatelem a za komunikaci 

s modelem a zobrazením. Postupuje tak, že přijímá požadavky od uživatele, zpracuje je, získá údaje 

z modelu, nebo naopak je předá k uložení do databáze a nakonec zavolá zobrazení, které 

zformátuje údaje pro zobrazení uživateli. Tento výstup je pak odeslán zpět do prohlížeče.  

V aplikaci je ještě jeden specifický typ řadiče, tzv. front controller. V aplikaci je vždy jen 

jedna její instance podle návrhového vzoru singleton (česky jedináček). Jeho úlohou je koordinovat 

interakci mezi jednotlivými komponenty a zabezpečovat jejich volání ve správném pořadí. 

models/ – Je adresář pro doménovou logiku aplikace. Je tedy zodpovědný za datovou vrstvu v 

MVC architektuře jenž poskytuje funkce na čtení a zápis údajů. V rámci projektu adresář models 

dále obsahuje podadresář DbTable/, kde jsou uložené třídy, jež každá reprezentuje právě jednu 

entitu v aplikaci, a využívají mapovací objekty k načítání a ukládání do databáze. 

(viz kapitola 3.3.6) 

views/ – Česky „zobrazení“, které se stará o zpracování a vypsání údajů. V adresáři jsou uloženy 

soubory obsahující právě jazyk HTML, CSS, skripty a šablony, které mohou být upraveny pomoci 

tzv. view helperů (česky „pomocníci pro zobrazení“). V MVC architektuře je zobrazení 

zodpovědný za tzv. prezenční logiku. 

layouts/ –  Layout soubory uložené v tomto adresáři vytvářejí víceúrovňové zobrazení. Ta se 

používají pro často se opakující části webového dokumentu. Tím je obvykle hlavička, patička, 

menu a podobné. Jinak řečeno layout obalí vlastním obsahem každé požadované zobrazení. 

forms/ – Každý soubor tohoto adresáře představuje jeden formulář aplikace pro modifikaci údajů. 

modules/ – Je určen pro logické rozdělení rozsáhlé aplikace. Jeden modul obsahuje vlastní skupinu 

kontrolérů, modelů, zobrazení i konfigurační soubor. 

configs/ – Sem patří konfigurační soubory aplikace, jako je například. application.ini. 

bootstrap.php – Tento soubor je zodpovědný za konfiguraci prostředí Zend Frameworku. V tomto 

souboru resp. třídě je možné zaregistrovat vlastní instanci, která je pak přístupná v celé aplikaci. To 

je výhodné pro takové instance, které jsou zapotřebí při každém dotazu na aplikaci. Jako například 

ověřování autorizace, autentizace, ale také generování tlačítek nebo dialogových zpráv. 

 

obrázek 3.3 – adresářová struktura – adresář application 
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3.3.4 Proces zpracování 

Před samotným zpracováním požadavku je nutné, aby byly patřičné komponenty 

inicializované. Inicializace začíná při spuštění souboru index.php zavoláním funkce dispatch() třídy 

front controller. Pak je proces zpracování následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Proces zpracování začne front controller tím, že předá dispečerovi předem inicializované 

request a response objekty a pověří ho zpracováním požadavku. 

2) Dispečer zjistí z údajů request objektu, na jaký kontrolér a akci bude proces přesměrován. 

3) Dispečer následně zinicializuje třídu, tedy kontrolér a danou akci, a předá ji request a 

response objekty. Akce může využívat action helperů (česky „pomocníci akcí“) pomocí 

Helper Broker. 

4) Pokud bylo vykonávání akce dokončeno, dispečer opět přebírá kontrolu. Všechny výstupní 

údaje jsou předány response objektu a tím je vykonávání akce ukončeno. Dispečer dále 

zkontroluje, zdali není požadavek na zpracování další akce. 

5) Jsou-li všechny akce ukončeny dostane front controller znovu kontrolu nad procesem a ten 

pověří response objekt odesláním dokumentu do prohlížeče uživatele. 

 

3.3.5 Generování formulářů 

Pro informační systém je nepostradatelnou součástí formulář, pomocí kterého uživatel 

může vkládat a editovat údaje. V tomto projektu počet formulářů není zrovna nízký. S tím mi však 

opět velmi pomohl Zend Framework. Zend poskytuje formulářové komponenty pro jejich 

vytvoření, vykreslení a zpracování. 

Všechny formuláře aplikace jsou uloženy v již zmíněném adresáři forms. Každý formulář 

je reprezentován jako jedna třída, která je uložena ve vlastním souboru. A každý formulář se skládá 

z atributů definující především název formuláře, metodu a odkaz pro zpracování údajů a pak hlavně 

elementy. Elementy jsou vlastně formulářové prvky pro vkládání textu, pro výběr údajů ze 

seznamů, dále přepínače, tlačítka a jiné. Prvky rovněž obsahují atributy, které definují chování a 

charakter. Aby formuláře měly jednotnou strukturu a vzhled, je zde za tímto účelem tzv. dekorátor. 

Protože mně styl základního předpřipraveného dekorátoru zcela nevyhovoval, implementoval jsem 

si vlastní podle předdefinovaného interface (česky rozhraní). 

obrázek 3.4 – proces zpracování 
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Pro úpravu a kontrolu uživatelem vložených údajů jsem implementoval pro každý 

formulářový prvek filtr a validátor. Každý prvek má odlišný charakter a formát, proto je většina 

filtrů a validátorů individuální. Filtr má za úkol přijatá data pouze upravit, například uživatel zadal 

místo desetinné tečky čárku a filtr toto opraví, zatímco validátor zachytí všechny nekorektní 

formáty. Pokud takové existují, je vrácen celý vyplněný formulář včetně těch položek, které nejsou 

validní, a navíc je k těmto položkám přidána individuální zpráva o tom, co je nutné opravit 

k úspěšnému uložení do databáze. 

 

3.3.6 Přístup a interakce s databází 

Jak už jsem výše zmínil, soubory reprezentující jednotlivé entity aplikace jsou uložené 

v adresáři models/DbTable/. Musím však zde poznamenat, že v rámci MVC se databáze nerovná 

modelu, ta je logicky chápána jako databázová vrstva.  

Pro komunikaci s databází je nutné se k databázi nejprve připojit. Zde jsem použil 

databázový adaptér Zend Frameworku, pomocí kterého je pak možné získávat údaje nebo zapisovat 

do databáze. Zend nabízí adaptéry pro všechny nejpoužívanější databáze a tedy i pro MySQL. 

Adaptér je ve spojení s objektově orientovanými dotazy velmi mocné řešení v případě, kdy 

aplikace využívá více jak jeden typ databáze, nebo když se majitel aplikace např. rozhodne zítra 

použít na místo MySQL databázi MS SQL. Pro inicializaci zvoleného adaptéru jsem také musel 

ještě přidat konfigurační údaje pro přihlášení. Tyto údaje jsem uložil do konfiguračního souboru 

aplikace, což umožní automatickou inicializaci adaptéru při odesílání dotazů do databáze. 

Stejně jako mnoho jiných frameworků i Zend zajišťuje interakci s databází pomocí 

návrhového vzoru známého jako ORM (Object-Relational Mapping, česky objektově relační 

mapování). Díky tomu mohu efektivně manipulovat s databázovými daty pomocí objektově 

orientovaného rozhraní tak, že nemusím zadávat dotazy SQL, alespoň v rámci triviálních operací 

CRUD (česky vytvoření, čtení, aktualizování, mazání). Pro netriviální operace, především čtení, 

jsem pak použil objektově orientované vytváření SELECT dotazů. Komponenty májí pro každou 

klauzuli SQL dotazu konkrétní metodu, která zajišťuje korektní zpracování údajů pro danou 

klauzuli. Tyto komponenty, se pak postarají o správnou posloupnost jednotlivých částí SQL dotazu 

a hlavně o ošetření předávaných údajů. V rámci ORM Zend disponuje několika dalšími 

komponenty. Nejčastěji jsem používal komponent, který implementuje návrhový vzor Table Data 

Gateway, kde je každá instance této třídy jednou tabulkou v databázi, a stejně tak komponent 

implementující návrhový vzor Row Data Gateway, kde však každý objekt představuje jeden řádek 

v tabulce.
[1]

 

 

3.3.7 Zabezpečení aplikace 

Pro aplikaci ISPOS vzhledem k důležitým a citlivým údajům je velmi důležitá bezpečnost. 

Tato aplikace splňuje několik úrovní zabezpečení. Již první ochrana proti nežádoucím dotazům ze 

strany klienta je vstup do aplikace. Jak už bylo výše uvedeno soubor .htaccess a index.php jsou 

bránou do systému, kterou musí projít každý dotaz. To umožňuje ověřit, zdali je požadavek 
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korektní a zdali pro něj existuje požadovaná akce, pokud ne je vyvolána výjimka a uživateli je tato 

událost oznámena. 

Hlavní bezpečnost aplikace zajišťuje autentizace a autorizace uživatele. V rámci pojmu 

autentizace je povinnost uživatele být do systému přihlášen. Autorizace pak ověřuje, zdali uživatel 

má oprávnění pro žádanou akci. S tím je spojený fakt, že uživatel je v systému registrován a je mu 

kromě jiných údajů přidělena role. Tato role striktně vymezuje pohyb v informačním systému a 

povoluje nebo zakazuje provádět akce. K tomu jsou opět použité specifické komponenty Zend 

Frameworku. Informace o tom, jaká role má právo na jakou akci, je registrována v seznamu ACL 

(Access Control List). V rámci aplikace ISPOS není bez přihlášení přístupný žádný obsah 

s výjimkou přihlašovacího formuláře, na který je uživatel vždy přesměrován, pokud vyžaduje 

jakoukoliv akci bez přihlášení. Pokud je uživatel již přihlášen, je mu zobrazen takový obsah, na 

jaký má podle role právo. Jinak řečeno uživatelské rozhraní uživateli nenabídne žádný odkaz na 

obsah, který je v rámci jeho role zakázaný. Pokud by se stalo, že uživatel zná url adresu na obsah 

jemu zakázaný, a pokusil by se takovouto akci provést, bude ještě před samotným spuštěním akce 

přesměrován na stránku uživateli oznamující, že jeho vstup byl odepřen. 

Kromě ochrany informačního systému před nežádoucími uživateli je také nutné zabezpečit 

evidovaná data a databázi samotnou, ať už proti neúmyslnému zadání nekorektních dat, nebo proti 

vědomému útoku, jako je například injektáž.  Při využití ORM komponentů Zend Frameworku jsou 

veškeré vstupy proti těmto úmyslným nežádoucím vlivům ošetřeny. V rámci neúmyslného zadání 

nevyhovujícího formátu či datového typu, jenž by mohlo vyvolat problém při ukládáni do databáze, 

jsem plně využil již dříve zmiňované filtry a validátory (viz kapitola 3.3.5).  

 

3.3.8 Testování a ladění 

V průběhu vývoje jsem samozřejmě každou funkcionalitu prověřoval. Především právě 

implementované formuláře, a funkčnost jejich filtrů a validátorů. Další velkou pozornost jsem 

věnoval právě implementovaným SQL dotazům, zdali manipulují s daty podle požadavků. A ujistil 

jsem se, že každá akce v systému je správně zabezpečena proti nežádoucímu vniknutí. V závěru 

implementace jsem pak testoval aplikaci jako jeden celek. Mnohdy se vyskytly chyby, které při 

implementaci samostatných části nebyly zjevné, nebo chyby, jež vznikly právě při provázání 

z jinými částmi aplikace. Aplikace je při psaní těchto řádků v rámci vývoje odladěna. Není to však 

finální podoba, kterou je možné nasadit ostře do provozu. Aplikace je již implementována na 

firemním serveru, kde prochází prvním testováním. V poslední řadě bude nutné doladit nastavení 

serveru Apache a MySQL pro správnou funkčnost, ale hlavně bezpečnost. Nakonec bude aplikace 

pomocí nástroje Zend Framework  přepnuta z vývojové verze na verzi produkční. 
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4 Grafický návrh 

V této kapitole popisuji vývoj grafického vzhledu informačního systému. Přesto že jsem 

samotný design vytvořil až po implementaci zdrojového kódu, jsem již předtím musel mít určitou 

představu, která byla vymezena zadáním. S touto představou jsem si při implementaci 

uživatelského rozhraní připravil strukturu, do které jsem pak vytvořil samotný design. 

 

4.1 Vývojové prostředí 

Pro návrh designu jsem bez velkého rozmýšlení zvolil grafický nástroj Adobe Photoshop. 

Tento nástroj je mezi designery velice populární a rozšířený. Vzhledem k tomu, že je tento program 

hojně používán v praxi, a to nejen u velkých firem, rozhodl jsem se své dovednosti v něm 

prohloubit v rámci bakalářského projektu. Je možné, že mi to pomůže při výběru zaměstnání. 

 

4.1.1 Adobe Photoshop 

Photoshop je grafický editor, který jsem 

použil k vytvoření tzv. template, tedy celého 

designu aplikace ISPOS včetně ikon a tlačítek. 

Mnou použitá verze programu je Adobe Photoshop 

10 CS3 s licencí pro studenty (pro nekomerční 

účely). 

První verze Photoshopu vyšla v rokce 1990 pro Mac OS a v současné době je k dispozici 

třináctá verze, jež je součástí balíčku Creative Suite 6 (CS6). Označení Creative Suite, používané u 

nových verzí, vyjadřuje fakt, že Photoshop je integrován do balíčku dalších grafických programů 

firmy Adobe, kam patří mimo jiné i Adobe ImageReady, Adobe Illustrator či Adobe InDesign.  

Adobe Photoshop je bezesporu jeden z nejlepších a nejpoužívanějších komerčních 

grafických nástrojů na světě. Pracují v něm nejen profesionálové, ale i laici. Tento nástroj je určen 

především pro práci s rastrovou grafikou. Photoshop však umí efektivně spolupracovat s dalšími 

grafickými nástroji z balíčku  Creative Suite, kde je pak možné pracovat s vektorovou případně i 

prostorovou grafikou. Tento nástroj je také určen pro návrh webové grafiky. 

 Program má výbornou správu barev, propracované řezací nástroje, tvorbu tvarů a výběrů 

pomocí vektorových křivek, vynikající retušovací a kreslící nástroje, také stínovací a světelné 

efekty a filtry, se kterými lze dosáhnout zajímavých výsledků. Nesmírně užitečnou dovedností je 

možnost pracovat na obrazu ve vrstvách. Každý nástroj, efekt nebo filtr má velice podrobné 

nastavení, jež umožňuje dosáhnout požadovaných výsledků. 

obrázek 4.1- prostředí Photoshopu 
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4.2 Požadovaná kritéria pro návrh grafiky 

Protože se jedná o informační a evidenční databázový systém, je důležité přizpůsobit návrh 

designu specifickým požadavkům. Grafický vzhled a rozměry templatu musí být především 

jednoduché a zároveň efektivní tak, aby nenarušovaly orientaci při pohybu ve formulářích. 

Samotný vzhled formulářů a tabulek je přizpůsoben okolní grafice. Návrh templatu respektuje 

požadavky zadavatele, tedy požadované výchozí barvy černou a červenou. Přitom nesmí být 

použity příliš kontrastní barvy – tedy především barvy světle pastelové. Aplikace má využívat 

celého okna webového prohlížeče. Do templatu je také zahrnut návrh jednotlivých grafických 

prvků, různá tlačítka, ikony a také logo aplikace.  

 

4.3 Návrh templatu 

Základní rozvržení templatu a předběžný vzhled jednotlivých bloků jsem si nejprve nakreslil 

jako skicu na papíře. Na základě té jsem pak začínal pracovat v grafickém programu. Při návrhu 

jsem mnohdy vytvořil více verzí či variant, ze kterých jsem pak vybral nejlépe vypadající. 

V následujících kapitolách popisuji jednotlivé části grafiky a nakonec představím celý template.  

 

4.3.1 Návrh hlavičky 

První část templatu, kterou budu popisovat, je záhlaví, někdy také nazývané „banner“. Jedná 

se o hlavní a nejdůležitější část, která dává aplikaci „tvář“. Vzhledem k tématu je nutné dodržet již 

zmiňovaná kritéria, tedy hlavně jednoduchost. Ještě než začnu kreslit, je důležité si rozvrhnout 

rozměry záhlaví. Zde musím brát v potaz, že šířka není pevná, protože je využito celého okna 

prohlížeče, které se mění podle šířky monitoru nebo podle uživatele. Výšku již zvolím podle mého 

uvážení a ta vyplyne během tvorby. Cílem je však navrhnout úzký estetický pruh. Do pozadí 

hlavičky jsem navrhl takový vzorek, který se může horizontálně nekonečně opakovat a tím je 

zajištěno, že při maximalizaci okna nebude grafika hlavičky ukončena. 

 

 

 

 

 

 
obrázek 4.2 – záhlaví templatu 
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Pro vytvoření loga ISPOS jsem využil dvou světlejších pastelových odstínů červené tak 

aby vyniklo na tmavším pozadí. Jednoduchý obdélníkový tvar podtrhuje střídmost a eleganci 

navrženého designu. Tyto dva odstíny barvy jsem použil i na další části templatu, jako jsou texty 

tlačítek a doplňkové linky. 

4.3.2 Návrh menu 

Další navrhovanou částí je horizontální a vertikální menu. Hlavní menu informačního 

systému je menu horizontální, které je zakomponováno do hlavičky. Toto řešení šetří místo pro 

práci s tabulkami a formuláři. Přesto je plocha tlačítek menu poměrně velká, což usnadňuje 

zaměření kurzorem myši. Výrazné symbolické ikony jednoznačně vypovídají o tom, kam bude 

uživatel po kliknutí na vybrané tlačítko přesměrován. Tlačítka mění svůj vzhled při najetí kurzoru a 

také po kliknutí na ně. To je reprezentováno na obrázku 4.3. Pozadí tlačítek je téměř transparentní a 

tím je docíleno, že je samotný vzhled tlačítka tvořen pozadím hlavičky. 

 

 

 

 

Obsah vertikálního menu se mění podle zvoleného formuláře, tabulky či jiného obsahu. Tyto 

položky jsou tvořeny pouze jednoduchým textem a decentní linkou oddělující jednotlivé položky 

v menu. Silnější linka uživateli napovídá, že se jedná o významnější odkaz. 

 

 

 

 

obrázek 4.3 – horizontální menu 

obrázek 4.4 – vertikální menu 
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4.3.3 Návrh ikon 

Další důležitou částí návrhu jsou ikony a jiné grafické symboly. Pro vytvoření symbolických 

tvarů ikon jsem použil vektorové křivky, které jsem pak převedl do rastrové grafiky, jak je 

naznačeno na obrázku 4.5. Každá ikona má charakteristickou barvu podle toho, co vyjadřuje. Je 

však opět brán zřetel na sytost barev tak, aby ladily s okolní grafikou. Obrázek 4.5 reprezentuje 

většinu ikon v systému. 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Návrh systémových tlačítek 

Pro návrh tlačítek jsem zvolil trochu méně flexibilní řešení -- oproti řešení pomocí 

kaskádových stylů, tedy že vzhled tlačítka včetně textu je tvořen jedním obrázkem. Pokud bude 

v budoucnu třeba změnit text nějakého tlačítka, pak bude nutné znovu takové tlačítko upravit 

pomocí grafického nástroje. Výhodou tohoto řešení je možnost vytvořit jakýkoliv design a tvar 

tlačítka. Všechna níže zobrazená tlačítka po najetí kurzoru nebo po kliknutí na ně mění svůj vzhled. 

Na obrázku 4.6 je vidět návrh většiny tlačítek použitých v informačním systému. Řada tlačítek 

označených na obrázku písmenem ‚a’ jsou tlačítka v základním vzhledu, pro ‚b‘ je vzhled po najetí 

ukazatele myši a ‚c‘ je vzhled po kliknutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 4.5 – ikony horizontálního menu (nahoře), ikony dialogových zpráv (dole) 

obrázek 4.6 – tlačítka systému 
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4.3.5 Použitá paleta barev 

Jak už bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, barvy ze kterých jsem měl vycházet je černá a 

červená. Není však možné tuto kombinaci barev použít v jejich plné sytosti neboť jsou to barvy 

velice výrazné až agresivní. Proto je pro celý systém použita paleta pastelových barev s výjimkou 

některých částí textu, které mají na sebe upozornit. Aby nebyla barevnost jednotvárná je do palety 

zahrnuta doplňková barva, a to barva pastelově modrá. V systému lze najít další barvy, které jsou 

však velice málo syté a nenarušují tak celkový vzhled. Tyto barvy jsem použil na rozevírací okna, 

která se vyskytují v různých kategoriích, a touto drobnou barevnou odlišností pomáhám uživateli 

k lepší orientaci v systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Představení celého templatu 

 

obrázek 4.7 – paleta barev 

obrázek 4.8 – design celého systému 
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Zde je již zobrazený celý template včetně ukázky grafického zpracování rozevíracích oken a 

dialogové zprávy. Na první pohled je vidět zřetelná jednoduchost designu a využití výše 

popisovaných barev, které jsou v kontrastu s šedou a bílou. Prvky využívají převážně jednolité 

barvy občas doplněné lehkým gradientem a linkou zdůrazňující jednotlivé bloky. Rozměry 

templatu preferují maximální prostor pro rozsáhlý obsah formulářů. Celkový design má charakter 

zdůrazňující obsah a navigaci v informačním systému.  

 

4.4 Začlenění do programu 

4.4.1 Rozřez templatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotový návrh grafiky je nyní potřeba rozdělit na požadované části, správně je uložit do 

souborů a umístit, respektive zobrazit v připravených elementech programu. K rozřezu templatu 

jsem opět využil Photoshop, který disponuje nástrojem pro rozřez obrazu na části. Soubory jsou 

předem pojmenovány a nastaveny pro uložení ve formátu PNG. Tento formát je navržen pro přenos 

rastrové grafiky sítí, podporuje 24 bitovou hloubku a využívá účinný algoritmus pro kompresi. 

Výsledná velikost souboru je malá a kvalita obrázku výborná. Navíc obsahuje osmibitovou 

průhlednost (tzv. alfa kanál). Rozřez grafiky na požadované bloky je znázorněn na obrázku 4.9 

přerušovanou čarou.  

 

 

 

 

obrázek 4.9 – ukázka rozřezu templatu 
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4.4.2 Umístění do aplikace 

 

 

 

 

 

 

 

V následujícím kroku je třeba připravené soubory s ústřižky templatu opět poskládat. Nyní 

však bude grafika implementována v programu a bude se přizpůsobovat povelům zdrojového kódu.  

Každý ústřižek bude zobrazen ve vlastním blokovém elementu. Element je možné si 

představit jako pomyslný kontejner, který vytváří z obsahu dokumentu samostatnou část. Pro 

vymezení požadovaného prostoru jsou použity párové značky <DIV> jazyka HTML. Tyto značky 

umožňují začlenit stylopis, pomocí kterého se nastaví konkrétnímu bloku požadované vlastnosti. 

K zápisu vlastností pak slouží tzv. kaskádové styly neboli CSS. Mezi programátory je již zažitý 

výraz: „rozvržení (stylování) dokumentu pomocí DIVů“. Těmto DIV je možné nastavit konkrétní 

pozici v dokumentu, velikost, odsazení vnějšího či vnitřního okraje, barvu pozadí a spoustu dalších 

užitečných vlastností. Struktura rozvržení aplikace pomocí DIV bez vložené grafiky je 

demonstrováno na obrázku 4.10. 

U některých částí aplikace je koncepce DIV značně složitější, jak je vidět z obrázku. To však 

zaručuje správnou funkčnost a zobrazování grafiky. 

  

obrázek 4.10 – ukázka rozvržení bloků  
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5 Závěr 

Psaním těchto slov uzavírám svoji bakalářskou práci a zároveň vzpomínám na první 

okamžiky seznámení se se zadáním a první konzultace projektu, kdy jsem odhaloval náročnost 

zadání, a množství požadavků, které jsem musel dodržet při implementaci. Jsem rád, že se mi 

povedlo najít projekt mého zaměření a především projekt praktický, kde jsem mohl uplatnil mnohé 

znalosti nabyté během studia, mnohé z nich výrazně rozšířit, a v rámci požadavků projektu se také 

naučit nové technologie a postupy. Za velký přínos považuji porozumění Zend Frameworku. Již 

dříve jsem pracoval na vlastních malých projektech v objektově orientovaném PHP jazyce, avšak 

bez použití jakéhokoliv frameworku. Škoda, že až nyní jsem objevil jejich nezměrné výhody a sílu. 

Věřím, že znalost této technologie, ale i další získané dovednosti, mi zvýší možnosti budoucího 

uplatnění. 

Kompletní návrh informačního systému ISPOS je poněkud rozsáhlý a vzhledem 

k časovému mantinelu bylo zadání pro bakalářskou práci zadavatelem vymezeno na nejdůležitější 

část projektu a to evidenci klientů, služeb, tarifů, zařízení a párování plateb klientů. To lze 

považovat za první etapu vývoje. Rád bych zde nastínil další etapu vývoje, která bude zahrnovat 

vypracování fakturačního systému, přístup klientů k vlastním údajům a evidence zaměstnanců ve 

firmě. V plánu je také automatické sestavení skutečné topologie sítě v podobě vizuálního diagramu 

nebo zisk údajů přímo z hardwaru konkrétního zařízení. Aplikace tedy bude nadále rozvíjená o 

další evidenční oblasti a funkce, které usnadní firmě MaxLINK WiFi její podnikání. 

I přes počáteční obavy a i občasné nesnáze při vývoji mě návrh, ale hlavně implementace 

projektu velmi bavila a jsem rád, že v ní mohu nadále pokračovat. Naopak popis implementace a 

analýzy databázových funkcí už tak zábavná nebyla. 

Doufám, že se mi body mého zadání bakalářské práce podařilo splnit podle představ 

vedoucího a projekt s názvem ISPOS bude nadále úspěšně rozvíjen a po dlouhou dobu plnit svoji 

funkci a účel, pro kterou byl vytvořen. 

 

Internetová adresa Informačního systému ISPOS je: http://ispos.cz 
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Příloha A: Datový Slovník 

access_point 
Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_access_point INT     

id_router INT     

id_pasmo INT     

id_sifrovani INT     

id_mode INT     

ssid VARCHAR(32)   SSID (Service Set Identifier) je jedinečný identifikátor 
každé bezdrátové (WiFi) počítačové sítě, skládá se z 

řetězce ASCII znaků dlouhého maximálně 32 znaků 

mac VARCHAR(17)   MAC adresa koncového zařízení, formát: šest dvojic hexa 
čísel prokladané dvojtečkou, (př.: 12:34:56:78:90:AB) 

uhel SMALLINT     

heslo VARCHAR(128)   heslo, povolené je používat jakékoliv znaky z ASCII 

tabulky, case sensitive 

popis BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   

adresa 

adresa jako entita může být přidělena různým entitám (klient, fakt._udaje, internet, voip, hosting), jedna adresa muže být přidělena vice entitám 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_adresa INT     

ulice VARCHAR(50)     

cislo_orientacni SMALLINT     

cislo_popisne VARCHAR(5)   datový typ varchar pro případ že číslo popisné obsahuje i 

písmeno (př.: 17a) 

mesto VARCHAR(40)     

psc VARCHAR(5)     

patro SMALLINT   pro sklepení = záporné hodnoty, přízemí = nula, patro = 

kladná čísla 

cislo_bytu VARCHAR(8)   číslo bytu je typu varchar, byty mohou být označovány i 
písmeny (př.: 12a, 12b, 12c) 

link_google_map VARCHAR(255)     

fakturacni_obdobi 
Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_fakturacni_obdobi INT     

nazev VARCHAR(50)   př.: 14-dní, měsíc, čtvrt-rok, půl-rok, ... 

popis BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   

fakturacni_udaje 
stěžejní udaje potřebné pro sestavení faktury 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_fakturacni_udaje INT     

id_adresa INT     

cislo_klienta INT     

id_zpusob_uhrady INT     

ico VARCHAR(8)   velikost striktně 8 čísel (př.: 12345678) 

dic VARCHAR(12)   velikost 10 znaků (práv. osoba) a 12 znaků (fyz. osoba), 
(př.: CZ+IČO resp. CZ+rodné č.) 

bank_ucet VARCHAR(22)   formát: 123456 - 1234567890 / 1234 (předčíslí - 

desetimístné číslo účtu / kód banky) 

iban VARCHAR(34)   mezinárodní číslo bankovního účtu, pro ČR max. 24 

znaků, př.: (CZ65 0800 0000 1920 0014 1236) 

splatnost_faktury TINYINT 0 počet dní pro splatnost faktury, (př.: 12) 



 

  

 

IV 

 

faktury_postou TINYINT(1) false označení, že se má faktura posílat poštou 

faktury_emailem TINYINT(1) false označení, že se má faktura posílat emailem 

odlisna_adresa TINYINT(1) false hodnota: 'true' = odlišná adresa oproti adresy klienta, false 

= adresa je stejná jako adresa klienta 

jmeno VARCHAR(20)    

prijmeni VARCHAR(30)     

nazev_firmy VARCHAR(80)     

ftp_server 
jedna ze služeb providera (typu hosting), kterou si může klient vybrat, jeden klient může mít více služeb (ftp_server) 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_ftp_server INT     

cislo_klienta INT     

id_fakturacni_obdobi INT     

id_tarif_ftp_server INT     

nazev_sluzby VARCHAR(50) 'ftp_server' pojmenování zvolené služby, aplikační vrstva 
automaticky předvyplní hodnotu (př.: FTP server 01), 

uživatel (provider) může hodnotu upravit 

pripojen_od DATE   datum kdy byla klientovi připojena tato služba ??? - 

timestamp 

fakturovat_od DATE   datum započetí fakturace, protože datum připojení nemusí 

být vždy shodné se započetím fakturace (př.: první měsíc 

od připojení mám zdarma) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců pro které se klient 
uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 

bode vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

kapacita_hdd FLOAT(9,3)   kapacita harddisku, která je přidělena klientovi, uvádí se v 
jednotkách GB, formát: 123 456,123 

cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 

456,12 

ip_verejne VARCHAR(21)   veřejná IP adresa, formát: čtyři dec. trojčíslí prokládané 

tečkou, plus port s max. pěticif. číslem (př.: 
192.168.000.001:65535 resp. 192.168.0.1:55633), 

požadavek: v app. vrstvě předvyplnit port (80) 

ip_lokalni VARCHAR(21)   lokální IP adresa, formát: čtyři dec. trojčíslí prokládané 
tečkou, plus port s max. pěticif. číslem (př.: 

192.168.000.001:65535 resp. 192.168.0.1:55633) 

domain_name VARCHAR(255)   doménové jméno, maximální délka 255 znaků, povolené 

znaky a-z, 0-9, '-', v aplikační vrstvě není zatím povinnost 
kontrolovat 

login VARCHAR(128)   přihlašovací jméno (tedy login) k teto službě, povolené je 

používat jakékoliv znaky z ASCII tabulky, case sensitive 

heslo VARCHAR(128)   heslo k této službě, povolené je používat jakékoliv znaky 
z ASCII tabulky, case sensitive 

poznamka BLOB     

verejna_slozka VARCHAR(255)   hodnotou je URL do ftp složky, která není chráněná 

heslem 

vyrazen TINYINT(1) false   

hw_konc_uziv_internet 
Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_hw_konc_uziv_internet INT     

nazev VARCHAR(50)   př.: klient, router, ... 

popis BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   

hw_konc_uziv_voip 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_hw_konc_uziv_voip INT     

nazev VARCHAR(50)   př.: klient, router, ... 

popis BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   



 

  

 

V 

 

internet 
jedna ze služeb providera, kterou si může klient vybrat, jeden klient může mít více služeb (internet) 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_internet INT     

cislo_klienta INT     

id_router INT     

id_access_point INT     

id_adresa INT     

id_fakturacni_obdobi INT     

id_typ_uzivatele INT     

id_lokalita INT     

id_hw_konc_uziv_internet INT     

id_tarif_internet INT     

nazev_sluzby VARCHAR(50) 'internet' pojmenování zvolené služby, aplikační vrstva 

automaticky předvyplní hodnotu (př.: Internet 01), 
uživatel (provider) může hodnotu upravit (př.: Internet 

Štěrkovna Olomouc) 

pripojen_od DATE   datum kdy byla klientovi připojena tato služba PPP - 
timestamp 

fakturovat_od DATE   datum započetí fakturace, protože datum připojení nemusí 

být vždy shodné se započetím fakturace (př.: první měsíc 

od připojení mám zdarma) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců pro které se klient 

uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 

bode vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

mac_konc_zarizeni VARCHAR(17)   MAC adresa koncového zařízení, formát: šest dvojic hexa 
čísel prokládané dvojtečkou, (př.: 12:34:56:78:90:AB) 

ip_konc_zarizeni VARCHAR(21)   IP adresa koncového zařízení, formát: čtyři dec. trojčíslí 

prokládané tečkou, plus port s max. pěticif. číslem (př.: 
192.168.000.001:65535 resp. 192.168.0.1:65535) 

ip_verejne VARCHAR(27)   veřejná IP adresa, formát: čtyři dec. trojičíslí prokládané 

tečkou, plus rozsah portů s max. pěticif. číslem (př.: 

192.168.000.001:00000-65535 resp. 192.168.0.1:0-
65535) 

download FLOAT(6,3)   rychlost "downloadu", uváděno v jednotce Mbit/s, format: 

123,123 

upload FLOAT(6,3)   rychlost "uploadu", uváděno v jednotce Mbit/s, format: 
123,123 

cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 

456,12 

poznamka BLOB     

poznamka_smlouvy BLOB   poznámka pro smlouvu 

typ_spojeni TINYINT(1)   př.: FD = Full-Duplex, HD = Half-Duplex 

agregace VARCHAR(8)   př.: 1:1, 1:4, 1:10, ... 

login VARCHAR(128)   přístupové jméno (tedy login), povolené je používat 

jakékoliv znaky z ASCII tabulky, case sensitive 

heslo VARCHAR(128)   přístupové heslo, povolené je používat jakékoliv znaky z 

ASCII tabulky, case sensitive 

odlisna_adresa TINYINT(1) false hodnota: 'true' = odlišná adresa oproti adresy klienta, false 

= adresa je stejná jako adresa klienta 

vyrazen TINYINT(1) false   

klient 
Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

cislo_klienta INT   PK není klasický "id_" atribut jako u jiných entit, UID 

bude generováno aplikační vrstvou případně pozměněno 
uživatelem (providerem), formát: ....|.|... => rok zarážení | 

spec. význam | pořadí zařazení v daném roce (př.: 

20121003) 

id_adresa INT     

id_stav INT     

jmeno VARCHAR(20)     

prijmeni VARCHAR(30)     



 

  

 

VI 

 

email VARCHAR(80)     

telefon VARCHAR(20)     

mobil VARCHAR(20)     

fax VARCHAR(20)     

datum_zarazeni DATE   Def. hodnota timestemp 

pravni_forma TINYINT(1) false atribut může nabývat pouze dvou hodnot: false = fyzická 

osoba / true = právnická osoba 

smlouva_potvrzena TINYINT(1) false false = uživatel smlouvu doposud nestvrdil podpisem / 
true = smlouva podepsána 

pocet_sluzeb TINYINT 0 je počet služeb, které klient využívá, poznámka.: hodnota 

je vždy při modifikaci vypočítána a uložena do tohoto 

atributu, aby nemusel probíhat výpočet při každém 
zobrazení záznamu 

celk_pohledavky FLOAT(9,2)     

bilance FLOAT(8,2)     

vyrazen TINYINT(1)         false   

kontaktni_osoby 
entita připojena ke klientovi, kromě kontaktu na samotného klienta, mohou být přidány další kontaktní osoby obvzláště jedná-li se o právnickou osobu 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_kontaktni_osoby INT     

cislo_klienta INT     

jmeno VARCHAR(20)     

prijmeni VARCHAR(30)     

funkce VARCHAR(50)   př.: účetní, viceprezident, ... 

email VARCHAR(80)     

telefon VARCHAR(20)     

poznamka BLOB   krátká poznámka (255 znaků) 

lokalita 

pomocí této entity je možné třídit služby a routery podle lokality, vytváří celkový územní přehled 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_lokalita INT     

mesto VARCHAR(40)   př.: ostrava, olomouc 

cast_obce VARCHAR(50)   př.: svinov, poruba, ... 

popis BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   

mode 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_mode INT     

nazev VARCHAR(45)   pr.: ap, bridge, station, wds, .. 

vyrazen TINYINT(1) false   

opravy 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_opravy INT     

id_personal INT     

cislo_klienta INT     

cas DATETIME     

doba FLOAT(4,2)   doba servisního zásahu v hodinách, formát: xx.xx, pr.: 2,5 

(h) 

popis BLOB     
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pasmo 

        Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_pasmo INT     

velikost FLOAT(3,1)   velikost frekvence pásma v jednotce GHz, př.: 2.4 GHz 

vyrazen TINYINT(1) false   

personal 
tato entita je oknem do dalsi rozsahle casti databaze 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_personal INT     

id_role INT     

jmeno VARCHAR(20)     

prijmeni VARCHAR(30)     

funkce VARCHAR(50)   pozice zaměstnance ve firme 

login VARCHAR(128)     

heslo VARCHAR(128)     

popis BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   

platba 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_platba INT         

cislo_klienta INT     

datum_zaplaceni DATE   je datum, (to je získáno při automatické kontrole výpisu z 

účtu) 

zaplacena_castka FLOAT(8,2)   je částka, kterou uživatel odeslal na účet, (získáno při 

automatické kontrole výpisu z účtu) 

zprava_pro_prijemce BLOB   je vzkazem od platícího klienta, (získáno při automatické 

kontrole výpisu z účtu) 

role 

specifikace práv vymezující (opravńujicí) pohyb v ispos 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_role INT        

role VARCHAR(30)           pojmenování role, tyto jména jsou v registrovány 
v aplikační vrstvě 

popis BLOB               

router 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_router INT     

id_fk_router INT     

id_vyrobce_routeru INT     

id_lokalita INT     

nazev_routeru VARCHAR(50) 'router' pojmenování routeru, aplikační vrstva automaticky 

předvyplní hodnotu (př.: router01), uživatel (provider) 
může hodnotu upravit (př.: rourter Olomoucka 5) 

ip_routeru VARCHAR(27)   IP adresa routeru, formát: čtyři dec. trojčíslí prokládané 

tečkou, plus rozsah portů s max. pěticif. číslem (př.: 

192.168.000.001:00000-65535 resp. 192.168.0.1:0-
65535) 

ip_site BLOB   je seznam adres psaných za sebou (možnost oddělit 

znakem zřádkováním '\n') 

mac VARCHAR(17)     

aktiv_router TINYINT(1) false aktivní router = true/false 

ssh_login VARCHAR(128)   ssh: jméno (tedy login), povolené je používat jakékoliv 

znaky z ASCII tabulky, case sensitive 

ssh_heslo VARCHAR(128)   ssh: heslo, povolené je používat jakékoliv znaky z ASCII 
tabulky, case sensitive 
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ssh_port VARCHAR(5)   ssh port, formát: 12345, pr.: 56148 

wbox_login VARCHAR(128)   win-box: jméno (tedy login), povolené je používat 
jakékoliv znaky z ASCII tabulky, case sensitive 

wbox_heslo VARCHAR(128)   win-box: heslo, povolené je používat jakékoliv znaky z 

ASCII tabulky, case sensitive 

wbox_port VARCHAR(5)   ssh port, formát: 12345, př.: 56148 

popis BLOB     

extra_firewall BLOB   hodnotou je text popisující extra-firewall 

link_google_map VARCHAR(255)   světové souřadnice, formát: 49°57'20.456''N, 

16°57'58.789''E 

vyrazen TINYINT(1) false   

sifrovani 
Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_sifrovani INT     

nazev VARCHAR(45)   pr.: wep 64 

vyrazen TINYINT(1) false   

stav 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_stav INT     

nazev VARCHAR(50)   př.: korektní, neplatič, zakázán,… 

popis BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   

tarif_ftp_server 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_tarif_ftp_server INT     

nazev_tarifu VARCHAR(50)   název charakterizující tarif, (např.: profi internet) 

zkratka VARCHAR(20)   zkratka vycházející nejlépe z nazvu tarifu, (př.: PROFI) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců, pro které se klient 

uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 
bode, vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

kapacita_hdd FLOAT(9,3)   kapacita harddisku, která je přidělena klientovi, uvádí se v 

jednotkách GB, formát: 123 456,123 

cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 
456,12 

popis BLOB     

globalni TINYINT(1) false hodnota true určuje, že tarif patří do globálního tarifu, a 

nebude se zobrazovat v seznamu běžných tarifů 

datum_vytvoreni BLOB   datum vytvoření tarifu, hodnota je doplněna pouze při 
vytvoření tarifu 

vyrazen TINYINT(1) false   

tarif_internet 
Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_tarif_internet INT     

id_typ_uzivatele INT     

nazev_tarifu VARCHAR(50)   název charakterizující tarif, (např.: profi internet) 

zkratka VARCHAR(20)   zkratka vycházející nejlépe z nazvu tarifu, (př.: PROFI) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců, pro které se klient 

uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 
bode, vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

download FLOAT(6,3)   rychlost "downloadu", uváděno v jednotce Mbit/s, format: 

123,123 

upload FLOAT(6,3)   rychlost "uploadu", uváděno v jednotce Mbit/s, formát: 
123,123 

agregace VARCHAR(8)     

typ_spojeni TINYINT(1) false př.: FD = Full-Duplex, HD = Half-Duplex 

cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 456,12 
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popis BLOB     

globalni TINYINT(1) false hodnota true určuje, že tarif patří do globálního tarifu, a 
nebude se zobrazovat v seznamu běžných tarifů 

datum_vytvoreni DATE   datum vytvoření tarifu, hodnota je doplněna pouze při 

vytvoření tarifu 

vyrazen TINYINT(1) false   

tarif_virtual_server 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_tarif_virtual_server INT     

nazev_tarifu VARCHAR(50)   název charakterizující tarif, (např.: profi internet) 

zkratka VARCHAR(20)   zkratka vycházející nejlépe z nazvu tarifu, (př.: PROFI) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců, pro které se klient 
uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 

bode vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

kapacita_ram FLOAT(6,3)   kapacita ram paměti, která je přidělena klientovi, uvádí se 
v jednotkách GB, format: 123,123 

kapacita_hdd FLOAT(9,3)   kapacita harddisku, která je přidělena klientovi, uvádí se v 

jednotkách GB, formát: 123 456,123 

download FLOAT(6,3)   rychlost "downloadu", uváděno v jednotce Mbit/s, formát: 

123,123 

upload FLOAT(6,3)   rychlost "uploadu", uváděno v jednotce Mbit/s, formát: 
123,123 

cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 

456,12 

popis BLOB     

globalni TINYINT(1) false hodnota true určuje, že tarif patří do globálního tarifu, a 
nebude se zobrazovat v seznamu běžných tarifů 

datum_vytvoreni DATE   datum vytvoření tarifu, hodnota je doplněna pouze při 

vytvoření tarifu 

vyrazen TINYINT(1) false   

tarif_voip 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_tarif_voip INT     

nazev_tarifu VARCHAR(50)   název charakterizující tarif, (např.: profi internet) 

zkratka VARCHAR(20)   zkratka vycházející nejlépe z nazvu tarifu, (př.: PROFI) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců, pro které se klient 
uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 

bode, vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 
456,12 

popis BLOB     

globalni TINYINT(1) false hodnota true určuje, že tarif patří do globálního tarifu, a 

nebude se zobrazovat v seznamu běžných tarifů 

datum_vytvoreni DATE   datum vytvoření tarifu, hodnota je doplněna pouze při 
vytvoření tarifu 

vyrazen TINYINT(1) false   

tarif_web_hosting 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_tarif_web_hosting INT     

nazev_tarifu VARCHAR(50)   název charakterizující tarif, (např.: profi internet) 

zkratka VARCHAR(20)   zkratka vycházející nejlépe z nazvu tarifu, (př.: PROFI) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců, pro které se klient 

uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 

bode, vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

kapacita_hdd FLOAT(9,3)   kapacita harddisku, která je přidělena klientovi, uvádí se v 

jednotkách GB, formát: 123 456,123 

mysql TINYINT(1) false   

apache TINYINT(1) false   

php TINYINT(1) false   
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cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 

456,12 

popis BLOB     

globalni TINYINT(1) false hodnota true určuje, že tarif patří do globálního tarifu, a 

nebude se zobrazovat v seznamu běžných tarifů 

datum_vytvoreni DATE   datum vytvoření tarifu, hodnota je doplněna pouze při 
vytvoření tarifu 

vyrazen TINYINT(1) false   

typ_uzivatele 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_typ_uzivatele INT     

nazev VARCHAR(50)   př.: lan, optika, wifi, ... 

popis BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   

virtual_server 

jedna ze služeb providera (typu hosting), kterou si může klient vybrat, jeden klient může mít více služeb (virtual_server) 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_virtual_server INT     

cislo_klienta INT     

id_fakturacni_obdobi INT     

id_tarif_virtual_server INT     

nazev_sluzby VARCHAR(50) 'virtual_server' pojmenování zvolené služby, aplikační vrstva 

automaticky předvyplněné hodnotu (př.: Virtual server 
01), uživatel (provider) může hodnotu upravit (př.: 

Virtual Server Dobrá Firma) 

pripojen_od DATE   datum kdy byla klientovi připojena tato služba PPP - 
timestamp 

fakturovat_od DATE   datum započetí fakturace, protože datum připojení nemusí 

být vždy shodné se započetím fakturace (př.: první měsíc 

od připojení mám zdarma) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců, pro které se klient 

uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 

bode, vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

kapacita_ram FLOAT(6,3)   kapacita ram paměti, která je přidělena klientovi, uvádí se 
v jednotkách GB, formát: 123,123 

kapacita_hdd FLOAT(9,3)   kapacita harddisku, která je přidělena klientovi, uvádí se v 

jednotkách GB, formát: 123 456,123 

download FLOAT(6,3)   rychlost "downloadu", uváděno v jednotce Mbit/s, formát: 

123,123 

upload FLOAT(6,3)   rychlost "uploadu", uváděno v jednotce Mbit/s, formát: 

123,123 

cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 

456,12 

ip_verejne VARCHAR(21)   veřejná IP adresa, formát: čtyři dec. trojčíslí prokládané 

tečkou, plus port s max. pěticif. číslem (př.: 

192.168.000.001:65535 resp. 192.168.0.1:55633) 

ip_lokalni VARCHAR(21)   lokální IP adresa, formát: čtyři dec. trojčíslí prokládané 
tečkou, plus port s max. pěticif. číslem (př.: 

192.168.000.001:65535 resp. 192.168.0.1:55633) 

domain_name VARCHAR(255)   doménové jméno, maximální délka 255 znaků, povolené 
znaky a-z, 0-9, '-', v aplikační vrstvě není zatím povinnost 

kontrolovat 

login VARCHAR(128)   přihlašovací jméno (tedy login) k teto službě, povolené je 
používat jakékoliv znaky z ASCII tabulky, case sensitive 

heslo VARCHAR(128)   heslo k této službě, povolené je používat jakékoliv znaky 

z ASCII tabulky, case sensitive 

poznamka BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   
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voip 

jedna ze služeb providera, kterou si může klient vybrat, jeden klient může mít více služeb (voip) 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_voip INT     

cislo_klienta INT     

id_adresa INT     

id_fakturacni_obdobi INT     

id_lokalita INT     

id_hw_konc_uziv_voip INT     

id_tarif_voip INT     

nazev_sluzby VARCHAR(50) 'voip' pojmenování zvolené služby, aplikační vrstva 

automaticky předvyplní hodnotu (př.: VoIP 01), uživatel 
(provider) může hodnotu upravit (př.: VoIP prior 

Olomouc) 

pripojen_od DATE   datum kdy byla klientovi připojena tato služba PPP - 

timestamp 

fakturovat_od DATE   datum započetí fakturace, protože datum připojení nemusí 

být vždy shodné se započetím fakturace (př.: první měsíc 

od připojení mám zdarma) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců, pro které se klient 
uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 

bode, vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

tel_cislo VARCHAR(20)   pozor není kontaktní údaj, ale telefonní číslo služby VoIP 

mac_adresa VARCHAR(17)   MAC adresa zařízení, formát: šest dvojic hexa čísel 
prokládané dvojtečkou, (př.: 12:34:56:78:90:AB) 

ip_telefonu VARCHAR(21)   IP adresa telefonu, formát: čtyři dec. trojčíslí prokládané 

tečkou, plus port s max. pěticif. číslem (př.: 

192.168.000.001:65535 resp. 192.168.0.1:55633) 

cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 

456,12 

poznamka BLOB     

zarizeni VARCHAR(40)     

login VARCHAR(128)     

heslo VARCHAR(128)     

odlisna_adresa TINYINT(1) false hodnota: 'true' = odlišná adresa oproti adresy klienta, false 
= adresa je stejná jako adresa klienta 

vyrazen TINYINT(1) false   

vybrany_global_tarif 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

cislo_klienta INT     

id_global_tarif INT     

vyrobce_routeru 

        Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_vyrobce_routeru INT     

jmeno VARCHAR(30)   jméno výrobce routeru 

model VARCHAR(35)   konkrétně model routeru 

vyrazen TINYINT(1) false   

web_hosting 

jedna ze služeb providera (typu hosting), kterou si může klient vybrat, jeden klient může mít více služeb (web_hosting) 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_web_hosting INT     

cislo_klienta INT     

id_fakturacni_obdobi INT     

id_tarif_web_hosting INT     

pripojen_od DATE   datum kdy byla klientovi připojena tato služba ??? - 

timestamp 
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nazev_sluzby VARCHAR(50) 'web_hosting' pojmenování zvolené služby, aplikační vrstva 

automaticky předvyplní hodnotu (př.: WEB hosting 01), 

uživatel (provider) může hodnotu upravit (př.: WEB 

hosting Dobrá Firma) 

fakturovat_od DATE   datum započetí fakturace, protože datum připojení nemusí 

být vždy shodné se započetím fakturace (př.: první měsíc 

od připojení mám zdarma) 

min_doba_uvazku TINYINT   hodnota je doba, tedy počet měsíců, pro které se klient 
uvázal odebírat tuto službu, poznámka: v aplikační vrstvě 

bode, vypočítáno datum, do kterého úvazek trvá 

kapacita_hdd FLOAT(9,3)   kapacita harddisku, která je přidělena klientovi, uvádí se v 
jednotkách GB, formát: 123 456,123 

mysql TINYINT(1) false   

apache TINYINT(1) false   

php TINYINT(1) false   

cena FLOAT(8,2)   cena za danou službu (s DPH), měna KČ, formát: 123 

456,12 

ip_verejne VARCHAR(21)   veřejná IP adresa, formát: čtyři dec. trojčíslí prokládané 
tečkou, plus port s max. pěticif. číslem (př.: 

192.168.000.001:65535 resp. 192.168.0.1:55633), 

požadavek: v app. vrstvě předvyplnit port (80) 

ip_lokalni VARCHAR(21)   lokální IP adresa, formát: čtyři dec. trojčíslí prokládané 

tečkou, plus port s max. pěticif. číslem (př.: 

192.168.000.001:65535 resp. 192.168.0.1:55633) 

domain_name VARCHAR(255)   doménové jméno, maximální délka 255 znaků, povolené 
znaky a-z, 0-9, '-', v aplikační vrstvě není zatím povinnost 

kontrolovat 

login VARCHAR(128)   přihlašovací jméno (tedy login) k této službě, povolené je 
používat jakékoliv znaky z ASCII tabulky, case sensitive 

heslo VARCHAR(128)   heslo k této službě, povolené je používat jakékoliv znaky 

z ASCII tabulky, case sensitive 

poznamka BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   

zpusob_uhrady 

Název sloupce Datový typ PK NN BI UN AI Def. hodnota Popis 

id_zpusob_uhrady INT     

nazev VARCHAR(50)   př.: bankovním převodem, složenka, ... 

popis BLOB     

vyrazen TINYINT(1) false   

 

legenda:  

PK – Primary Key: jednoznačný identifikátor záznamů v databázové tabulce. 

NN – Not Null: údaj v záznamu musí být vždy uveden. 

BI – Binary: rozlišování malých a velkých písmen. 

UN – Unsigned: číslo je pouze kladné. 

AI – Auto Increment: při uložení záznamu je hodnota automaticky navýšena. 

Def. Hodnota – Defaultní hodnota: pokud uživatel hodnotu nezadá, je vložena tato defaultní hodnota. 


