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Abstrakt 

Táto diplomová práca popisuje vlastnosti nerelačných databáz, ich výhody a nevýhody oproti 

tradičným relačným databázam. Konkrétnejšie sa zameriava na dokumentovo orientovaný nerelačný 

databázový systém MongoDB. Práca taktiež oboznamuje čitateľa o vlastnostiach, štandardoch 

a existujúcimi riešeniami elektronických obchodov súčasnosti. Jedným z hlavných cieľov diplomovej 

práce je navrhnutie riešenia elektronického obchodu využívajúceho framework Ruby on Rails spolu 

s databázovým systémom MongoDB a vytvorenie ukážkovej implementácie.  
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Abstract 

This master thesis describes features of non-relational databases, their advantages and 

disadvantages compare to traditional relational databases. It focuses specifically at document oriented 

non-relational database system MongoDB. Thesis also informs reader about current features, standards 

and existing solutions of electronic shops. One of the main goals of master thesis is to design               

e-commerce solution using Ruby on Rails framework with MongoDB database system and create 

sample implementation. 
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1 Úvod 

Rozvoj obchodu nastal už v dávnych časoch antických ríš. Spočiatku si ľudia vymieňali rôzne 

druhy tovarov, ktorých mali dostatok. Napríklad mäsiar vymenil kilo mäsa za štyri bochníky chleba s 

pekárom a podobne. Následne prišla revolúcia v podobe peňazí, ktorá sa postarala o ešte väčší 

rozmach obchodovania, kedy už neobchodovali iba ľudia v jednom meste medzi sebou, ale 

obchodovalo sa celosvetovo. V priebehu storočí sa obchodníci samozrejme snažili držať krok s dobou, 

aby si udržali svojich zákazníkov.  

V dnešnej dobe Internetu je teda pochopiteľné vidieť veľkých počet elektronických obchodov, 

pretože obchodníci sa opäť prispôsobujú dobe a inovujú svoje spôsoby predaja tovaru. Tovar v 

elektronických obchodoch býva častokrát lačnejší a nákup uskutočníte v pohodlí domova bez nejakého 

zdĺhavého cestovania. Preto elektronickým obchodom dáva veľa ľudí prednosť pred kamennými 

predajňami. 

Keď sa na túto problematiku pozrieme z pohľadu vývojárov softwaru zistíme, že aj oni 

zdokonaľujú svoje aplikácie, aby išli s dobou a využívali rôzne výhody celosvetovo prepojeného sveta 

pomocou Internetu. Príkladom môže byť napríklad vývoj mobilných aplikácií rôznych internetových 

obchodov alebo aukčných domov akými sú napríklad Ebay, Amazon alebo Alza. 

Ďalšou oblasťou vývoja internetových obchodov, ktorú vývojári neustále zdokonaľujú je 

taktiež spôsob uchovania dát v týchto internetových obchodoch. Či už ide o jednotlivé produkty, ich 

kategórie, ale taktiež aj o vygenerované faktúry, čísla kreditných kariet, osobných údajov a podobne. 

Táto diplomová práca sa bude zaoberať práve touto problematikou, konkrétne o využití nerelačného 

databázového systému MongoDB a vytvorenia frameworku, ktorý by sa mohol používať v budúcnosti 

na tvorbu internetových obchodov. 

Moja teoretická časť diplomovej práce sa skladá z dvoch častí. Prvá časť oboznamuje čitateľa 

so súčasnými trendami v oblasti nerelačných databáz, poukazuje na rozdiely oproti relačným 

databázam a prezentuje kľúčové vlastnosti nerelačných databáz. Ďalej popisuje trendy a riešenia 

týkajúce sa elektronických obchodov. Tieto kapitoly popisujú jednotlivé e-commerce riešenia, ich 

klady verzus zápory, na akej platforme fungujú a prípady vhodného použitia. Napokon tu nájdeme 

kapitolu venovanú bezpečnosti elektronických obchodov. Druhá časť popisuje mnou navrhnuté vlastné 

riešenie. V tejto časti je vysvetlené prečo som sa rozhodol vytvoriť takéto riešenie, aká platforma bola 

použitá a ciele, ktoré chcem týmto riešením dosiahnuť. Taktiež sú tu popísané jednotlivé návrhové 

riešenia a vzory, ktoré boli použité pri vývoji tohto frameworku, architektúra frameworku 

a porovnanie voči súčasným e-commerce riešeniam využívajúcich relačné databázy. Praktickú časť 
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diplomovej práce bude tvoriť zdrojový kód spolu s dokumentáciou, ktorý bude implementovať mnou 

navrhnutý framework.  

1.1 Ciele diplomovej práce 

- Oboznámiť čitateľa s princípmi a vlastnosťami nerelačných databáz 

- Prezentovať kľúčové vlastnosti MongoDB 

- Preskúmať existujúce riešenia v oblasti elektronických obchodov 

- Navrhnúť vlastné riešenie elektronického obchodu postavené na frameworku Ruby on 

Rails a MongoDB 

- Vytvorenie ukážkovej implementácie navrhnutého riešenia a krátke porovnanie oproti 

riešeniam, ktoré využívajú relačné databázy 
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2 Súčasný stav nerelačných databáz 
 Nerelačné (NoSQL) databázy sú označované ako jeden z najväčších trendov poslednej doby. 

Za posledných 4-5 rokov aj napriek spočiatku tvrdej kritike vzniklo dohromady asi 150 takýchto 

databáz a začali byť štandardnou súčasťou rôznych aplikácií. [13] Z týchto 150 patria medzi 

najpopulárnejšie v súčasnej dobe tieto nerelačné databázy: MongoDB, Redis, Cassandra, CouchDB, 

HBase. 

 MongoDB označujú ako najpopulárnejšiu a vedúcu nerelačnú databázu súčasnosti. [12] Patrí 

medzi dokumentovo orientované databázy, ktorá natívne podporuje JSON formát. Práca s ňou je 

veľmi jednoduchá a v podstate nepotrebujete k tomu databázového administrátora, aby ste si ju mohli 

nainštalovať. Ponúka bohatú funkcionalitu s flexibilnou replikáciou a kontrolu súbežnosti pričom sa 

zachovávajú staršie verzie dát za účelom zachovania ich konzistencie pri komplexných transakciách. 

Mnou navrhnuté riešenie využíva práve túto databázu a preto je pre ňu vyčlenená samostatná kapitola, 

ktorá popisuje jej jednotlivé vlastnosti detailnejšie. [12] 

 Redis je jedna z najrýchlejších databáz v súčasnej dobe. Patrí do kategórie takzvaných kľúč-

hodnota nerelačných databáz. Všetky dáta sú uložené v pamäti RAM, čo zaisťuje vysoký výkon, ktorý 

je kľúčovou vlastnosťou Redisu. Používa sa v aplikáciách, v ktorých býva čas spracovania kľúčová 

požiadavka. Toto zahrňuje napríklad správu úloh, rôzne fronty, analýzy v reálnom čase, posielanie 

správ, geografické vyhľadávanie, atď. [12] 

 Cassandra bola vyvinutá spoločnosťou Facebook. Je to hybrid stĺpcovo orientovanej a kľúč-

hodnota databázy. Zoskupovanie dát dáva užívateľovi pocit, že pracuje s tabuľkami a poskytuje dobrú 

replikáciu dát so zachovaním konzistencie pre jednoduché lineárne škálovanie. Cassandra vyniká 

v prípade veľkého množstva dát nachádzajúcich sa na viacerých serveroch ako sú napríklad webové 

štatistiky a taktiež disponuje rýchlym zápisom. [12] 

 Do CouchDB pristupujeme pomocou JSON formátu cez protokol HTTP. Práve kvôli tejto 

vlastnosti býva táto databáza vhodná na použitie vo webových aplikáciách. Vyznačuje sa vysokou 

spoľahlivosťou, pretože každá zmena je uložená na disk ako revízia dokumentu, čo môže síce 

spôsobiť vznik redundancie a konfliktov, ale tieto situácie sú spoľahlivo riešené samotnou databázou. 

Vďaka kontrole súbežnosti viacerých verzií dokumentov zápis neblokuje čítanie. Ďalej sa CouchDB 

vyznačuje dobre navrhnutým replikačným modelom, ktorý prináša veľké možnosti škálovania. [12] 

 HBase je distribuovaná a škálovateľná databáza, ktorá sa nachádza v platforme Apache 

Hadoop. Dáta rovnomerne rozkladá medzi databázové servery pomocou HDFS, ktorý zabezpečuje 

prácu s obrovskými tabuľkami obsahujúcimi miliardy záznamov. Tieto záznamy môžu byť následne 
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spracované pomocou programovacieho modelu MapReduce. HBase je taktiež vhodná na spracovanie 

dát v reálnom čase. Pridaním ďalších serverov sa dá táto databáza jednoducho lineárne škálovať. [12] 

 Všetky vyššie spomenuté, ale aj ďalšie nerelačné databázy vďačia za svoj úspech pojmu 

nazývaného BigData, ktorý posledné roky zažíva veľký rozmach. Tento pojem reprezentuje obrovské 

množstvá nazbieraných dát (rádovo v niekoľkých petabajtoch, exabajtoch a viac), ktoré treba 

zachytávať, analyzovať alebo napríklad vizualizovať. Môžu to byť napríklad meteorologické dáta, 

dáta získané z rôznych fyzikálnych, biologických, environmentálnych simulácií, ale taktiež aj dáta 

z rôznych logov alebo rôzne druhy obrázkov, hudobných súborov a textu. Kvôli ich veľkému 

množstvu, komplexnosti a nepravidelnej štruktúre býva veľmi zložité analyzovať tieto dáta pomocou 

tradičných relačných databázových systémov. Hlavným dôvodom je, že spracovanie takéhoto druhu 

dát sa väčšinou rozdelí na menšie časti, kde sa následne využíva paralelizmus a distribuované 

databázové systémy skladajúce sa z viacerých serverov komunikujúcich medzi sebou. Práve v tejto 

oblasti relačné databázy zaostávajú, pretože medzi jednotlivými tabuľkami existujú určité pevne dané 

vzťahy a väzby, ktoré definujú celkovú štruktúru (schému) databázy a tým pádom nie je úplne 

jednoduché rozdeliť tieto dáta na menšie oddiely alebo jednoduchšie štruktúry bez toho, aby sa 

porušila táto definovaná schéma. Na tieto účely boli vyvinuté práve nerelačné databázy, ktoré boli 

primárne navrhnuté za účelom distribuovaného spracovania dát, komunikácie medzi viacerými 

databázovými servermi a taktiež, aby bol dosiahnutý uspokojivý výkon v ukladaní a následnom 

získavaní dát. [1] 

2.1 Trendy 

 V dnešnej dobe je tento druh databáz primárne rozšírený v cloudových aplikáciách (hlavne 

PaaS) a v startupoch. Môže zato predovšetkým jednoduché nastavenie a správa týchto databázových 

systémov, ale taktiež aj nízke náklady kvôli open source licenciám. Hnacím motorom býva už vyššie 

spomínaný cloud, ktorý je v dnešnej dobe veľmi populárny a každý deň vznikajú stále nové aplikácie, 

niekedy úplne nahradzujúce klasické desktopové. Ďalej sú to služby ako napríklad OpenShift, Cloud-

Foundry alebo Heroku, ktoré poskytujú rýchly vývoj a nasadenie aplikácií do cloudu. [13] 

S týmto rozmachom súvisí aj experimentovanie a nasadzovanie nerelačných databáz do 

aplikácií, v ktorých dlhé roky dominovali tradičné relačné databázy, akými sú napríklad rôzne CMS 

systémy, katalógy alebo elektronické obchody. Samozrejme nie vždy táto voľba predstavuje šťastné 

riešenie, ale zároveň to ukazuje, že ľudia sa začínajú o tento druh databáz viac zaujímať a už ich 

neberú ako nejaké okrajové alebo exotické riešenie. 

Posledným z takých tých najväčších trendov dnešnej doby v oblasti nerelačných databáz 

môžeme označiť zabezpečenie dát a udržanie ich konzistencie. Ešte stále nie je tento druh databáz 
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vhodný pre finančné aplikácie, kde sa vyskytuje veľké množstvo operácií s peniazmi a konzistencia 

dát býva na prvom mieste. S nárastom popularity sa taktiež začínajú vyskytovať rôzne druhy útokov 

na tento druh databáz, pretože ich využíva čoraz viac firiem. Nerelačné databázy neposkytujú 

šifrovanie dát na úrovni databázy, nemajú definované prístupové práva pre jednotlivé záznamy 

a taktiež neobsahujú žiadne bezpečnostné logy. Avšak kvôli záruke vyššej bezpečnosti dát klesá výkon 

samotnej databázy, ktorý je pri NoSQL kľúčový. Preto je potrebné nájsť určitú rovnováhu medzi 

bezpečnosťou a výkonom. [2] 

2.2 Reálne použitie 

Nerelačné databázy zažívajú v posledných rokoch prudký rozmach. V podstate každá z veľkých 

svetových firiem využíva nejakým spôsobom tento druh databáz. Zoznam firiem je rozsiahly 

a každým dňom pribúdajú nové. Tabuľka číslo 2.2-1 zobrazuje niektoré z nich. Ako možno vidieť 

v tabuľke, niektoré firmy využívajú dokonca kombináciu viacerých nerelačných databáz. Tento trend 

ukazuje, že firmy opúšťajú staré zvyky, kedy celá spoločnosť používa iba jeden druh databázy na 

všetky operácie s dátami, ale začínajú sa presadzovať rôzne hybridné riešenia, kde každá z použitých 

databáz má na starosť iba určitý druh operácií, na ktoré bola navrhnutá a zoptimalizovaná. Veľmi 

populárny trend je taktiež kombinovať dohromady relačné databázy s nerelačnými. 

Názov firmy NoSQL databáza Druh NoSQL databázy 

Adobe HBase Stĺpcová 

Amazon Dynamo | SimpleDB Kľuč-hodnota | Dokument 

BestBuy Riak Kľúč-hodnota 

eBay Cassandra | MongoDB Stĺpcová | Dokument 

Facebook Cassandra | Neo4j Stĺpcová | Grafová 

Google BigTable Stĺpcová 

LinkedIn Voldemort Kľúč-hodnota 

LotsOfWords CouchDB Dokument 

MongoHQ MongoDB Dokument 

Mozilla HBase | Riak Stĺpcová | Kľúč-hodnota 

Netflix SimpleDB | HBase | Cassandra Dokument | Stĺpcová | Stĺpcová 

Twitter Cassandra Stĺpcová 

Tabuľka.2.2-1 Zoznam spoločností využívajúcich nerelačné (NoSQL) databázy [2] 
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2.3 Výskumy 

Nerelačné databázy sú populárnou témou aj na vedeckej scéne. Dôkazom toho sú stovky 

odborných článkov na vedeckých stránkach ako Scopus, Web of Science alebo IEEE Xplore. 

Zaoberajú sa napríklad vylepšením uloženia a organizácie dát, tvorbou ľahko škálovateľných aplikácií, 

vylepšením výkonu a mnohými ďalšími oblasťami. 

Taktiež je tento druh databáz vo veľkom používaný na uchovanie veľkého množstva dát 

z rôznych vedeckých experimentov, ktoré simulujú rôzne komplikované simulácie z oblasti fyziku, 

biológie alebo genomiky. 

2.4 Rozdiely oproti relačným databázam 

Hlavným rozdielmi oproti relačným databázam sú: 

- schopnosť horizontálne škálovať priepustnosť cez viacero serverov 

- schopnosť replikácie a distribúcie dát na viacero serverov 

- jednoduché volacie rozhranie alebo protokol 

- horší model súbežnosti oproti ACID transakciám v relačných databázach 

- efektívne využitie distribuovaných indexov a RAM pre úschovu dát 

- schopnosť dynamicky pridávať nové atribúty k záznamom 

Prvé dva rozdiely zastrešujú jeden z hlavných rysov nerelačných databáz. Tým je replikácia 

a rozdeľovanie dát na viacero (desiatky) serverov, čím zabezpečíme podporu veľkého množstva 

read/write operácií za sekundu. V otázkach súbežnosti, nerelačné databázy používajú namiesto 

klasického transakčného ACID modelu BASE model za účelom lepšieho výkonu a škálovania. [3] 

BASE model sa vyznačuje týmito vlastnosťami: 

Základná dostupnosť (Basic availability) – tento prístup sa zameriava na dostupnosť dát aj v prípade, 

že dôjde k rôznym poruchám. Dosiahneme ho pomocou vysoko distribuovaného prístupu k dátam, 

ktoré bývajú distribuované na viacerých databázových serveroch. V prípade nejakej poruchy určitého 

segmentu dát to nevedie k výpadku celej databázy. 

Mäkký stav (Soft state) – táto vlastnosť hovorí, že konzistencia dát by mala byť zabezpečená 

samotnou aplikáciou (vývojárom) a nie databázovým serverom. 

Možná konzistencia (Eventual consistency) – jediná požiadavka týkajúca sa konzistencie dát, ktorú 

nerelačné databázy majú je, že dáta budú v budúcnosti postupne konvergovať do konzistentného stavu. 

Avšak nie je zaručené kedy sa tak stane. Táto požiadavka ukazuje úplne rozdielny prístup oproti ACID 

modelu, ktorý nepovolí spustiť ďalšiu transakciu pokiaľ neskončila aktuálna transakcia a databáza sa 

nenachádza v konzistentnom stave. [14] 
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            V neposlednom rade možno pozorovať rozdiely vo výkone relačných a nerelačných databáz. 

Aj napriek tomu, že nerelačné databázy väčšina ľudí prezentuje lepším výkonom oproti klasickým 

relačným databázam nie je to vždy tak úplne pravda. Veľmi záleží na jednotlivých prípadoch užitia, na 

ktoré chceme danú databázu použiť. Napríklad v prípade dostupnosti iba jedného databázového 

serveru máme veľkú pravdepodobnosť, že pri použití relačných databáz dosiahneme lepšie výsledky. 

To isté platí v prípade, vtedy keď naše dáta budú obsahovať rôzne väzby medzi sebou a väčšina 

záznamov bude mať rovnakú štruktúru. Naproti tomu v prípade neštruktúrovaných dát, kedy 

očakávame veľký objem dát a spracovanie v reálnom čase pričom disponujeme veľkým množstvom 

databázových serverov bude pravdepodobne vhodnejšie použiť niektorý s nerelačných databáz.  

 Tento výkonnostný rozdiel býva taktiež spôsobený rozdielnosťou jednotlivých transakčných 

modelov, ktoré sú použité (ACID verzus BASE). Relačné databázy dodržujúce ACID model 

implementujú určité podporné mechanizmy, ktoré zabezpečujú dodržovanie tohto modelu. Medzi tieto 

mechanizmy patrí logovanie, kde tradičné relačné databázy zapisujú všetko dvakrát, raz do databázy 

a raz do logu. Tento log zapisovaný na disk zaisťuje trvalosť transakcií. Ďalší mechanizmus nazývaný 

zamykanie tabuliek, ktorý sa vykoná vždy pri manipulácii s dátami. Pri úprave zdieľaných dátových 

štruktúr vo viac vláknovom prostredí akými môžu byť napríklad B-stromy, uzamknutá tabuľka alebo 

zdrojová tabuľka sa používa mechanizmus uzatvárania. Napokon štvrtý mechanizmus, ktorý do 

značnej miery ovplyvňuje výkon relačných databáz je správa zásobníku. Keďže dáta sú v relačných 

databázach uložené na diskových stránkach s pevne stanovenou veľkosťou, tak tento zásobník má na 

starosť, aby boli potrebné stránky dostupné v pamäti v ľubovoľnom čase. Taktiež záznamy musia byť 

na týchto stránkach vyhľadané. Všetky vyššie spomenuté mechanizmy degradujú výkon relačných 

databáz, ale na druhej strane pomáhajú zaistiť podmienky ACID. V prípade eliminácie týchto 

mechanizmov by bolo možné dosiahnuť lepší výkon oproti nerelačným databázam. Tie vďačia za svoj 

výkon používaním iných mechanizmov nie až tak výkonovo náročných, ale na druhej strane 

neschopných zabezpečiť napríklad takú úroveň konzistencie dát ako relačné databázy. [4] 
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3 Relačné databázy 
 Koncept relačných databáz vytvorili na relačnom dátovom modeli, ktorý bol predstavený 

v rokoch 1969-70. Odvtedy sa tento druh databáz stal najpopulárnejším a najpoužívanejším spomedzi 

všetkých druhov databázových systémov. [5] Používajú ho malé projekty ako napríklad rôzne blogy, 

CMS systémy alebo jednoduché elektronické obchody, ale aj veľké firmy a nadnárodné korporácie, 

ktorými sú banky, rôzne verejné inštitúcie alebo informačné systémy riadiace chod celého podniku. 

Takisto veľká časť výskumu samotných databáz bola venovaná primárne relačným databázovým 

systémom. Relačný model je postavený na logických a matematických pravidlách, ktoré ponúkajú 

ideálny základ k pochopeniu základných princípov uloženia dát. Vyznačuje sa týmito 3 aspektami: 

1. Štrukturálny aspekt: Dáta v databáze sú vnímané užívateľom ako tabuľky a nič iné ako 

tabuľky. 

2. Integritný aspekt: Tieto tabuľky spĺňajú určité integritné obmedzenia. 

3. Manipulačný aspekt: Operácie poskytnuté užívateľovi pre prácu s tabuľkami sú operátory, 

ktoré ako výsledok vracajú tiež iba tabuľky (pochádzajúce z pôvodných tabuliek). [5] 

 Zobrazenie dát pomocou tabuliek reprezentuje iba akúsi abstrakciu fyzického spôsobu 

uloženia dát pre užívateľa. V skutočnosti spôsob fyzického uloženia dát býva závislý od použitého 

databázového systému, ktorý môže využívať sekvenčné súbory, indexovanie, hašovanie, ukazovatele 

alebo kompresiu. Tabuľky reprezentujú určitú abstrakciu spôsobu fyzického uloženia dát. [5] 

 Každá tabuľka sa skladá zo stĺpcov reprezentujúcich jednotlivé atribúty entity akými môžu 

byť napríklad meno, priezvisko, adresa osoby a z riadkov, ktoré reprezentujú jednotlivé záznamy 

o osobách. Každý atribút v tabuľke má definovaný dátový typ, rozsah, či má byť indexovaný, či 

môže/nemôže obsahovať prázdnu hodnotu a napokon či je primárnym alebo cudzím kľúčom. 

Dátových typov je veľké množstvo od tých úplne základných akými sú napríklad integer, varchar 

alebo boolean až po rôzne polia, objekty a geografické súradnice. Indexy zabezpečujú rýchle 

vyhľadávanie v záznamoch a môžeme si ich predstaviť ako nejaký pomocný zoznam, ktorý 

databázovému systému hovorí, kde by mal byť daný záznam približne uložený, pričom ostatné časti 

ignorujeme (neprehľadávame). Spomedzi indexov máme na výber klasický jednoduchý index, kedy 

indexujeme iba jeden atribút tabuľky, zložený index indexujúci dva a viac atribútov, hašovacie indexy 

implementujúce štruktúru hašovacej tabuľky (klasický index implementuje štruktúru B-stromu) alebo 

napríklad zhlukované tabuľky. Každý z týchto indexov má svoje výhody a nevýhody, ktoré by mal 

správny databázový návrhár poznať a podľa toho navrhnúť štruktúru celej databázy.  

 Napokon boli spomenuté pojmy ako primárny a cudzí kľúč. Primárny kľúč musí obsahovať 

každá tabuľka a je to atribút, podľa ktorého sa jednoznačne identifikujú jednotlivé záznamy v tabuľke. 
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Najčastejšie používame atribút s názvom ID, ktorého hodnoty reprezentujú celé čísla. Dva záznamy 

nemôžu mať rovnaké ID, musí byť zaručená unikátnosť. Primárnym kľúčom môže byť aj nejaký 

unikátny reťazec znakov ako napríklad login užívateľa alebo VIN kód auta. Výnimočne sa stretneme 

so situáciou kedy primárny kľúč tvorí dva a viac atribútov tabuľky (napr. meno a priezvisko, login 

a email, atď.), pretože táto situácia narúša jedno so základných pravidiel správneho návrhu databáz, 

ktorým býva splnenie určitého stupňa normálnej formy (viď. kapitola 3.2). Ostáva nám už iba 

spomenúť k čomu slúži cudzí kľúč. Pomocou neho definujeme väzby medzi jednotlivými tabuľkami, 

môžeme odkazovať na určitý záznam v inej tabuľke alebo napríklad spájať dve a viac tabuliek do 

jednej.  

3.1 Väzby medzi tabuľkami 

 V relačných databázových systémoch existujú tri typy väzieb medzi tabuľkami. Jednotlivé 

väzby môžeme vysvetliť na príklade s dvoma tabuľkami, ktorými sú tabuľka zamestnancov a tabuľka 

oddelení.  Prvou je väzba 1 - 1 kedy zamestnanec môže byť vedúcim iba jedného oddelenia 

a oddelenie má iba jedného vedúceho. Jedná sa o najjednoduchšiu väzbu medzi dvoma tabuľkami. 

Ďalšia väzba 1 - N býva používaná najčastejšie spomedzi jednotlivých typov. Vyjadruje, že 

zamestnanec môže byť členom iba jedného oddelenia, ale oddelenie môže obsahovať jedného až N 

zamestnancov. Napokon máme väzbu M - N vyjadrujúcu, že zamestnanec môže byť členom jedného 

až M oddelení a taktiež jednotlivé oddelenia obsahujú jedného až N členov (zamestnancov). V tomto 

prípade vytvárame v databáze jednu dodatočnú tabuľku nazývanú väzobná tabuľka, ktorá rozloží 

väzbu M - N na dve väzby typu 1 - N, pričom väzobná tabuľka prepája tabuľky implementujúce väzbu 

M - N. 

 Okrem kardinality (početnosti) vzťahu medzi tabuľkami definujeme ešte povinnosť 

jednotlivých tabuliek vo vzťahu (väzbe). Rozlišujeme povinný a nepovinný vzťah. Povinný vzťah 

vyjadruje, že každá entita (tabuľka) sa musí vo vzťahu vyskytnúť. Naopak v prípade nepovinného 

vzťahu môžu existovať entity bez vzťahu. Na našom príklade to môžeme demonštrovať ako situáciu 

kedy zamestnanec môže byť členom nejakého oddelenia, ale taktiež môže nastať situácia kedy nemá 

priradené ani jedno oddelenie. Zato oddelenie musí mať aspoň jedného zamestnanca, aby mohlo 

fungovať. 

3.2 Normálne formy 

 Tieto formy využívame v procese normalizácie databázy. Normalizácia je dôležitou súčasťou 

správneho návrhu relačnej databázy, pri ktorom minimalizujeme alebo úplne odstraňujeme 

redundanciu. Proces normalizácie zahrňuje rozdeľovanie veľkých tabuliek na menšie tabuľky 

a definuje vzťahy medzi nimi. Izoláciou dát docielime, že pridanie, odobratie alebo úprava atribútu je 
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vykonaná iba v jednej tabuľke a ďalej propagovaná cez ostatné tabuľky pomocou definovaných 

vzťahov. Normálne formy definujú pravidlá, podľa ktorých by mali návrhári postupovať pri procese 

normalizácie databázy. Ak sa databáza nachádza aspoň v tretej normálnej forme, môžeme ju nazvať 

dobre navrhnutou.  

 Databáza sa nachádza v prvej normálne forme pokiaľ obsahuje iba atomické atribúty, čo 

znamená že jednotlivé atribúty nemôžu byť viachodnotové. Napríklad adresa osoby obsahujúca názov 

ulice, popisné číslo a mesto nemôže byť uložená len v jednom atribúte, ale v troch rozličných 

atribútoch (názov ulice, popisné číslo a mesto). Databáza sa nachádza v druhej normálnej forme vtedy, 

keď spĺňa podmienky prvej normálnej formy a taktiež každý atribút závisí na primárnom kľúči. To 

znamená, že pomocou primárneho kľúča sa dostaneme ku všetkým atribútom záznamu. Napokon 

v prípade tretej normálne formy platí, že databáza spĺňa podmienky druhej normálnej formy a každý 

neprimárny atribút je netranzitívne závislý na každom kandidátovi na kľúč v tabuľke. Atribúty, ktoré 

neprispievajú k popisu primárneho kľúča sú vyhodené z tabuľky. [6] 

3.3 Transakcie 

 Transakciou nazývame logickú (nedeliteľnú, atomickú) jednotku práce s databázou, ktorá 

začína operáciou BEGIN TRANSACTION a končí operáciami COMMIT alebo ROLLBACK. [6] Je 

to súbor viacerých databázových operácií, pri ktorých platí, že buď sú vykonané všetky alebo ani 

jedna. Typickým príkladom býva prevod peňazí medzi dvoma bankovými účtami. Nesmieme 

dopustiť, aby nastala situácia kedy peniaze, ktoré sa mali previesť medzi účtami zmiznú a databáza 

zostane v nekorektnom stave. Riadenie jednotlivých transakcií spravuje manažér transakcií alebo 

monitor transakčného spracovania. Transakciu môžeme ukončiť iba dvomi operáciami: 

COMMIT – signalizuje úspešné ukončenie transakcie. Programátor týmto oznamuje 

transakčnému manažérovi, že transakcia bola úspešne dokončená, databáza sa nachádza 

v korektnom stave a všetky vykonané zmeny môžu byť trvale uložené v databáze. 

ROLLBACK – signalizuje neúspešné vykonanie transakcie. Programátor oznamuje transakčnému 

manažérovi, že databáza môže byť v nekorektnom stave a všetky vykonané zmeny vykonané 

v rámci transakcie musia byť zrušené. O samotné zotavenie a navrátenie databáze do pôvodného 

stavu sa stará databázový systém. [6] 

 Transakcia nemôže byť vnútri inej transakcie, čiže BEGIN TRANSACTION sa nemôže 

vyskytovať bez toho, aby predchádzajúca transakcia bola ukončená operáciou COMMIT alebo 

ROLLBACK. Táto vlastnosť plynie z nedeliteľnosti transakcie. Ďalej musí každá transakcia v prípade 

relačných databáz spĺňať podmienky ACID. Pod touto skratkou sa skrývajú štyri vlastnosti: 
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Atomičnosť (atomicity) – transakcia musí byť atomická. Sú vykonané všetky operácie transakcie 

alebo žiadna. 

Korektnosť (correctness) – transakcia prevádza korektný stav databáze do iného korektného stavu 

databáze, pričom medzi začiatkom a koncom transakcie nemusí byť databáza v korektnom stave. 

Izolovanosť (isolation) – transakcie sú navzájom izolované. Zmeny vykonané jednou transakciou 

sú pre ostatné transakcie viditeľné až po vykonaní operácie COMMIT. 

Trvalosť (durability) – ako náhle je transakcia vykonaná, zmeny v databáze sa stavajú trvalými 

i po prípadnom páde systému. [6] 

3.4 SQL jazyk 

 SQL ako štandardný jazyk relačných databázových systémov bol pôvodne vyvíjaný firmou 

IBM v 70. rokoch minulého storočia. Jeho špecifikácia obsahuje cez 2000 strán a viac než 300 strán 

rôznych referencií. Poskytuje bohatú funkcionalitu týkajúcu sa definície dát a operácií manipulujúcimi 

s dátami. Jednou zo základných operácií definície dát je napríklad operácia CREATE TABLE, ktorá 

má na starosť vytváranie nových tabuliek. Medzi najznámejšie a najčastejšie databázové operácie 

manipulujúce s dátami radíme operácie SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Slúžia na selekciu, 

tvorbu nových, úpravu existujúcich alebo mazanie dát. [5] 

 Jazyk SQL umožňuje taktiež prácu s transakciami (viď. kapitola 3.3) pomocou operácií 

BEGIN TRANSACTION, COMMIT a ROLLBACK. Ďalej umožňuje nastavovanie rôznych zámkov 

alebo úroveň izolácie jednotlivých častí databáze (celá databáza, tabuľka, záznam v tabuľke) pri 

používaní transakcií  a viac užívateľskom prístupe. Táto funkcionalita sa však môže líšiť v závislosti 

od použitého databázového systému.  

 K tomuto jazyku boli taktiež vytvorené rôzne rozšírenia (nadstavby) umožňujúce vytvárať 

funkcie alebo procedúry spúšťajúce sa na strane databázového serveru. Tieto procedúry môžu slúžiť 

na rôzne prepočty v tabuľkách, zálohy alebo zabezpečovať tvorbu tlačových zostáv pre užívateľa. 

Prípadne rôzne druhy takzvaných triggerov, ktorých vykonanie nastáva po nejakej databázovej 

operácii ako napríklad INSERT. Podobnosť môžeme hľadať s eventami v jazyku Java alebo .NET. Vo 

všeobecnosti sa zastáva názor, že v prípade operácií, ktoré zahrňujú manipuláciu s viacerými 

tabuľkami naprieč celou databázou by sa mali primárne používať tieto úložné funkcie a procedúry. 

Týmto znížime komunikáciu medzi aplikačným a databázovým serverom, výpočtovú záťaž rozdelíme 

medzi tieto dva servery, čoho výsledkom by mal byť lepší výkon aplikácie. Najznámejšími 

a najpoužívanejšími  nadstavbami pre jazyk SQL sú rozšírenia PL-SQL (Oracle) a T-SQL (MSSQL). 
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4 Nerelačné databázy 
 Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách relačné databázy boli najčastejšou 

voľbou vo väčšine aplikáciách po dobu viac než 20 rokov. Pri začínajúcom projekte bývali často 

jedinou možnosťou pri riešení otázky spôsobu uloženia dát. Niekedy dokonca nebolo ani z čoho 

vyberať, pretože firma mala zakúpené licencie iba od jedného dodávateľa databázového systému. 

Dôvodov prečo si relačné databázy vybudovali takú skvelú povesť a boli primárne nasadzované do 

aplikácií je hneď niekoľko.  

 Prvým dôvodom je určite schopnosť uchovania veľkého množstva perzistentných dát. Väčšina 

počítačových architektúr rozlišuje dva druhy pamäte: rýchla, ale zato nestála pamäť (označovaná aj 

ako hlavná pamäť) a väčšia, ale pomalšia pamäť (označovaná ako podporné úložisko). Hlavná pamäť 

býva limitovaná veľkosťou a pri výpadku elektrickej siete alebo poruche operačného systému sa dáta 

z nej stratia. Preto k zachovaniu dát ich zapisujeme do podporného úložiska, ktoré v drvivej väčšine 

reprezentuje nejaký disk. Toto podporné úložisko môže byť organizované mnohými spôsobmi. Pre 

veľké množstvo desktopových aplikácií sú týmto úložiskom súbory na disku. Avšak pre väčšinu 

webových (hlavne podnikových) aplikácií býva týmto podporným úložiskom práve databáza, ktorá 

poskytuje väčšiu flexibilitu pri uchovávaní veľkého množstva dát oproti súborovému systému na disku 

pri operáciách kedy potrebujeme získať iba zlomok z celkového množstva dát za krátku dobu. 

 Druhý dôvod je viac užívateľský prístup. V bežných webových aplikáciách nepredstavuje až 

taký zásadný problém ako v prípade podnikových aplikácií, s ktorými pracujú naraz stovky alebo 

tisícky užívateľov súčasne. Samozrejme väčšinu času každý pracuje s rozličnými dátami, ale často 

nastáva situácia kedy viacero užívateľov pracuje a upravuje rovnaké dáta súčasne. Tento prístup 

prináša veľké množstvo problémových situácií, na ktoré si musia dávať programátori aplikácií pozor. 

Relačné databázy pomáhajú predchádzať veľkému množstvu takýchto situácií pomocou kontroly 

prístupu k jednotlivým dátam cez transakcie. Nie je to ideálne riešenie, ale funguje spoľahlivo. 

 Ďalší, v poradí tretí, dôvod je integrácia. Podnikové aplikácie predstavujú bohatý ekosystém 

viacerých aplikácií komunikujúcich medzi sebou. Tieto aplikácie často pracujú s rovnakými dátami 

a vyžaduje sa, aby akákoľvek zmena v dátach bola automaticky propagovaná aj do ostatných aplikácií, 

ktoré s nimi pracujú. Bežným prístupom býva preto zdieľaná databáza, kedy viacero aplikácií využíva 

jednu databázu čo má za následok, že jednotlivé aplikácie môžu jednoducho využívať dáta ostatných 

aplikácii, pričom kontroly viac užívateľského prístupu relačných databáz sa starajú o zdieľanie a prácu 

s dátami podobne ako v prípade používania jednej aplikácie viacerými užívateľmi.  
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 Posledným dôvodom je štandardný model. Aj napriek rozdielom medzi jednotlivými  

databázovými systémami hlavný mechanizmus zostáva rovnaký, čo zahrňuje relačný model, jazyk 

SQL a chovanie transakcií. [7] 

 Aj napriek týmto výhodám v poslednej dobe dostávajú priestor nerelačné databázové systémy, 

ktoré bývajú čoraz častejšie nasadzované v rôznych aplikáciách, či už v kombinácií s relačnou 

databázou alebo samotné. Dôvody, prečo sa tak deje sú viaceré. 

 Jedným z najväčších problémov v prípade relačných databáz vždy bolo a stále je rozdiel medzi 

relačným modelom a dátovými štruktúrami v pamäti. Relačný model organizuje dáta vo forme 

tabuliek a riadkov alebo lepšie povedané vo forme n-tíc a relácií. V relačnom modeli si n-ticu môžeme 

predstaviť ako množinu párov meno-hodnota a reláciu ako množinu týchto n-tíc. Všetky operácie 

v SQL pracujú a vracajú relácie čo viedlo k vzniku relačnej algebry. Základ tohto relačného modelu 

ponúka určitú eleganciu a jednoduchosť, ale takisto naráža na rôzne obmedzenia. Konkrétne hodnoty 

v n-tici musia byť jednoduché, nemôžu obsahovať nejakú zložitejšiu štruktúru akou je napríklad 

zoznam alebo vnorený záznam. Toto obmedzenie neplatí pre dáta v pamäti, ktoré môžu byť 

organizované v štruktúrach, ktoré poskytujú mnohé výhody oproti reláciám. Výsledkom tohto rozdielu 

býva, že pri každom ukladaní dát z pamäti do databázy je potrebný akýsi preklad, ktorý tieto dáta 

namapuje na relačný model a to isté platí aj naopak, keď dáta z relačnej databázy musia byť 

namapované na dátové štruktúry v pamäti. 

 Ďalším dôvodom je rozdiel medzi tzv. integračnou a aplikačnou databázou. Ako už bolo 

vyššie spomenuté relačné databázy sa používajú ako centrálne úložisko dát viacerých aplikácii. Tento 

prístup nazývame integračnou databázou. Získame tým lepšiu komunikáciu, pretože všetky aplikácie 

pracujú s konzistentnou skupinou perzistentných dát. Avšak tento prístup má aj svoje úskalia. 

Štruktúra takejto databázy môže veľmi ľahko nadobudnúť prílišnú komplexnosť aj napriek tomu, že to 

jednotlivé aplikácie nevyžadujú. Jednotlivé aplikácie môžu mať rozdielne nároky na štruktúru dát 

a výkon, čo zapríčiní, že napríklad pri použití nejakého indexu dosiahneme zlepšenie výkonu v jednej 

aplikácii, ale na druhej strane iná aplikácia začne zaostávať alebo sa stane nepoužiteľnou. Prácu 

s databázou ako aplikačnou popisuje iný prístup. V tomto prípade iba samotná aplikácia, ktorá 

k databáze pristupuje pozná jej štruktúru, čo má za následok lepšiu správu a rozvíjanie jej schémy. 

Keďže tím vyvíjajúci aplikáciu kontroluje aplikačný kód, ale takisto aj databázu, tak zodpovednosť 

integrity databáze prenechávame aplikačnému kódu. Problémy spojené s prevádzkou viacerých 

aplikácií môžu byť teraz presunuté na rozhrania aplikácie dovoľujúce lepšiu interakciu medzi 

protokolmi a poskytujúce podporu k ich prípadnej zmene. Príklad tohto prístupu demonštruje čoraz 

častejšie využívanie webových služieb komunikujúcich pomocou HTTP umožňujúcich prenášať lepšie 

štruktúrované dáta (vnorené záznamy, zoznamy) v podobe XML alebo JSON dokumentov ako 



 

 

 

 

 

14 

 

v prípade komunikácie s SQL kedy dáta musia byť štruktúrované do relácií. Týmto spôsobom môžeme 

dosiahnuť taktiež nižší počet požiadaviek a odpovedí medzi aplikačným a databázovým serverom, 

vďaka uloženiu väčšieho množstva informácii do rôznych zložitejších štruktúr.  

 Tretí dôvod prečo nerelačné databázy čoraz viac získavajú na popularite tkvie v stále 

zvyšujúcej sa Internetovej aktivite a počtoch užívateľov jednotlivých webových aplikácií. Tieto 

aplikácie monitorujú aktivitu jednotlivých užívateľov veľmi detailne čoho výsledkom by mal byť 

kvalitnejší obsah a zvýšené príjmy z reklám, vďaka zobrazovaniu cielených reklám podľa typu 

návštevníka. K dosiahnutiu týchto výsledkov potrebujeme uchovávať obrovské množstvo dát, na 

ktorých následne prebiehajú rôzne analýzy. Zvládnuť toto množstvo dát môžeme dvomi spôsobmi. 

Prvým spôsobom je stále nakupovať viac procesorov, viac pamäte, viac diskového priestoru do 

niekoľkých väčších databázových serverov. Tento prístup naráža na limity jednotlivých databázových 

serverov. Pri druhom spôsobe použijeme veľa menších databázových serverov zapojených do clusteru, 

čím získame lacnejšie riešenie pri porovnateľnom výkone. Toto riešenie taktiež viac odoláva chybám. 

Poruchy jednotlivých databázových serverov bývajú bežné, ale v prípade clusteru to neznamená veľký 

problém, pretože dáta z poškodeného serveru dokáže cluster zhromaždiť z ostatných funkčných 

serverov. Musel by nastať výpadok celého alebo väčšej časti clusteru naraz, čo už nepredstavuje bežnú 

situáciu, ale skôr veľmi výnimočnú. Počas posunu na tento druh uchovania dát odhalili relačné 

databázy nový problém. Neboli navrhnuté na clustre, ale primárne aby bežali na jednom databázovom 

serveri. Clustrované relačné databázy akými sú napríklad Oracle RAC alebo Microsoft SQL Server 

pracujú na koncepte zdieľaného subsystému. Avšak škálovanie musí byť kontrolované samotnou 

aplikáciou, ktorá uchováva informácie kde sa jednotlivé dáta nachádzajú, respektíve na ktorom 

z databázových serverov. Takisto strácame zasielanie požiadaviek, transakcie alebo kontroly 

konzistencie v prípade, že tieto požiadavky zasielame medzi jednotlivými servermi. Nerelačné 

databázy sú navrhnuté primárne na použitie v clusteri, pričom niektoré inak ani nefungujú. Tento 

návrh ovplyvňuje ich dátový model a taktiež ich prístup ku konzistencii dát. Relačné databázy 

používajú ACID transakcie k zachovaniu konzistencie naprieč celou databázou. Takýto prístup 

nemôže byť použitý v clusteri, preto nerelačné databázy ponúkajú viacero možností pre konzistenciu 

a distribúciu dát. 

 Pri použití viacerých menších databázových serverov sa stretávame ešte s jedným problémom 

relačných databáz. Keďže väčšina komerčne využívaných relačných databáz poskytuje licenciu iba na 

jeden databázový server, tak celková suma v prípade clustera povedzme 100 databázových serverov 

býva extrémne vysoká. Naproti tomu drvivá väčšina nerelačných databáz je zadarmo (open source), 

preto odpadajú náklady spojené s licenciami čo dokáže výrazne znížiť finančné výdavky. [7] 
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4.1 Agregátny dátový model 

 Jeden z najviditeľnejších rozdielov oproti relačným databázam predstavuje odklon od 

relačného dátového modelu. Nerelačné databázy používajú štyri druhy rozličných dátových modelov, 

podľa ktorých sú jednotlivé databázové systémy začlenené do jednej z kategórií: kľúč-hodnota, 

dokumentové, stĺpcové a grafové. Dátové modely prvých troch kategórií zdieľajú jednu spoločnú črtu, 

ktorú nazývame agregátna orientácia. 

 Relačný dátový model sa skladá z n-tíc a relácií (viď. kapitola 3). Agregáty dokážu však 

pracovať aj so zložitejšími štruktúrami na rozdiel od množiny n-tíc skladajúcich sa iba z mena 

a hodnoty. Agregátom nazývame kolekciu prepojených objektov majúcich správanie ako jeden celok. 

Typicky tieto agregáty upravujeme pomocou atomických operácií a komunikujeme s našim 

databázovým serverom pomocou nich. Práca s agregátmi býva omnoho jednoduchšia s databázami, 

ktoré bežia na clusteri, pretože agregát je prirodzene stavaný na replikáciu a delenie na menšie časti. 

Taktiež programátori s nimi ľahšie pracujú, pretože často manipulujú s dátami pomocou agregátnych 

štruktúr. Dobrým príkladom agregátnej štruktúry je napríklad JSON dokument.  

 Agregátny model má výrazný dôsledok na transakcie. Relačné databázové systémy dovoľujú 

manipulovať s akoukoľvek kombináciou riadkov z ktorejkoľvek tabuľky v rámci jednej transakcie. 

Takéto transakcie nazývame ACID transakcie (viď. kapitola 3.3). Často sa hovorí, že nerelačné 

databázy nepodporujú tento druh transakcií a tým pádom nemáme zaručenú konzistenciu dát. Nie je to 

až tak úplne pravda. Vo všeobecnosti platí, že agregátne orientované databázy nepodporujú ACID 

transakcie, ktoré by zahrňovali naraz viacero agregátov. Namiesto toho podporujú atomickú 

manipuláciu na jednom agregáte v určitý čas. To znamená, že keď chceme manipulovať s viacerými 

agregátmi atomicky, musíme toho dosiahnuť v aplikačnom kóde. V praxi však väčšinu času stačí 

atomičnosť iba na jednom agregáte, samozrejme je len na nás ako jednotlivé dáta rozdelíme do 

agregátov. Treba mať však na pamäti, že napríklad grafové nerelačné databázy alebo nerelačné 

databázy ignorujúce agregátny model podporujú ACID transakcie podobne ako relačné databázy. Vo 

výsledku konzistencia dát nie je viazaná iba nato, či databáza spĺňa podmienky ACID alebo nie. [7] 

4.2 Pevne nedefinovaná štruktúra 

 Nerelačné databázy bývajú označované ako „schemaless“ databázy čo by sa vo voľnom 

preklade dalo preložiť ako databázy, ktoré nemajú pevne nadefinovanú štruktúru. Typickým 

príkladom môže byť napríklad produkt vo Vašom elektronickom obchode. V prípade relačnej 

databázy máme nejakú tabuľku produkt, ktorá obsahuje atribúty ako id, názov, kód produktu, cenu 

a určitú sadu vlastností (napríklad výška, šírka, hmotnosť produktu). V prípade dokumentovo 

orientovanej nerelačnej databázy máme namiesto tabuľky definovaný dokument obsahujúci jednotlivé 
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vyššie spomenuté atribúty. Teraz tabuľku a dokument naplníme 100 novými produktami. Následne 

však chceme ďalšiemu novému produktu pridať ešte jednu vlastnosť, napríklad farbu. Tu sa ukáže 

hlavný rozdiel medzi relačnými databázami, ktoré sú charakteristické pevne danou štruktúrou 

a takzvanými „schemaless“ nerelačnými databázami.  

V prípade našej relačnej databázy môžeme napríklad pridať nový nepovinný atribút farba do 

tabuľky. Tým pádom však tento atribút získajú už aj existujúce produkty, pri ktorých môže byť úplne 

nepodstatný. V každom existujúcom produkte sa síce nachádza hodnota NULL, ale zbytočne to 

komplikuje pohľad na celú tabuľku, keďže iba jeden produkt v skutočnosti má definovanú nejakú 

farbu. Tento problém dokáže byť čoraz horším, čím stúpa variabilita jednotlivých vlastností medzi 

produktami. Riešením môže byť vytvorenie samostatnej tabuľky (prípadne viacerých tabuliek) pre 

vlastnosti jednotlivých produktov, ale výsledok vytvára opäť väčšiu neprehľadnosť a v tomto prípade 

nutné použitie nákladných JOIN operácií.  

Nerelačné databázy s týmto scenárom nemajú až také veľké problémy, pretože štruktúra (v 

našom prípade kolekcia dokumentov) nie je presne definovaná. To znamená, že každý záznam sa 

môže od toho druhého líšiť v jednotlivých atribútoch. Prvých 100 produktov bude mať definované 

vlastnosti výška, šírka, hmotnosť, 101. produkt bude mať definovanú navyše k tomu ešte farbu 

a povedzme, že ďalších 50 bude mať definované úplne iné vlastnosti akými môžu byť napríklad 

materiál, výrobca alebo značka. Takéto dáta nazývame neuniformé: dáta kde každý záznam má 

odlišné atribúty. Všetky tieto produkty aj napriek rozličným atribútom sme však schopný stále uložiť 

do jedného dokumentu, čo má pozitívny vplyv hlavne na výkon databázy. Ďalším pozitívom tejto 

vlastnosti býva väčšia flexibilita a sloboda uloženia dát. Pri pevne definovanej schéme musíte dopredu 

rozmýšľať čo idete vlastne ukladať, pričom v mnohých prípadoch to nedokážete určiť. Bez schémy, 

ktorá by Vás zväzovala môžete ukladať čo len chcete. Dokonca môže byť menená dynamicky 

v priebehu času, čiže napríklad prvé tri mesiace budete ukladať určité dáta, ale postupom času zistíte, 

že ich využitie je veľmi malé alebo žiadne a tým pádom začnete ukladať iný druh dát. Toto všetko bez 

nejakého väčšieho zásahu do celkovej štruktúry databázy alebo straty už existujúcich dát. 

Samozrejme „schemaless“ prístup má aj svoje nevýhody. V prípade jednoduchého ukladania 

a čítania dát ich skoro ani nepocítite. Avšak aplikácie vykonávajú rôzne ďalšie operácie s dátami 

okrem spomenutých dvoch a databáza musí obsahovať aspoň implicitnú schému. Príkladom môže byť 

napríklad atribút uchovávajúci adresu. Aplikácia hľadá atribút billingAddress, preto adresa nemôže 

byť uložená v atribúte s názvom addressForBilling. Takisto množstvo produktov musí byť uložené 

číslom (napríklad 7) a nie slovom (napríklad sedem). Z čoho vyplýva, že vo výsledku túto implicitnú 

schému databázy má na starosti aplikačný kód a nie samotná nerelačná databáza. To môže byť 

problém v prípade používania jednej databázy viacerými aplikáciami, v ktorých každá aplikácia 
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používa iné názvy atribútov na uloženie rovnakých dát. Riešením môže byť zapuzdriť všetku 

komunikáciu s databázou do jednej aplikácie a následne túto aplikáciu integrovať spolu s ostatnými 

aplikáciami pomocou webových služieb. [7] 

4.3 Distribučné modely 

Typickým znakom nerelačných databáz je ich použitie na veľkom množstve menších strojov 

(databázových serverov) nazývaných cluster. Preto tento účel bolo navrhnutých niekoľko 

distribučných modelov, ktoré popisujú ako dáta prenášať, deliť a replikovať na jednotlivé servery. Na 

základe použitého modelu môžeme dosiahnuť lepšiu prácu s veľkým množstvom dát, získať možnosť 

spracovať väčšie množstvo čítania a zápisov alebo lepšie čeliť rôznym spomaleniam a výpadkom 

v sieti. Beh na clusteri prináša samozrejme určitú komplexnosť, čo vyžaduje zvážiť jednotlivé pre a 

proti. Vo všeobecnosti modely využívajú dve stratégie: delenie dát na menšie časti (sharding) 

a replikáciu dát. Replikácia vytvára rovnaké kópie uložených dát na viaceré servery. Sharding naopak 

nevytvára žiadne kópie, ale rozdeľuje dáta rovnomerne na viaceré servery. Môžu byť taktiež použité 

kombinácie týchto dvoch stratégií. 

Prvým distribučným modelom je beh na jednom serveri. Považujeme ho za najjednoduchšie 

riešenie distribúcie dát a býva často odporúčané. Jeden databázový server má na starosť všetky čítania 

a ukladania dát. Táto možnosť eliminuje všetku komplexnosť, ktorú ostatné riešenia predstavujú. Aj 

napriek tomu, že nerelačné databázy sú navrhnuté primárne na použitie viacerých databázových 

serverov, pre niektoré dátové modely je vhodnejší tento distribučný model. Príkladom môžu byť 

grafové nerelačné databázy, ktoré najlepšie pracujú pri použití len jedného serveru. Takisto ak 

plánujeme iba spracovávať jednotlivé agregáty, tak použitie jediného serveru v prípade dokumentovej 

alebo kľúč-hodnotovej databázy môže byť prospešné vďaka svojej jednoduchosti pre vývojárov. 

Sharding označuje druh horizontálneho škálovania, kedy rozličné časti dát ukladáme na 

rozličné databázové servery. Tento distribučný model používame v prípade, kedy veľké množstvo 

užívateľov pristupuje k rozličným dátam. Keďže v podstate každý užívateľ komunikuje z rozličným 

databázovým serverom, tak odozvy bývajú veľmi nízke zabezpečujúce vysoký výkon aplikácie. Táto 

situácia samozrejme nebýva bežná a vyžaduje dobré navrhnutie rozdelenia jednotlivých dát čo 

predstavuje jeden z hlavných problémov tohto distribučného modelu. Snažíme sa dosiahnuť, aby 

užívateľ získal čo najviac dát, ktoré potrebuje iba z jediného serveru.  

Tretím distribučným modelom je tzv. master-slave distribúcia, kedy dáta replikujeme cez 

viacero databázových serverov. Jeden server, označovaný ako hlavný (master), zastáva úlohu 

hlavného zdroja dát a zodpovedá za spracovanie akýchkoľvek zmien v dátach. Zvyšné databázové 

servery sú označované ako vedľajšie (slaves), pričom replikačný proces synchronizuje tieto servery 
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s hlavným serverom. Tento distribučný model nasadzujeme v prípadoch, kedy očakávame veľké 

množstvo čítania dát a málo zápisov. Čítania môžeme rozdeliť medzi jednotlivé slave servery, čím 

získame rýchlejšiu odozvu a nižšiu záťaž pre jednotlivé servery. Avšak v prípade zápisov máme 

k dispozícii iba hlavný server, ktorý sa stará o distribúciu týchto zápisov. Preto tento distribučný 

model nepoužívame v prípade, keď očakávame veľké množstvo zápisov a časté zmeny v dátach. [7] 

Posledným, v poradí štvrtým, modelom je peer-to-peer replikácia, ktorá funguje rovnako ako 

počítačové siete fungujúce na princípe replikácie dát na všetky servery (uzly siete), pričom všetky 

servery sú si navzájom rovné a dokážu prijímať požiadavky na čítanie, ale aj zápis dát. V prípade 

poruchy jedného zo serverov nedochádza k strate dát. Pridaním ďalšieho serveru zvyšujeme 

výkonnosť celej databázy. Na druhej strane riziko tohto distribučného modelu spočíva v možnej 

nekonzistencii dát, keďže zápis prebieha na viacerých miestach naraz a dvaja ľudia môžu upravovať 

rovnaký záznam v rovnakom čase. [7] 

Vyššie spomenuté modely replikácie a škálovania môžeme spolu kombinovať, čím dokážeme 

eliminovať určité nevýhody a limity jednotlivých modelov.   

4.4 Druhy nerelačných databáz 

 Nerelačné databázové systémy rozdeľujeme na 4 druhy podľa uloženia dát: 

1. Kľúč-hodnota 

2. Dokumentovo orientované 

3. Stĺpcové 

4. Grafové 

 Databázy typu kľúč hodnota radíme medzi najjednoduchšie nerelačné databázové systémy. 

Reprezentantami tohto druhu nerelačných databáz sú napríklad BerkeleyDB, Riak alebo Redis. Dáta 

ukladajú na spôsob hašovacej tabuľky, kde jednotlivé záznamy obsahujú iba ID (primárny kľúč) 

a hodnotu. Hodnota môže predstavovať číslo, reťazec, ale taktiež aj zložitejšiu štruktúru akou môže 

byť napríklad zoznam, množina alebo slovník (hašovacia tabuľka). Keďže na vyhľadávanie a prácu 

s dátami sa vždy využíva ID, tak tieto nerelačné databázy disponujú vysokým výkonom 

a jednoduchým škálovaním. Konzistencia dát je zachovaná iba pre operácie pracujúce s jedným 

kľúčom. Vo všeobecnosti nemáme garanciu úspešného zápisu, čo má za následok nízku podporu 

transakcií. Získavanie dát iba pomocou kľúča síce zabezpečuje vysoký výkon, ale na druhej strane 

výrazne limituje prácu a vyhľadávanie dát. Najmä, keď potrebujeme získať dáta podľa určitej hodnoty 

atribútu alebo ID záznamu vôbec nepoznáme. Vhodné prípady užitia tohto typu nerelačných databáz 

sú napríklad pri ukladaní SESSION informácií, užívateľských nastavení alebo zoznamu produktov v 

nákupnom košíku. Naopak neodporúča sa používať tento druh databáz v prípade, že medzi dátami 
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existujú rôzne vzťahy a závislosti, časté vyhľadávanie dát podľa hodnôt jednotlivých atribútov 

a v prípade transakcií, ktoré ukladajú viacero kľúčov. [7] 

 Dokumentovo orientované databázy uchovávajú dáta v takzvaných dokumentoch, ktoré si 

môžeme predstaviť ako súbory na disku. Príkladmi databázových systémov, ktoré používajú takéto 

uloženie dát sú napríklad CouchDB, MongoDB alebo RavenDB. Tieto dokumenty môžeme združovať 

do kolekcií dokumentov. Ako formát súboru sa väčšinou používajú súbory typu XML, YAML, JSON, 

BSON, atď. Každý záznam v takomto súbore obsahuje unikátny kľúč, ktorý daný záznam 

reprezentuje. Ďalej môžeme v týchto dokumentoch využiť možnosti kolekcií, tagov, metadát alebo 

taktiež vnoriť jeden dokument do druhého. Jednotlivé dokumenty majú medzi sebou podobnú 

štruktúru, ale nemusí byť presne rovnaká. Aj napriek odlišnej štruktúre môžu tieto dokumenty patriť 

do rovnakej kolekcie dokumentov. Konzistenciu dát zabezpečuje distribučný model replikácie, kedy 

existuje jeden hlavný server propagujúci všetky zmeny na ostatné servery. Podpora transakcií sa líši 

od použitého databázového systému. Napríklad MongoDB podporuje atomické transakcie na jednom 

dokumente, ale transakcie zahrňujúce viacero dokumentov nie sú možné. Naproti tomu RavenDB je 

schopný vykonávať transakcie aj na viacerých dokumentoch. Získavanie dát ponúka omnoho bohatšie 

možnosti ako v prípade nerelačných databáz typu kľúč-hodnota vďaka využitiu materializovaných 

pohľadov alebo použitia programovacieho modelu MapReduce. Tento druh databáz používame 

napríklad v zaznamenávaní rôznych logovacích správ, CMS systémoch, aplikáciách špecializovaných 

na webovú analýzu alebo v prípade elektronických platobných aplikácií. Ak systém požaduje 

komplexné transakcie naprieč viacerými tabuľkami (dokumentami) alebo dáta majú dodržiavať určitú 

pevne danú štruktúru, tak použitie dokumentovo orientovaných databáz sa neodporúča. [7] 

 Nerelačné databázy so stĺpcovým uložením dát ukladajú dáta vo forme stĺpcov kde každý 

stĺpec býva zložený iba z troch atribútov: unikátneho id, hodnoty a časovej značky. Konkrétne 

príklady databáz, ktoré používajú tento druh uloženia dát sú Amazon SimpleDB, Cassandra (vyvinutá 

Facebookom) alebo HBase. Pomocou jednotlivých stĺpcov môžeme vytvoriť rodinu stĺpcov 

združujúcu príbuzné dáta, ktoré bývajú často získavané spoločne. Príkladom môže byť zákazník, pri 

ktorom nás zaujíma taktiež jeho profil, ale napríklad nie jeho objednávky. Zo skupiny stĺpcov dát je 

možné vytvárať takzvané super stĺpce a super stĺpce môžu vytvárať rodiny super stĺpcov združujúce 

medzi sebou súvisiace dáta. Pre zabezpečenie konzistencie dát a podpory transakcií sa používajú 

commit logy a pamäťové tabuľky. Pri návrhu dátového modelu sa odporúča optimalizovať jednotlivé 

stĺpce a rodiny stĺpcov na čítanie dát, keďže tento druh databáz neposkytuje bohatý dotazovací jazyk. 

Vhodné prípady užitia zahrňujú napríklad logovanie rôznych udalostí, blogy, CMS systémy 

alebo počítadlá. Nevhodné používať tento druh databáz je v prípade potreby ACID transakcií pre 
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čítanie a zápisy alebo pri agregátnych operáciách s dátami (počítanie sumy, priemeru, atď.), ktoré 

musia byť v tomto prípade vykované na klientskej strane aplikácie. [7] 

 Grafové nerelačné databázy využívajú rôzne grafové štruktúry na reprezentáciu dát. 

Umožňujú ukladať entity a vzťahy medzi týmito entitami. Entity reprezentujú vrcholy grafu a hrany 

spolu s vlastnosťami definujú jednotlivé entitné vzťahy. Susedné vrcholy majú na seba uchovaný 

odkaz, preto sa tento druh databáz vyznačuje jednoduchším indexovaním. Taktiež majú schopnosť 

uchovať ľubovoľný graf. Príkladmi nerelačných grafových databáz sú napríklad FlockDB, Neo4J 

alebo OrientDB. Keďže dátové operácie pracujú s prepojenými vrcholmi, tak väčšina grafových 

databáz nepodporuje distribúciu vrcholov na viaceré databázové servery. V rámci jedného serveru sú 

dáta vždy konzistentné, v prípade databázy Neo4J je taktiež zaistená plná podpora ACID transakcií. 

Grafové databázy zaisťujú konzistenciu pomocou transakcií a nedovoľujú tvorbu hrán (vzťahov), pri 

ktorých definujeme iba jeden vrchol. Tento druh nerelačných databáz sa používa v prípadoch 

prepojených dát, čoho príkladom môžu byť napríklad sociálne siete. Ďalej v rôznych smerovacích 

alebo lokalizačných službách a odporúčacích systémoch. Nevhodné prípady užitia zahrňujú napríklad 

analytické aplikácie, kde musia byť upravené všetky entity na základe určitého zmeneného atribútu. 

[7] 
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5 MongoDB 
MongoDB patrí medzi dokumentovo orientované nerelačné databázy a býva označovaná aj 

ako vedúca nerelačná databáza súčasnosti. [15] Bola vyvinutá spoločnosťou MongoDB Inc. v októbri 

2007 ako komponent jednej služby. V roku 2009 bola transformovaná na open source model. 

Obsahuje určité prvky relačných databáz akými sú napríklad indexovanie alebo rôzne agregátne 

operácie (napríklad príkaz podobný GROUP BY v SQL). Pre svoje webové aplikácie ho používa veľa 

známych spoločností akými sú napríklad eBay, FourSquare, The New York Times a ďalšie. Pre účely 

nasadenia do takýchto veľkých firiem existuje špeciálna verzia MongoDB nazývaná MongoDB 

Enterprise podporujúca pokročilé zabezpečenie databázy pomocou šifrovania a rôznych certifikátov, 

podporu na najpopulárnejších operačných systémoch (Windows, Red Hat/CentOS, Ubuntu) a je plne 

certifikovaná na tento typ použitia. [16] Nasledujúce podkapitoly budú popisovať hlavné rysy tohto 

databázového systému. 

5.1 BSON dokumenty 

MongoDB ukladá na disk tento typ dokumentov (súborov), pričom ide o binárnu reprezentáciu 

JSON dokumentov. Jeho špecifikáciu môžete nájsť na stránke http://bsonspec.org/. BSON ponúka 

akési rozšírenie JSON dokumentov, pretože dokáže uchovať binárne dáta a taktiež špecifikovať väčšie 

množstvo dátových typov. Tým pádom BSON dokáže uložiť akýkoľvek JSON dokument, ale na 

druhej strane validný BSON dokument nemusí byť validný JSON. Niektorí ľudia môžu namietať, že 

konverzia medzi JSON a BSON môže byť strata času, keďže napríklad ďalšia z populárnych 

dokumentovo orientovaných databáz CouchDB používa iba JSON dokumenty. BSON dokument 

potrebuje na uloženie o niečo viac miesta na disku než klasický JSON dokument. MongoDB je však 

navrhnutá poskytovať vysoký výkon, nie byť šetrná voči voľnému miestu na disku. To však 

neznamená, žeby týmto voľným miesto plytvala, ale toto miesto na disku navyše zabezpečuje 

rýchlejšie spracovanie dát, ich prechádzanie cez dokumenty a lepšie indexovanie. [8] 

Ďalšou výhodou BSON formátu býva rýchla konverzia do natívneho dátového formátu 

konkrétneho programovacieho jazyka. JSON dokument vyžaduje určitú high-level konverziu na 

úrovni programovacieho jazyka. Na druhej strane pri použití jednoduchého binárneho formátu akým je 

BSON môžu byť jednotlivé dátové štruktúry vytvorené rýchlo pre akýkoľvek programovací jazyk bez 

potreby najprv spracovávať JSON formát. [8] 

Tento druh dokumentu má však aj svoje limity. Maximálna veľkosť BSON dokumentu 

nemôže prekročiť 16 megabajtov, pričom veľkosť binárnych dát (obrázok, hudobný klip, atď.) 

v jednom dokumente nemôže prekročiť veľkosť 4 megabajty. Toto obmedzenie zabezpečuje, aby 

jeden dokument nespotreboval veľké množstvo pamäte RAM alebo prietoku v sieti pri prenose. Na 

http://bsonspec.org/
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uloženie dokumentov väčšej veľkosti MongoDB používa GridFS API. Celý princíp GridFS spočíva 

v tom, že dokument rozdelí na menšie časti (predvolebná veľkosť je 255 kilobajtov), ktoré potom 

v prípade vyžiadania skladá dohromady. Okrem ukladania dokumentov väčších ako 16 megabajtov ho 

taktiež používame vtedy, keď nechceme načítať celý obsah dokumentu do pamäti. BSON dokumenty 

majú ďalej tieto obmedzenia: 

- Názov atribútu _id je rezervovaný na použitie ako primárny kľúč. Jeho hodnota musí byť 

unikátna v kolekcii a môže byť akéhokoľvek dátového typu okrem poľa. 

- Názvy atribútov nemôžu začínať znakom $ 

- Názvy atribútov nemôžu obsahovať znak . 

- MongoDB negarantuje poradie jednotlivých atribútov v BSON dokumente. Jednotlivé 

ovládače alebo MongoDB môžu toto poradie atribútov zmeniť po pridaní alebo úprave hodnôt 

dokumentu.  

5.2 Dátové typy v BSON dokumentoch 

Dokumenty, ktoré používa MongoDB sú schopné pracovať s viacerými dátovými typmi ako 

v prípade JSON dokumentov. JSON definuje iba šesť dátových typov (null, boolean, numeric, string, 

array, object), BSON však rozširuje tieto dátové typy o ďalšie, ktoré dokážu lepšie reprezentovať 

dátumy, čísla, regulárne výrazy alebo funkcie. Dátový typ number v BSON dokumente predvolene 

uchováva 64-bitové čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou. Pre celé čísla môžeme použiť špeciálne 

triedy NumberInt a NumberLong, ktoré reprezentujú 4-bitové alebo 8-bitové kladné celé čísla. Typ 

date uchováva časy v milisekundách počítané od dátumu vzniku Unixu. Dátový typ regular expression 

má schopnosť uchovať regulárny výraz v Javascriptovej syntaxi. Ďalej máme možnosť definovať typ 

embedded document označujúci vnorený dokument v danom atribúte dokumentu. Taktiež existuje 

špeciálny dátový typ pre uchovanie binárnych dát nazývaný binary data a napokon máme dátový typ 

code obsahujúci ľubovoľný Javascriptový kód. [9] 

5.3 Využitie Javascriptu 

Ako ste si mohli všimnúť MongoDB používa vo veľkom Javascript. Jedna zo súčastí tohto 

databázového systému je aj samostatný Javascriptový shell, pomocou ktorého sme schopní vytvárať 

rôzne funkcie a pomocné skripty pracujúce s našou databázou. Analógiu môžeme hľadať s vytváraním 

rôznych funkcií, procedúr a triggerov v relačných databázových systémoch ako Oracle alebo MSSQL. 

Veľmi populárnym programovacím modelom v MongoDB a ostatných nerelačných databázach je 

MapReduce. Map funkcie slúžia na vyhľadanie dokumentov splňujúce zadané kritéria. Následne tieto 

dokumenty predávame reduce funkciám, ktoré dáta spracujú a vrátia nový dokument obsahujúci iba 

potrebné výsledky. Tento proces funguje podobne ako príkaz GROUP BY v SQL databázach. 
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MapReduce dosahuje vynikajúce výsledky v distribuovaných prostrediach pri použití viacerých 

databázových serverov, kde sa vyhľadávanie a spracovanie dokumentov rovnomerne rozloží medzi 

jednotlivé servery ako v prípade viac vláknovej aplikácie. Na druhej strane býva vcelku náročné dobre 

navrhnúť a naprogramovať map/reduce funkcie, aby fungovali spoľahlivo a hlavne správne v takomto 

prostredí. Pomocou nich však môžeme vykonávať komplexné agregátne operácie nad celou databázou 

a vytvárať tak rôzne druhy analýz alebo reportov. [8] 

5.4 Indexovanie dokumentov 

MongoDB poskytuje rozsiahle možnosti týkajúce sa indexovania jednotlivých dokumentov. 

Všetky dokumenty automaticky indexuje podľa _id kľúča. Tento  typ indexu nie je možné zmazať, 

zabezpečuje unikátnosť každej hodnoty. Na podobnom princípe funguje automatické vytváranie 

indexu podľa primárneho kľúča v relačných databázových systémoch. Pri tvorbe indexov v MongoDB 

môžete vyžadovať unikátnosť jednotlivých hodnôt indexovaného atribútu. Táto požiadavka musí byť 

veľmi dobre zvážená, aby nedošlo k vymazaniu polovice vašich dát v dôsledku duplicity hodnôt. 

Predvolené nastavenie Vám oznámi chybu v prípade, že chcete vytvoriť unikátny index na atribúte, 

v ktorom sa vyskytujú duplicitné hodnoty. Ďalej môžeme vytvárať indexy vo vnorených 

dokumentoch. Príkladom býva uloženie viacerých kontaktných adries v atribúte adresy u užívateľa, 

pričom vytvoríme index napríklad pre poštové smerovacie číslo. Týmto zabezpečíme rýchly prístup 

k jednotlivým adresám užívateľa. Index môže tvoriť aj viac atribútov, nazývame ho zložený index. 

Napríklad, keď chceme indexovať krstné meno a zároveň aj priezvisko užívateľa, čím docielime 

vysoký výkon pri vyhľadávaní ľudí podľa celého mena. MongoDB podporuje takisto druh indexu 

špeciálne určeného na indexovanie geografických dát akými sú napríklad zemepisná šírka a dĺžka 

alebo hašovaný index, ktorý uchováva haše jednotlivých hodnôt indexovaných atribútov. [8] 
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6 Súčasný stav elektronických obchodov 

Elektronické obchody majú veľký podiel pri predaji produktov, ktorý sa každým rokom 

zvyšuje. Ešte koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia existovalo len malé množstvo takýchto 

obchodov a veľmi málo spoločností predávalo svoje produkty pomocou Internetu. Dôvodom bola 

malá dostupnosť Internetu a neexistovali tak prepracované vyhľadávače aké poznáme dnes (Google, 

Bing, Yahoo, atď.). Avšak po rozmachu Internetu na začiatku 21. storočia sa firmy začali 

prispôsobovať tomuto trendu a ponúkať svoje produkty, prípadne služby pomocou elektronických 

obchodov. Taktiež vzniklo mnoho spoločností, ktoré ponúkali svoje produkty výhradne pomocou 

Internetu a nemali žiadne kamenné predajne. Podiel elektronických objednávok rastie každým rokom 

stále viac a viac. Momentálne väčšinový podiel na trhu má stále klasické nakupovanie v kamenných 

obchodoch, ale ak bude trend elektronického nakupovania stúpať rýchlosťou ako v posledných rokoch 

môžeme očakávať, že nakupovanie na Internete sa stane dominantným spôsobom nakupovania. Toto 

tvrdenie podporujú rôzne fakty akými sú napríklad obrovské rozšírenie Internetu, ktorý už nájdeme aj 

v rôznych spotrebičoch akými sú napríklad chladničky, práčky, atď. Ďalej stále viac ľudí využíva 

rôzne mobilné zariadenia ako tablety, inteligentné telefóny a dokonca už aj rôzne druhy náramkov 

alebo hodiniek. Napokon tu máme rozmach rôznych služieb, kde nakúpime potraviny cez Internet 

a donesú nám ich priamo pred dvere domu alebo veľké množstvo upratovacích služieb, požičovní 

filmov, atď. Možností ako nakupovať z pohodlia domova za pomoci Internetu stále pribúda a podľa 

viacerých prognóz bude tento trend aj naďalej pokračovať. 

6.1 Súčasné trendy 

Tak ako všetko ostatné, aj elektronické obchody a nakupovanie sa prispôsobujú požiadavkám 

danej doby. V roku 2014 dominovala hlavne optimalizácia na mobilné zariadenia, reklamy pre 

mobilné zariadenia, personalizácia a užšie prepojenie so sociálnymi sieťami.  

Optimalizáciou pre mobilné zariadenia nemáme na mysli iba tvorbu responzívneho webu, 

ktorý dokáže byť zobrazený na zariadeniach rôznej veľkosti displeja alebo výkonnostne 

optimalizovaný na obmedzené dátové pripojenia. Do tejto skupiny takisto radíme tvorbu samostatných 

mobilných aplikácií pre Android, iOS alebo Windows Phone pre elektronické obchody. Príkladom 

môžu byť napríklad Amazon, EBay alebo taktiež lokálne obchody ako napríklad Alza.  

V oblasti reklamy pre mobilné zariadenia a celkovo marketingu môžeme vidieť rôzne druhy 

reklám vyskytujúcich sa v mobilných aplikáciách. Napríklad Google Maps zobrazujúci reštaurácie 

alebo obchody s rôznymi zľavami v našom dosahu. Túto stratégiu volia väčšinou veľké obchody, 

ktoré nato majú finančné prostriedky zatiaľ čo malé a stredne veľké obchody sa držia stále klasickej 

reklamy pomocou reklamných letákov a vyhľadávačov. Takisto vzrástol počet video reklám šírených 
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virálne pomocou sociálnych sietí. Z hľadiska SEO sa elektronické obchody prestávajú zameriavať na 

tradičné techniky akými sú napríklad kľúčové slová, popisy alebo hustota produktov. Prioritou je 

vytvorenie kvalitného užívateľského obsahu špeciálne zameraného na cieľovú skupinu zákazníkov. 

Príkladom môže byť tvorba rôznych blogov a článkov o danom životnom štýle alebo pridanie videí, 

prípadne iných typov média, ktoré podporujú zdieľanie obsahu ďalším potencionálnym zákazníkom. 

Personalizáciou myslíme zobrazovanie produktov a reklám na stránkach elektronického 

obchodu podľa určitého profilu zákazníka, ktorý býva vytvorený na základe jeho predošlých 

objednávok, navštívených stránkach a záujmoch. Taktiež elektronické obchody (hlavne tie veľké) 

ponúkajú rôzne druhy prispôsobenia si daného produktu podľa svojich predstáv pridaním vlastného 

mena napríklad na plechovku (CocaCola) alebo návrhom vlastného designu produktu následne 

vytlačeného na 3D tlačiarni. 

Sociálne siete predstavujú jeden z najväčších informačných kanálov Internetu, čo si 

uvedomujú aj elektronické obchody. Vytvárajú rôzne stránky a skupiny kde propagujú svoje produkty 

alebo zľavy. Slúžia ako médium na šírenie rôznych reklamných spotov, či už filmových alebo 

hudobných. Ďalej ponúkajú možnosť prihlasovať sa do obchodu pomocou existujúcich účtov na týchto 

sociálnych sieťach, čo šetrí zákazníkovi čas zdĺhavo vypĺňať kontaktné údaje a spravovať veľké 

množstvo rôznych užívateľských účtov. [17] [18] [19] 

Prognózy na rok 2015 ukazujú, že elektronické obchody sa budú zameriavať hlavne na 

nasledujúce oblasti: veľké displeje telefónov (šesť a viac palcov), platby pomocou telefónov 

a hodiniek (napr. ApplePay), sledovanie aktivity zákazníkov naprieč rôznymi zariadeniami, menšiu 

závislosť na rôznych agentúrach vykonávajúcich rôzne štatistiky a lepšie možnosti dodania tovaru 

zákazníkom. Boom veľkých telefónov nastal v roku 2014, pričom sa predpokladá, že dopyt po týchto 

telefónoch bude v roku 2015 narastať, čo potvrdzujú dnešné štatistiky návštevnosti jednotlivých 

elektronických obchodov. Tým pádom bude kladený väčší dôraz na prispôsobenie designu 

a užívateľského rozhrania práve na túto kategóriu veľkostí displeja. Rozšíria sa možnosti platby 

pomocou mobilných zariadení akými sú napríklad tablety, mobily a hodinky. ApplePay naštartoval 

tento trend a môžeme očakávať vytvorenie ďalších podobných služieb spolupracujúcich s bankami po 

celom svete. Keďže užívatelia používajú stále viac druhov zariadení, elektronické obchody budú 

musieť túto aktivitu vedieť zaznamenávať. Na základe toho budú schopní zistiť, na ktorú kategóriu 

zariadení sa majú čo najviac zamerať, kedy počas dňa ľudia používajú dané zariadenie a podobne. 

Ďalej prognózy predpokladajú zvýšenie nákladov pre takzvané in-house analýzy, čoho výsledkom 

bude nezávislosť na rôznych externých agentúrach a obchody nebudú ďalej rozširovať napríklad údaje 

o svojich zákazníkoch. Posledným z vyššie spomenutých trendov bude zlepšenie dodacích služieb, 

pričom dodacia doba dlhšia ako tri dni bude čoraz viac neakceptovateľná. [20] [21] 
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6.2 Súčasné E-Commerce riešenia 

V dnešnej dobe veľmi zriedka vývojári vytvárajú elektronické obchody úplne od začiatku. 

Namiesto toho použijú nejaké vopred naprogramované riešenie alebo framework, ktorý môžeme 

rozširovať ďalšími alebo vlastnými modulmi. Hlavným dôvodom býva neustále rovnaká alebo veľmi 

podobná funkcionalita. Túto funkcionalitu nachádzajúcu sa vo veľkom množstve elektronických 

obchodov majú zvládnutú všetky populárne e-commerce riešenia a frameworky súčasnosti, čím pri 

vývoji šetríme čas a peniaze. Patria tu napríklad tieto veci: 

- Administrácia produktov zahrňujúca definovanie rôznych špeciálnych vlastností produktov 

akými sú napríklad výška, šírka, hmotnosť, farba, atď. 

- Nákupný košík s ovládacími prvkami ako upravenie množstva alebo vymazanie jednotlivých 

položiek v košíku, prepočet ceny za produkty, ceny za dopravu, ceny dane a celkovej ceny. 

- Rôzne druhy dopravy pomocou UPS, pošty alebo zasielanie objednávky na dobierku. 

- Platobné brány podporujúce platby cez populárne platobné portály ako PayPal alebo GoPay, 

platby pomocou kreditných kariet, platby v BitCoinoch alebo platby pomocou mobilných 

telefónov. 

- Generovanie a správu objednávok, pričom ku každej objednávke sa vygeneruje faktúra, ktorá 

je následne zaslaná emailom zákazníkovi. Ďalej elektronický obchod má schopnosť zasielať 

emaily zákazníkovi pri zmene stavu objednávky. 

- Možnosť registrácie nových zákazníkov za účelom uchovania kontaktných informácií, čo 

vedie k tomu, že zákazník pri ďalšom nákupe nemusí znova vypĺňať tieto údaje a objednávka 

prebehne rýchlejšie. Takisto možnosť použiť kontaktné údaje z rôznych sociálnych sietí. 

Zákazník po registrácii získa vlastný profil, kde môže meniť svoje kontaktné údaje, definovať 

viaceré dodacie adresy alebo získa prehľad o svojich predošlých objednávkach. 

- Definovanie rôznych zliav a darčekových kupónov pre stálych zákazníkov po určitom počte 

nákupov (prípadne po prekročení nejakej ceny objednávky) alebo v prípade určitých časových 

období (Vianoce, povianočné výpredaje, atď.). 

- Vyhľadávanie a filtrovanie produktov na základe určitých kritérií napríklad podľa názvu, kódu 

produktu, ceny, dostupnosti, atď. Niektoré e-commerce riešenia ponúkajú vytvárať vlastné 

kritéria vyhľadávania a filtrovania, ktoré môžu následne zákazníci používať. 

- Vytvorenie XML (JSON) feedu katalógu produktov, ktorý následne môže byť zaslaný rôznym 

internetovým katalógom ako Heureka, Zboží.cz, atď. 

 

Kritériám bezpečnostných štandardov elektronických obchodov ako napríklad uchovávanie 

osobných údajov zákazníkov, hašovanie hesiel, prevod peňazí, zabezpečenie šifrovaného pripojenia 
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pomocou HTTPS alebo správa rôznych certifikátov potvrdzujúcich legitimitu webovej stránky 

venujeme samostatnú kapitolu 6.5. 

Podľa viacerých prieskumov (viď. obrázky 6.2-1, 6.2-2 a 6.2-3) vyplýva, že najpopulárnejšie 

e-commerce riešenia sú vytvorené v programovacom jazyku PHP alebo Ruby. Taktiež prieskumy 

ukazujú, že väčšina malých a stredne veľkých firiem uprednostňuje vytvorenie vlastného 

elektronického obchodu svojimi vývojármi, pričom ako základ použije niektoré z populárnych open 

source platforiem namiesto kúpy už kompletne hotovej platformy, ktorú ponúka napríklad firma 

Oracle (Oracle Commerce) alebo IBM (IBM WebSphere Commerce). 

 

Obrázok 6.2-1 Popularita e-commerce riešení, Október 2012 [22] 

V tomto prieskume jasne dominujú e-commerce riešenia vyvíjané v jazyku PHP, pričom 

hlavnými zástupcami sú Magento, ZenCart a VirtueMart. Tieto tri riešenia obsadzujú pravidelne 

popredné priečky (čo ukazujú aj ďalšie dva obrázky). Svojej popularite vďačia za bohatú 

funkcionalitu, ktorú zabezpečuje veľké množstvo dostupných modulov a rozsiahle možnosti rozšírenia 

existujúcich modulov. 
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Obrázok 6.2-2 Popularita e-commerce riešení, Apríl 2014 [23] 

Tento prieskum ukazuje prepad ZenCart-u a VirtueMart-u v priebehu dvoch rokov, ale na 

druhej strane zvyšujúcu sa popularitu nových, modernejších e-commerece riešení akými sú napríklad 

WooCommerce alebo PrestaShop. Taktiež tu nájdeme e-commerce riešenie naprogramované na 

platforme Ruby (Shopify).  

 

Obrázok 6.2-3 Popularita e-commerce riešení, Október 2014 [24] 
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Najväčšiu časť grafu tvoria 3 elektronické obchody naprogramované v PHP (Magento, 

WooCommerce a PrestaShop) a 1 naprogramovaný v Ruby (Shopify). Magento, WooCommerce a 

PrestaShop si udržali pozíciu z Apríla 2014, zatiaľ čo Shopify postúpil vďaka zvyšujúcej sa popularite 

frameworku Ruby on Rails v posledných rokoch. 

6.3 E-Commerce riešenia naprogramované v PHP 

6.3.1 Magento 

Najpopulárnejšie e-commerce riešenie súčasnosti, ktoré bolo spočiatku vyvinuté spoločnosťou 

Varien Inc. spolu s hŕstkou dobrovoľníkov, ktorá sa neskôr transformovala na spoločnosť 

Magento Inc. Ponúka bohatú funkcionalitu pomocou veľkého množstva rôznych šablón a modulov. 

Magento je distribuované v dvoch rozličných verziách. Magento Comunnity Edition reprezentuje open 

source verziu tohto e-commerce riešenia, ktorú možno rozšíriť pridaním ďalších pluginov vyvinutých 

inými vývojármi. Magento Enterprise Edition je platená verzia, ktorá používa rovnaké jadro ako 

Comunnity Editon, ale obsahuje bohatšiu a pokročilejšiu funkcionalitu navrhnutú primárne na použitie 

vo firemných sférach. 

Plusy: 

- bohatá funkcionalita 

- dobre navrhnutá architektúra 

- rozsiahla dokumentácia a podpora 

- možnosť rozširovania funkcionality vlastnými modulmi 

Mínusy: 

- pre niekoho môže byť moc robustné 

- architektúra podobná Java enterprise aplikáciám, čo nemusí PHP vždy zvládať 

- pomalé na menších (samostatných) serveroch 

- spočiatku pochopenie kódu môže robiť problém aj skúsenejším vývojárom kvôli jeho 

komplexnosti 

6.3.2 WooCommerce 

E-commerce plugin navrhnutý pre firmy používajúce na svojich webových stránkach redakčný 

systém Wordpress. Poskytuje obrovskú flexibilitu, užívateľský prívetivé rozhranie samotného 

Wordpressu a rozsiahle možnosti prispôsobenia, či už pomocou rozširujúcich pluginov alebo špeciálne 

navrhnutých šablón na stránke WooThemes. 

Plusy: 

- spojenie redakčného systému a elektronického obchodu 

- možnosť využitia existujúcej Wordpress platformy 
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- žiadne poplatky 

- bohatá funkcionalita a jednoduché rozhranie 

Mínusy: 

- chýba pokročilá funkcionalita ako napríklad definovanie variantov produktov alebo viacerých 

mien 

- potrebná znalosť Wordpress platformy 

- navrhnutý primárne pre malé obchody 

- problémy so serverovými nárokmi pri veľkom množstve produktov 

6.3.3 PrestaShop 

PrestaShop je plnohodnotné open source e-commerce riešenie s rozsiahlou funkcionalitou 

hneď po nainštalovaní. Ponúka pokročilú administráciu produktov spolu s definovaných dodávateľov, 

variantov a mnoho ďalšieho. Jednoducho nastavíte podporu viacerých jazykov alebo mien, ktorými 

môžete vo Vašom obchode platiť. V prípade, že niečo chýba máte k dispozícii oficiálny PrestaShop 

obchod s modulmi a viac ako 2000 profesionálne vytvorenými šablónami. Samotný PrestaShop je 

možné získať bez poplatkov, avšak väčšina modulov v obchode býva platená. 

Plusy: 

- bohatá funkcionalita hneď po nainštalovaní 

- nenáročné a flexibilné riešenie 

- oficiálny obchod s modulmi a šablónami 

Mínusy: 

- kvôli minimálnej podpore škálovateľnosti je vhodné iba pre malé a stredne veľké obchody 

- väčšina modulov pre plnohodnotný elektronický obchod je drahá 

- užívateľské rozhranie môže pôsobiť na prvý pohľad príliš zložito 

6.4 E-Commerce riešenia naprogramované v Rails 

6.4.1 Shopify 

Patrí medzi najpopulárnejšie e-commerce riešenia postavené na platforme Ruby on Rails. Toto 

riešenie je poskytované ako platená služba, vďaka ktorej vytvoríte svoj elektronický obchod 

v priebehu pár minút. Obsahuje vlastný CMS systém, ktorý umožňuje správu produktov, vytváranie 

zľavových kupónov, akceptovať online platby pomocou Bitcoinu, PayPalu a najpopulárnejších 

kreditných kariet. Okrem toho máte k dispozícií veľké množstvo rôznych šablón a rozširujúcich 

modulov v Shopify App Store, pričom môžete vyvinúť aj svoje vlastné. 

Plusy: 

- rýchlosť a bezpečnosť 
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- všetky dôležité funkcie už obsiahnuté v základnom balíčku 

- veľmi dobrá užívateľská podpora 

- možnosť vytvárať vlastných modulov pre Shopify a publikovať ich v Shopify App Store 

- rozsiahle možnosti designu stránky pomocou šablón 

Mínusy: 

- platené riešenie 

- problémy pri prechode na inú platformu 

- počiatočné nastavenie 

- poskytované ako služba, čiže užívateľ nemá prístup k zdrojovému kódu 

6.4.2 Piggybak 

Je Ruby on Rails engine so základným nákupným košíkom a jedno stránkovou objednávkou. 

Najväčšou prednosťou tohto riešenia je modulárny návrh. Môžete ho bez problémov pripojiť 

k existujúcej Ruby on Rails aplikácii ako samostatný gem. Obsahuje administráciu objednávok, 

produktov, dopravných metód, platobných metód a daní. Ďalej ponúka bohaté možnosti konfigurácie 

napríklad kalkulácie dopravných a platobných poplatkov, ale taktiež modifikáciu jednotlivých stránok 

obchodu (nákupný košík, objednávka, história objednávok, atď.). 

Plusy: 

- navrhnuté na vkladanie do existujúcich projektov 

- elegantné administračné rozhranie 

- jednostránkový checkout 

- bohaté možnosti konfigurácie 

Mínusy: 

- nie je možné použiť „out of the box“ 

- menej funkcionality ako plnohodnotné e-commerce riešenia 

6.4.3 SpreeCommerce 

Toto riešenie vytvoril Sean Schofield v roku 2007 a odvtedy má už viac ako 340 

prispievateľov. Vyznačuje sa modulárnou architektúrou a bohatou funkcionalitou. Skladá sa 

z viacerých Ruby gemov (API, frontend, backend, cmd, core, sample), ktoré môžu byť použiť 

nezávisle od seba. V základe ponúka responzívny design zaručujúci správne zobrazenie aj na 

mobilných zariadeniach akými sú napríklad tablety a mobilné telefóny. Máte k dispozícii celý 

zdrojový kód, ktorý môžete upravovať podľa seba a obrovskú komunitu aktívnych vývojárov. 

Plusy: 

- modulárna architektúra 

- responzívny design 
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- open source licencia 

- aktívna komunita ľudí 

Mínusy: 

- pomalý výkon pri väčších projektoch 

- neobsahuje modul nákupného košíku, ale s nákupom pracuje rovno ako s objednávkou 

(niektoré funkcie košíka, ktoré sú v iných riešeniach chýbajú) 

- veľa zbytočného kódu v databáze 

- neprehľadný štýl kódu 

6.4.4 Shoppe 

Open source e-commerce riešenie, ktoré sa vyznačuje jednoduchým administračným 

rozhraním, bohatou dokumentáciou plnou rôznych návodov a vzorových príkladov pre vývojárov. 

Poskytuje základný framework pre elektronický obchod zabezpečujúci administráciu produktov, 

skladu, definovanie daní, kontrolu dopravy a platieb. Vývojár má na starosť vytvorenie užívateľského 

rozhrania front-endu obchodu a integráciu platobných brán. 

Plusy: 

- kvalitná dokumentácia 

- open source licencia 

- možnosť prepojiť s akoukoľvek platobnou bránou 

Mínusy: 

- nejedná sa o plnohodnotné e-commerce riešenie 

- nie je vhodné pre neskúsených Rails vývojárov 

6.5 Bezpečnostné prvky súčasných e-commerce riešení 

Bezpečnosť býva jedným z kľúčových aspektov úspešného elektronického obchodu. Do tejto 

oblasti radíme napríklad ochranu osobných údajov zákazníka, bezpečné uloženie prihlasovacích 

údajov akými sú napríklad heslá užívateľských účtov alebo bezpečný prevod peňazí pri platbe kartou 

pomocou platobnej brány. Pri vzniku nejakého bezpečnostného incidentu veľmi často nastáva úbytok 

zákazníkov a vznik nedôvery voči danému elektronickému obchodu, preto vývojári venujú zvýšenú 

pozornosť týmto opatreniam a neustále zlepšujú bezpečnostné prvky. Medzi také tri hlavné 

požiadavky, ktoré by malo spĺňať každé e-commerce riešenie môžeme zaradiť nasledujúce: bezpečné 

uchovanie prihlasovacieho hesla zákazníka do databázy pomocou hašovania, šifrovaná komunikácia 

s webovou stránkou elektronického obchodu pomocou platného SSL certifikátu a ochrana osobných 

údajov našich zákazníkov. 

Hašovanie sa stalo akýmsi štandardom bezpečnosti v oblasti uchovávania hesiel. V minulosti 

bol nato používaný algoritmus MD5, ktorý je v dnešných dobách už zastaraný a ľahko prelomiteľný. 
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Momentálne sa používajú hašovacie algoritmy rodiny SHA. SHA-1 sa začal používať ako nástupca 

zastaraného MD5, ale v roku 2005 v ňom boli nájdené bezpečnostné chyby [25] a taktiež kvôli 

neustálemu zvyšovaniu výkonu počítačov každým rokom začína byť zastaraný podobne ako MD5. 

Avšak postupne býva nahradzovaný algoritmami SHA-256 a SHA-512 patriace pod SHA-2, ktoré 

ponúkajú dlhšie kľúče a lepšiu odolnosť voči kolíziám oproti SHA-1. Na dosiahnutie ešte väčšej 

bezpečnosti sa k zadanému užívateľskému heslu pridáva (buď na začiatok alebo na koniec) ešte 

reťazec náhodných znakov takzvaný salt a až následne prebieha hašovanie. Týmto získame ochranu 

proti rôznym typom slovníkových útokov. Salt užívateľa býva uložený v databáze ako samostatný 

atribút alebo ako časť vytvoreného hašu. 

Veľmi dôležitým bezpečnostným prvok je šifrovaná komunikácia medzi elektronickým 

obchodom a zákazníkom. Toto býva dosiahnuté pomocou použitia platného SSL certifikátu 

vystaveného dôveryhodnou certifikačnou autoritou. Šifrované spojenie indikuje použitie protokolu 

HTTPS a ikona zámku vedľa URL adresy. Po kliknutí na tento zámok vidíme detailné informácie 

o danom certifikáte (názov, doba platnosti, kým bol vystavený, atď.).  Bezpečnostným minimom býva 

šifrovanie komunikácie v priebehu objednávky a prevodu peňazí, ale odporúča sa šifrovať 

komunikáciu po celom elektronickom obchode, čo znamená aj v prípade prezerania produktov, 

registrácie alebo prihlasovania do systému.  

Ochrane osobných údajov a súkromia užívateľov býva v poslednej dobe venovaná zvýšená 

pozornosť po rôznych kauzách odpočúvania a obchodovania s týmito údajmi. Každý elektronický 

obchod musí mať na stránke zobrazené zásady ochrany osobných údajov, v ktorých informuje 

zákazníka aké informácie bude od neho obchod získavať, akým spôsobom ich bude uchovávať 

a prípadne používať na rôzne reklamné účely. Získané osobné údaje o zákazníkoch bývajú bezpečne 

uložené v databáze a väčšinou zasielané iba platobným bránam pri platbe kreditnou kartou. Získavanie 

a zasielanie osobných údaje prebieha pomocou zabezpečeného šifrovaného spojenia pomocou SSL 

certifikátu. 

Medzi ďalšie často používané bezpečnostné prvky patrí napríklad CAPTCHA, anti-spamový 

filter, obmedzený počet pokusov pri zadávaní prihlasovacieho hesla, rôzne bezpečnostné otázky pri 

zabudnutí hesla alebo zvýšená pozornosť pri prihlasovaní do obchodu z neobvyklého miesta pomocou 

lokalizačných služieb. Všetky z vyššie spomenutých e-commerce riešení aplikujú vymenované 

a ďalšie bezpečnostné štandardy, čím chránia elektronický obchod voči rôznym útokom, ktorých 

cieľom býva napríklad neoprávnené získanie prístupu do systému, zisk prihlasovacích, či osobných 

údajov zákazníkov alebo zahltenie webového serveru veľkým množstvom požiadaviek čo vedie 

k nedostupnosti elektronického obchodu. 
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7 E-Commerce riešenie postavené na MongoDB 

Táto kapitola popisuje mnou navrhnuté riešenie elektronického obchodu, ktoré na uloženie dát 

používa namiesto tradičného relačného databázového systému (ako napr. MySQL, MSSQL alebo 

Oracle) nerelačnú databázu MongoDB. Pred samotným vývojom môjho riešenia bolo potrebné najprv 

analyzovať, či práve MongoDB bude vhodné použiť v prípade elektronického obchodu. Nerelačné 

databázy aj napriek vysokej popularite posledných rokov nie je vhodné používať za každých 

okolností. Existujú rôzne druhy aplikácií a užívateľské scenáre, kde býva lepšie zostať pri relačných 

databázach, aby nevznikli problémy týkajúce sa výkonu, konzistencie alebo štruktúry databázy. Preto 

boli v prvom rade zodpovedané otázky vytvorené softwarovým inžinierom Harry Heymannom, ktorý 

pracoval pre spoločnosti ako napríklad Google alebo Foursquare a pozná veľmi dobre MongoDB. Mal 

na starosť prechod Foursquare na MongoDB [26] a taktiež pre tento databázový systém vyvinul aj 

ovládač pre programovací jazyk Java [27]. Odpovede na tieto otázky určujú, či v mojom riešení je 

vhodné použitie nerelačných databáz (konkrétne MongoDB) alebo radšej použiť relačné databázy. 

Otázky Harryho Heymanna znejú nasledovne (v originálnom znení ich môžete nájsť na tejto stránke 

[28]):  

1. Bude vhodnejšie uložiť dáta v tradičnom formáte relačných databáz (v tabuľkách) alebo 

vo flexibilnejšom formáte MongoDB dokumentov ? 

2. Záleží na striktnej izolácií v prípade databázových transakcií ? 

3. Akú veľkosť budú mať vaše dáta ? V prípade odpovede „veľmi veľkú“ mohli by byť 

možnosti škálovania a replikácie MongoDB nápomocné ? 

4. V akom jazyku/frameworku bude aplikácia napísaná ? Podporuje tento jazyk/framework 

prepojenie s MongoDB ? 

5. Bude potrebné často používať operáciu JOIN na úrovni databázy ? 

6. Aká je vaša úroveň tolerancie rizika ? MongoDB je aj napriek vynikajúcej práci vývojárov 

stále vcelku nový databázový systém obsahujúci potencionálne chyby a nečakané 

problémy. 

Po dokončení mojej analýzy vzišli nasledujúce odpovede: 

1. Keďže elektronický obchod môže obsahovať viaceré typy produktov s odlišnými 

vlastnosťami, rôzne druhy platieb a doručenia tovaru v prípade objednávok myslím si, že 

použitie flexibilnejšieho formátu MongoDB dokumentov nám môže iba pomôcť. Pri 

správnom databázovom návrhu dokážeme zjednodušiť celkovú štruktúru databázy 

zredukovaním celkového počtu tabuliek, respektíve kolekcií dokumentov. 
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2. Dôsledné dodržiavanie podmienok ACID (kde radíme aj izoláciu) pri databázových 

transakciách býva vyžadované napríklad v účtovníckych aplikáciách, ktoré často pracujú 

s peniazmi. V elektronickom obchode zákazníci síce vytvárajú objednávky, avšak 

samotný prevod peňazí býva väčšinou vykonávaný pomocou samostatných platobných 

brán. Elektronický obchod musí byť primárne schopný spravovať stavy jednotlivých 

objednávok, produktov na sklade a zachovať konzistenciu databázy, či už v prípade 

úspešného nákupu, ale aj pri výskyte chyby v priebehu nákupu. Na základe týchto faktov 

sa domnievam, že striktná izolácia nie je vyžadovaná, pričom zabezpečenie aspoň 

čiastočných ACID podmienok pri databázových transakciách MongoDB podporuje (viď. 

kapitola 7.3). 

3. Veľkosť ukladaných dát sa líši v závislosti od množstva ponúkaného tovaru elektronickým 

obchodom. Moje riešenie je primárne navrhnuté pre malé a stredné veľké elektronické 

obchody, avšak pri stálom vznikaní nových produktov v priebehu času ponúka využiť 

možnosti škálovania a replikácie MongoDB.  

4. Aplikačná logika môjho riešenia je napísaná v programovacom jazyku Ruby s využitím 

frameworku Ruby on Rails. Kombinácia Ruby on Rails a MongoDB ponúka potrebnú 

funkcionalitu pre moje riešenie elektronického obchodu (viď. kapitola 7.1). 

5. MongoDB nepodporuje operáciu JOIN, avšak pri správnom databázovom návrhu nebude 

alebo len veľmi v malom množstve potrebné spájanie tabuliek, respektíve dokumentov. 

6. MongoDB je používaný mnohými veľkými spoločnosťami akými sú napríklad MetLife, 

Bosch alebo Forbes. Preto si myslím, že momentálny stav tohto databázového systému 

bude našim požiadavkám plnohodnotne postačovať. 

Na základe vyššie spomenutých odpovedí a záverov z mojej analýzy by som chcel 

prezentovať akúsi alternatívu alebo novú možnosť implementácie elektronického obchodu voči 

tradičnému postupu, ktorý dominuje už desiatky rokov. Tento tradičný postup býva charakterizovaný 

väčšinou použitím programovacieho jazyku PHP a relačného databázového systému MySQL. 

7.1 Prečo MongoDB a Ruby 

V prípade MongoDB môžeme spomenúť napríklad bohatú funkcionalitu, ktorá obsahuje aj 

prvky relačných databáz (napríklad väzby pomocou cudzieho kľúča medzi dokumentami, dynamický 

jazyk podobný SQL, čiastočnú podporu transakcií, atď.). Ďalej dokumentovo orientovaná databáza mi 

príde ako najvhodnejší typ spomedzi možných typov nerelačných databáz v prípade vývoja 

elektronického obchodu (viď. v kapitole 4.4 vhodné prípady použitia pri jednotlivých kategóriách 

nerelačných databáz), pretože je potrebné uchovať navzájom súvisiace informácie a medzi 

jednotlivými dátami existujú určité väzby (napríklad kategória a produkt, zákazník a objednávka, 
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atď.). V neposlednom rade vnímam MongoDB ako jednu z najvyvinutejších nerelačných databáz 

súčasnosti s veľkou a stále narastajúcou komunitou užívateľov. Ako jedna z mála nerelačných databáz 

poskytuje taktiež aj databázové riešenie určené špeciálne pre firmy a korporácie nazývané MongoDB 

Enterprise. [16] 

Programovací jazyk Ruby zažíva veľký boom v posledných rokoch a začína byť čoraz viac 

populárnejší. Vyznačuje sa jednoduchou syntaxou, ktorú dokážu rýchlo pochopiť aj ľudia nemajúci 

predošlé skúsenosti s týmto programovacím jazykom alebo ľudia nevenujúci sa programovaniu. 

Vďaka jeho stúpajúcej popularite a bohatým možnostiam úprav samotného jazyka pomocou 

metaprogrammingu vzniklo mnoho frameworkov a rozširujúcich modulov (nazývaných gemy). Medzi 

najznámejší framework používaný pri vývoji webových aplikácií patrí Ruby on Rails. Tento MVC 

framework sa vyznačuje rýchlym vývojom aplikácií (tzv. rapid development) pomocou rôznych 

skriptov generujúcich kód. Tieto skripty dokážu rýchlo generovať modely, controllery, šablóny 

(views) a takisto testy. Pomocou jedného príkazu dokážeme špecifikovať a vygenerovať kompletný 

model s atribútmi spolu s odpovedajúcim controllerom obsahujúcim potrebné metódy vykonávajúce 

základné CRUD operácie s daným modelom. K týmto metódam sú taktiež vygenerované patričné 

formuláre a šablóny spolu s testovacími scenármi. Táto technika programovania sa nazýva scaffolding. 

Bola spopularizovaná práve frameworkom Ruby on Rails, pričom neskôr bola implementovaná do 

ďalších frameworkov ako napríklad Django, Symfony, CakePHP, atď. [10] 

Obidve technológie (MongoDB a Ruby on Rails) sa vyznačujú rýchlym vývojom aplikácií 

a open source licenciou, čoho výsledkom bývajú nižšie náklady na vývoj. Je ich možné jednoducho 

prepojiť medzi sebou a v prípade funkcionality sa navzájom dopĺňajú. MongoDB podporuje 

prepojenie s programovacím jazykom Ruby pomocou databázového ovládača zabezpečujúceho 

spojenie medzi aplikačným a databázovým serverom. Tento ovládač slúži taktiež ako základ pre rôzne 

knižnice poskytujúce objektové mapovanie BSON dokumentov na modely. Medzi najznámejšie takéto 

knižnice patria Mongoid a MongoMapper, pričom moje riešenie využíva práve Mongoid. Knižnica 

funguje na princípe návrhového vzoru ActiveRecord poskytujúceho prácu s BSON dokumentami 

(CRUD operácie, vyhľadávanie, triedenie, atď.) a mapovanie jednotlivých atribútov dokumentov na 

atribúty modelu. Okrem toho dokážeme jednoducho špecifikovať rôzne druhy väzieb medzi 

dokumentami a kolekciami dokumentov (1 - 1, 1 - N, M - N, jeden vnorený dokument, pole vnorených 

dokumentov), validáciu jednotlivých atribútov, prípadne rôzne druhy indexov. Ruby on Rails 

podporuje v modeloch definovanie metód, ktoré sa vykonajú pred/po nejakej databázovej operácii 

(napríklad pred vložením, po úprave, pred vymazaním, atď.), čo dokáže nahradiť chýbajúcu podporu 

trigerrov v MongoDB (viď. kapitola 7.4). 
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7.2 Výhody pri použití MongoDB ako databázového systému 

V tejto kapitole budem rozoberať možné výhody, ktorých som využil aj v prípade môjho 

riešenia. Kapitoly 7.3, 7.4 sa naopak zaoberajú niektorými obmedzeniami tohto databázového 

systému, pričom pri každom obmedzení navrhujem možné postupy ako toto obmedzenie 

minimalizovať.  

Jednou z výhod môže byť napríklad tzv. schemaless štruktúra jednotlivých dokumentov. Táto 

vlastnosť umožňuje, že dva dokumenty uložené v rovnakej kolekcii môžu mať rozličné atribúty. 

Vhodným príkladom, kde využiť tohto faktu je napríklad práca s produktami a ich variantami. 

Predstavte si, že programujete elektronický obchod predávajúci knihy, hudobné albumy a filmy. 

Jednotlivé kategórie produktov sa líšia svojimi atribútmi. Pri knihách potrebujeme uložiť napríklad 

meno autora, rok vydania, počet strán, ISBN kód, atď. U hudobných albumov ani jeden z týchto 

atribútov (možno okrem roku vydania) nepotrebujeme. Avšak bolo by vhodné uložiť napríklad 

zoznam jednotlivých skladieb s ich dĺžkou trvania. V prípade filmov je opäť situácia odlišná a chceme 

ukladať napríklad informácie ohľadom hereckého obsadenia. Kvôli vysokej variabilite týchto 

produktov býva databázový návrh pomerne komplexný v prípade relačných databáz. Jeden spôsob je, 

že sa vytvorí tabuľka produktov s veľkým počtom atribútov (stĺpcov) reprezentujúcimi možné 

vlastnosti produktov. Nevýhodou tohto riešenia býva, že v prípade uloženia iba jednej z možných 

vlastností (napríklad iba ISBN kódu) zostanú zvyšné atribúty prázdne, čím vzniká zbytočne veľký 

záznam v tabuľke. Taktiež v prípade, že vznikne nová vlastnosť produktu (napríklad zoznam členov v 

kapele) musíme vytvoriť nový stĺpec v tabuľke produktov, ktorý bude pravdepodobne opäť vyplnený 

iba v niekoľkých záznamoch. Druhý spôsob poskytuje lepšiu prácu s dátami. Spočíva vo vytvorení 

tabuľky pre produkty a tabuľky pre možné atribúty produktov. Medzi týmito dvomi tabuľkami 

vznikne väzba M-N, čím vzniká ďalšia tabuľka (väzbová). Tento postup eliminuje robustnosť tabuľky 

produktov a vyplnenie iba malého počtu jej atribútov pri jednotlivých záznamoch. Táto robustnosť je 

presunutá na väzbovú tabuľku, kde sa uchovávajú všetky možné kombinácie produktov a ich 

vlastností. Pri výpise produktu alebo vyhľadávaní podľa určitej vlastnosti musíme používať výkonovo 

nákladné operácie JOIN k získaniu potrebných informácií, čim sa znižuje výkon elektronického 

obchodu. MongoDB tento problém produktov a ich vlastností dokáže elegantne zjednodušiť. Keďže 

kolekcia dokumentov nemá pevne danú štruktúru a každý dokument v kolekcii môže obsahovať rôzne 

atribúty môžeme informácie o produkte a zároveň jeho vlastnostiach uložiť do jedného dokumentu. 

Stačí ukladať iba vlastnosti vzťahujúce sa k danému produktu pričom ostatné možné ignorujeme, čím 

získame menšiu robustnosť celkového dokumentu a nie je potrebné spájať viaceré tabuľky pomocou 

cudzieho kľúča, pretože všetky potrebné informácie sú uložené na jednom mieste. Tým získame 

jednoduchší databázový návrh a lepší výkon pri vypisovaní alebo vyhľadávaní produktov oproti 

relačným databázam. 
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MongoDB dokumenty podporujú vnorené dokumenty vo svojich atribútoch. Príkladom môže 

byť napríklad kolekcia dokumentov Orders, ktorá uchováva údaje o jednotlivých objednávkach 

vytvorených zákazníkmi. Tento dokument môže obsahovať okrem základných informácií 

o objednávke akými sú napríklad id, stav, celková cena aj údaje o dodacej adrese, jednotlivých 

položkách (produktoch), zvolenej doprave alebo platbe. Každá z týchto častí (adresa, objednané 

položky, doprava, platba) môže byť vnorený dokument podporujúci všetky druhy databázových 

operácií ako v prípade klasického dokumentu akými sú napríklad výber, vyhľadávanie alebo triedenie 

podľa určitého atribútu. Týmto spôsobom dokážeme vytvoriť komplexné štruktúry, ku ktorým 

pristupujeme pomocou jedného dokumentu Order podobne ako v prípade objektovo orientovaného 

programovania, čoho výsledkom je jednoduchší proces mapovania databázových entít na objekty 

v aplikačnej logike. 

U MongoDB odpadá nutnosť migrácií v prípade zmeny niektorého z databázových modelov 

vďaka už vyššie spomínanej schemaless štruktúre databázy. ActiveRecord je jeden z návrhových 

vzorov používaných pri práci s databázou v Ruby on Rails projektoch. Každá inštancia objektu 

ActiveRecord býva viazaná na jeden záznam tabuľky a umožňuje vykonanie nejakých databázových 

operácií s daným záznamom nad danou tabuľkou. Tento návrhový vzor používa predvolene Ruby on 

Rails v prípade, že pracujeme s relačnou databázou akou býva napríklad MySQL. [11] Každý model 

má vytvorený taktiež migračný skript, podľa ktorého sa vytvárajú a mapujú tieto modely na 

databázové tabuľky. Pri zmene niektorého z modelov musíme patrične upraviť aj migračný skript. 

V opačnom prípade nebude uloženie a mapovanie dát vykonané správne. Pri použití MongoDB býva 

tento proces uľahčený, pretože zmeny v modeloch sú okamžite premietnuté do databázy bez potreby 

upravovať migračné skripty, čím sa šetrí čas pri vývoji. [10] 

7.3 MongoDB, transakcie, podmienky ACID 

Hlavnou nevýhodou tohto databázového systému, ale aj väčšiny nerelačných databáz je 

chýbajúca podpora ACID transakcií. Táto nevýhoda sa môže javiť ako veľký problém, keďže 

v elektronickom obchode prebiehajú napríklad peňažné prevody pri objednávkach alebo zmeny 

dostupnosti jednotlivých produktov, pri ktorých je zachovanie konzistencie databázy kľúčovou 

vlastnosťou. MongoDB z časti podporuje podmienky ACID, pretože atomické zápisy sú možné pre 

jeden dokument. Pre zachovanie konzistencie dokážeme vynútiť unikátnosť kľúčov, avšak nie je 

možné vynútiť referenčnú integritu. Izolácia transakcie býva vykonaná pomocou kľúčového slova 

atomic v operácii update. Atomic v tejto operácii však neznamená atomický zápis, ale že zápis je 

vykonaný bez zásahu inej databázovej operácie. Tento izolovaný zápis môže byť vykonaný iba nad 

jednou kolekciou dokumentov. MongoDB zabezpečuje trvalosť zápisov pomocou tzv. žurnálov. 

Z týchto faktov vyplýva, že transakcie s čiastočným dodržaním podmienok ACID je možné vykonať 



 

 

 

 

 

39 

 

pomocou MongoDB, ale potrebujeme k tomu správne navrhnuté kolekcie dokumentov, aby boli 

primárne zabezpečené úpravy iba jedného dokumentu v iba jednej kolekcii. Existujú tri prístupy 

dosiahnutia čiastočných ACID vlastností v prípade MongoDB. Prvý používa takzvanú optimistickú 

súbežnosť, druhý nepoužíva súbežnosť vôbec a napokon tretí slúži na vykonanie transakcií na viac ako 

jednom dokumente. [29] 

V prípade použitia prvého princípu získame momentálny stav produktu. Vykonáme na ňom 

potrebné úpravy, pričom predpokladáme, že jeho stav sa nezmenil od vtedy ako bol prečítaný 

z databázy. Použijeme update-if-current stratégiu, pri ktorej sa dokument upraví iba v prípade, že jeho 

stav nebol zmenený od posledného získania dát. Toho docielime zavolaním funkcie getLastError. Ak 

funkcia vráti nejakú chybu celý proces opakujeme, v opačnom prípade zápis bol úspešne vykonaný. 

Tento prístup počíta s prostredím s malým počtom užívateľov, ktorí by manipulovali s rovnakým 

produktom. Príkladom nevhodného prostredia sú napríklad rôzne druhy aukčných portálov, kde 

zákazníci neustále prihadzujú rôzne čiastky k produktom a zmeny sa dejú neustále. Zdrojový kód   

7.3-1 ukazuje zápis do databázy pri použití tohto prístupu v praxi. [29]  

t = db.inventory 

p = t.findOne({sku: 'abc'}) 

t.update({_id: p._id, qty: p.qty}, {'$inc': {qty: -1}}); 

db.$cmd.findOne({getlasterror: 1}); 

Zdrojový kód 7.3-1 Ukážka prístupu s použitím „optimistickej“ súbežnosti [29] 

Druhý prístup sa snaží úplne vyhnúť súbežnosti. Inšpirácia pochádza z nakupovania v reálnom 

živote, pričom každá položka (nie produkt) v obchode je uložená ako samostatný dokument, ktorý 

uchováva referenciu na jedinečné id alebo kód produktu, stav položky (dostupná, objednaná, predaná) 

a prípadne doplňujúce informácie ako napríklad referenciu na id objednávky. Tento zoznam položiek 

uchováva samostatná kolekcia nazvaná napríklad inventár obchodu. S touto kolekciou sa naďalej 

pracuje nasledujúcim spôsobom. V prípade vloženia určitej položky do košíku zmeníme jej stav na 

objednaná. Ak prebehne celý proces nákupu úspešne, stav položky zmeníme na predaná. V opačnom 

prípade nastane zmena stavu opäť na dostupná a iný zákazník ju môže vložiť do svojho košíku. Pokiaľ 

sa v inventári už nenachádza ani jedna dostupná položka odkazujúca na produkt, ktorý má byť vložený 

do košíku, potom je tento produkt nedostupný. Bonusom pri použití tohto princípu býva jednoduché 

získanie položiek v košíku zákazníka podľa ich aktuálneho stavu. Nevýhodou je robustnosť kolekcie 

reprezentujúcej inventár obchodu, keďže samotné produkty neuchovávajú informáciu o ich kvantite. 

Kvantitu určuje počet dokumentov majúcich referenciu na rovnaké id alebo SKU produktu z čoho 

vyplýva, že napríklad 50 dokumentov v kolekcii inventáru obchodu môže reprezentovať jedno modré 

tričko. Zdrojový kód 7.3-2 ukazuje zápis do databázy pri použití tohto prístupu v praxi. [29] 
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t = db.inventory 

sku = sku.findOne({sku: 'abc'}) 

t.update({ref_id: sku._id, state: 'available'}, {'$set': 

{state: 'ordered'}}); 

db.$cmd.findOne({getlasterror: 1}); 

Zdrojový kód 7.3-2 Ukážka prístupu bez použitia súbežnosti [29] 

Vyššie dva spomenuté prístupy neriešia problém takzvaných viac dokumentových transakcií, 

kedy transakcia zahrňuje operácie s viacerými dokumentami. Tretí postup nazývame dvojfázové 

potvrdzovanie (two phase commits), ktorý zabezpečuje konzistenciu dát a v prípade chyby obnovenie 

pôvodného stavu. Avšak počas tohto procesu dokumenty môžu uchovávať dáta a stavy iba daného 

okamihu, čiže nemusia zodpovedať pôvodným dátam (stavom) pred začatím transakcie, ale ani 

konečným dátam (stavom) po úspešnom vykonaní transakcie. Atomičnosť (všetko alebo nič) v 

MongoDB je zaistená iba pri úprave jedného dokumentu. Preto táto technika poskytuje iba chovanie 

podobné transakciám v relačných databázových systémoch a nemožno ju označiť ako plnohodnotnú 

náhradu k nim. Postup popíšeme na príklade, kedy potrebujeme previesť určité množstvo peňazí 

medzi dvoma bankovými účtami. Vytvoríme si kolekciu uchovávajúcu informácie o účtoch našich 

zákazníkov a kolekciu peňažných transakcií. Každý bankový účet obsahuje okrem svojho unikátneho 

id a aktuálneho zostatku aj pole reprezentujúce prebiehajúce peňažné transakcie s daným účtom. 

Každý dokument v kolekcii peňažných transakcií obsahuje odkiaľ kam budú peniaze presunuté, 

množstvo presúvaných peňazí, momentálny stav transakcie a čas poslednej úpravy tohto dokumentu. 

K zahájeniu peňažného prevodu medzi dvoma bankovými účtami vytvoríme nový dokument 

v kolekcii peňažných transakcií, ktorého stav nastavíme na počiatočný a čas poslednej úpravy na 

aktuálny v danom okamihu. Následne vyberieme z kolekcie transakcií prvý nájdený dokument s 

počiatočným stavom. Tomuto dokumentu upravíme stav na prebiehajúci a uložíme do databázy. Po 

tejto operácii aplikujeme transakciu na účty v nej špecifikované, čo znamená úpravu ich aktuálneho 

zostatku a pridanie id transakcie do poľa prebiehajúcich transakcií. Ďalej upravíme stav prebiehajúcej 

transakcie na aplikovaný, po ktorom nasleduje odstránenie identifikátoru tejto transakcie z poľa 

prebiehajúcich transakcií u obidvoch účtov zúčastnených v prevode peňazí. Posledným krokom je 

úprava stavu transakcie na dokončená, kde celý proces končí. V priebehu pravidelných časových 

intervalov kontrolujeme existenciu nedokončených transakcií v dôsledku chyby pomocou času 

poslednej zmeny dokumentu a aktuálneho času. Na základe tohto rozdielu času rozhodujeme, či 

transakcia zlyhala kvôli chybe a má byť obnovený pôvodný stav databázy pred transakciou alebo nie. 

Očividne tento postup spotrebuje značnú časť celkového výkonu databázového serveru, čo pri veľkom 

množstve podobných typov transakcií spôsobí viditeľné spomalenie výkonu databázy. Takisto oproti 

skutočnosti je spomenutý príklad príliš jednoduchý. V reálnych aplikáciách by bolo potrebné počítať 
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s mnohými ďalšími faktormi (nemožnosť vždy zvrátiť vykonané zmeny alebo účet nemôže mať 

záporný zostatok) a väčšou komplexnosťou (viac typov zostatkov na účte). Preto MongoDB sa 

neodporúča používať v prípade aplikácií vyžadujúcich časté transakcie zahrňujúce úpravy na 

viacerých dokumentoch a kolekciách dokumentov. [30] 

7.4 Uložené procedúry, funkcie a triggre v MongoDB 

Relačné databázové systémy ponúkajú rozšírenia SQL jazyka akými sú napríklad PL-SQL 

alebo T-SQL, pomocou ktorých sme schopní vytvárať pomocné procedúry alebo funkcie slúžiace na 

tvorbu tlačových zostáv, analýz alebo obecne na operácie pracujúce s veľkým počtom rôznych 

tabuliek v databáze, čim znížime výpočtovú záťaž aplikačného serveru. Ďalej dokážeme 

naprogramovať takzvané triggre, ktoré sa vykonávajú pred alebo po určitej databázovej operácii nad 

určitým riadkom tabuľky, stĺpcom tabuľky, prípadne celou tabuľkou. Nerelačné databázy nedisponujú 

takýmito druhmi rozšírení. Databázový systém MongoDB je však úzko prepojený s Javascriptom. 

Obsahuje samostatnú Javascriptovú konzolu, dokáže uchovávať spustiteľný Javascriptový kód 

v atribúte dokumentu a podporuje spracovanie dát pomocou programovacieho modelu 

MapReduce. [9] V prípade veľmi veľkého množstva produktov v našom elektronickom obchode 

môžeme navrhnúť vhodné Javascriptové funkcie využívajúce paralelizmu na rýchle vyhľadávanie 

dokumentov alebo komplexné agregátne operácie, ktorých výsledky môžu slúžiť k rôznym analýzam. 

Toto využitie Javascriptu je akousi kompenzáciou za absenciu možnosti tvorby uložených procedúr, 

funkcií a triggerov v prípade relačných databáz. 

7.5 Súčasný stav môjho e-commerce riešenia 

Mnou navrhnuté riešenie elektronického obchodu využíva nasledujúce technológie 

a frameworky. MongoDB vo verzii 2.6.5 ako databázový server, programovací jazyk Ruby verzie 

2.1.1 spolu s frameworkom Ruby on Rails vo verzii 4.1.6, v ktorom je napísaná celá aplikačná logika a 

napokon framework Twitter Bootstrap verzie 3.1.1 zodpovedný za vykresľovanie užívateľského 

rozhrania. Spojenie a mapovanie objektov medzi aplikačným a databázovým serverom zabezpečuje 

knižnica Mongoid verzie 4.0.0. Keďže aplikácie vyvíjané v Ruby on Rails sú postavené na 

architektúre MVC [11], tak aj náš elektronický obchod používa túto architektúru. Príloha 10.1 

zobrazuje jednotlivé databázové modely, do ktorých ukladáme potrebné dáta. Každá zo skupín 

modelov (ohraničená čiarkovaným obdĺžnikom) tvorí jeden MongoDB dokument. Modely 

v skupinách sú prepojené pomocou vnorených dokumentov, aby sme eliminovali spájanie dokumentov 

pomocou cudzieho kľúča pri získavaní dát. 

Čo sa týka funkcionality, tak momentálne moje riešenie implementuje administráciu 

produktov spolu s možnosťami tvorby rôznych variant týchto produktov a definovaním vlastných 



 

 

 

 

 

42 

 

atribútov akými môžu byť napríklad výška, šírka, váha, značka, atď., pričom hodnota každého 

takéhoto atribútu býva náležite validovaná podľa typu atribútu. Momentálne môžeme vytvárať šesť 

typov vlastných atribútov: boolean, date, float, integer, string a pole stringov. Vďaka použitému 

návrhovému vzoru Template Method môžeme jednoducho rozšíriť tento zoznam typov o ďalšie. Podľa 

týchto vlastných atribútov je možné vyhľadávať produkty v katalógu. Každý produkt môže patriť do 

jednej alebo viacerých kategórií, pričom kategórie implementujú stromovú štruktúru, vďaka čomu 

dokážeme vytvoriť niekoľkonásobné zanorenie podkategórií. Jednotlivé produkty sme schopný vložiť 

do nákupného košíku a elektronický obchod automaticky spravuje svoje skladové zásoby. Nákupný 

košík ďalej podporuje základné operácie s produktami vloženými v košíku ako napríklad zmena 

kvantity s následným prepočítaním celkovej ceny alebo vymazaním položky z košíku. Objednávka 

momentálne disponuje iba základnou funkcionalitou akou je zadanie kontaktných údajov spolu 

s definovaním odlišnej fakturačnej a dodacej adresy, voľba doručenia tovaru a voľba platby, kde sa ale 

ešte nenachádza možnosť platby pomocou platobných brán ako napríklad PayPal alebo GoPay. Avšak 

podobne ako pri vlastných atribútoch produktov aj tu využívam návrhový vzor Template Method, 

vďaka ktorému dokážeme jednoducho rozšíriť náš elektronický obchod o vlastné druhy dopráv 

a platieb (platobných brán) pomocou dedičnosti z bázovej triedy. Vytvorená objednávka je 

zaznamenaná v systéme, pričom dokážeme meniť jej súčasný stav. V prípade, že zákazník má 

vytvorený účet v elektronickom obchode môže si prezerať históriu svojich objednávok 

a administrovať adresy v užívateľskom profile. Ak má zákazník vytvorené nejaké adresy 

v užívateľskom profile, tak pri objednávke sú tieto kontaktné informácie automaticky načítané do 

objednávkového formulára. Objednávkový proces a správa skladových zásob implementujú princíp 

takzvanej optimistickej súbežnosti popísaný v kapitole 7.3, čo zabezpečuje správnu funkčnosť 

a zachovanie konzistencie databázy pri viac užívateľskom prístupe. Moje e-commerce riešenie 

poskytuje ešte základnú konfiguráciu elektronického obchodu, v ktorej sú zahrnuté napríklad 

nastavenia týkajúce sa SEO alebo kontaktných informácii obchodu. Bezpečnosť môže byť zaistená 

HTTPS spojením pomocou SSL certifikátu, čím medzi klientom a elektronickým obchodom vznikne 

šifrované spojenie. Heslá k užívateľským účtom kontroluje modul bcrypt majúci na starosť taktiež ich 

hašovanie spolu s použitím takzvaného saltu. Vyššie spomínanú funkcionalitu z pohľadu jednotlivých 

typov užívateľov znázorňujú diagramy prípadov užitia v prílohe 10.2. 

Uvedomujem si, že funkcionalita môjho riešenia momentálne nedokáže konkurovať súčasným 

moderným používaným e-commerce riešeniam ako napríklad Magento, Prestashop a iné. Avšak moje 

riešenie nie je finálne a poskytuje mnohé možnosti rozšírenia, či už v prípade platobných brán, 

administrácie produktov alebo tvorby vlastných modulov. Taktiež demonštruje použitie nerelačnej 

databázy MongoDB ako databázového systému v prípade elektronického obchodu a ukazuje, že tento 

alternatívny prístup voči tradičným relačným databázam má budúcnosť a reálne využitie v praxi. 
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Zdrojový kód môjho riešenia budem publikovať cez GitHub pod open source licenciou, čiže každý kto 

má záujem môže toto navrhnuté riešenie postupne rozširovať a optimalizovať na mieru podľa svojich 

požiadaviek.  

7.6 Moje riešenie verzus populárne e-commerce riešenia súčasnosti 

V tejto podkapitole venujem pozornosť porovnaniu môjho riešenia so súčasnými e-commerce 

riešeniami využívajúcimi relačné databázy z hľadiska funkcionality, použiteľnosti, spoľahlivosti, 

výkonu a podporovateľnosti.  

Čo sa týka funkcionality, tak nevidím nijaké výrazné rozdiely oproti ostatným e-commerce 

riešeniam. Ako bolo spomenuté vyššie, súčasnú funkcionalitu môjho riešenia môžeme označiť ako 

základnú a nie ešte celkom pripravenú na nasadenie do reálneho prostredia. Na druhej strane som 

nenašiel funkcionalitu, ktorú by nebolo možné implementovať pomocou nerelačnej databázy 

MongoDB. Niektoré prípady síce vyžadujú odlišný prístup oproti iným elektronickým obchodom, ale 

výsledok býva kvalitatívne porovnateľný a dostatočný. Jedinú výnimku tvoria transakcie, kde sa 

ukázalo, že MongoDB sa neodporúča použiť v prípade elektronického obchodu vyžadujúceho časté 

použitie transakcií nad viacerými dokumentami alebo kolekciami dokumentov.  

V otázke použiteľnosti elektronického obchodu a jeho užívateľského rozhrania nevidím žiadne 

rozdiely. Užívateľ navonok nedokáže rozlíšiť, či sa jedná o elektronický obchod využívajúci relačnú 

alebo nerelačnú databázu.  

Spoľahlivosť býva zaistená v MongoDB pomocou takzvaných žurnálov a replikácií. Žurnály 

zaisťujú trvalosť transakcií, aby nedošlo k strate dát a zachovala sa tak konzistencia databázy. 

Replikácie zohrávajú dôležitú úlohu pri výpadku niektorého z databázových serverov alebo pri obnove 

dát a stavu databázy v dôsledku softwarovej alebo hardwarovej chyby. V týchto oblastiach majú        

e-commerce riešenia využívajúce relačné databázy navrch, pretože poskytujú lepšie možnosti 

zachovania konzistencie, izolácie databázy a ochranu pred stratou dát v dôsledku nejakej chyby 

napríklad pomocou dodržovania podmienok ACID alebo rôznych druhov zámkov.  

Výsledky výkonnosti medzi MongoDB a relačnými databázovými systémami (najmä MySQL) 

bývajú veľmi odlišné v závislosti na jednotlivých užívateľských scenároch. Môj test výkonnosti ukázal 

mierne lepšie výsledky pri použití MySQL. Bol použitý iba jeden databázový server, žiadne 

škálovanie. Výsledky tohto testu nájdete v prílohe 10.3. Myslím si, že pri použití viacerých 

databázových serverov by MongoDB mohlo dosahovať v tomto teste lepších výsledkov ako MySQL 

vďaka lepším možnostiam škálovania databázy a paralelného spracovania požiadaviek. Avšak na tento 

druh testu som nemal dostatočné hardwarové prostriedky a nemohol ho uskutočniť, preto toto tvrdenie 

možno chápať skôr ako hypotézu, nie fakt. Testy publikované na Internete odporúčajú použiť 



 

 

 

 

 

44 

 

MongoDB napríklad v prípade, kedy očakávame veľké množstvo zápisov, vysokú dostupnosť alebo 

obrovské množstvo dát kvôli MySQL obmedzeniu 10GB na tabuľku [31]. Iný test zase testuje 

MongoDB pri vkladaní milióna záznamov alebo obsluhovaní veľkého množstva užívateľov 

paralelne [32]. Výsledky iných testov zase hovoria, že porovnávať MongoDB s MySQL, respektíve 

relačné a nerelačné databázy je ako porovnávať jablká a pomaranče, pričom každá z databáz vyniká 

v iných užívateľských scenároch. Tento názor zastávam aj ja a preto moje riešenie sa primárne 

nezameriava na dosiahnutie nejakého výrazného nárastu výkonu oproti e-commerce riešeniam, ktoré 

používajú relačné databázy, ale skôr na využitie dynamickej štruktúry databáze. Momentálny výkon 

môjho riešenia je teda dostačujúci. 

Z hľadiska nasadenia, údržby a implementácie zmien v databáze má moje riešenie navrch, 

pretože v dôsledku nepevnej (schemaless) štruktúry môžeme jednoducho zmeniť atribúty existujúcich 

kolekcií dokumentov, pričom zmeny sa prejavia okamžite a nie je potrebný zásah do existujúcich 

dokumentov v kolekcii. Aj napriek rôznym nástrojom v databázovom systéme MongoDB slúžiacim na 

monitorovanie a optimalizáciu výkonu databázy ponúkajú existujúce relačné databázové systémy 

bohatšie možnosti v tejto oblasti. Či už lepšími nástrojmi analyzujúcimi dobu vykonávania 

jednotlivých databázových operácií alebo možnosťami optimalizácie databázy napríklad pomocou 

veľkého množstva indexov, ktoré v MongoDB nenájdeme. Naopak svojou jednoduchosťou ponúka 

MongoDB jednoduchšie nasadenie do produkčného prostredia. Žiadne zložité inštalácie a počiatočné 

nastavenia, open source licencia (neplatí pre MongoDB Enterprise) a schopnosť fungovať na všetkých 

troch najpopulárnejších operačných systémoch súčasnosti (Windows, OS X, Linux). Vývoj môjho 

riešenia prebieha tým pádom rýchlejšie, za nižšie náklady a ponúka celkovo jednoduchšiu databázovú 

štruktúru vyznačujúcu sa menším počtom kolekcií dokumentov (v terminológii relačných databáz 

tabuliek) oproti súčasným populárnym e-commerce riešeniam.  

Myslím si, že tieto fakty ho predurčujú ako vhodné riešenie pre elektronické obchody malých 

a stredne veľkých firiem s vysokou variabilitou svojich produktov. Naopak elektronické obchody 

vyžadujúce vlastné spracovanie peňažných prevodov namiesto platobných brán, obchody kde 

konzistencia databázy býva jednou z hlavných priorít alebo rôzne aukčné portály, pri ktorých sa dejú 

neustále zmeny v stave produktov prihadzovaním cien odporúčam zostať pri e-commerce riešení 

využívajúcom tradičný relačný databázový systém. 
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8 Záver 

 Teoretická časť zoznamuje čitateľa s jednotlivými technológiami a riešeniami, ktoré sa 

používajú v súčasnej dobe pri vývoji elektronických obchodov, s pojmom nerelačných databáz, 

databázovým systémom MongoDB a jeho využitím pri tvorbe elektronických obchodov. Ďalej je 

v tejto teoretickej časti popísaný návrh vlastného riešenia, ktoré demonštruje použitie nerelačnej 

databázy MongoDB. Sú tu popísané možné výhody, ale aj problémy pri použití tohto databázového 

systému a porovnanie mnou navrhnutého riešenia z viacerých hľadísk voči súčasným e-commerce 

riešeniam využívajúcich relačné databázy. 

 Praktická časť bola následne vytvorená na základe zistených faktov z výskumu o nerelačných 

databázach (konkrétne MongoDB) a elektronických obchodoch súčasnosti v teoretickej časti. Pri 

vývoji som najprv pracoval na funkcionalite demonštrujúcej výhody a odlišnosti MongoDB, ktorá 

bola následne ďalej rozširovaná. Musel som riešiť rôzne problémy v priebehu implementácie ako 

napríklad konzistencia dát pri používaní aplikácie viacerými užívateľmi naraz. Na tieto problémy som 

však našiel vhodné riešenia poskytujúce dostatočné výsledky pre účely tomu určené. 

 Vyvinutý framework ešte nie je plne pripravený na reálne použitie, keďže som sa zameriaval 

primárne na časti, ktoré by názorne ukazovali rozdiely pri použití nerelačných databáz oproti relačným 

databázam. Avšak plánujem v blízkej budúcnosti vo vývoji aj naďalej pokračovať až do fáze, kedy 

bude tento framework pripravený na komerčné využitie, čo znamená že bude obsahovať všetku 

štandardnú funkcionalitu elektronických obchodov súčasnosti (platobné brány, generovanie faktúr, 

export databázy do rôznych katalógov, atď.). Framework bol vyvíjaný s dôrazom na jednoduchú 

rozšíriteľnosť, preto každý kto bude chcieť si môže doprogramovať novú funkcionalitu alebo moduly 

podľa vlastného uváženia. 

 Diplomová práca mi rozšírila teoretické a praktické skúsenosti v oblasti nerelačných 

databázových systémov a v oblasti vývoja elektronických obchodov. Pri všetkých etapách vývoja 

tohto frameworku som využil primárne znalosti z predmetov, ktoré sa zaoberali softwarovým 

inžinierstvom, vývojom informačných a databázových systémov. 

8.1 Splnené ciele 

 Aj napriek nie plnej pripravenosti frameworku na reálne použitie boli ciele diplomovej práce 

(stanovené v kapitole 1.1) splnené. Kapitoly 2 a 4 oboznamujú čitateľa s pojmom nerelačných databáz, 

ich princípmi a vlastnosťami. Ďalej kapitola 5 popisuje kľúčové vlastnosti MongoDB, ktorými si tento 

systém získal veľkú popularitu oproti iným nerelačným databázovým systémom. Boli preskúmané 

existujúce riešenia v oblasti elektronických obchodov vyvinutých v programovacom jazyku PHP 
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a Ruby s použitím relačných databáz, pričom pri každom riešení som vymenoval jeho výhody, ale 

taktiež aj nevýhody (kapitoly 6.3 a 6.4). Ďalším z cieľov bolo vytvorenie vlastného riešenia 

postaveného na frameworku Ruby on Rails a nerelačnom databázovom systéme MongoDB. V prvom 

rade boli zodpovedané dôležité otázky softwarového inžiniera Harryho Heymanna určujúce vhodnosť 

použitia MongoDB v mojom riešení elektronického obchodu (kapitola 7). Následne táto časť 

diplomovej práce popisuje prečo bola zvolená kombinácia Ruby on Rails a MongoDB (kapitola 7.1), 

výhody pri použití MongoDB (kapitola 7.2), ale aj nevýhody (kapitoly 7.3 a 7.4) a nakoniec krátke 

porovnanie v rôznych oblastiach s elektronickými obchodmi, ktoré používajú relačné databázy 

(kapitola 7.6). Ukážková implementácia bola vytvorená, zdrojový kód spolu s dokumentáciou sa 

nachádza na priloženom CD k diplomovej práci. Postup ako vyskúšať moje riešenie nájdete v prílohe 

10.4.  

8.2 Prínos diplomovej práce 

Takýchto riešení pre elektronické obchody, ktoré využívajú nerelačný databázový systém 

MongoDB nie je v súčasnosti veľa (našiel som iba tri). Prvé dve riešenia sa nazývajú Forward 

a Mongogento. Forward je kompletné e-commerce riešenie napísané v programovacom jazyku PHP 

používané v produkcii od roku 2012 [33]. Mongogento poskytuje prepojenie MongoDB s e-commerce 

riešením Magento v podobe jednoduchého modulu [34]. Tretiu možnosť reprezentuje firma WebLinc, 

ktorá vyvíja svoje e-commerce riešenia pomocou Ruby a MongoDB, prípadne Redis [35]. Mnou 

navrhnuté riešenie rozširuje tento krátky zoznam, pričom nasleduje súčasné trendy v oblasti 

elektronických obchodov. Ponúka lepšiu správu a uchovanie produktov s vysokou variabilitou alebo 

lepšie možnosti horizontálneho škálovania databázy pri veľkom množstve produktov s možným 

nasadením do cloudu. Za veľký prínos môžem taktiež považovať rýchly vývoj a jednoduché 

implementovanie zmien v databáze. Oproti riešeniam, ktoré používajú relačné databázy sa vyznačuje 

napríklad odlišným návrhom databázovej štruktúry, organizáciou dát alebo spracovaním transakcií. 

Bolo vyvíjané s dôrazom na jednoduchú úpravu a rozšíriteľnosť do budúcna. 
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10 Prílohy 

10.1 Triedny diagram databázových modelov 

 

 

Obrázok 10.1-1 Triedny diagram databázových modelov so zobrazením, ktoré modely tvoria jeden 

MongoDB dokument 
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10.2 Diagramy prípadov užitia 

 

Obrázok 10.2-1 Hlavný diagram prípadov užitia 

 

 

Obrázok 10.2-2 Diagram prípadov užitia „Administrácia obchodu“ 
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10.3 Test porovnania výkonu MongoDB a MySQL 

Celkový počet produktov: 11873 

Celkový počet variantov produktov: 77171 

Celkový počet kategórií: 122 

Zoznam testov: 

1. Vyhľadať produkty majúce v názve produktu reťazec „111“ 

2. Vyhľadať produkty majúce v SKU produktu reťazec „2312sku“ 

3. Vyhľadať produkty s cenou väčšou ako 255 

4. Vyhľadať prémiové produkty zoradené podľa času poslednej úpravy 

5. Vyhľadať produkty majúce v názve produktu reťazec „111“ a cenu rovnú 341 

6. Vyhľadať produkty majúce obrázok 

7. Vyhľadať varianty produktov majúce cenu väčšiu ako 80 

8. Vyhľadať produkty majúce presne 4 varianty 

9. Vyhľadať kategórie majúce v názve reťazec „2“ 

10. Vyhľadať všetky hlavné kategórie 

11. Zobraziť podkategórie nejakej kategórie 

12. Zobraziť produkty nejakej kategórie 

Každý test bol vykovaný desaťkrát, pričom najhorší výsledok spomedzi týchto desiatich 

meraní bol vyškrtnutý. Zo zvyšných deviatich nameraných časov bol vypočítaný priemer. 

 

Obrázok 10.3-1 Namerané časy v jednotlivých testoch (čím menej, tým lepšie) 
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10.4 Inštalácia frameworku 

Táto kapitola popisuje postup ako spustiť mnou navrhnuté riešenie v prostrediach localhostu a 

cloudovej platformy OpenShift. Vo obidvoch prípadoch budete potrebovať najprv nainštalovať 

programovací jazyk Ruby, webový framework Ruby on Rails a databázový systém MongoDB.  

Postup inštalácie Ruby pre operačné systémy Linux a OS X nájdete na tejto stránke 

https://www.ruby-lang.org/en/documentation/installation/. Pre operačný systém Windows je 

vytvorený samostatný inštalátor, ktorý inštaláciu zjednodušuje. Môžete ho nájsť na stránke 

http://rubyinstaller.org/downloads/. Odporúčam nainštalovať Ruby verzie 2.1, keďže na tejto verzii 

som môj framework vyvíjal a tým pádom by nemal vzniknúť nejaký problém s kompatibilitou kódu. 

Ďalším dôležitým krokom k správnemu fungovaniu potrebujete nainštalovať framework Ruby 

on Rails. Na stránke http://rubyonrails.org/download/ nájdete postup inštalácie, pričom Windows opäť 

poskytuje inštalačný balíček, ktorý eliminuje prácu s príkazovým riadkom. Odporúčam nainštalovať 

verziu aspoň 4.1. 

Posledným krok je inštalácia MongoDB. Kompletný postup pre všetky najpoužívanejšie 

operačné systémy nájdete na http://docs.mongodb.org/manual/installation/. V prípade operačného 

systému Windows budete musieť následne spustiť mongo.exe pomocou príkazového riadku (pre 64-

bitovú verziu nájdete tento súbor v adresári C:\Program Files\MongoDB\Server\<verzia>\bin). 

V opačnom prípade nebudete mať prístup do databázy. Operačné systémy Linux a OS X automaticky 

spúšťajú MongoDB hneď po inštalácii a následne po každom štarte operačného systému. Ja som pri 

vývoji používal verziu 2.6.5, ale MongoDB odvtedy vydalo nové verzie, čiže možno nebude možné 

stiahnuť práve túto spomínanú. Avšak nemali by vzniknúť žiadne problémy s kompatibilitou.  

10.4.1 Spustenie na localhoste 

Spustenie v prostredí vlastného počítača (localhostu) je veľmi jednoduché. Ruby on Rails 

poskytuje vlastný webový server Webrick. Pri nasadení aplikácie na produkčný server musíme použiť 

iné webové servery, pretože Webrick pracuje iba v prostredí localhostu. Postup spustenia môjho 

frameworku na localhoste je nasledovný: 

1. Skopírujte zdrojové kódy z priloženého CD do niektorého adresára na Vašom disku. 

2. Spustite príkazový riadok (terminál). 

3. Otvorte adresár so skopírovanými súbormi v príkazovom riadku (termináli). 

4. Napíšte a spustite príkaz bundle install 

5. Napíšte a spustite príkaz rails s 

6. Otvorte webový prehliadač a choďte na adresu http://locahost:3000/ 

https://www.ruby-lang.org/en/documentation/installation/
http://rubyinstaller.org/downloads/
http://rubyonrails.org/download/
http://docs.mongodb.org/manual/installation/
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10.4.2 Spustenie na platforme OpenShift 

OpenShift je cloudové PaaS riešenie poskytujúce jednoduché nasadenie rôznych druhov 

aplikácií (PHP, Node.js, Ruby on Rails, atď.). Používa sa hlavne v prípadoch, kedy nechcete utrácať 

peniaze na kúpu vlastných serverov. Toto riešenie má taktiež výhody v dynamickom alokovaní 

prostriedkov (výpočtového alebo databázového výkonu, veľkosti úložiska, atď.), ktoré môžete 

kedykoľvek upravovať podľa svojich potrieb. Napríklad blíži sa čas sviatkov, čo znamená nárast 

objednávok a väčší počet užívateľov komunikujúcich s Vašimi servermi. Preto si v tomto období 

priplatíte trochu viac povedzme za väčší počet serverov, medzi ktoré budete rovnomerne rozdeľovať 

prichádzajúce požiadavky, čoho výsledkom bude rýchla odozva a eliminujete prípadne výpadky 

v dôsledku preťaženia. Naopak v čase malého počtu užívateľov môžete tento výpočtový (prípadne 

databázový) výkon znížiť, čím znížite svoje poplatky a taktiež neplatíte za niečo, čo nevyužijete. 

OpenShift poskytuje aj základný účet zadarmo, ktorý môžete neskôr zmeniť na platený (bronzový 

alebo strieborný). Bližšie informácie ohľadom jednotlivých účtov nájdete na stránke 

https://www.openshift.com/products/pricing.  

Okrem účtu na platforme OpenShift budete ešte potrebovať nainštalovať program na správu 

verzií Git. Postup inštalácie pre rôzne operačné systémy (Windows, Linux, OS X) nájdete na stránke 

http://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git. Návod na prácu s týmto softwarom by 

zabral niekoľko ďalších strán, ale existuje stránka http://rogerdudler.github.io/git-guide/, ktorá 

popisuje najdôležitejšie príkazy jednoduchou formou bez zachádzania do detailov.  

Postup nasadenia môjho riešenia na platformu OpenShift: 

1. Prihláste sa do OpenShiftu (ak nemáte účet, tak vykonajte registráciu). 

2. Kliknite na tlačidlo „Add Application“. 

3. Do vyhľadávania zadajte „Ruby“ 

4. Vo vyhľadávaných výsledkoch nájdite „Ruby 2.0“ a kliknite naň. 

5. Vyplňte public URL (prípadne namespace, ak vytvárate svoju úplne prvú aplikáciu na 

účte) a kliknite na tlačidlo „Create Application“. 

6. Kliknite na „Continue to the application overview page“. 

7. V sekcii „Databases“ kliknite na „Add MongoDB 2.4“. 

8. Kliknite na „Add Cartridge“. 

9. Kliknite hore v menu na „Settings“ a následne na tlačidlo „Add new key“. 

10. Kľúč nazvite „default“ a do ďalšieho okna skopíruje svoj SSH kľúč vygenerovaný 

pomocou Gitu (návod na vygenerovanie SSH kľúča nájdete na stránke http://git-

scm.com/book/en/v2/Git-on-the-Server-Generating-Your-SSH-Public-Key).  

https://www.openshift.com/products/pricing
http://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git
http://rogerdudler.github.io/git-guide/
http://git-scm.com/book/en/v2/Git-on-the-Server-Generating-Your-SSH-Public-Key
http://git-scm.com/book/en/v2/Git-on-the-Server-Generating-Your-SSH-Public-Key
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11. Kliknite na tlačidlo „Create“. Týmto získate prístup ku Git repozitáru, v ktorom sa 

nachádza zdrojový kód Vašej novo vytvorenej aplikácie. 

12. Kliknite v menu na „Applications“ a následne na Vašu novo vytvorenú aplikáciu. 

13. Otvorte príkazový riadok (terminál), do ktorého napíšte git clone a následne adresu 

k Vášmu repozitáru (sekcia „Source code“ napravo v prehľade Vašej aplikácie). 

14. Po vykovaní príkazu sa skopírujú súbory z repozitára na Váš disk. 

15. Skopírujte a prepíšte zdrojové kódy z priloženého CD do tohto novo vytvoreného adresára 

na disku. 

16. Otvorte súbor mongoid.yml v adresári config. Na koniec súboru skopírujte tento kúsok 

kódu a súbor uložte:  

<% if ENV['OPENSHIFT_MONGODB_DB_HOST'] %> 

production: 

  sessions: 

    default: 

      database: <%= ENV['OPENSHIFT_APP_NAME'] %> 

      hosts: 

        - 

<%="#{ENV['OPENSHIFT_MONGODB_DB_HOST']}:#{ENV['OPENSHIFT_MON

GODB_DB_PORT']}" %> 

      username: <%= ENV['OPENSHIFT_MONGODB_DB_USERNAME'] %> 

      password: <%= ENV['OPENSHIFT_MONGODB_DB_PASSWORD'] %> 

<% end %> 

17. Aplikáciu si môžete spustiť na localhoste podľa krokov v kapitole 10.4.1, pričom prvé tri 

kroky ignorujeme. 

18. Následne do príkazového riadku (terminálu) zadajte nasledujúce príkazy za sebou. 

19. git add –all 

20. git commit –am „Skopirovanie suborov z CD“ 

21. git push 

22. Prebehne kopírovanie zdrojových súborov a potrebné nastavenia Vašej aplikácie. 

23. Zadajte do webového prehliadača adresu zobrazenú v prehľade Vašej aplikácie 

(<názov_aplikácie>-<váš_namespace>.rhcloud.com). 


