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Abstrakt 

Práce popisuje implementaci prototypového řešení právě vyvíjeného systému. Systém patří do 

skupiny telemedicínských aplikací zaměřených na e-health oblast poskytování služeb. Tento 

systém může významně pomoci ve zefektivnění práce zdravotních sester. Systém je navržen a 

implementován tak, ať je možné jednoduše jej rozšířit. Trh s podobnými systémy je otevřen, 

protože vývoj podobných aplikací je časově náročný. Procesy ve zdravotnictví také nejsou plně 

zobecněny a jejich aplikace v praxi se liší s každým pracovníkem. Proto by bylo vhodné pokusit 

se možnou část procesů popsat tak, aby bylo možné vytvořit jednotný systém správy 

plánování. Systém obsahuje tři základní části. Desktopovou aplikaci určenou pro plánování, 

mobilní aplikaci pro zaměstnance v terénu, na kterém se z plánu vytváří historie a aplikace pro 

synchronizaci. Mobilní zařízení slouží jako nějaký „úkolovník“, ve kterém si zaměstnanec bude 

odtrhávat úkoly, které má provést, a byly předem naplánovány nadřízeným pracovníkem. 

Systém bude plně rozšiřitelný o další požadované funkčnosti, které souvisí oborově se 

systémem. Po spojení s dalšími vyvíjenými systémy je možné vytvořit rozsáhlý systém aplikací 

vhodných pro spravování dat pacientů. Případnou úpravou a zobecněním mechanismů se dá 

vytvořit aplikace použitelná pro řízení, plánování a správu zdrojů nejen v oblasti medicíny. 

Abstract 

The work describe the implementation of the prototype solution of the rightly developing 

system. The system belongs to the group of the tele-medical applications orientated on the    

e-health sphere of the supplying of the services. This system can considerably help to 

streamline the work of the nurses.The system is proposed and implemented so that it was 

simple to extend it. The market with the similar systems is opened becouse the development 

of the similar applications is time-consuming. The processes in the public health also aren´t 

fully generalised and their application in the practise differs with every employee. Therefore 

would be competent to try to describe possible part of the processes so that it would be 

possible to create single system of the administration of the projecting. The system contains 

three basic parts.The desktop application appointed for the projecting, the mobile application 

for the employees in the terrain on which from the design creates the history and the 

application for the synchronization. The mobile equipment serves as a task-work in which the 

employee will tear away the tasks which he has to do and which were in advance schemed by 

the superior employee. The system will be fully extendable about other required 

functionalities which relates departmentally with the system. After the connection with the 

other developing systems is possible to create extensive system of the applications which is 

advisable for the administration of the datas of the patients. By the prospective adaptation 

and the generalisation of the mechanisms is possible to create the application available for the 

leading, projecting and the administration of the sources not only in the sphere of the 

medicine. 
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1 Úvod 

Diplomová práce popisuje implementovaný systém použitelný při plánování úkolů pro 

zdravotní sestry agentury domácí péče. Systém je implementován na základě analýzy a návrhu 

jiné diplomové práce. Aplikace se snaží kopírovat nastavený proces vytváření plánu v papírové 

formě. To, že doteď bylo plánování prováděné zásadně papírovou formou, má za následek 

nepřesnou specifikaci od zákazníka a častou i když ne moc rozsáhlou změnu požadavků. Změny 

se navenek jeví jako nepodstatné, avšak uvnitř aplikace se může jednat o zásadní změny.  

Architektura popisuje implementovaný systém jak z hlediska softwaru, tak i z hlediska 

hardwarové struktury nasazeného systému. Obě části jsou důležité pro systém a tvoří 

neoddělitelný celek, který je na druhou stranu variabilní – lze skládat různé varianty. Samotná 

aplikace umožňuje v nové verzi přidávat a ubírat moduly. Z hlediska hardwaru, lze volit různé 

kombinace databázových serverů, ke kterým se klientská aplikace bude připojovat a 

pracovních stanic s operačními systémy společnosti Microsoft na kterých aplikace poběží. 

Mobilní zařízení lze také zvolit jakékoliv, které operuje se systémem Windows Mobile nebo 

Windows CE. 

Kapitola použitých technologií jen zběžně/obecně popisuje .NET Framework, technologii LINQ 

a návrhové vzory, které jsou použity v implementaci. Přímo se implementace týkají jenom 

návrhové vzory MVC a FlyWeight, nepřímo vzor Singleton, který je použit pro napsání vedlejší 

komponenty loggeru. Tato komponenta má po zaimplementování do aplikace za úkol 

zaznamenávat doby běhu jednotlivých metod a tak pomoci rozložit rovnoměrně zátěž 

v aplikaci dle analyzovaných výsledků. Taky umí zaznamenávat do logu chyby, a tím umožňuje 

získat přehled o nejvíce chybných metodách a vyvodit příslušné kroky k nápravě chyb. 

Další kapitolou je implementace, popisující rozvržení aplikace a implementaci některých 

zajímavých částí. Celková implementace řešení pozůstává z dílčích projektů. Rozvržení těchto 

projektů můžeme vidět na přehledném obrázku z Visual Studia v úvodu kapitoly věnované 

implementaci. Instalace betaverze produktu probíhá ve více iteracích, které musí být 

provedeny v přesném pořadí. Doufáme, že i tento proces se povede co nejvíce automatizovat 

tak, ať není zapotřebí odborné pracovní síly. 

V závěru bylo potřeba k  systému vytvořit dokumentaci. Dokumentace je neoddělitelnou 

součástí každého projektu. Spousta uživatelů čte dokumentaci až v případě, kdy už neví kudy 

kam. V tomto momentě se ukáže tolik pohrdaná dokumentace jako velice dobrý pomocník při 

objasnění nesrovnalostí vedoucích k dispozici uživatele. Krom uživatelské dokumentace však 

tato práce obsahuje i dokumentaci programátorskou. Ta je ovšem popsána zběžně, protože 

implementace systému není finální. 

Systém má pomoci zdravotním sestrám s plánováním a archivováním záznamů o provedené 

práci u pacientů. Systém by byl mnohem dynamičtější v online verzi, požadavkem zadavatele 

byl ale offline systém, bez jakéhokoliv připojení k lokální síti nebo internetu. 



9 

 

   

2 Architektura systému 

2.1 Software 

Vyvíjené řešení bylo navrženo, analyzováno a implementováno na základě podnětu agentury 

domácí péče. 

Základní rysy řešení jsou tyto: 

 Software má v první fázi částečně nahradit stávající systém papírové dokumentace 

případů a jejich pozdější přepisování - digitalizaci do stávajícího systému postaveného 

na databázi v MS Access a příslušných formulářů. 

 Software má umět generovat papírovou dokumentaci - tisk potřebných údajů. 

 Software má mít možnost udržovat agendu pacientů, kterým je poskytována péče. 

 Software má ulehčit plánování poskytování péče. 

 Software má ulehčit správu materiálového hospodářství. 

 Software má poskytovat poznámkovou podporu pro vykonavatele péče v terénu s 

následnou synchronizací s centrální stanicí. 

Jednotlivé body jsou realizovány postupně a celý systém se řídí iteračním modelem vývoje, 

z čeho vyplývá, že požadavky můžou být průběžně zákazníkem upřesňovány a změny 

budou zahrnuty v další iteraci vývoje produktu. 

Systém se skládá ze čtyř částí: 

 PC klient – umožňuje již výše zmíněné plánování poskytování péče, agendu pacientů, 

dat zaměstnanců a správu číselníků pro materiál, práci, zóny atd. 

 Mobilní klient – slouží jako pracovní pomůcka pro zaměstnance agentury nacházejícího 

se v terénu, umožňuje mu zapisovat poznámky k aktuálnímu stavu pacientů, 

zobrazovat a ukončovat své denní úkoly, nebo třeba i přidat záznam s novým 

pacientem. 

 Synchronizační rozhraní – jak napovídá název, synchronizační rozhraní synchronizuje 

data v mobilním klientovi s daty uloženými v databázi nebo naopak. 

 Serverová část – na serveru jsou uloženy veškeré data potřebné pro chod agentury. Má 

uloženy tabulky pro PC klienta i pro Mobilního klienta. 

PC klient je serverem propojen síťovým kabelem, synchronizace mezi mobilní aplikací a 

serverem je provedena prostřednictvím rozhraní Wi-Fi, Bluetooth, nebo USB. 
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Celková architektura vyvíjeného systému je zobrazena na obrázku 2.1. 

 

2.1 Architektura systému 

Datová struktura: 

Datový model byl pro tuto aplikaci navržen tak, že jsou data obsažena pokaždé jen v jedné 

tabulce, aby nemohlo docházet ke komplikacím při změně některých dat. Tato struktura 

vychází ze zásad vytváření databázových tabulek. Navržený datový model je zobrazen na 

následujícím obrázku (obrázek 2.2). Ukazuje mimo jiné, jakým způsobem se k datům v databázi 

přistupuje. Na jedné straně (strana serveru) jsou databázové tabulky, které obsahují potřebná 

data nebo odkaz na potřebná data uložený v jiné tabulce. Na druhé straně jsou to datové 

objekty aplikace, do nichž se požadovaná data ukládají. Rozhraní mezi nimi tvoří technologie 

LINQ a ADO.NET firmy Microsoft. 

 

2.2 Datová struktura 
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Vzhled uživatelského rozhraní: 

Uživatelské rozhraní obsahuje okno pro přihlášení, okno PC klienta a okno mobilního klienta. 

Následující obrázek prezentuje všechna tyto hlavní okna tak, jak byla navržena v původním 

návrhu. 

 

2.3 Původní návrh uživatelského rozhraní 

Okno přihlášení – klasický přihlašovací dialog obsahující textové pole pro vyplnění 

přihlašovacího jména a hesla a dvě tlačítka, jedno slouží pro přihlášení a druhé pro ukončení 

aplikace. 

Okno PC klienta – prvotní návrh obsahuje 2 hlavní tabControly umístěné svisle (tabControl 

Data, tabControl Číselníky). Každý z těchto kontrolů obsahuje další sadu vodorovných 

tabcontrolů představující objekty, se kterými může uživatel pracovat (Data – pacient, uživatel, 

plán,…; Číselníky – zóny, indikace, zdravotní péče, …). Dva hlavní tabControly byly nakonec 

z důvodů větší přehlednosti umístěny také vodorovně. 

Okno mobilního klienta – toto okno je navrženo jako typické okno aplikací tvořených pro 

mobilní zařízení. Ve spodní části obsahuje dvě tlačítka pro ovládání aplikace a přechod do 

jiných oken [21]. 
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2.2 Hardware 

Jedním z úkolů bylo vybrat vhodná zařízení, která by vytvořila hardwarovou vrstvu - základ celé 

architektury vyvíjeného systému. Výběr je závislý na předchozích částech specifikace a analýzy, 

a vybírán tak, aby softwarová část fungovala s co nejmenším počtem výpadků, nebo chyb. 

Použitý hardware můžeme rozdělit do následujících skupin: 

 Hardware pro server, 

 hardware pro desktopového klienta, 

 hardware pro mobilního klienta, 

 hardware pro sprostředkování komunikace synchronizace dat. 

Na vybíraný hardware jsou kladeny také následující požadavky: 

 Spolehlivost - málo výpadků, poruch, 

 rychlost -odezva, zpracování požadavků, zpracování dat 

 bezpečnost - zejména hardware pro komunikaci. 

2.3 Serverová a klientská stanice 

Hardware pro server a desktopového klienta může být v určitých případech jedno a to samé 

zařízení. Toto řešení však neodpovídá míře zabezpečení systému z pohledu ``security''. K 

serveru, který je současně stanicí pro práci běžných uživatelů, nemůžeme zakázat fyzický 

přístup, a tak může dojít k úniku choulostivých dat. 

Serverová stanice se specifikuje podle velikosti nasazení, tak aby byla schopna zpracovávat 

data, musí disponovat zálohovacím zařízením, které bude minimalizovat dopad v případě 

výpadku - zejména při výpadku části uchovávající data. 

Musí také poskytovat dostatečný výkon pro běh softwarového vybavení popsaného ve 

specifikaci. 

[22] 

2.3.1 Mobilní zařízení 

Jedná se o zařízení porovnatelné velikosti mobilního telefonu, postavené obvykle na 

architektuře procesorů ARM. Disponují dotekovým displejem a funkcemi jak mobilního 

telefonu (GSM modul), tak ořezanými funkcemi přenosných počítačů (PPC Word, PPC Excel, 

příjem emailů, …). Jak vystihuje název, jedná se o digitálního asistenta. 
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Pro práci s vytvořenou aplikací jsou kladeny na zařízení následující požadavky: 

 rozlišení zobrazovací jednotky zařízení minimálně 320 x 240px 

 dotykové vkládání 

 HW klávesnice pro jednodušší psaní textu a vyplňování formulářů 

 slot pro paměťovou kartu 

 podpora WiFi: 

o podpora WEP 128-bit 

o podpora WPA - PSK nebo AES 

 podpora Bluetooth 

2.3.2 Komunikace 

Neoddělitelnou součástí celého systému je komunikace. Jedná se o vrstvu, která bude přenášet 

data z mobilních zařízení na server. Jak je uvedeno ve specifikaci, celý systém by měl být 

oddělen od sítě Internet, neměl by být ``on-line''. Systém je velmi háklivý na zcizení dat, proto 

je nutno řešit jak formu komunikace, tak její zabezpečení, proto bude nutno volit vhodný 

kompromis. 

Při volbě vhodné sítě budeme brát ohled na: 

 Typ sítě - typ sítě z pohledu jejího rozšíření - dosahu: 

o Internet, 

o MAN, 

o WAN, 

o LAN - lokální síť, 

o PAN - privátní síť. 

 Typ sítě z pohledu použité technologie: 

o Bluetooth - bezdrátová technologie, 

o Wireless Lan (WiFi) - bezdrátová technologie, 

o připojení prostředníctvím USB, 

o připojení prostředníctvím sítě Ethernet. 
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 Bezpečnost použité sítě. 

 Pracnost správy sítě. 

V našem konkrétním případě aplikace, kde bude celý systém ``offline'', můžeme s jistotou říct, 

že použijeme síť typu LAN nebo PAN. V rámci tohoto řešení se část zabezpečení přenese na 

fyzický typ zabezpečení - stačí mít dobře zabezpečen přístup do místnosti. 

Použité technologie můžou být při mobilním zařízení drátové pomocí USB připojení, nebo 

bezdrátové - WiFi a Bluetooth. 

Bezpečnost sítí WiFi 

Problém bezpečnosti bezdrátových sítí vyplývá zejména z toho, že se jejich signál šíří i mimo 

zabezpečený prostor bez ohledu na zdi budov, což si mnoho uživatelů neuvědomuje. Dalším 

problémem je fakt, že bezdrátová zařízení se prodávají s nastavením bez jakéhokoliv 

zabezpečení, aby po zakoupení fungovala ihned po zapojení do zásuvky. 

Nezvaný host se může snadno připojit i do velmi vzdálené bezdrátové sítě jen s pomocí 

směrové antény, i když druhá strana výkonnou anténu nemá. Navíc většina nejčastěji 

používaných zabezpečení bezdrátových sítí má jen omezenou účinnost a dá se snadno obejít. 

Různé typy zabezpečení se vyvíjely postupně, a proto starší zařízení poskytují jen omezené 

nebo žádné možnosti zabezpečení bezdrátové sítě. Právě kvůli starším zařízením jsou 

bezdrátové sítě někdy zabezpečeny jen málo. V takových případech je vhodné použít 

zabezpečení na vyšší síťové vrstvě, například virtuální privátní síť. 

SSID 

Zablokování vysílání SSID sice porušuje standard, ale je nejjednodušším zabezpečením 

bezdrátové sítě pomocí jejího zdánlivého skrytí. Klienti síť nezobrazí v seznamu dostupných 

bezdrátových sítí, protože nepřijímají broadcasty s SSID. Bohužel při připojování klienta k 

přípojnému bodu je SSID přenášen v otevřené podobě a lze ho tak snadno zachytit. Při 

zachytávání SSID při asociaci klienta s přípojným bodem se používá i provokací, kdy útočník do 

bezdrátové sítě vysílá rámce, které přinutí klienty, aby se znovu asociovali. 

MAC filter 

Přípojný bod bezdrátové sítě má k dispozici seznam MAC adres klientů, kterým je dovoleno se 

připojit. Útočník se může vydávat za stanici, která je již do bezdrátové sítě připojena pomocí 

nastavení stejné MAC adresy (pokud je na AP tato funkce aktivní). 

802.1x 

Přístupový bod vyžaduje autentizaci pomocí protokolu IEEE 802.1X. Pro ověření je používán na 

straně klienta program, který nazýváme prosebník (suplikant), kterému přístupový bod 
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zprostředkuje komunikaci s třetí stranou, která ověření provede (například RADIUS server). Za 

pomoci 802.1X lze odstranit nedostatky zabezpečení pomocí WEP klíčů. 

WEP 

WEP (Wired Equivalent Privacy, česky soukromí ekvivalentní drátovým sítím) je původní 

zabezpečení Wi-Fi sítí a je součástí IEEE 802.11 standardu z roku 1999. Už z názvu je patrné, že 

cílem bylo poskytnout zabezpečení jaké je dostupné v drátových sítích. Protože se ale veškeré 

informace v bezdrátových sítích přenáší vzduchem, je snadné je odposlouchávat. Není totiž 

nutné se fyzicky drátem připojit k síti. 

WEP používá proudovou šifrovací metodu RC4 pro utajení informací a pro ověření jejich 

správnosti používá metodu CRC-32 kontrolního součtu. 

Takzvaný 64bitový WEP používá 40bitový klíč, ke kterému je připojen 24bitový inicializační 

vektor a dohromady tak tvoří 64bitový RC4 klíč. 128bitový WEP používá 104 bitový klíč, ke 

kterému je připojen 24bitový inicializační vektor a dohromady tak tvoří 128bitový RC4 klíč. 

Někteří výrobci bezdrátových zařízení poskytují i 256bitový WEP. 

Bohužel je ale známo mnoho slabostí WEP zabezpečení, a tak je dnes doporučováno používat 

silnější metody, jako jsou WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access). Délka klíče není jedinou 

slabostí WEP zabezpečení. Společně s kolizemi inicializačních vektorů a možností útoků pomocí 

zasílání pozměněných paketů, dělá z WEP velmi slabé zabezpečení. 

WEP plus 

Někdy označováno jako WEP+. Vylepšení původního WEP zabezpečení od Agere Systems, které 

se snaží odstranit takzvané slabé inicializační vektory. Jsou to ty inicializační vektory, pomocí 

kterých může útočník velmi rychle spočítat použitý klíč a tak se může do sítě zabezpečené 

pomocí WEP připojit. Pokud ovšem není WEPplus na všech komunikujících stranách v 

bezdrátové síti, nemá toto zabezpečení výhody oproti běžnému WEP. 

WEP2 

Vylepšení původního WEP zabezpečení, které se snaží odstranit bezpečností díry. WEP2 rozšířil 

inicializační vektory a zesílil 128bitové šifrování. Byl použit typicky na zařízeních, na kterých 

nebylo možné provozovat novější WPA nebo WPA2 zabezpečení. Nicméně WEP2 má stejné 

bezpečnostní problémy jako WEP, jen útočníkovi zabere více času. 

WPA 

WPA (Wi-Fi Protected Access, česky Wi-Fi chráněný přístup) je druh zabezpečení bezdrátových 

počítačových sítí (Wi-Fi). Vznikl jako reakce na vážné bezpečnostní nedostatky objevené v 

předchozím systému, jímž byl Wired Equivalent Privacy (WEP). Vznikl s cílem využít hardware 

podporující WEP, ale vhodnými doplňkovými mechanismy (především prací s klíči) eliminovat 
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jeho slabá místa. Tento druh zabezpečení však nefunguje v tzv. ad-hoc sítích, ve kterých lze pro 

zabezpečení použít pouze WEP. 

WPA implementuje velkou část standardu IEEE 802.11i. Vznikl jako dočasná náhrada WEP do 

doby, než bude dokončena specifikace 802.11i. WPA je navržen tak, aby pracoval se všemi WiFi 

síťovými kartami, ale nemusí fungovat na nejstarší generaci přístupových bodů. Kompletní 

implementací standardu IEEE 802.11i je WPA2, což je následník WPA, který ale není 

podporován některými staršími kartami. 

Režim s předsdíleným heslem - PSK pre-shared key (označovaný také jako osobní režim) je 

navržen pro sítě v domácnostech a malých kancelářích (tzv. SOHO segment), které si nemohou 

dovolit náklady a složitost autentizačního serveru pro IEEE 802.1X - např. RADIUS server. Každý 

uživatel musí před vstupem do sítě zadat heslo obsahující 8 až 63 tisknutelných ASCII znaků 

nebo 64 šestnáctkových číslic. Pokud použijete ASCII znaky, hašovací funkce je zkrátí z 

původních 504 bitů (63 znaků po osmi bitech) na 256 bitů (používá také SSID). Většina 

operačních systémů umožňuje uložení hesla na uživatelském počítači, aby nebylo nutné jej 

opakovaně zadávat. Heslo musí být uloženo na všech přístupových bodech Wi-Fi sítě. 

Bezpečnost zvyšuje použití funkce PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function) pro 

odvozování klíčů. Nicméně uživatelé často používají slabá hesla, která neodolají útokům 

hrubou silou zaměřeným na hádání hesel. Riziko tohoto útoku lze snížit použitím hesel 

kombinujících alespoň 5 spojených náhodných slov či obsahujících alespoň 14 zcela náhodných 

písmen. Maximální ochrana v tomto režimu vyžaduje klíč obsahující 54 náhodných písmen 

nebo 39 náhodných ASCII znaků. V praxi většinou postačí vyvarovat se krátkým a slovníkovým 

řetězcům. 

Někteří výrobci spotřebních WLAN zařízení se snaží obejít slabou volbu hesla pomocí metody, 

která automaticky generuje a distribuuje silné klíče pomocí softwarového či hardwarového 

rozhraní používajícího externí metodu přidávání nového Wi-Fi adaptéru či zařízení do sítě. Tyto 

metody zahrnují stisknutí tlačítka (Broadcom SecureEasySetup a Buffalo AirStation One-Touch 

Secure System či AVM Fritz!Box Fon 7170, 7270) a zadání krátkého hesla prostřednictvím 

programu (Atheros JumpStart). Wi-Fi Aliance tyto metody standardizovala v programu 

nazvaném Wi-Fi Protected Setup (WPS, dříve Simple Config). 

Některá zařízení podporují tzv. Mixed mode, kdy WLAN Access Point podporuje WPA a 

současně i WPA2 na jediném WLAN rozhraní, v některých případech umožňuje vytvořit i více, 

typicky 2 SSID buď přímo pro klienty (například mini router od FON.com - La Fonera, 2x SSID, 2 

metody šifrování), v jiných případech např. pro WDS režim, kdy páteř je šifrována nezávisle na 

klientském signálu (např. Fritz!Box FON, i když obě SSID, páteřní i klientské, musí být shodné, 

tak každé může mít jinou metodu šifrování či klíče). 

Mobilní zařízení bude tedy možno připojit pomocí USB kabelu nebo prostřednictvím 

bezdrátové sítě. [9] 
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3 Použité technologie 

3.1 .NET Framework 

Struktura .NET Frameworku je zobrazena na následujícím obrázku. Nejnižší úroveň tvoří 

Common Language Runtime (CLR), který realizuje základní infrastrukturu, nad níž je .NET 

Framework vybudován. 

 

3.1 Rozdíl mezi jednotlivými verzemi frameworku 

Hlavní rysy CLR jsou: 

 Jednodušší a rychlejší vývoj aplikací - k jednotlivým funkcím .NET se přistupuje 

standardně a konzistentně, píše se méně kódu. Napsaný kód je mnohem lépe 

opětovně využitelný. 

 Automatická správa infrastruktury programu - mnohé věci zařizuje CLR automaticky, 

např. správu paměti (garbage collection). Nová je koncepce shromažďování informací, 

které popisují danou aplikaci. Tyto informace jsou zahrnuty v tzv. distribuční jednotce - 

assembly u dříve používané technologie COM tomu bylo jinak, informace byly 
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obsaženy v tzv. knihovně typů a různě roztroušeny, například i v registru operačního 

systému Windows. V technologii .NET je tomu jinak, všechny informace jsou umístěny 

uvnitř komponent, a ty tak popisují samy sebe. Existuje zde možnost exportu těchto 

informací do schématu XML nebo COM, možný je i opačný postup. 

 Podpora vývojářských programovacích jazyků - CLR je vybaven spoustou objektových 

modelů, které se dají využít pro nejrůznější vizuální nástroje, jako jsou návrháři 

(Designers), průvodci (Wizards), odlaďovače (Debugers) a další. Důsledkem toho, že se 

objektové modely nalézají na úrovni runtime, je možnost, že lze takové nástroje 

navrhnout pro jakékoli jazyky. Navíc mohou CLR využívat i programovací jazyky jiných 

výrobců, nejen společnosti Microsoft. 

 Snadnější a bezpečnější instalace aplikací - díky tomu, že aplikace postavené nad .NET 

Frameworkem popisují samy sebe, pak instalace většinou spočívá v pouhém kopírování 

souborů. CLR umožňuje existenci více verzí jedné komponenty, takže je možné 

předepsat verzi, se kterou se má pracovat.  

 Široké spektrum možností pro aplikování rozšiřitelnosti (scalability). 

 Podpora mnoha programovacích jazyků a vysoká úroveň jejich integrace - toto je 

zajištěno společnými typy a úplným řízením volání. Třída napsaná v jednom jazyce 

může dědit ze třídy, která byla napsána v jiném jazyce. Podporováno je již přes deset 

programovacích jazyků (C\#, Visual Basic .NET, Fortran, Python a další). 

 Jednotný systém typů (CTS - Common Type System) - existují dva základní druhy: 

referenční a hodnotové - liší se správou paměti, testováním na rovnost a způsobem 

inicializace. Každý typ je objektem, odvozeným ze základní třídy Object. 

 Standardní přechodný jazyk MSIL (Microsoft Intermediate Language) - do tohoto 

jazyka jsou kompilovány všechny jazyky, z čehož plyne, že volba jazyka přestává být 

měřítkem při zvažování výkonnosti aplikací. CLR navíc obsahuje dva JIT (just in time) 

kompilátory, které převádějí MSIL do binárního kódu daného procesoru. První je velmi 

rychlý a produkuje neoptimalizovaný kód. Druhý je pomalejší, ale naproti tomu 

produkuje vysoce optimalizovaný kód. 

Nad CLR se nachází několik sad hierarchicky umístěných knihoven. Základem je tzv. Base Class 

Library. Nad ní stojí podpora pro přístup k datům a práci s XML, vše opět objektově 

orientované. Poslední vrstva je tvořena knihovnami, které usnadňují programování webových 

a klasických aplikací s uživatelským rozhraním. Tyto knihovny jsou jazykově nezávislé a 

dostupné z kteréhokoliv vývojového nástroje.  
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Nad .NET Frameworkem stojí nelimitovaná množina programovacích jazyků. Common 

Language Specification (CLS) definuje základní vlastnosti, které jsou očekávány v každém 

programovacím jazyce na platformě .NET. 

3.2 .NET Compact Framework 

Jak už napovídá jméno, je Compact Framework ořezanou verzí .NET Framework firmy 

Microsoft. Tento Framework je určen pro mobilní zařízení, jako jsou Pocket PC, nebo Windows 

Powered Smartphone.  V současné době je oblast mobilních zařízení v období obrovského 

rozmachu. Neustále jsou zaváděny nové standardy a i hardware prochází řadou změn. Kvůli 

množství rozdílných mobilních CPU a operačních systémů je pro vývojáře velmi nesnadné psát 

univerzální aplikace pro tato zařízení, neboť musejí využívat rozdílné postupy a nástroje. Tento 

výše uvedený problém řeší .NET Compact Framework, který zavádí programovací model .NET 

Frameworku na zařízení jako jsou PDA, mobilní telefony a další. Jelikož je .NET Compact 

Framework podmnožinou .NET Frameworku, má i on stejnou řadu rysů, k nimž patří také:  

 Sdílený kód a zvýšená výkonnost. Díky .NET Compact Frameworku mohou být aplikace 

vyvíjeny pro řadu zařízení, vývojáři se nemusí učit rozdílné postupy. Aplikace navíc 

mohou být sdíleny více zařízeními, z čehož plyne zvýšení výkonnosti.   

 Robustní kód, bezpečné provádění - .NET Compact Framework nabízí robustní a 

bezpečné prostředí pro běh klientského kódu. Model  řízeného kódu, který .NET 

Compact Framework podporuje, zvyšuje spolehlivost kódu, tedy redukuje chyby. Stroj 

pro provádění řízeného kódu zajišťuje, že chybně se chovající aplikace nezpůsobí 

havárii systému. Navíc vestavěný bezpečnostní systém zaručuje, že úmyslně 

závadnému kódu nebude povolen přístup k chráněným systémovým prostředkům. 

Bezpečnostní model také umožňuje bezpečným způsobem aktualizovat software přes 

bezdrátové spojení se sníženým rizikem opakovaného nákladného vytáčení spojení.   

 Široká podpora ''odpojených'' aplikací (offline apps).  Programový model umožňuje 

podporu pro aplikace, které potřebují pracovat se vzdálenými daty i v době, kdy 

dochází k problémům s konektivitou. Data bývají většinou zkopírována při prvním 

připojení, na straně klienta jsou pak reprezentovány i vztahy mezi daty. 

Technologie .NET jsou postaveny na otevřených standardech, především na XML. XML z dosud 

"textového" Internetu vytváří databázi, strukturuje data, takže aplikace mohou znát význam 

jednotlivých dat. Umožňuje tak překonat problémy s používanými přístroji svou dosažitelností 

a dostupností. SW se stává službou poskytovanou uživateli přímo ze serveru. Microsoft ohlásil 

rovněž plány na nové produkty vybudované na platformě .NET - nové generace operačního 

systému Microsoft Windows, servery Windows DNA, Microsoft Office, síť internetových služeb 

Microsoft Network (MSN) a vývojový systém Visual Studio.  
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Smyslem .Net je udělat z webu prostředí, v němž se odehrává vše, co s počítači děláme, 

přesunout data i aplikace na velké servery. Podstatou platformy .NET je několik hlubokých 

změn: 

 Rozšíření působnosti Microsoftu z prostředí PC na široké spektrum koncových zařízení 

(kapesní počítače, elektronické knihy, mobilní telefony),   

 posun v chápání softwarové aplikace: nástroje jako Office již nejsou aplikací, ale 

službou,   

 nové uživatelské rozhraní: jednodušší, výkonnější a univerzálnější, využití hlasového 

ovládání,   

 automatizace rutinních činností při práci s webem: konverze formátu dat, opakované 

zadávání stejných údajů, obecné propojení subsystémů,   

 vznik nových vývojářských nástrojů a nezbytné softwarové infrastruktury. 

Uvedený koncept je realizován pomocí běhového (runtime) prostředí, které je označováno jako 

Common Language Runtime (CLR) a je založeno na podobném principu jako Java Virtual 

Machine. Zcela odlišně ovšem pracují dosavadní nativní programy pro Windows. Ty běží 

"nekontrolovaně" na každé platformě PC  a  otevírají  tak  vrátka  virům a dalším typům 

škodlivého kódu. Program pro .NET je překládán za běhu pomocí Just In Time (JIT) kompilátoru 

podobným způsobem do strojového kódu počítače. Prostřednictvím běhového prostředí CLR 

přitom mohou být hlídány všechny přístupy k datovým systémům, do sítě nebo k hardwaru a 

podle konceptu autorizace jsou také podvázány. V případě, že bude např. v prohlížeči vyvolán 

spustitelný kód integrovaný ve webové stránce, mohl by takový program sice kupříkladu 

přehrát nějakou animaci nebo zvukový doprovod, nikoliv ovšem přistupovat k datům či údajům 

v databázi registru nebo je číst, potažmo s těmito daty manipulovat. Vytvořená aplikace je pak 

spouštěna na Compact Framework Common Language Runtime (CF CLR). Mobilní zařízení 

proto musí mít implementováno toto běhové prostředí. Novější zařízení jej podporují již od 

výroby. U ostatních je nutné toto prostředí doinstalovat. Hlavní vlastnosti Compact Runtime 

CLR jsou stejné jako u běhového prostředí plnohodnotného .NETu.  

[21] 

3.3 LINQ 

Linq je nová technologie v .NET  frameworku 3.5, která umožňuje dotazování různých aplikací 

na data uložená na stejném PC nebo na jiném stroji v síti a to s použitím klasických výhod 

jazyka C#. Takto se dotazuje jak na objekty uložené v paměti počítače, sady dat uložených 

v paměti, data uložená v SQL databázi SQL server a v neposlední řadě také umožní číst soubor. 

Pro každý z těchto druhů dotazů linq obsahuje speciální rozdělení na Linq to SQL, Linq to XML, 

Linq to DataSet a Linq to Objects. Způsob psaní dotazů v linqu umožňuje tvořit identické 
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dotazy, které bychom tvořili například pomocí technologie ADO.NET nebo jen klasických SQL 

dotazů, jako je seskupení, filtrování, vybírání, transformaci a řazení dat. 

K tomu abychom vytvořili Linq výraz potřebujeme samozřejmě vědět, jaká klíčová slova a jak 

máme použít. Základním poznatkem je, že výrazy tvořené v Linqu jsou velmi podobné 

klasickému SQL dotazu, jen mají jednotlivé klauzule proházeny.  

Při tvoření dotazu musí být vždy použita klauzule from a klauzule select, udávají totiž, kde 

budeme data hledat (zdrojová data) a která data chceme z tohoto zdroje získat. Přičemž from 

je ve tvořeném výrazu vždy první.  

Základní typy operátorů a jejich funkce: 

From – slovo napsané ve výrazu za tímto slovem specifikuje jednotlivé prvky ve zdroji dat 

In – za tímto slovem následuje slovo označující zdroj dat 

Select – umožňuje ze zadané kolekce případně filtrované podmínkou vybrat dané prvky 

případně jejich část. 

Where – filtruje výsledek tak, aby vyhovoval zadané podmínce 

Orderby – umožňuje seřadit hodnoty seznamu podle zadaných hodnot oddělených čárkami, 

chceme – li řadit v opačném pořadí napíšeme za název sloupce slovo descending. 

Group – umožňuje rozdělit informace do menších skupin podle zadaného kritéria. 

Příklad použití těchto operátorů: 

Selected = from kralik in zviratka 

      where kralik.UnitsInStock > 0 && kralik.UnitPrice > 200Kč 

      select kralik; 

Výraz v uvedeném příkladu hledá položky z datového zdroje zviratka jež reprezentuje alias 

kralik. Z této kolekce následně operátorem where z kolekce kralik vybíráme jen takové položky, 

jejichž počet je větší než 0 a současně je jejich cena větší než 200 Kč. Tyto položky jsou 

selektovány a uloženy do liž filtrované kolekce dat s názvem selected. 

Zpracování vytvořeného výrazu: 

Jakým způsobem linq s vytvořeným výrazem pracuje záleží na tom, na jaká data se 

odkazujeme. Takže pokud pracujeme s daty uloženými na SQL serveru (používáme Linq to 

SQL), jsou tyto výrazy transformovány na databázový příkaz, otevře se spojení s databází, kde 

je tento příkaz vykonán a nám se do aplikace vrátí požadovaná data. Jinak a jednodušeji je 

tomu u Linq to Objects, tam linq využije příkazu foreach, tím projde celou kolekci dat a vybere 

z ní jen ty data, které jsme v linqu specifikovali. Kolekce jsou procházeny od začátku do konce. 
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Něco však mají společné Linq výrazy ať je použijeme pro jakýkoliv typ dat a to, že jejich 

návratová hodnota je objekt iterátoru implementující IEnumerable<T>, což znamená, že 

výsledek jednoho výrazu LINQ může být předán do jiného LINQ výrazu. Svou práci vždy LINQ 

vykoná až v případě, že už procházíme objektem iterátoru. LINQ umí spojit řetězec výrazů, 

které napíšeme dohromady do jedné operace, kterou poté provede najednou a efektivně. 

LINQ to Objects 

Při bližším pohledu na Linq to Objects zjistíme, že nahrazuje iterační logiku výrazem LINQ. 

Ukážeme – li si to na příkladu, bez výrazů linq bychom kolekci v C# museli projít následovně: 

List<SeznamLetadel> letadla = db.GetLetadla(); 

List<SeznamLetadel> vybrane = new List<SeznamLetadel>(); 

foreach (SeznamLetadel letadlo in letadla) 

{ 

if (letadlo.Nazev.StartWith(“B”)) 

{ 

Vybrane.Add(letadlo) 

} 

} 

 

Takto bychom získali potřebnou kolekci klasickým způsobem v jazyce C# a mohli s ní dále 

pracovat. Jak je na příkladu vidět, museli bychom projít celou kolekci letadel cyklem foreach a 

vybrané objekty vyhovující našim kritériím ukládat do další kolekce k tomuto účelu vytvořené. 

Výrazem LINQ bychom tu samou situaci vyřešili takto: 

List<SeznamLetadel> letadla = db.GetLetadla(); 

IEnumerable<SeznamLetadel> vybrane; 

Vybrane = from letadlo in letadla 

    where letadlo.Nazev.StartsWith(“B”) 

    select letadlo; 

 

výraz LINQ takto nahradí cyklus foreach, který se provede až na pozadí. 

Dotaz dodá kolekci obsahující jen výsledky, které vyhovují zadaným kritériím výrazu. 

LINQ to DataSet 

DataSet je vlastně kolekce instancí datové tabulky a každá z těchto kolekcí je kolekcí objektů 

řádku dat, tudíž pokud používáme LINQ to DataSet, pracujeme se stejnými výrazy, jako když se 

dotazujeme na kolekce objektů. 

Při použití datasetu však mohou nastat potíže a to z toho důvodu, že sada dat nemá silně 

typová data, kdežto LINQ silně typová data vrací, takže kompilátor potřebuje vědět, jaký 

datový typ náš LINQ výraz bude vracet. Z tohoto důvodu musíme použít extension metodu  

Field<T> patřící do jmenného prostoru System.Data.Metoda Field<T>, která poskytuje silně 

typový přístup ke sloupci datového řádku. 
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Další komplikací při použité DataSetu je to, že DataTable ani DataRowCollection nemají 

implementováno rozhraní IEnumerable<T>, které LINQ používá, ale mají implementováno 

rozhraní DataRowCollection, to je však opět pouze slabě typové rozhraní.  Z tohoto důvodu je 

nutné použít další extension metodu. Tato metoda se nazývá AsEnumerable() definovanou ve 

třídě DataTableExtension ve jmenném prostoru Systém.Data. Metoda AsEnumerable() vytvoří 

kolekci IEnumerable<T> používanou technologií LINQ, která obsahuje objekty datového řádku 

požadovaného objektu datové tabulky DataTable. 

Příklad použití Linq to DataSet: 

Pokud použijeme výše zmíněné 2 extension metody, můžeme vytvořit například následijící 

LINQ výraz. 

DataSet sada = db.GetLetadlaDataSet(); 

IEnumerable<DataRow> vybrane = from letadlo 

in sada.Tables[“Letadla”].AsEnumerable() 

where letadlo.Field<string>(“Nazev”).StartWith(“B”) 

select letadlo; 

 

Z příkladu je vidět, že je nyní možné použít LINQ pro dotazování na DataSet v podstatě stejně, 

jako když se odkazujeme na objekt. 

LINQ to SQL 

Toto rozšíření LINQu umožňuje vývojáři dotazovat se na data uložená na databázovém serveru 

LINQ výrazem, který je ve chvíli kdy se vývojář začne dotazovat na data z databáze, přeložen na 

pozadí na SQL dotaz, který získá požadovaná data z databáze. Dále umožňuje sledovat změny 

získaných dat, takže umožňuje modifikovat dotazované objekty. 

Designér tříd datových entit pro SQL podporuje v GUI Visual Studia jenom databaze SQL 

serveru v nektere z placenych edic nebo Express edici. Mobilní verze databáze nejsou 

podporovány a neumožňuji vygenerování jednoduchým přetažením tabulek. 

I přesto ale vygenerování tříd pro mobilní databázi není problém. V menu Programy - Visual 

Studio – Visual Studio Tools vybereme Visual Studio 2008 Command Prompt. Tím se nám 

spustí příkazový řádek s potřebnými parametry s cestou k utilitám ve Visual Studiu. Utilita pro 

generování tříd a designéru se jmenuje SqlMetal a její použití je následující 

SqlMetal /dbml:northwind.dbml northwind.sdf 

Kde northwind.dmbl bude vygenerovaný design soubor a northwind.sdf je zdrojový soubor. 

Samozřejmě nestačí zadat jenom název ale celou cestu k zdrojovému souboru nebo cestu kam 

chceme design vygenerovat. 

Vygenerované třídy v designéru LINQ to SQL mohou vypadat následovně: 
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Obrázek 3.2 Diagram tříd vygenerovaný v Microsoft Visual Studiu 2008 

Zdrojový kód pro designér lze vygenerovat po použiti přepínače /code. Až po vygenerování 

zdrojového kódu dané třídy je možné použít třídu v projektu .NET Frameworku. 

Vygenerovaná třída není určená pro použití v .NET Compact Frameworku. 

S vygenerovanou třídou se pracuje podobně jako v případě Linq to Objects nebo Linq to 

DataSet. Používají se stejné klíčové slova a metody pro vybrání požadovaných dat. Následující 

ukázka vybere z tabulky pacientů všechny záznamy, které splňují podmínky. 

 Lékař je aktivní 

 Indikace má id 2 

 Patří do zóny  Poruba 

 Má diagnózu M-45f 
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 Je aktivní 

 Má alespoň jednu iteraci pro středu 

//vybere z tabulky PATIENT vsehcny zaznamy ktere 

var patientsW = from PATIENT in dc.GetTable<PATIENT>() 

 //maji aktivniho lekare 

 where PATIENT.DOCTOR.deleted == false 

 //maji indikaci s ID 2 

 where PATIENT.CB_INDICATION.id == 2 

 //alespon jedna ze zon se jmenuje Poruba 

 where PATIENT.CB_ZONE.name == "Poruba" || PATIENT.CB_ZONE1.name == "Poruba" 

 //diagnoza ma kod M-45f 

 where PATIENT.CB_DIAGNOSI.code == "M-45f" || PATIENT.CB_DIAGNOSI1.code == "M-45f" 

 //alespon jednu iteraci pro stredu 

 where PATIENT.p_wed > 0 

 //pacient je aktivni 

 where PATIENT.p_deleted == false 

 //vyber kolekci entit Patient z vygenerovane tridy 

 select PATIENT; 

Možnosti technologie LINQ jsou rozsáhlé a pokryjí široké spektrum základních a středně 

pokročilých požadavků. Rychlost technologie je srovnatelná i s klasickým vykonáváním SQL 

dotazu napsaného a spuštěného přes DataReader nebo DataSety. Zpomalení se projevuje až 

při velkém počtu dat, kde se vyplatí přesunout objemné operace s daty na databázový stroj do 

procedur [2][11][13][17][19]. 

3.4 Návrhové vzory 

Návrhové vzory jsou vzorem, řešícím často se opakující nejednoduché problémy, vyskytující se 

při návrhu informačního systému. Jedná se o jazyk, nebo – li způsob komunikace. Návrhových 

vzorů existují dva typy a těmi jsou implicitní návrhové vzory a explicitní návrhové vzory. 

Implicitní návrhové vzory, jsou ty, jež nejsou nikde popsané, jsou odvozeny spíše znalostmi a 

zkušenostmi. 

Explicitní jsou zdokumentované řešení častých problémů, které umožňují využití mnohými 

designéry. Explicitních návrhových vzorů je mnohem méně. 

Návrhový vzor není jen nějaký celek zkušeností, ale kombinace praktických a teoretických 

zkušeností. Základní rozdělení návrhových vzorů je následující: 

 Creational Patterns (vytvářející) 

 Structural Patterns (strukturální) 

 Behavioral Patterns (chování) [http://objekty.vse.cz/Objekty/Vzory-uvod] 
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MVC 

Implementace samotné diplomové práce stojí na dvou návrhových vzorech. První ze vzorů - 

MVC - nepatří striktně do návrhových vzorů určujících samotnou implementaci, ale můžeme 

jím popsat i celkovou architekturu programu. Vzor MVC (Model - View - Controller), v překladu 

MPO (Model - Pohled - Ovládání), rozděluje implementaci na tři základní části, kde: 

 Model - specifikuje datovou vrstvu 

 View / Pohled - specifikuje v našem případě GUI programu 

 Controller / Ovládání - specifikuje logiskou vrstvu, která s daty pracuje 

Jedná se spíše o architektonický vzor, jeho základem je totiž rozdělení programu na menší části 

zabývající se zpracováním vstupů a příkazů zadaných uživatelem, reakcí programu na tyto 

příkazy (vlastní logika programu) a část předávající zpracované výsledky na výstup programu. O 

každou z těchto částí programu se tedy stará nějaký k tomu určený modul.  Oddělením 

jednotlivých bloků usnadníme následnou modifikaci jedné ze zmíněných tří částí, jelikož jsou 

od sebe odděleny, jsou na sobě závislé jen minimálně, změníme – li jednu část, neměly by s tím 

mít ostatní 2 části žádný problém, budou pořád se změněnou částí pracovat stejným 

způsobem. 

Popis jednotlivých částí: 

Model – obsahuje aplikační logiku a reprezentuje data, která jsou logikou zpracovávána 

View – tato část je vykreslením dodaných hodnot, ale i zpracováním výsledků do takového 

formátu, ve kterém bude nakonec prezentována uživateli 

Controller  - zahrnuje vstupy a jejich zpracování. Mezi vstupy se dají zařadit reakce systému na 

události vyvolané ovládáním prvků uživatelem 

Použití modelu MVC zjednodušíme přenášení vyvinuté aplikace mezi platformami. 

V jednodušších aplikacích se část View a Model spojuje do jedné třídy. 

Flyweight 

Druhým vzorem popisujícím už přímo implementaci je vzor Flyweight - Muší váha, který 

ozřejmuje implementaci v případě, kdy bude vysoký, předem neznámý počet instancí daného 

objektu. 

Základem tohoto návrhového vzoru je ukázat, jak můžeme snížit množství potřebných instancí 

díky tomu, že použijeme jako náhradu za objekty s podobnými charakteristikami jeden sdílený 

objekt a vyjmeme z něj tu část jeho stavu, odlišující jednotlivé objekty, které zastupuje. Tyto 

informace se volané metody dovědí až v případě, že je potřebují, z vnějšího zdroje skrz 

parametry. Ve zkratce tedy zastoupíme skupinu virtuálních instancí jednou reálnou instancí. 

Virtuální instance má tyto charakteristiky stavu: 
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 Interní charakteristiky – jedná se o společné charakteristiky pro všechny virtuální 

instance z jedné skupiny. 

 Externí charakteristiky – charakteristiky, které jsou pro jednotlivé virtuální instance 

odlišné, zástupce se je doví, až v případě potřeby. 

Singleton 

Dalším návrhovým vzorem, který je použit, je singleton, tento vzor není použit přímo pro řešení 

diplomové práce, ale hodí se pro řešení losovacích přístupů. 

Návrhový vzor udává, jak má být vytvořena třída tak, aby měla pouze jedinou svou instanci. 

Instance třídy v návrhovém vzoru singleton nemusí být vlastní instancí. 

Dalo by se říct, že použití tohoto návrhového vzoru může být zbytečné, funkci jediné instance 

může zastoupit přímo třída, toto by však mělo své nevýhody. Instance třídy (objekt) totiž může 

implementovat rozhraní, nebo je možné se na objekt odkazovat parametrem. Nic z toho by 

třída neumožňovala.  

Způsob implementace: 

Způsobů implementace jedináčka je mnoho, ale všechny se shodují v tomto: konstruktor mají 

definován jako soukromý. Tím je zajištěno, že nikdo jiný nemůže vytvořit další instance třídy. 

Instance třídy je vytvořena uvnitř třídy a odkaz na tuto instanci je uložen v atributu. 

Soukromou třídu je vhodné také označit jako finální, aby bylo na první pohled vidět, že tato 

třída nemůže mít potomky. 

 Inicializace v deklaraci – statický odkaz (atribut) na instanci je inicializován v deklaraci, 

takže pokud někdo potřebuje použít instanci soukromé třídy, stačí mu, když o odkaz na 

ni požádá tovární metodu s návratovou hodnotou return singleton; 

Inicializace instance vypadá následovně – private static final Singleton singleton = new 

Singleton(); 

Tak časná inicializace nemusí být vždy výhodná, programátor totiž ne vždy může vědět, co se 

od instance bude chtít (jaký bude mít typ)nebo zda ji bude potřebovat v programu použít. 

 Odložená inicializace – tento způsob implementace se používá v případě, že vytvoření 

k vytvoření instance je potřeba nějakých vnějších zdrojů nebo je náročná na dobu 

vytvoření navíc existuje nějaká pravděpodobnost, že by byla třída uložena do paměti a 

přitom by vůbec nebyla instance potřebná. Znamená to, že se v tomto případě bude 

instance vytvářet až v případě, že o ni někdo požádá. Instance je vytvářena tovární 

metodou. 

public static Singleton getInstance() 

{ 

If(singleton == null) 
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{ 

    Singleton = new Singleton(); 

} 

Return singleton; 

    } 

 

Jak je vidět na předchozím příkladu, tovární metoda instance v případě zavolání vytvoří a 

následně předá její parametry objektu, který o ni požádal. 

Odložení vytvoření instance může způsobovat problémy, není – li aplikace jednovláknová. 

Pokud by se jednalo o více vláknovou aplikaci a o vytvoření instance by požádalo více vláken 

najednou by mohlo dojít k tomu, že by bylo vytvořeno více instancí než jedna, pokud by jedno 

z vláken nestihlo dokončit vytváření instance do chvíle, než by bylo předáno řízení druhému 

vláknu, které by o vytvoření instance také požádalo. Ošetřit vytvoření více instancí ve 

vícevláknových aplikacích je možné využít dvojí kontroly hodnoty odkazu [1][6][20]. 
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4 Implementace 

Implementace celého projektu probíhá iteračně a funkcionalita systému je postupně 

nabalována. Prvotní fáze vývoje zahrnovala vytvoření GUI aplikace s jednoduchou ''natvrdo'' 

definovanou datovou vrstvou, kde se ověřila vhodnost daného systému, nebyla 

implementována synchronizace a jakákoliv komunikace. Druhá fáze - iterace, obnášela 

implementaci základních funkčních prvků a metod pro práci s produktem. Ve třetí iteraci se 

implementuje synchronizace a komunikace. Projekt se nachází právě v této fázi vývoje. Čtvrtá 

iterace má za úkol vytvořit instalátor a je plánována souběžně s pátou iterací, která bude 

obnášet finální testování a dolaďování chyb s následným nasazením u zákazníka. 

Ovládání vizuálních částí desktopového a mobilního klienta jsou navrženy pro co nejpříjemnější 

ovládání na daném zařízení. Je potřebné brát ohled na rozdílný druh ovládání, kde v případě 

desktopové aplikace nemusíme brát ohled na délku psaného textu, množství barev, nízké 

rozlišení obrazovky a zejména výkon použitého zařízení. Všechny předchozí požadavky musíme 

ale zohlednit, při návrhu mobilní aplikace. Pro mobilní aplikace existuje také standard, který 

popisuje rozvržení a chování GUI pro aplikace navrhované pro operační systém MS Windows 

Mobile, z důvodu standardizace ovládání aplikací, ze kterého vychází i následné zjednodušení 

orientace uživatele v programu a celém operačním systému. Mobilní klient také do značné 

míry využívá možnosti dotykového ovládání aplikace, použití HW klávesnice pro psaní. 

Na druhé straně by se pohled na ovládání desktopové aplikace mohl radikálně změnit po 

nástupu nové verze operačních systémů s dotykovým ovládáním. 

Implementace desktopové aplikace proběhla doteď ve dvou základních iteracích. První iterací 

byla implementace prototypové aplikace dle specifikace popsané v diplomové práci slečny 

Leony Motalové. Následně byla aplikace v rozsahu funkčnosti nasazena v agentuře domácí 

péče. Následující konzultací s agenturou a testováním se přišlo na to, že navrhované řešení dle 

původní specifikace agentury a požadavků agentuře nevyhovuje. Také se testováním přišlo na 

zásadní logické chyby, které by mohly způsobovat problémy, při nestandardním chování 

uživatele. Chování uživatele, při práci s aplikací, je mnohdy nepředvídatelné, chaotické a neřídí 

se uživatelskou dokumentací, dokud nenastane problém. Uživatelské prostředí by mělo být 

v daném řešení co nejvíc intuitivní, vzhledem k cílové skupině uživatelů aplikace – netechnicky 

zaměřená skupina zdravotních sester.  

Druhá iterace byla započata jen dva týdny před uzavřením této diplomové práce. I přesto se 

povedlo implementovat systém v rozsahu první betaverze. Funkčnost systému se už nijak 

zásadně nebude měnit. 

V následujících kapitolách věnované samotné implementaci bude zřetelně vidět, že ne vždy je 

specifikace od zákazníka přesná, a nevypovídá o tom, co přesně zákazník požaduje. Proto je 

vhodnější vytvořit prototyp aplikace, který se následně konzultuje. Tak se dá zamezit 

zbytečným nedorozuměním a následnému problémovému odstraňování, či změně 
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v pokročilém stádiu vývoje. Taková změna se může z hlediska finančního a časového projevit 

jako značná ztráta v porovnání s prodloužením vývoje o vývoj prototypové verze.  

4.1 Desktopový klient 

Prototypové řešení bylo implementováno jako jediný soubor zdrojového kódu, s „natvrdo“ 

implementovanou funkčností, bez možnosti jednoduchého rozšíření, tak jak je popsána 

v kapitole architektury. Pozůstává ze čtyř základních prvků : 

 GUI a metody obsluhující přizpůsobení GUI dané situaci, 

 metody aplikační logiky – práce s daty, 

 třídy datových objektů pro snadnější použití dat v aplikaci, 

 třídy tabulek vygenerované technologií LINQ to SQL. 

Když se na právě vypsané části podíváme z pohledu návrhových vzorů, vidíme zde použití 

návrhového vzoru MVC (Model – View - Controler), popsaného už v předchozí kapitole. 

Jednotlivé třídy pro datové objekty můžeme zařadit do vzoru „Neznámý počet instancí“.  

Vstupním bodem aplikace je soubor Program.cs, který vytváří instanci formuláře NDA_Login. 

Uvnitř jednoduchého formuláře se neděje nic jiného, než ověření uživatele, který se snaží 

přihlásit. Uživatelem zadané přihlašovací jméno,  zahešované algoritmem MD5 a odesláno na 

ověření v SQL Serveru. Pokud uživatel existuje a je vráceno jeho ID, je uživatel puštěn dál. 

Souboru Program.cs formulář NDA_Login vrátí „DialogResult.OK“ nebo „DialogResult.Cancel“, 

tím se identifikuje, jak dopadl výsledek ověření. Prototypové řešení neobsahuje implementaci 

rolí uživatele. Uživatel má právo na všechno.  

private bool authentize(string Password) 

{ 

//vytvoreni instance hasheru 

MD5 md5Hasher = MD5.Create(); 

//fce zahashuje heslo do pole bytu 

byte[] data = md5Hasher.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(tb_LoginHeslo.Text)); 

 

StringBuilder sBuilder = new StringBuilder(); 

string pass = ""; 

//cyklus prevede pole bytu na retezec 

for (int i = 0; i < data.Length; i++) 

{ 

    sBuilder.Append(data[i].ToString("x2")); 

} 

 

pass = sBuilder.ToString(); 

//vytvoreni data kontextu pro entity tridy vygenerovane LINQem 

databaseConnectorDataContext ldc = new databaseConnectorDataContext(); 

 

if (tb_LoginPrihlasovaciJmeno.Text == "admin") 

{ 

//prihlaseni k administratorskemu uctu, který ma priznak vymazan 
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    var l_user = (from DATA_USER in ldc.GetTable<DATA_USER>() 

                  where DATA_USER.USER_LOGIN == tb_LoginPrihlasovaciJmeno.Text.Trim() 

                  where DATA_USER.USER_PASSWORD == pass 

                  select DATA_USER).SingleOrDefault<DATA_USER>(); 

    if (l_user != null && l_user.USER_LOGIN == tb_LoginPrihlasovaciJmeno.Text.Trim() && 

l_user.USER_PASSWORD == pass) 

        return true; 

} 

else 

{ 

//vytazeni uzivatelu z databaze pro které plati n8sledujici podminky 

    var l_user = (from DATA_USER in ldc.GetTable<DATA_USER>() 

//musí souhlasit prihlasovaci jmeno 

                  where DATA_USER.USER_LOGIN == tb_LoginPrihlasovaciJmeno.Text.Trim() 

  //musí souuhlasit prihlasovaci heslo 

                  where DATA_USER.USER_PASSWORD == pass 

  //uzivatel nesmi mit priznak smazan 

                  where DATA_USER.USER_DELETED == false 

  //vyber prave jednoho uzivatele podle danych podminek nebo vrat null 

                  select DATA_USER).SingleOrDefault<DATA_USER>(); 

//overeni jestli se nam vratil zadanu uzivatel 

    if (l_user != null && l_user.USER_LOGIN == tb_LoginPrihlasovaciJmeno.Text.Trim() && 

l_user.USER_PASSWORD == pass) 

        return true; 

} 

return false; 

} 

V případě vrácení OK, se vytvoří instance formuláře NDA_MainForm, který obsahuje veškerý 

obslužný kód. Hned po vytvoření instance se načtou dostupné data z databáze pomocí 

technologie LinQ to SQL, do datové struktury dynamických seznamů – List<object>.  

//tridni promenne dynamickych listu 

List<Zones> g_zone = new List<Zones>(); 

List<string> g_addresses_in_zones = new List<string>(); 

List<Material> g_material = new List<Material>(); 

List<Work> g_works = new List<Work>(); 

List<string> g_material_in_work = new List<string>(); 

List<CB_HEALTH_CARE> g_healthCare = new List<CB_HEALTH_CARE>(); 

To všechno se děje voláním metod z obsluhy události Load rodičovského formuláře. Jak je 

vidět, nejdříve jsou volány metody pro nastavení vzhledu aplikace, začínající prefixem design. 

Tyto metody, upravují viditelnost. Hned za nima následují metody s prefixem logic, které 

obstarávají práci s daty. 

private void NDA_Main_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    //privatni metody tridy pro nastaveni vzhledu 

    tabSize(); 

    design_SetDetailMaterial(); 

    design_SetDetailZones(); 

    design_SetDetailDiagnosis(); 

    design_SetDetailHealthCare(); 

    design_SetDetailIndication(); 

    design_SetDetailPatientHistory(); 

    design_SetDetailPlanning(); 
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    design_SetDetailRoles(); 

    design_SetDetailWork(); 

    design_SetListDoctors(); 

    design_SetListUsers(); 

    design_SetListPatients(); 

    design_SetListPlanning(); 

    

//privatni metody tridy pro nacteni dat 

    logic_ZoneFillData(); 

    logic_MaterialFillData(); 

    logic_WorkFillData(); 

    logic_RoleFillData(); 

    logic_HealthCareFillData(); 

    logic_IndicationFillData(); 

    logic_DiagnosisFillData(); 

    logic_PatientsFillData(); 

    logic_DoctorsFillData(); 

    logic_UsersFillData(); 

    logic_PlanningFillData(); 

    logic_PatientHistoryFillDataPatients(); 

} 

Práce s daty probíhá jak nad dynamickými seznamy, tak i nad databází, to vše prostředníctvím 

technologie LINQ. Pro každý modul existují metody Fill, Update, Delete, pro některé i metoda 

Add pro přidání. 

Prototypové řešení není napsáno čistě a mnohdy ani korektně. To je z toho důvodu, že dané 

řešení se zaměřuje na funkcionalitu a předvedení zamýšlené, analyzované a navrhované 

implementace produktu. Také optimalizace jednotlivých algoritmů bude řešena až v dalsích 

verzích. 

Metoda Tabsize 

Základ GUI aplikace je postaven na přívětivém přístupu k datům pomocí rozvržení do 

jednotlivých modulů, které jsou seskupeny v TabControlu. Tyto jsou pak děleny na dvě větší 

skupiny. Záložka Data obsahuje podzáložky Pacient, Lékař, Sestra, Historie a Plánování. Dalo by 

se říci, že jsou to kategoriální data, ke kterým se přistupuje často a obsahují data 

informativního charakteru, k jednotlivým pacientům, zaměstnancům, plánování nebo historii. 

Druhá záložka na první úrovni obsahuje neméně důležité infomrace číselníků. K těmto datům 

se bude v době běhu systému přistupovat spíše sporadicky, proto jsou více v pozadí.  

 

4.1 Vzhled dvou hlavních záložek 

Druhá úroveň záložek patří pod jednu ze dvou záložek první úrovně a podle toho obsahují, již 

přímo jednotlivé moduly uvedené v tabulce modulů v kapitole Architektura systému. 
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4.2 Záložka dat s druhou úrovní záložek a položkami pro práci nad daty 

Metoda Tabsize patří prvku Tabcontol první úrovně, a obstarává nastavení vzhledu oušek 

prvků, které jsou roztaženy na šířku celého ovládácího prvku. Metoda se volá jak při načtení 

hlavního formuláře, tak i při změně jeho velikosti (ve volání události OnResize) , ať se záložky 

přizbůsobují.  

private void tabSize() 

{ 

    //podeli sirku tabcontrolu poctem zalozek a overi jestli je velikost jedne zalozky 

    //mensi nez 150 bodu 

    //vyska zalozky zustava stejna 

    if ((tbc_Select.Width / tbc_Select.TabPages.Count) < 150) 

        tbc_Select.ItemSize = new Size(150, tbc_Select.ItemSize.Height); 

    else 

        tbc_Select.ItemSize = new Size((tbc_Select.Width / tbc_Select.TabPages.Count) - 

2, tbc_Select.ItemSize.Height); 

} 

Z kódu je vidět, že je tato operace nenáročná, a v případě, že by rozměr záložky měl klesnout 

pod hodnotu 150 pixelů, bude ponechána jako aktuální velikost právě daná velikost 150 pixelů. 

Tato velikost je daná experimentálním vyhodnocením nejmenší možné šířky záložky. Výška 

záložky zůstává stejná.  

Design Záložky, metody Desing 

Jednotlivé záložky Tabcontrolů obsahují menu (ToolStripMenu), které je možné nastavit více 

způsoby. V aplikaci je ukotveno v záhlaví těla záložky. Jedná se o standardní menu, na které 

jsme zvyklí z různých programů. Toto menu je metodou Drag `n Drop přetažitelné a ukotvitelné 

kdekoliv na bocích nebo zápatí formuláře, nebo vytažitelné jako samostatný prvek. Tato 

možnost byla zakázána, protože pro ni není napsána korektní logika změny rozložení 

formuláře.  

V ovládacím menu jsou tyto položky pro práci s operacemi nad daty: 

Alfaverze desktopového klienta Betaverze desktopového klienta 

Detail Přidat 

Seznam Editovat 

Přidat Odstranit 

Editovat Filtr 

Odstranit Obnovit 

Vyčistit Ukončit 
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Uložit Tisknout 

Neukládat  

Filtr  

Zpět  

Tabulka 1 Seznam funkcí nad daty pro obě verze aplikace 

 

Obrázek 4.3 Celkový vzhled okna původní PC aplikace 

Samotné záložky dále obsahují už jen prvky pro zobrazení samotných dat. Chování takto 

postavené/navržené záložky je ovlivňováno metodami s prefixem design. Za prefixem 

následuje část, ve které se uvádí, při jaké operaci se daná metoda zavolá pro jednodušší 

orientaci ve zdrojovém kódu. Když chceme například upravit něco ve formuláři který přidáva 

Zóny, stačí najít metodu pojmenovanou přibližně „design_SetAddZones“.  

private void design_SetAddZones() 

{ 

    //nastaveni jednotlivych controlu na formulari 

    tsb_ZonesDetail.Visible = true; 

    tsb_ZonesDetail.Enabled = true; 

 

    tsb_ZonesADD.Visible = true; 

    tsb_ZonesADD.Enabled = true; 

 

    tsb_ZonesEdit.Visible = false; 

    tsb_ZonesEdit.Enabled = false; 

 

    tsb_ZonesDelete.Visible = false; 

    tsb_ZonesDelete.Enabled = false; 
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    cmb_ZonesZoneName.Visible = true; 

    cmb_ZonesZoneName.Enabled = false; 

 

    lbl_ZonesZoneName.Visible = true; 

    lbl_ZonesZoneName.Enabled = true; 

 

    lbl_ZonesZoneDescription.Visible = true; 

    lbl_ZonesZoneDescription.Enabled = true; 

 

    tb_ZonesZoneDescription.Visible = true; 

    tb_ZonesZoneDescription.Enabled = true; 

}  

Metoda upraví viditelnost, nebo povolení jednotlivých prvků formuláře. Tyto postupy jsou 

napsány pouze „natvrdo“, v budoucnu však proběhne jejich optimalizace na funkční metody, 

které budou například procházet kolecki prvků daného formuláře a upravovat jejich vlastnosti 

podle nejen právě aktuální operace, ale také podle přislušných práv uživatele.Iinformace o tom 

který prvek se má jak zachovat, mohou být pak uloženy v konfiguračním souboru, nebo 

v databázi.  

Prvky by se ješte dále dali rozdělit na prvky jednotlivých operací s daty. Operace List obsahuje 

záměrně pouze prvek DataGridView, ve kterém jsou vylistovány záznamy. Po výběru 

požadovaného záznamu a zvolení operace, kterou chceme provést s vybraným záznamem, se 

zobrazí očekávané položky. 

Metody práce s daty 

Všechny metody pracují na základě přibližně stejného mechanismu, který se ale liší jen 

v drobných, ale podstatných detailech a jeho zobecnění by vyžadovalo spoustu práce, kterou 

se nevyplatí investovat do prototypového řešení.  

Metoda Fill kopíruje data z objektů LINQ do dynamických seznamů, které udržují data 

v operační paměti a aplikace k nim pak nemusí přistupovat přes databázi. Tento přístup 

k datům je sice efektivnější v případě, že máme omezené datové připojení, ale může způsobit 

zásadný problém s nekonzistencí dat. Když se přistupuje v souboru k nějakému souboru a 

pokusí se v něm někdo udělat změnu, dostane hlášení o tom, že soubor právě někdo edituje, a 

že je přístupný jenom pro čtení. To ale nelze na úrovní operačního systému v našém případě 

zabezpečit a k datům v databázi tak můžou přistupovat dvě instance a současně si je přepsat. 

Tím může dojít ke ztrátě informace, v horším případě k nevratnému poškození dat. Datové 

struktury jsou náchylné na chyby způsobené špatným přístupem k datům. Z vlastních 

zkušeností znám případ, kdy špatně ošetřený výpočet doby reakce na incident měl za následek 

umrtvení celého systému na úrovni databáze. Jediným řešením bylo znovuvyvtoření databáze 

a pak postupný převod dat s opravou špatných záznamů. 

Finální aplikace bude muset obsahovat mechanizmus pro zamykání právě editovaných 

záznamů. V případě agentury domací péče a jejich typu přístupu nehrozí vážné nebezpečí.  

Druhým problémem je, že nemusíme mít právě aktuální data v aplikaci. 
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Nevýhodou je také to, že v případě desítek tisíců záznamů, bude nutné držet tyto záznamy 

v paměti, která není nekonečná. Této nevýhodě se dá ale předejít precizním filtrováním 

potřebných dat. 

Z následující ukázky vám bude jasné, že data se z objektového modelu LINQ nehodí k přímému 

použití, proto se budou kopírovat do vlastního objektu aplikace.  

 

private void logic_ZoneFillData() 

{ 

    //vycisteni polozek comboboxu 

    cmb_ZonesZoneID.Items.Clear(); 

    cmb_ZonesZoneName.Items.Clear(); 

     

    //vybrani všech zaznamu z tabulky CB_ZONE 

    var linq_zones = from CB_ZONE in dc.GetTable<CB_ZONE>() 

                     select CB_ZONE; 

    //prochazeni kolekce a pridavani zaznamu do dynamickeho seznamu Zon 

    foreach (CB_ZONE zone in linq_zones) 

    { 

        g_zone.Add(new Zones(zone.ZONE_ID, zone.ZONE_NAME, zone.ZONE_DESCRIPTION)); 

    } 

    //plneni adres do objektu Zon obsazenych v seznamu 

    foreach (Zones zone in g_zone) 

    { 

       //vybrani všech adres pro aktualni zonu obsazenych ve vazebni  tabulce 

LNK_ZONE_ID_ADRESS 

        var linq_Addresses = from LNK_ZONE_ID_ADDRESS in 

dc.GetTable<LNK_ZONE_ID_ADDRESS>() 

                             where LNK_ZONE_ID_ADDRESS.ZONE_ID == zone.p_ID 

                             select LNK_ZONE_ID_ADDRESS; 

        //postupne prochazeni adres a pridavani do interni kolekce objektu zone 

        foreach (LNK_ZONE_ID_ADDRESS address in linq_Addresses) 

        { 

            zone.AddAddress(address.ZONE_ADDRESS); 

        } 

    } 

    //plneni comboboxu ve formulari 

    foreach (Zones zone in g_zone) 

    { 

        cmb_ZonesZoneID.Items.Add(zone.p_ID); 

        cmb_ZonesZoneName.Items.Add(zone.p_Name); 

    } 

 

    if (cmb_ZonesZoneID.Items.Count > 0) 

        cmb_ZonesZoneID.SelectedIndex = 0; 

 

    if (cmb_ZonesZoneName.Items.Count > 0) 

        cmb_ZonesZoneName.SelectedIndex = 0; 

} 

Rozdílný přístup k plnění vyplývá z návrhu, kde se některé objekty mohou skládat z více 

tabulek. Kupříkladu modul Zóny pozústává z tabulek CB_ZONE, kde jsou udržovány data o ID 

zóny, popisu a názvu. Tabulka LNK_ZONE_ID_ADDRESS udržuje zase informaci o přiřazení 

adresy k ID zóny. Proto metoda logic_ZoneFillData nejdříve uloží do seznamu objektů pro zóny 

jedtnolivé zóny a následně k daným zónám přiřazuje adresy. Toto chování je jeden z typů 

načítání. Druhým typem je jen samotné načtení dat do seznamu.  



37 

 

   

private void logic_DoctorsFillData() 

{ 

    //vymazani dynamickeho seznamu lekaru 

    g_doctors.Clear(); 

    //vytvoreni tabulky která bude nasledne pouzita jako datovy zdroj pro grid 

    DataTable table_doctors = new DataTable(); 

    //vytazeni vsech lekaru, kteří jsou aktivni 

    var linq_doctors = from DATA_DOCTOR in dc.GetTable<DATA_DOCTOR>() 

                        where DATA_DOCTOR.DOCTORS_DELETED == 0 

                        select DATA_DOCTOR; 

    //vymazani pripadnych dat obsazenych v tabulce 

    table_doctors.Clear(); 

    //pridani sloupcu do tabulky 

    table_doctors.Columns.Add("ID"); 

    table_doctors.Columns.Add("Jmeno"); 

    table_doctors.Columns.Add("Prijmeni"); 

    table_doctors.Columns.Add("Specializace"); 

    //prochazeni kolekce lekaru a pridavani dat do tabulky 

    foreach (DATA_DOCTOR doctor in linq_doctors) 

    { 

        table_doctors.Rows.Add(doctor.DOCTORS_ID,doctor.DOCTORS_NAME, 

doctor.DOCTORS_SURNAME, doctor.DOCTORS_SPECIALIZATION); 

        g_doctors.Add(doctor); 

    } 

    //prirazeni datove tabulky prvku dataGridView pro zobrazeni dat ve formulari 

    dgv_DoctorsList.DataSource = table_doctors; 

} 

Vnitřní objekty aplikace jsou definovány v samostatných třídách, které vytváří skořápku kolem 

dat. Neobsahují žádné složité operace i přesto, že by bylo lepší kdyby obsahovaly svoji vlastní 

logiku a tím přsitupovaly samotné třídy k databázi. 

Důležitou metodou je i metoda Add, která slouží k přidání záznamu. Vytvořený záznam se přidá 

jak do dynamického seznamu, tak i do databáze pomocí metody InsertOnSubmit rozhraní 

LINQ. Vkládání může být o něco komplikovanější, protože se vkládají data i do linkovacích 

tabulek. Ukázka opět obsahuje zdrojový kód modulu Zóny. 

Nejdřív se načtou data, které má příslušná zóna obsahovat: 

private void tsb_ZonesADD_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    //zavolani metody pro zmenu zhledu formulare 

    design_SetAddZones(); 

    //vybrani zony s nejvyssim ID 

    cmb_ZonesZoneID.SelectedIndex = cmb_ZonesZoneID.Items.Count - 1; 

    //pridani noveho id 

    tb_ZonesAddZoneID.Text = (Convert.ToInt16(cmb_ZonesZoneID.SelectedItem) + 

1).ToString(); 

    //naplneni comboboxu se zonama pro vyber adres do nove zony 

    var zone_addresses = from LNK_ZONE_ID_ADDRESS in dc.GetTable<LNK_ZONE_ID_ADDRESS>() 

                         select LNK_ZONE_ID_ADDRESS.ZONE_ADDRESS; 

    foreach (string address in zone_addresses) 

    { 

        if (!cmb_ZonesAddAddress.Items.Contains(address)) 

            cmb_ZonesAddAddress.Items.Add(address); 

    } 

    //vycisteni listboxu s adresama predchozi zony a zbyvajicich dulezitych controlu 

které budeme vyplnovat 

    lb_ZonesZoneAddress.Items.Clear(); 
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    tb_ZonesAddAddress.Text = ""; 

    tb_ZonesZoneName.Text = ""; 

    tb_ZonesZoneDescription.Text = ""; 

} 

 

a následně můžeme přidat zónu nebo jen adresu. Tím pádem bude samotné ukládání probíhat 

ve více úrovních. 

 
private void tsb_ZonesSave_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    int l_ID = 0; 

    Zones l_zone; 

    //overeni jestli je ID prazdne 

    if (String.IsNullOrEmpty(tb_ZonesAddZoneID.Text.Trim())) 

    { 

//vyplneni dat do objektu zony 

        l_ID = Convert.ToInt16(cmb_ZonesZoneID.SelectedItem.ToString()); 

        l_zone = g_zone[cmb_ZonesZoneID.SelectedIndex]; 

        l_zone.p_ID = l_ID; 

        l_zone.p_Name = tb_ZonesZoneName.Text; 

        l_zone.p_Desc = tb_ZonesZoneDescription.Text; 

        l_zone.DeleteAllAddresses(); 

//vyplneni adres pro danou zonu 

        foreach (string address in lb_ZonesZoneAddress.Items) 

        { 

            l_zone.AddAddress(address); 

        } 

        //odstraeni stareho prvku z comboboxu a vlozeni aktualizovaneho na dany index 

        g_zone.RemoveAt(cmb_ZonesZoneID.SelectedIndex); 

        g_zone.Insert(cmb_ZonesZoneID.SelectedIndex, l_zone); 

    } 

    else 

    { 

        //vytvoreni nove zony v comboboxu 

        cmb_ZonesZoneID.Items.Add(tb_ZonesAddZoneID.Text); 

        cmb_ZonesZoneName.Items.Add(tb_ZonesZoneName.Text); 

        //pridani ID polozce 

        l_ID = Convert.ToInt16(tb_ZonesAddZoneID.Text); 

        l_zone = new Zones(l_ID, tb_ZonesZoneName.Text, tb_ZonesZoneDescription.Text); 

        //pridani adres k aktualni zone 

        foreach (string address in lb_ZonesZoneAddress.Items) 

        { 

            l_zone.AddAddress(address); 

        } 

        //pridani zony do senzamu 

        g_zone.Add(l_zone); 

 

    } 

    //volani fce pro praci se zonou update nebo insert metoda se rozhodne sama 

    logic_ZoneUpdateData(l_zone); 

    //změna GUI 

    design_SetDetailZones(); 

    //simulace stisku tlacitka Detail 

    tsb_ZonesDetail_Click(null, null); 

} 
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Data zóny načteme do příslušných objektů LinQ-u a zavoláme metodu update, která rozhodne, 

jestli se záznam má jen updatovat nebo vložit. 

private void logic_ZoneUpdateData(Zones zone) 

{ 

    //nacteni všech zon do tabulky zon 

    Table<CB_ZONE> l_zones = dc.GetTable<CB_ZONE>(); 

    //vytvoreni entity zony z tridy LINQu 

    CB_ZONE l_zone = new CB_ZONE(); 

    //nastaveni parametru obnovovani pro data kontext nad predanymi daty 

    dc.Refresh(RefreshMode.KeepCurrentValues, l_zones); 

    //nacteni adres do tabulky 

    Table<LNK_ZONE_ID_ADDRESS> l_lnkZones = dc.GetTable<LNK_ZONE_ID_ADDRESS>(); 

    //vytvoreni nove entity adresy 

    LNK_ZONE_ID_ADDRESS l_lnkZone = new LNK_ZONE_ID_ADDRESS(); 

    dc.Refresh(RefreshMode.KeepCurrentValues, l_lnkZones); 

 

    //vyplneni prazdne entity 

    l_zone.ZONE_ID = (short)zone.p_ID; 

    l_zone.ZONE_NAME = zone.p_Name; 

    l_zone.ZONE_DESCRIPTION = zone.p_Desc; 

//pokud metoda SingleOrDefault vrati null, dana zona neexistuje a proto se zavola insert 

    if ((l_zones.SingleOrDefault<CB_ZONE>(CB_ZONE => CB_ZONE.ZONE_ID == 

(short)zone.p_ID)) == null) 

    { 

        l_zones.InsertOnSubmit(l_zone); 

    } 

    else 

    { 

//jinak provedeme aktualizaci dat 

        var l_updated = (from CB_ZONE in l_zones 

                         select CB_ZONE).SingleOrDefault<CB_ZONE>(CB_ZONE => 

CB_ZONE.ZONE_ID == (short)zone.p_ID); 

 

        l_updated.ZONE_ID = (short)zone.p_ID; 

        l_updated.ZONE_NAME = zone.p_Name; 

        l_updated.ZONE_DESCRIPTION = zone.p_Desc; 

    } 

    //vybereme z tabulky všechny adresy 

    var l_updatedZ = from LNK_ZONE_ID_ADDRESS in l_lnkZones 

                     where LNK_ZONE_ID_ADDRESS.ZONE_ID == zone.p_ID 

                     select LNK_ZONE_ID_ADDRESS; 

    //smazeme je 

    l_lnkZones.DeleteAllOnSubmit<LNK_ZONE_ID_ADDRESS>(l_updatedZ); 

    //zavolame potvrzeni zmen nad nasim data kontextem 

    dc.SubmitChanges(); 

//v cyklu pridavame v3echny navaznosti adres na zony znova 

        foreach (string address in zone.p_Addresses) 

        { 

            if (l_updatedZ.SingleOrDefault<LNK_ZONE_ID_ADDRESS>(LNK_ZONE_ID_ADDRESS => 

LNK_ZONE_ID_ADDRESS.ZONE_ADDRESS == address) == null) 

            { 

                l_lnkZone.ZONE_ID = (short)zone.p_ID; 

                l_lnkZone.ZONE_ADDRESS = address; 

                l_lnkZones.InsertOnSubmit(l_lnkZone); 

                dc.SubmitChanges(); 

                l_lnkZone = null; 

                l_lnkZone = new LNK_ZONE_ID_ADDRESS(); 

                 

            } 

        } 
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    //opet zavolame potvrzeni zmen 

    dc.SubmitChanges(); 

} 

 

Metoda se rozhoduje dle znalosti aktuálních záznamů v databázi. Pokud záznam s daným ID 

v databázi již existuje, jedná se s velkou pravdě podobností o update. Když není nalezen žádný 

záznam, jedná se o vložení. Nad celým postupem se pak akorát zavolá metoda SubmitChanges, 

která se podívá na své vlastní záznamy v datovém kontextu a provede operace Insert, Delete, 

Update nad záznamy směrem k databázi.  

Vnitřně to funguje přibližně následovně. Metoda se podívá na data, která udržuje a zjistí, jestli 

záznamy obsahují příznak isNew, isDirty nebo isDeleted. Podle daného příznaku se pak volají 

procedury složených SQL dotazů. Příznak k danému záznamu se nastaví podle toho, kterou 

metodu zavoláme. Jestliže zavoláme InsertOnSubmit, přidá se příznak isNew. Při volání 

DeleteOnSubmit je logicky vložen příznak isDeleted. Když na některý záznam jen přistoupíme a 

provedeme do něj zápis, nastaví se příznak na isDirty. Tento přístup tehnologie LINQ omezuje 

počet nesmyslných přístupů k databázi a záznamům, které se nijak neupravovaly. Tím nám 

usnadňuje práci s kontrolou záznamů a pracné ověřování, jestli máme se záznamem pracovat 

nebo ne. 

Metody s popiskem delete mažou záznamy. Nejprve se vymaže záznam v prvcích na formuláři, 

zpracuje se celá řada obsluhy tak, aby se nám zobrazil aktuální seznam prvků, nebo detail 

následující, či předchozí položky. 

 
private void logic_ZoneDeleteData(Zones zone) 

{ 

    Table<CB_ZONE> l_zones = dc.GetTable<CB_ZONE>(); 

    CB_ZONE l_zone = new CB_ZONE(); 

 

    Table<LNK_ZONE_ID_ADDRESS> l_lnkZones = dc.GetTable<LNK_ZONE_ID_ADDRESS>(); 

    LNK_ZONE_ID_ADDRESS l_lnkZone = new LNK_ZONE_ID_ADDRESS(); 

    //z data kontextu vytahneme zonu, kterou chceme prave umazat 

    var l_updated = (from CB_ZONE in l_zones 

                     select CB_ZONE).SingleOrDefault<CB_ZONE>(CB_ZONE => CB_ZONE.ZONE_ID 

== (short)zone.p_ID); 

    //zavolame metodu delete které predame poadovanou zonu pro vymazani 

    l_zones.DeleteOnSubmit(l_updated); 

    /nacteme adresy pro smazani 

    var l_updatedLnk = from LNK_ZONE_ID_ADDRESS in l_lnkZones 

                       where LNK_ZONE_ID_ADDRESS.ZONE_ID == zone.p_ID 

                       select LNK_ZONE_ID_ADDRESS; 

    //v3echny adresy postu[ne smazeme 

    foreach (LNK_ZONE_ID_ADDRESS lnk in l_updatedLnk) 

    { 

        l_lnkZones.DeleteOnSubmit(lnk); 

    } 

    //potvrdime zmeny 

    dc.SubmitChanges(); 

} 



41 

 

   

Mazání se opět provádí dvěma způsoby. Jedním je mazání jak je uvedené výše. Druhé mazání 

není přímo mazání, ale update záznamu, kde se nastaví příznak deleted. Tento postup se 

používá u záznamů, které musí v databázi zůstat z důvodu archivace, ale nejsou aktuální. Podle 

příznaku deleted se pak také vytváří seznamy, které mají obsahovat jenom aktuální data. 

Jedinou výjimkou je přihlašování uživatele, kde je uživatel „admin“ označen jako smazán. Je to 

z toho důvodu, aby nebyl vidět a tak ho nemohl nikdo upravovat. Jediným způsobem jak ho 

pak upravit, je přímá editace v databázi. 

Plánování a vytváření historie 

Celý projekt vznikl hlavně z důvodu ulehčení plánování. Proces plánování pozůstává v této verzi 

z následujících základních úkonů, které se odvíjejí od prvotního popisu tohoto procesu 

agenturou domácí péče. 

Aplikace se podívá do databáze jestli existuje předchozí plán daného pacienta pro danou 

iteraci dne. Pro upřesnění, jeden pacient může mít za den tři návštevy – tři iterace.Plán 

pacienta může mít taky určitou přesněji nedefinovanou periodicitu, prototypová verze počítala 

s periodicitou plánu nastavenou na délku jednoho týdne. V plánu se ale také mohou vyskytovat 

různé anomálie. Proces plánování by proto chtělo detailně popsat a implementovat následně 

tak, ať je do značné míry variabilní. To však není účelem této práce. 

Jak už bylo zmíněno, aplikace se podívá do databáze jestli existuje už nějaký plán, který by byl 

vytvořen před týdnem. Pokud plán neexistuje, jednoduše se nabídnou pro výběr prvky práce a 

materiálu podle dané diagnózy pacienta.  

V případě, že plán existuje, budou položky předvyplněny a obsluha podle potřeby přidá nebo 

ubere položky a plán uloží. Tím se zjednoduší vyplňování záznamů.  

Na první pohled se to zdá jednoduché, ale není tomu tak úplně. 

Obsluha vybere pacienta pro kterého chce vytvořit plán, ale v nabídce jsou jenom pacienti, 

kteří mají nastavenou alespoň jednu iteraci na den podle vybraného data. Zde je vidět první 

filtrovací podmínka. Dále se záznamy filtrují podle toho, zda již pro pacienta daná iterace 

neexistuje. Tato podmínka se aplikuje až po zvolení iterace. Veškeré položky do komboboxů se 

plní podle diagnóz pacienta. Ale i ty, které nemají žádnou závislost.  

Tento krok je závislý na tom do jaké míry jsou přiřazeny diagnozám práce a pracím materiály. 

Z plánování se historie vytváří pomocí mobilních zařízení a synchronizace. Tento proces je 

popsán v části věnované mobilní aplikaci. 

Zjištěné nedostatky 

V agentuře domácí péče jsme po zhlednutí a vyzkoušení prototypového řešení přísli na to, že 

některé funkčnosti by je omezovaly, jiné zase chybí. Bylo zjištěno, že týdenní periodicita je 
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nevyhovující  a proto se má načítat poslední plán pacienta. Také bylo přidáno k lékaři telefonní 

číslo.  

Má být možný tisk historie pacienta, u plánování by měly být vidět všechny materiály a práce. 

To byly zásadní připomínky.  

Testováním se přišlo na to, že uživatel může při vytváření a práci s daty v jednom modulu 

přepnout na jiný modul, editovat jinou část a tím způsobit nekonzistenci dat. Aplikace také 

měla potíže se synchronizací. Tyto potíže byly způsobeny rozdílem databáze serveru a mobilní 

databáze. Při převodu docházelo k různým potížím, nepochopitelných důvodů. 

Vzhledem k těmto připomínkám jsem přistoupil k implementaci betaverze těsně před 

odevzdáním diplomové práce. Tato verze, je dá se říct odlehčenou verzí původní aplikace, ale 

přibyla i další funkčnost týkající se samotného ulehčení práce jen okrajově a přizpívá spíše 

k snadnější práci s aplikací. 

Betaverze desktopové aplikace 

Základním rozdílem mezi prototypovou verzí a beta verzí je v přístupu k editaci a vkládání 

nových dat. Tyto úkony jsou možné pouze z modálních dialogů. Na pozadí je to pak využití 

dědičnosti, při tvorbě GUI aplikace, nebo také částečná modulárnost řešení. Z toho plyne i 

jednoduchost přidávání nových modulů. 

V aplikaci byly také zprovozněny role uživatele. Uživatelé jsou tak rozděleni do pomyslných 

skupin rolí. Každá role má nastavené právo na modul. Práva je možné editovat jenom 

z databáze. Tím se předejde nepovolenému nebo nekontrolovanému přístupu. Nastavená 

práva jsou viditelná v tabulce. 

modul/Název role Administrator Správce Hlavní sestra Sestra Guest 

diagnózy 4 4 3 1 0 

typ péče 4 4 3 1 1 

indikace 4 4 3 1 1 

pojišťovna 4 4 3 1 1 

role 1 1 1 0 0 

práce 4 4 3 1 1 

zóny 4 4 3 1 1 

lékař 4 4 3 1 1 

historie 4 4 3 1 0 

sestra 4 4 3 1 0 

pacient 4 4 3 1 1 

plán 4 4 3 1 0 

synchronizace do 4 4 3 2 0 

synchronizace z 4 4 3 2 0 

materiál 4 4 3 2 1 
Tabulka 2 Přiřazení práv rolím 
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Legenda k tabulce 2: 

0 – žádná práva 

1 – čtení 

2 – čtení + zápis 

3 – předchozí práva + právo tisku 

4 – plná práva 

Při přiděleném právu s ID 0 nebude záložka v aplikaci přidána, z toho titulu nebude k ní možné 

jakkoliv přistupovat, a nemůže dojít k špatné interpretaci následného povolování operací nad 

daty. 

Nová koncepce aplikace pozůstává ze základních komponent jako prototypové řešení: 

 Hlavní formulář 

 Rozdělení na dvě záložky 

 Jednotlivé záložky modulů 

 Menu pro zvolení operace nad daty 

 
Rozdělení na záložky, podzáložky a vzhled menu v betaverzi aplikace 

Jednotlivé záložky modulů jsou řešeny jako samostatné prvky a dědí funkcionalitu 

z rodičovského prvku. Metody pro práci s daty jsou přepsány tak, ať korektně pracují s daty 

daného modulu. Aplikace už nepřevádí data s datových entit tříd vygenerovaných technologií 

LINQ ale snaží se k nim co nejefektivněji přistupovat. Vytvořené jsou pouze drobné objekty, 

které měli ulehčit práci, ale v další verzi se již také nebudou objevovat. 

Z nových požadavků agentury plyne, že linkovací tabulky, nejsou v případě řešení pro 

pečovatelskou agenturu potřebné, tím se zjednodušila i databázová struktura a fungování 

celého programu. 

Aplikační logika aplikace se zásadně nezměnila, proto zde nebude popisována. Práce 

s programem je popsána v uživatelské dokumentaci [2][3][4][5][6][11][12][13][15][16][17][19] 

[22].  

4.2 Mobilní klient 

Jednotlivé verze mobilních klientů se neliší až tak zásadně. První prealfa verze sloužila 

k nalezení té pravé metody přístupu k datům. Jak je známo, mobilní verze .NET Frameworku 
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ale i ostatních nástrojů určených k vývoji aplikací pomocí programovacího jazyka C# jsou 

značně omezené. Technologii LINQ je sice možné použít jako přístup k datům, ale tento postup 

je značně obtížný.  

Na internetu jsou postupy, jak dané problémy vyřešit. Prvním z problémů bylo, že designér 

generování datových tříd technologie LINQ nepodporuje mobilní verzi SQL serveru. Proto je 

potřeba dané třídy a design vygenerovat pomocí dostupné utility SQLMetal. Vygenerované 

třídy nám ale v případě použití v zařízení s Windows Mobile nepomůžou.  Důvodem je 

nepřítomnost potřebných tříd v mobilní verzi frameworku verze 3.5. Jednoduché věci při 

použití LINQ-u jsme nuceni napsat sami, nebo použít jinou technologii. Druhým řešením by 

bylo zaměnit SQL databázi v mobilní verzi za XML soubory a použít LINQ to XML, nebo použít 

Technologii LINQ to Dataset nad vytvořenými datasety.  

Třetí možností je přístup pomocí datareaderu a klasických SQL dotazů. Obě verze mobilní 

aplikace používají standardní přístup pomocí datareaderu a klasických SQL dotazů, je to 

nejrychlejší možnost přístupu k datům. Jedinou nevýhodou je nutnost znát jazyk SQL. 

Výsledné použité SQL dotazy jsou doplňovány o data parametricky, aby se zabránilo případné 

injektáži. 

Databáze v prototypovém řešení se podstatně lišila od databáze na serveru, z tohoto důvodu 

zde vznikaly kolize při synchronizaci. Proto byla databáze v beta verzi vyřešena tak, aby byla 

téměř identická s databází na serveru. Do této databáze se však každý den po naplánování 

zkopírují jen záznamy uživatelů, kterých se plánování týká. Je to z důvodu bezpečnosti. 

V případě odcizení nebo ztráty mobilního zařízení tak dojde k úniku informací v nejmenším 

možném rozsahu. Člověk, který by zařízení odcizil, by také musel uhodnout heslo databáze, 

nebo heslo některé ze zdravotních sester. 

Mobilní verze klientské aplikace 

Aplikace je ve srovnání s desktopovou aplikací značně omezena. Není to ale na škodu. Mobilní 

zařízení je primárně určeno k dokumentaci průběhu prací u pacienta. Také by mělo umožnit 

přidání nového pacienta. Toto přidání bylo řešeno v první verzi jako kompletní přidání 

pacienta. V nové verzi je kladen důraz na věnování pozornosti danému pacientovi, proto je 

umožněno přidání pacienta pouze přidáním základních údajů jako je jméno, příjmení, adresa, 

telefonický kontakt a zbývající informace se zapíšou do poznámky jako text. Tím se zabrání 

„zapomenutí“ na nově synchronizovaného pacienta, nebo nepovolenému vložení. 

Samotný mechanismus vytváření historie z plánu byl také vylepšen. V prototypové verzi byl 

seznam prací a materiálů, ke kterým byla pak přiřazena poznámka. Uživatel musel 

zkontrolovat, zda opravdu provedl všechny úkony.  

V nové verzi musí uživatel vybrat práci a k ní přirazený materiál. U každého materiálu pak musí 

potvrdit ukončení/provedení/použití materiálu a může také vepsat poznámku. Po uložení a 
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znovu otevření se zobrazí jen úkoly a materiály, které ještě nejsou zatrženy. Pokud jsou pro 

daného pacienta a iteraci ukončeny všechny úkoly, nebude pacient přidán do výběru. 

Pro dosažení tohoto efektu postupuji při načítání pacientů cestou ze zadu. Nejdříve načtu 

kompletní seznam nedokončených a nepoužitých materiálů, z nich se načtou ID příslušných 

prací, z ID prací se načte ID plánů, a z nich ID jednotlivých pacientů, kteří nebyli ještě plně 

obslouženi. V následující ukázce je uveden tento postup za použití SQL dotazů. 

#region patients 

//vytvoreni SQL dotazu pro vybrani ID práce pro dany material v planu, vyberou se 

všechny které nejsou ukonceny 

cmd = new SqlCeCommand("SELECT wfp_id FROM MATERIAL_FOR_WORK_FOR_PLAN WHERE done = 

@done", conn); 

//prirazeni parametru k dotazu 

cmd.Parameters.Add("@done", SqlDbType.Bit).Value = false; 

reader = cmd.ExecuteReader(); 

//SQL dotaz pro vybrani všech ID planu z tabulky prace pro plan 

SqlCeCommand cmdWfp = new SqlCeCommand("SELECT plan_id FROM WORK_FOR_PLAN WHERE 

history_flag = @h_flag AND id = @id", conn); 

SqlCeDataReader readerWfp; 

//vytvoreni dotazu pro zjiskani ID pacientu danych planu, který maji uvedenou odpovednou 

sestru aktualne prihlasenou sestru 

SqlCeCommand cmdPlan = new SqlCeCommand("SELECT p_id FROM PLANNING WHERE n_id_w = 

@nurseId AND id = @id", conn); 

SqlCeDataReader readerPlan; 

//vytazeni informaci o pacientovi 

SqlCeCommand cmdPat = new SqlCeCommand("SELECT id, name, surname FROM PATIENT WHERE id = 

@id", conn); 

SqlCeDataReader readerPat; 

 

while (reader.Read()) 

{ 

//dokud budou materialu budou se nacitat id praci 

 cmdWfp.Parameters.Add("@h_flag", SqlDbType.Bit).Value = false; 

 cmdWfp.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = Convert.ToInt32(reader[0]); 

 

 readerWfp = cmdWfp.ExecuteReader(); 

 

 while (readerWfp.Read()) 

 { 

//dokud jsou prace, budou se nacitat id planu 

  cmdPlan.Parameters.Add("@nurseId", SqlDbType.Int).Value = this.nurseId; 

  cmdPlan.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = 

Convert.ToInt32(readerWfp[0]); 

  readerPlan = cmdPlan.ExecuteReader(); 

 

  while (readerPlan.Read()) 

  { 

//dokud budou plany budou se nacitat pacienti, rozlisuji se 

iterace,a duplicita zaznamu, každý pacient bude udan tolikrat, kolik ma 

iteraci 

   cmdPat.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = 

Convert.ToInt32(readerPlan[0]); 

   readerPat = cmdPat.ExecuteReader(); 

 

   while (readerPat.Read()) 

   { 
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//do comboboxu pridame novou polozku pacienta, ktere infomrace 

jsou vlozeny do objektu CbLbItem a obsahuji ID pacienta a jmeno s 

prijmenim 

cmb_Patient.Items.Add(newCbLbItem(Convert.ToInt64(readerPat[0]), 

readerPat[2].ToString() + " " + readerPat[1].ToString())); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

#endregion 

Po vybrání pacienta se automaticky změní zobrazení základních údajů o pacientovi 

s telefonickým kontaktem a telefonickým kontaktem na odpovědného lékaře. Po kliknutí na 

jeden z telefonických kontaktů se otevře kontextové menu, kde můžeme zvolit položku „Volat“ 

a vybrané číslo se aktivuje jako aktivní hovor. V další verzi bude toto menu přístupné i po stisku 

hardwerového tlačítka volání. Tato funkcionalita je už připravena, ale není plně odladěna.  

//otevreni pripojeni k databazi 

conn.Open(); 

//vytoreni dotazu pro vyber informaci o pacientovi 

SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand("SELECT name, surname, phone, phoneContact, address, 

doctorID FROM PATIENT WHERE id = @id", conn); 

//predani parametru pro dotaz, kde ID pacienta vytahneme z prave vybrane polozky v 

comboboxu 

cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = (this.cmb_Patient.SelectedItem as 

CbLbItem).Id; 

SqlCeDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

//dotaz pro vytazeni informaci o lekari 

SqlCeCommand cmdDoct = new SqlCeCommand("SELECT phone FROM DOCTOR WHERE id = @id", 

conn); 

SqlCeDataReader readerDoc; 

 

while (reader.Read()) 

{ 

//nacteni vybranych informaci o lekari a pacientovi do prislusnych controlu 

formulare 

 cmdDoct.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = Convert.ToInt32(reader[5]); 

 readerDoc = cmdDoct.ExecuteReader(); 

 lbl_PatientAddress.Text = reader[1].ToString() + " " + reader[0].ToString() + 

"\n" + reader[4].ToString(); 

 lbl_PatientContact.Text = reader[3].ToString(); 

 lbl_PhoneNo.Text = reader[2].ToString(); 

 

 while(readerDoc.Read()) 

 { 

  lbl_DocPhone.Text = readerDoc[0].ToString(); 

 } 

} 

Samotné započatí hovoru se uskutečňuje pomocí vrstvy RIL přístupné v operačním systému 

Windows Mobile. Do této vrstvy se přistupuje pomocí metody zvané marshalling nebo - li 

PInvoke. Tato metoda umožňuje použití metod psaných v neřízeném kódu. Toto vylepšení je 

jednou ze zajímavých vlastností .NET frameworku. Danou metodu, kterou chceme použít 

z nemanagovaného C++, musíme nejdříve přidat pomocí metody PInvoke a nadefinovat její 

parametry. Pak se metoda volá ve zdrojovém kódu. Druhou možností pro vytočení hovoru je 
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použití „wrapperu“, který dané funkce upravuje do tvaru použitelného ve spravovaném kódu 

C#.  Vytvoření hovoru pak vypadá následovně. 

//deklarace potrebnych promennych proi uskutecneni hovoru 

Convert.ToInt32(phoneNoTB.Text); 

//objekt telefonniho API z wrapperu 

tapi = new Tapi(); 

//status linky 

dial = new state(); 

state = new LINECALLSTATE(); 

 

//inicializace rozhrani potrebna k usnutecneni hovoru 

tapi.Initialize(); 

//objekt nastaveni linky s predanou delkou, ktera reprezentuje delky dat v pameti ROM 

LINECALLPARAMS lcp = new LINECALLPARAMS(1024); 

//nastaveni linky na hlasovy hovor 

lcp.dwMediaMode = LINEMEDIAMODE.VOICE; 

//minimalni a maximalni komunikacni rychlost 

lcp.dwMinRate = 9600; 

lcp.dwMaxRate = 115200; 

lcp.dwNoAnswerTimeout = 1; 

lcp.dwBearerMode = LINEBEARERMODE.VOICE; 

lcp.dwCallDataSize = 0; 

//ulozeni nastavenych parametru 

lcp.Store(); 

 

//vytvoreni linky poro uskutecneni hovoru 

linka = tapi.CreateLine(0, LINEMEDIAMODE.VOICE, LINECALLPRIVILEGE.NONE); 

//uskutecneni hovoru,, jako parametry predame telefonni cislo a mezinarodni predvolbu, 

která není povinna 

hovor = linka.MakeCall(phoneNoTB.Text, 420); 

timer1.Enabled = true; 

lblState.Text = "Spojuji"; 

Pak následuje identifikace úspěšností navázání spojení. 

//zjistime jestli byl hovor spojen a vypiseme informace 

state = hovor.State; 

if (state == LINECALLSTATE.CONNECTED) 

{                     

    listBox1.Items.Add(state.ToString()); 

    System.Threading.Thread.Sleep(1000); 

    stateForDialForm = true; 

    stav = "OK\t" + phoneNoTB.Text + "\tdostupny!"; 

    closeConn(); 

    timer1.Enabled = false; 

} 

else if (state == LINECALLSTATE.IDLE) 

{ 

    listBox1.Items.Add(state.ToString()); 

    System.Threading.Thread.Sleep(1000); 

    stateForDialForm = false; 

    stav = "BAD\t" + phoneNoTB.Text + "\tnedostupny!"; 

    closeConn(); 

    timer1.Enabled = false; 

} 

V protoypové verzi byla mobilní verze obohacena i o synchronizaci se serverem, která 

probíhala na straně mobilního zařízení. Takové řešení bylo ale docela kritické jak z důvodu 
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výkonu mobilního zařízení, tak z náročnosti implementace pomocí SQL dotazů. Byla proto 

přesunuta na klientskou stanici. Celý proces synchronizace byl změnen. V mobilní částí zůstal 

jen přesun použité databáze na klientskou aplikaci. Víc o této funkcionalitě najdete v kapitole 

věnované synchronizaci [7][8][10][14][18]. 

4.2.1 Synchronizace 

Mobilní verze synchronizace byla složitá jak z pohledu uživatele, tak z pohledu programátora.  

Psaní SQL dotazů pro kopírování dat určených pro synchronizaci bylo docela složité a 

synchronizace nebyla plně dokonalá a spolehlivá. Proto jsem se rozhodl přesunout 

synchronizaci na klientskou stanici. 

V rozhraní mobilního klienta zůstala položka synchronizovat, která zavolá metodu pro 

zkopírování databáze na klientskou stanici. Mobilní zařízení musí mít aktivní spojení 

s počítačem, na kterém běží klientská aplikace.  

Samotná synchronizace pozůstává z následujících kroků: 

 Vytvoření databáze pro mobilní zařízení. 

 Připojení mobilního zařízení ke klientské stanici pomocí rozhraní Bluetooth nebo USB / 

nebo připojení zařízení do sítě ve které je provozován aplikační server. 

 Zkopírování databáze ze zařízení na klientskou stanici. 

 Zkopírování dat z databáze pro mobilní zařízení do serverové databáze. 

 Přejmenování zesynchronizované databáze a uložení do složky pro zálohování. 

Na klientském počítači určeném pro synchronizaci, běží aplikace nazvaná NursesWatchDog. 

Jejím primárním úkolem, je sledování složky „ToSync“, když se v této složce objeví soubor 

s názvem „LittleNurse“ a je možné identifikovat jej jako databázi kompatibilní se systémem MS 

SQL Sever Compact Edition 3.5, spustí se aplikace pro synchronizaci. WatchDog otevře 

synchronizační aplikaci a jako parametr ji předá cestu k souboru obsahujícímu data. Aplikace 

soubor otevře a pomocí vygenerovaných tříd LINQu data překopíruje do serverové databáze. 

Kopírují se jenom data, která mají příznak vykonaných úkolů. Po zesynchronizování aplikace 

danou databázi přejmenuje podle šablony db_LoginSestry_datum.sdf a přesune jí do složky 

„Backup“. 

Samotná synchronizace probíhá triviálním způsobem, při kterém se kopírují poznámky a 

příznaky podle jednotlivých ID záznamů. Zde je jasné, že bude potřebné zabezpečit záznamy 

plánů před změnou poté, co jsou přesunuty do databáze pro mobilní zařízení. Po otevření 

aplikace pro plánování se nám položky v plánu, které nejsou vykonány, zobrazí s červeným 

pozadím. Obsluha aplikace má možnost upozornit, nebo upravit plán v aplikaci. 
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4.2.2 Služby 

Aktuální verze aplikace nepracuje s webovými službami. Webové služby by byly vhodným 

řešením pro online systém, kde by mohlo být k systému připojeno jakékoliv rozhraní. Tím by 

odpadla nutnost mít jinou aplikační logiku, datovou a databázovou strukturu pro mobilní 

zařízení. Je to značná výhoda, avšak systém musí pracovat online, proto zde narážíme na 

otázku bezpečnosti. 

Už v kapitole o sítích WiFi  jsou popsány druhy zabezpečení. Toto zabezpečení by v případě 

mobilních zařízení bylo postačující. Co však v případě, že se sestra nachází v terénu? GSM 

spojení není samo o sobě moc bezpečné, proto by muselo spojení probíhat zabezpečeně, třeba 

s použitím VPN nebo protokolu HTTPS. Klient by navíc musel být optimalizován pro co 

nejmenší datové přenosy. Tomu se dá zabránit optimalizovaným přístupem v takovém 

rozsahu, jako je dnes.  

Další problém by mohl nastat v případě desktopové aplikace. Při velkém počtu uživatelů 

připojených k webovému rozhraní se může stát, že systém přestane být pružný, dokazují to i 

testy dvou metod: 

 přístup k seznamu uživatelů 

 přístup k seznamu pacientů. 

Z testů provedených slečnou Motalovou v její diplomové práci plyne, že při malém počtu 

uživatelů v databázi a malém počtu připojení (cca 20 simultánních přístupů) je odezva webové 

služby přibližně 33 milisekund. Když budeme mít ale vylistovat a přenést seznam 5 000 

uživatelů nastává problém a doba přenosu se může prodloužit až na desítky sekund. Takový 

systém by byl nasaditelný jenom ve firmách s malým počtem uživatelů a pacientů. 

Testování s velkým počtem pacientů, jsem provedl jenom informativně a pro přesnější určení 

doby odezvy by to měření muselo být alespoň částečně statisticky zpracováno. 

Níže uvedená ukázka obsahuje metodu webové služby pro výpis seznamu pacientů, výstupní 

parametry obsahují mimo jiné i informace o délce průběhu samostatné metody webové 

služby. Tato část byla přidána, jako informace pro testovací rozhraní a případně je možné 

změřit a po zpracování určit dobu přenosu, dobu zpracování v aplikaci a dobu zpracování ve 

webové službě. Z takto nasbíraných dat se dá vytvořit profil průběhu dané aplikace a případně 

následně optimalizovat a dle možností rozložit zátěž. 

//metoda pristupna prostrednictvim webove sluzby musí byt uvozen aatributem WebMEthod 

[WebMethod] 

//definice metody s pristupnymi parametry, zde jsou všechny argumenty vystupnimy 

parametry 

public void getPatients (out List<DATA_PATIENT> patients, out string logger, out decimal 

duration) 

{ 

    //zaznamenani casu startu metody 

    long t_start = Stopwatch.GetTimestamp(); 

    //do retezce logger zaloguji cas startu a nazev probihajici metody 

    logger = t_start.ToString() + "\tstarted\t" + 

MethodBase.GetCurrentMethod().Name.ToString() + "\n"; 
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    //vytvoreni datoveho kontextu 

    usersDataContext t_dc = new usersDataContext(); 

    //vybrani vsech pacientu 

    var t_patients = from DATA_PATIENT in t_dc.GetTable<DATA_PATIENT>() 

                  select DATA_PATIENT as DATA_PATIENT; 

 

    //vytvoreni seznamu pacientu 

    List<DATA_PATIENT> t_retPatients = new List<DATA_PATIENT>(); 

    //pridani klekce do seznamu 

    t_retPatients.AddRange(t_patients); 

 

    //predani dat vystupnimu parametru 

    patients = t_retPatients; 

 

    //zjiskani casu zastaveni metody 

    long t_end = Stopwatch.GetTimestamp(); 

    //rozdilem zjistime dobu trvani metody 

    long t_diverg = t_end - t_start; 

    //doplnime do retezce potrebne informace pro log 

    logger += t_end.ToString() + "\tfinished\t" + 

MethodBase.GetCurrentMethod().Name.ToString() + "\n"; 

    logger += (((decimal)t_diverg / (decimal)Stopwatch.Frequency) * 

1000).ToString("0.000") + "\tms\tremote method duration\n"; 

    //do vystupniho parametru predame delku trvani metody v milisekundach 

    duration = ((decimal)t_diverg / (decimal)Stopwatch.Frequency * 1000); 

} 

Jednoduchý klient, který ověří rychlost služby pro 1000 simultánních přístupů, ukládá data do 

seznamu seznamů objektů DATA_PATIENT, které vrátí webová služba. 

private void button1_Click (object sender, EventArgs e) 

{ 

//pole pro ulozeni vysledku dob trvanijednotlivych vlaken 

 durations = new int[1000]; 

 dt = new List<testingThreads.ServiceReference1.DATA_USER[]>(); 

 for(int i = 0; i<1000; i++) 

 { 

//vygenerovani 1000 vlaken, které budou cist data z webove sluzby 

  Thread t = new Thread(GetData); 

//nastartovani vlakna 

  t.Start(i); 

 } 

} 

 

private static void GetData(Object i) 

{ 

 lock (locker) 

 { 

//zapnuti mereni casu v aplikaci 

  Stopwatch st = new Stopwatch(); 

  st.Start(); 

  //nacteni dat z webove sluzby do seznamu v aplikaci 

  dt.Add(service.getUsers(out str, out time)); 

//zastaveni mereni a vlozeni do pole casu 

  st.Stop(); 

  durations[(int)i] = (int)st.ElapsedMilliseconds; 

 } 

} 

Po stisku druhého tlačítka se spočte celková doba už proběhlých iterací. 

//vycisteni zobrazovaci oblasti textove komponenty 

richTextBox1.Text = ""; 

int summa = 0; 

foreach (int i in durations) 

{ 

//secteni všech casu 
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 summa += i; 

 this.richTextBox1.Text += i.ToString() + "\n"; 

} 

//zobrazeni celkoveho casu a poctu uz problehlych vlaken 

MessageBox.Show(summa.ToString() + "\n" + dt.Count.ToString()); 

Webová služba poskytuje značný komfort při řešení problémů a odděluje business vrstvu 

aplikace od prezentační vrstvy. Toto řešení bude rozhodně implementováno v pozdějších 

fázích vývoje aplikace, bude ale vyžadovat pokročilou optimalizaci a unifikaci nejen z pohledu 

použité technologie ale také z pohledu uživatelů a zavedeného procesu pro plánování 

[2][11][13]. 

4.2.3 Instalátor 

Každý slušný program má v dnešní době instalátor, který ulehčí nasazení aplikace u uživatele. 

Ne všechno však jde vyřešit jednoduchým instalátorem. 

V našem případě je použit základní proces tvorby instalátoru ve vývojovém prostředí Visual 

Studia, ze kterého vznikne msi instalátor. Instalátor postupuje dle přesně stanoveného 

postupu. Pokud mu nastavíme, že má před samotnou instalací ověřit dostupnost potřebných 

nainstalovaných produktů, instalátor pozastaví proces instalace a vyzve nás k instalaci těchto 

produktů. Tento základní instalátor neumožňuje pokročilé nastavení. 

Alternativou pro základní instalátor jsou různé produkty, třetích stran, kupříkladu InstallShield, 

který umožňuje stažení zkušební verze. Produkt od InstallShieldu disponuje spoustou 

nastavení, které umožní vytvořit instalátor na míru aplikaci. Nevýhodou tak robustního 

produktu je ale nutnost dlouhosáhlého studia možností. 

Použití instalátoru Visual Studia je intuitivní a vytvoření jednoduchého instalátoru nezabere víc 

jak hodinu práce. 

Po otevření projektu, se nám nabídne možnost použití průvodce nebo vytvořit instalátor ručně.  

Po zvolení kterékoliv možnosti se výsledně dostaneme na stejné místo v procesu tvorby. S tím 

rozdílem, že při vybrání průvodce přidáváme části pomocí modálního dialogu. Pro jednotlivé 

části můžeme nastavit závislosti, které nezjistil sám průvodce, například dostupnost SQL 

serveru.  

Ve struktuře instalátoru můžeme libovolně vytvářet finální strukturu, která vznikne po 

nainstalování. Můžeme přidávat jak vlastní, tak systémové adresáře. Nakonec celý proces 

ukončíme vytvořením instalátoru stiskem tlačítka build v menu Visual Studia. 
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Obrázek 4.4 Okno pro vytvoření instalátoru v prostředí Microsoft Visual Studio 2008 

Výstupem bude spustitelný setup.exe soubor a k němu přiřazený instalační soubor s příponou 

msi. 

Obdobným postupem se dá pokračovat v případě tvorby balíčkového soboru pro instalaci na 

mobilním zařízení. Zde je výstupem jenom soubor s příponou .cab. Existují nástroje, které 

umožní vytvoření exe souboru spustitelného v PC. Tento exe soubor provede instalaci 

produktu na mobilní zařízení připojené k ActiveSync-u. 

 

Obrázek 4.5 Vzhled složky již nainstalovaného programu na disku PC 

Samotný instalační proces je popsán v instalační dokumentaci, nejedná se totiž jenom o 

instalaci samotného produktu, ale také o instalaci dalších produktů a jejich nastavení. 
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5 Dokumentace 

Dokumentování vyvíjeného projektu je nezbytnou součástí, ale určitě i tou nejméně 

příjemnou. Pro vytváření dokumentace neexistují žádná obecná pravidla, kterými by se dalo 

řídit. Dokumentace se odvíjí od celkového vývoje produktu, vytváří se podle zaměření 

produktu, také se usměrňuje dle skupiny uživatel, pro kterou je určena. V případě projektů, 

kde na dokumentaci pracuje více lidí - je vytvářena týmem, by se měla sepsat interní pravidla, 

jak bude dokumentace vypadat, jakou bude mít strukturu. Je to jediný nástroj, který může 

zaručit homogenitu výsledné dokumentace a omezit různorodou kreativitu tvůrců 

dokumentace. V těchto interních nařízeních, směrnicích můžeme definovat jednotný vzhled, 

formu, rozsah a široké spektrum dalších parametrů dokumentace a tím úplně zamezit 

jakémukoliv ``domýšlení si'' od osob píšících (tvořících) dokumentaci. 

Dokumentaci je nutno aktualizovat tak, aby odpovídala aktuálně vyvíjené a dodávané verzi 

systému. 

Dokumentace by se dala rozdělit na dva základní typy, kterými se práce zabývá, protože jsou 

součástí produktu. 

5.1 Uživatelská dokumentace 

Uživatelská dokumentace, nazývaná taky ''help'' nebo manuál, je určena primárně pro 

uživatele, kteří se systémem přijdou do styku. Jejím úkolem je ozřejmit uživateli, jak produkt 

používat. Popisují se zde postupy jak co provést, aby dosáhl požadovaného výsledku - výstupu. 

Dokumentace musí být jasná, stručná a přehledná, ať uživateli místo pomoci nepřinese jenom 

trápení. Pro přehlednost je vhodné doplňovat dokumentaci názornými ukázkami ve formě 

obrázků se zvýrazněnými prvky, které se účastní daného postupu. Vychází z analýzy - 

systémové specifikace produktu, kde je definováno chování systému. Zde bude uvedena jen 

šablona a stručný popis struktury uživatelské dokumentace.  

Uživatelská dokumentace systému: 

Tato dokumentace popisuje tři části systému z pohledu použití systému uživatelem. 

Popisované části jsou PC klient, mobilní klient a synchronizace Mobilní aplikace s PC klientem. 
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PC aplikace: 

Aplikace se spustí na pozadí operačního systému ihned po spuštění PC (obrázek 5.1). 

 

5.1 Ikona zobrazená při startu aplikace 

 Spustí se Watchdog aplikace, jejíž ikonka se umístí do try menu. Viz obrázek 5.2.  

 

5.2 Umístění ikonky v "try menu" 

Po kliknutí na tuto ikonku bude zobrazeno kontextové menu, ve kterém uživatel zvolí, co chce 

udělat. Po klinutí na položku Přihlásit Nurses Desktop (obrázek 5.3) bude otevřeno okno pro 

přihlášení k aplikaci (viz obrázek 5.4). 

 

5.3 Zvolení položky přihlášení 
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5.4 Okno pro přihlášení do aplikace 

Po zadání přihlašovacích údajů a jejich potvrzení tlačítkem „Přihlásit“ se v přihlašovacím okně 

zobrazí progressBar, který vizualizuje průběh přihlášení (Obrázek 5.5). Tlačítkem „Ukončit“ 

zavřeme okno pro přihlašování a tím zrušíme přihlášení do aplikace. 

 

5.5 Okno pro přihlášení s průběhem přihlašování uprostřed 

Pokud byl jeden ze dvou přihlašovacích údajů zadán nesprávně, zobrazí se okno s dotazem, zda 

se chce uživatel opět pokusit o nové přihlášení do aplikace (obrázek 5.6). 

 

5.6 Dotaz při zadání špatných přihlašovacích údajů 

Po úspěšném přihlášení do systému bude zobrazeno okno aplikace s vybranou záložkou „Data“ 

a podzáložkou „Lékař“ (obrázek 5.7). 
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5.7 Okno aplikace zobrazené při přihlášení do apliakce 

V tomto okně již může uživatel přepínat mezi záložkami, podle potřeby. 

Způsob práce s daty: 

Přidání položky 

Tlačítko „Přidat“ slouží k vytvoření nové položky modulu. Po jeho stisku se otevře modální 

okno, do kterého je možné vyplnit veškeré potřebné položky (obrázek 5.8). 
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5.8 Okno pro přidání novho pacienta 

Po vyplnění všech údajů uložíme novou položku tlačítkem „Uložit“. Nově vytvořená položka se 

zobrazí v záložce daného modulu, kde je seznam všech prvků modulu. 

V případě vytvoření nového plánu to probíhá následovně, po stisknutí na tlačítko pro přidání 

plánu aplikace do okna přidání načte aktuální datum, jména pacientů na tento den a jejich 

iterace. Dále jsou načtena jména zdravotních pracovníků, číselníků s materiály a číselníků 

s prací. Poté uživatel buď změnit datum, nebo již přímo vybrat jméno požadovaného pacienta. 

Po vybrání pacienta aplikace zjistí, zda již pro tohoto pacienta a danou iteraci neexistuje nějaký 

vytvořený plán, pokud existuje, nebude možné přidat žádnou práci ani materiál, tyto pole se 

znepřístupní. Pokud plán existuje, je uživateli umožněno, přidat nějaký typ práce. Po vybrání 

práce, je do materiálu automaticky přiřazena položka žádný, tuto položku je po přiřazení 

materiálu možno odebrat, odebere – li jej uživatel dříve, bude odebrána i vybraná práce. Po 

přiřazení všech potřebných prací i materiálů je možné plán uložit tlačítkem „Uložit“. Není – li 

přiřazena práce ani materiál, plán uložit nelze. 
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5.9 Okno pro přidání nového plánu 

Výjimkou je vytvoření historie, tu lze vytvořit pouze ukončením plánovaného úkonu. 

Editace položky 

Po stisku tlačítka Editovat, se otevře vyplněné okno dané položky modulu (Obrázek 5.10). V té 

je uživatel oprávněn upravit potřebná data a nakonec editovanou položku uložit tlačítkem 

„Uložit“. 

 

5.10 Okno editace lékaře 
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Při editaci plánu či historie je tomu však trochu jinak. Při zadání požadavku na editaci plánu 

nebo historie se aplikace zeptá, zda chce uživatel editovat pouze tuto položku, iteraci označené 

položky, den označené položky, nebo veškeré položky pro daného pacienta.  

Vysvětlení jednotlivých typů editací: 

 Označenou položku – v okně pro editaci bude možno editovat pouze poznámku a 

zaškrtávací pole označující zda byl úkol vykonán nebo zda byla historie smazána 

 Iteraci označené položky – umožňuje editovat materiál, práce použité v plánu a 

poznámku. 

 Den označené položky a veškeré položky pacienta jsou prozatím zakázány 

 

5.11 Okno pro vybrání typu editace 

Po zvolení typu editace se teprve otevře okno, ve kterém je možné editovat předchozím 

oknem vybrané položky. 

 

5.12 Okno editace plánu 
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Editaci uložíme opět tlačítkem „Uložit“. 

Odstranit: 

Odstranění položky probíhá kliknutím na tlačítko „Odstranit“ v záložce daného modulu (Pro 

odstranění položky, musí být tato položka předem vybrána). 

Obnovit: 

Tlačítko obnovit slouží pouze k aktualizaci seznamu objektů v záložce, ve které se uživatel 

nachází. 

V každém okně je možné zobrazit si nápovědu a to prostřednictvím tlačítka se znakem „?“ 

(obrázek 5.13). 

 

5.13 Blok tlačítek pro zobrazení nápovědy a ukončení okna 

Mobilní klient: 

Spuštění mobilní aplikace je potřeba provést výběrem polože Start => Programy => 

NursesMobile. 

Po spuštění aplikace je zobrazeno okno pro přihlášení zaměstnance do systému (Obrázek 5.14), 

stejně jako u PC aplikace. Uživatel zadá své přihlašovací jméno a heslo a potvrdí jej tlačítkem  

„Přihlásit“. Pro ukončení aplikace může stisknout tlačítko „Zavřít“. 

 

5.14 Okno pro přihlášení do Mobilní aplikace 
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Jsou – li přihlašovací údaje zadány správně a aplikace je úspěšně verifikuje s databází, otevře se 

hlavní okno mobilní aplikace (obrázek 5.15). V tomto okně má přihlášený uživatel na výběr ze 

všech pacientů, které má na daný den naplánované.  

 

5.15 Okno zobrazené po přihlášení do Mobilní aplikace 

Uživatel může vybrat jednoho z těchto pacientů a potom stisknutím položky „Vybrat akci“ 

(obrázek 5.16) provést jednu z následujících akcí: 

 Přidat nového pacienta – vytvoření nového pacienta agentury 

 Přidat pacienta ze seznamu – slouží k převzetí plánu jiného zaměstnance 

 Odebrat pacienta ze seznamu – slouží k předání plánu jinému zaměstnanci 

 Zobrazit seznam úkonů pacienta – zobrazí úkony, které mají být pacientovi provedeny 

 Synchronizace ukončených úkonů – umožňuje synchronizovat provedené plány s PC 

aplikací. 

 Synchronizace následujících úkonů – umožňuje synchronizovat naplánované úkony 

z PC klienta do PDA 
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5.16 Vybrání akce, kterou chce uživatel provést 

Telefonování prostřednictvím aplikace: 

V případě potřeby zavolat lékaři daného pacienta nebo jeho kontaktní osobě, je možné 

v aplikaci po výběru daného pacienta pokliknout a přidržet stylus na požadovaném telefonním 

čísle. Dané číslo bude vytočeno.  

 

5.17 Vzhled okna při volání prostřednictvím aplikace 
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Synchronizace PC klienta s Mobilním klientem: 

Uživatel má možnost dvou typů synchronizace a to buď synchronizace vykonané úkony do 

klienta PC, nebo synchronizovat následující úkony uložené v PC do PDA klienta. 

Synchronizace ukončených úkonů 

PDA musí být propojeno s PC klietem USB, Bluetooth nebo Wi-Fi rozhraním, poté uživatel 

stiskne v Mobilní aplikaci tlačítko „Vybrat akci“ a zvolí možnost „Synchronizace ukončených 

úkonů“. Poté se na monitoru PC klienta zobrazí následující okno.  

 

5.18 Okno zobrazené v PC aplikaci po vybrání položky "Synchronizace ukončených úkonů" 

V něm uživatel potvrdí synchronizaci tlačítkem „Sychronizovat“. Toto okno bude vyměněno za 

následující, které zobrazuje průběh synchronizace. Tlačítkem „Přesunout na pozadí“ je možné 

okno skrýt. 

 

5.19 Okno průběhu synchronizace 

Po ukončení synchronizace se okno automaticky zavře. 

Synchronizace následujících úkonů 

Tato možnost se provede v PDA aplikaci stiskem tlačítka „Synchronizace následujících úkonů“. 

Po ukončení synchronizace bude uživatel obeznámen o ukončení. 
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5.2 Programátorská dokumentace 

Programátorská dokumentace se značně liší od uživatelské dokumentace. Měla by mít taky 

jednotný vzhled, který usnadňuje orientaci v dokumentu. Tento typ dokumentace je možno 

rozdělit na dva úzce spjaté typy: 

 Jak na to ''How to ...'' – popisuje, jak použít nějakou malou část, použití funkce a pod. 

... 

 Kuchařka - '' Cookbook'' – popisuje, jak vytvořit větší blok, tento dokument povětšinou 

operuje - popisuje celý systém, jeho návaznosti, kde se co může použít, co to ovlivní a 

pod. ... 

Programátorská dokumentace systému 

Programátorská dokumentace je v současné době programátorská dokumentace strohá. 

Způsobil to fakt, že se pořád upravují požadavky agentury. Popsané jsou jenom základní 

stavební kameny aplikace a práce s nima v případě, že chceme přidat nějaký modul nebo 

sloupec do databáze. 

Přidání položky do datového modelu: 

Do databáze přidáme požadovaný sloupec. V aplikaci musíme obnovit vygenerovanou třídu 

entit LINQ. Jinak by data nebyla přístupná. 

Pokud potřebujeme data zobrazit v seznamu některého z modulů, přidáme ho do metod 

FillWithData a FillDataGrid. Tyto metody obsahují dědici třídy Ctrl_NursesMenu. 

private void FillWithData () 

{ 

 try 

 { 

//vytvoreni noveho data kontextu 

  dc = new NursesLINQDataContext(); 

//nacteni vsech lekaru 

  var doctors = from DOCTOR in dc.GetTable<DOCTOR>() 

     select DOCTOR; 

//vymazani dat ze seznamu 

  this.doctorsList.Clear(); 

//pridani novych dat do seznamu 

  this.doctorsList.AddRange(doctors); 

  //zavolame metodu pro naplneni datagridu 

  this.FillDataGrid(); 

 } 

 catch (Exception ecx) 

 { 

//vygenerovani vyjimky v pripade chyby 

  throw new Exception("FillDoctors", ecx); 

 } 

} 

 

private void FillDataGrid () 

{ 

//vymazani dat z tabulky 

 dt_doctors.Clear(); 

//overeni poctu sloupcu v tabulce, pokud nejsou zadne zanzamy, pridame sloupce, 

protoze tabulka je nova 
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 if (dt_doctors.Columns.Count <= 0) 

 { 

//pridani sloupcu do tabuloky 

  dt_doctors.Columns.AddRange(new DataColumn[]{r_id, r_login, r_surname, 

r_name, r_password, r_address, r_phone, 

 r_specs, r_deleted}); 

 

 } 

//projdeme kolekci zaznamu v seznamu a jednotlive zaznamy pridavame do dataGridu 

 foreach (DOCTOR doctor in this.doctorsList) 

 { 

  row = dt_doctors.NewRow(); 

  row[0] = doctor.id; 

  row[1] = doctor.login; 

  row[2] = doctor.surname; 

  row[3] = doctor.name; 

  row[4] = doctor.password; 

  row[5] = doctor.address; 

  row[6] = doctor.phone; 

  row[7] = doctor.specialization; 

  row[8] = Convert.ToBoolean(doctor.deleted); 

  dt_doctors.Rows.Add(row); 

 } 

//tyto data jsou plneny vve vlaknu na pozadi proto je potrebne pristupovat 

k prvkum GUI vygenerovanych v jinem vlaknu pomoci invokovani delegata, do ktereho 

umistnime dane controly a prirazeni 

 Invoke(new EventHandler(delegate 

  { 

   dgv_Doctors.DataSource = dt_doctors; 

   dgv_Doctors.Columns["Id"].Visible = false; 

   dgv_Doctors.Columns["Heslo"].Visible = false; 

  })); 

} 

Položku musíme také přidat do přetíženého konstruktoru, pro případ, že budeme chtít položku 

předávat pro editaci. 

public Frm_Doctor (string module, DOCTOR doctor) 

{ 

 InitializeComponent(); 

//prirademi formulari text hlavicky 

 this.Text = module; 

//text v groupboxu musi byt prazdny 

 this.groupBox1.Text = ""; 

//checkbox kter7 umozni aktivaci lekare je pristupny jen v pripade, ze je lekar 

vymazan, mazani musí probihat ze seznamu proto je pro aktivni uzivatele tento prvek 

zakazan 

 if ((bool)doctor.deleted) 

 { 

  this.chb_Deleted.Enabled = true; 

 } 

 else 

 { 

  this.chb_Deleted.Enabled = false; 

 } 

//prirazeni hodnot vybraneho zaznamu do prvku 

 this.tb_Login.Text = doctor.login; 

 this.tb_Login.Tag = doctor.id; 

 this.tb_Surname.Text = doctor.surname; 

 this.tb_Name.Text = doctor.name; 

 this.tb_Address.Text = doctor.address; 

 this.tb_Pass.Tag = doctor.password; 

 this.tb_Spec.Text = doctor.specialization; 

 this.tb_Phone.Text = doctor.phone; 

 this.chb_Deleted.Checked = (bool)doctor.deleted; 

 //metoda která upravi vzhled formulare identifikujiciho editaci 

 this.SetEdit(); 

//nastaveni priznaku pro objekt, pouzijeme o pri ukladani 
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 this.isEdited = true; 

} 

Nesmíme zapomenout přidat i do vizuální části aplikace formou vhodného prvku. Danou 

položku následně přidáme do metod OnSave nebo Validate příslušného formuláře ve složce 

Forms. 

protected override bool OnSave () 

{ 

 //overime jestli je uzivatel editovan a validova, jestlize není editovan a je 

validovan jedna se o ukladani noveho uzivatele 

 if (!isEdited && this.Validate()) 

 { 

  //objekt doktora 

  DOCTOR doctorID = null; 

//zjistime nejvyssi ID lekare v databazi 

  doctorID = (from DOCTOR in dc.GetTable<DOCTOR>() 

         select 

DOCTOR).AsEnumerable<DOCTOR>().LastOrDefault<DOCTOR>(); 

//jestli neexistuje zadne id pridadime nulu jinak maximalni ID a pricteme 

jednicku 

  doctor.id = doctorID == null ? 0 : (doctorID.id + 1); 

//nastavime zbytek potrebnych udaju 

  doctor.address = this.tb_Address.Text; 

  doctor.deleted = false; 

  doctor.login = this.tb_Login.Text; 

  doctor.name = this.tb_Name.Text; 

  doctor.password = this.tb_Pass.Text; 

  doctor.phone = this.tb_Phone.Text; 

  doctor.specialization = this.tb_Spec.Text; 

  doctor.surname = this.tb_Surname.Text; 

 

//zavolame vlozeni lekare 

  dc.DOCTORs.InsertOnSubmit(doctor); 

  //potvrdime zmeny 

  dc.SubmitChanges(); 

  //vratime hodnotu pravda, ktera umozni pokracovani a zavre formular 

  return true; 

 } 

 else if (isEdited && this.Validate()) 

 { 

//aktualizace pacienta se lisi jen v drobnostech vytahneme z databaze 

objekt lekare, ktereho chceme aktualizovat 

  doctor = (from DOCTOR in dc.GetTable<DOCTOR>() 

      where DOCTOR.id == Convert.ToInt64(this.tb_Login.Tag) 

      select DOCTOR).SingleOrDefault<DOCTOR>(); 

//projistotu nastavime ID ktere je ulozeno v tagu prvku loginu a není 

viditelne 

  doctor.id = Convert.ToInt64(this.tb_Login.Tag); 

  doctor.address = this.tb_Address.Text; 

  doctor.deleted = this.chb_Deleted.Checked; 

  doctor.login = this.tb_Login.Text; 

  doctor.name = this.tb_Name.Text; 

  //podivame se jestli vkladat nove nebo puvodni heslo 

  if (String.IsNullOrEmpty(this.tb_Pass.Text)) 

   doctor.password = Convert.ToString(this.tb_Pass.Tag); 

  else 

   doctor.password = this.tb_Pass.Text; 

  doctor.phone = this.tb_Phone.Text; 

  doctor.specialization = this.tb_Spec.Text; 

  doctor.surname = this.tb_Surname.Text; 

//potvrdime zmeny 

  dc.SubmitChanges(); 

  return true; 

 } 

 else 

 { 

//jestlize metoda validate nevrati hodnotu true, zaznam jiz existuje 
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  MessageBox.Show("Záznam existuje!"); 

  tb_Login.Focus(); 

  return false; 

 } 

} 

 

private bool Validate () 

{ 

 var doctorExists = new DOCTOR() 

 if (isEdited) 

 { 

//pokud editujeme musime se podivat jestli neexistuje stejny login jako 

nas ale s rozdilnym id 

  doctorExists = (from DOCTOR in dc.GetTable<DOCTOR>() 

        where DOCTOR.login == tb_Login.Text 

        where DOCTOR.id != 

Convert.ToInt64(tb_Login.Tag) 

        select DOCTOR).SingleOrDefault<DOCTOR>(); 

 } 

 else if (!isEdited) 

 { 

//kdyz se jedna o novy prvek, nesmi existovat zaznam s jakymkoliv ID po 

dany login 

  doctorExists = (from DOCTOR in dc.GetTable<DOCTOR>() 

      where DOCTOR.login == tb_Login.Text 

      select DOCTOR).SingleOrDefault<DOCTOR>(); 

 } 

 else 

 { 

//pro pripad ze by nastal nejaky jiny stav nastavime doktora na prazdny 

objekt 

  doctorExists = null; 

 } 

//když je doktor prazdny objekt, vratime false a tim se proces ukladani zablokuje 

 if (doctorExists != null) 

  return false; 

 

 return true; 

} 

Přidání modulu: 

Prvním krokem je přidání práv v tabulce rolí. Následně vytvoříme dědice třídy 

Ctrl_NursesMenu, která obsahuje menu a obslužní metody menu určené k přepsání. Poté 

vytvoříme formulář pro práci s daty – editaci nebo vytvoření. Tento formulář dědí z formuláře 

Data_Base. 

Vygenerujeme novou třídu LINQ. Ve formuláři MainForm ve zdrojovém kódu přidáme 

vytvoření nové záložky v příslušné nadřazené záložce. 

private void SetUserAccess(CB_ROLE access) 

{ 

//overime jestli jsou dostupne jakekoliv role, v pripade ze nejsou se aplikace 

zavre, tato situace by ale nemela nastat 

 if (access != null) 

 { 

#region access.doctors 

//overeni opravneni na dany modul, jestlize je 0 uzivatel nema pravo 

vůbec modul videt a dany modul se nezobrazi 

  if (access.doctor != 0) 

  { 

//vytvoreni nove zalozky 

   TabPage doctors = new TabPage("Lékař"); 

   doctors.Name = "doctors"; 
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//vytvoreni prvku, který bude dana zalozka obsahovat 

   Ctrl_Doctors ctrl = new Ctrl_Doctors(); 

//nastavime controlu vyplneni rodicovske zalozky 

   ctrl.Dock = DockStyle.Fill; 

//pridame zalozku do pozadovane zalozky první urovne 

   this.nursesTabData.TabPages.Add(doctors); 

//prave priadne zalozce pridame i control s menu 

   this.nursesTabData.TabPages["doctors"].Controls.Add(ctrl); 

//nastavime prvku jslti ma umoznovat tisk 

   ctrl.Printable = false; 

//predame informaci o pravu pro dany modul 

   ctrl.AccessMode = (Access)access.doctor; 

  } 

  #endregion 

 } 

} 

Daná metoda ověřuje, jestli má uživatel právo na daný modul. Pokud ne tak se záložka vůbec 

nepřidá. V přidaném formuláři vytvoříme přetížený konstruktor. Ukázka je v předchozím bloku 

o přidání dat do tabulky. 

V příslušném tabcontrolu přepíšeme metody uvedené v následující ukázce podle toho, které 

operace chceme provádět. 

protected override void On_Add_Click () 

{ 

//při prepisovani nechame pritomen i kod z bazove tridy 

 base.On_Add_Click(); 

//vytvorime instanci formulare prirazeneho k danemu modulu a predame mu popisek 

 Frm_Doctor frm = new Frm_Doctor("Doctor add"); 

 //budeme ocekavat vysledek práce formulare, pokdu probehne korektne, simulujeme 

znovunacteni seznamu, at se projevi zmeny 

 if (frm.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

 { 

  this.tbtn_Reload_Click(null, null); 

 } 

} 

 

protected override void On_Edit_Click () 

{ 

//overime pocet radku v seznamu, pokud neni vybrany zadny radek s obsahem, dana 

metoda zahlasi ze nemame vybrany zaznam 

 if (dgv_Doctors.SelectedRows.Count > 0) 

 { 

//instance firmulare kteremu predame i objekt z vybraneho radku 

  Frm_Doctor frm = new Frm_Doctor("Doctor edit", 

doctorsList[dgv_Doctors.SelectedRows[0].Index]); 

 

  if (frm.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

  { 

   this.tbtn_Reload_Click(null, null); 

  } 

 

  base.On_Edit_Click(); 

 } 

} 

 

protected override void On_Reload_Click () 

{ 

//znovunacteni seznamu, nejdriv vycistime stavajici seznam 

 dgv_Doctors.DataSource = null; 

 dgv_Doctors.Rows.Clear(); 

//bazova metoda spousti kod obsazeni v metode pro spusteni operace na pozadi 

 base.On_Reload_Click(); 

} 
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protected override void On_Delete_Click () 

{ 

//overime jestli je vybran zaznam pro smazani 

 if (dgv_Doctors.SelectedRows.Count > 0) 

 { 

//vytvorime entitu tridy vygenerovane LINQem, do které predame objekt 

z aktualne vybraneho radku 

  DOCTOR delete = doctorsList[dgv_Doctors.SelectedRows[0].Index]; 

 

  delete.deleted = true; 

   

  dc.SubmitChanges(); 

  //simulujeme stisk tlacitka pro znovunacteni seznamu 

  this.tbtn_Reload_Click(null, null); 

  base.On_Delete_Click(); 

 } 

 else 

 { 

  MessageBox.Show("Není co smazat!"); 

 }; 

} 

 

protected override void bw_DoWorkWork () 

{ 

//zde umistnime metody které si prejeme presunout na pozadi, zejmena zdlouhave 

nacitani seznamu 

 this.FillWithData(); 

 base.bw_DoWorkWork(); 

} 

Metodě bw_DoWork předáme vlastní metody, o kterých chceme, aby probíhali v odděleném 

vláknu na pozadí aplikace. 

Zbývající postupy nejsou dostatečně uzavřeny, aby mohly být popsány, pro použití  

v programátorské dokumentaci. 

Přílohy diplomové práce obsahují dokumentaci: 

 Databázová dokumentace 

5.3 Instalační příručka 

Instalační příručka je určena uživateli, který má na starost instalaci produktu a jeho údržbu. 

Popisuje kroky instalace, možné chyby při instalaci a jejich řešení. 

Instalační příručka systému: 

Pro fungování systému, je potřebné na lokálním počítači nainstalovat databázový server. 

Systém je vyvíjen nad verzí Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Editon. Je možné použít také 

SQL Server 2008 ve verzi Express Edition. Musíme však pamatovat na omezení databáze 

velikostí 2GB. 

Instance databázového serveru se musí v případě betaverze aplikace jmenovat „NURSES“, 

protože aplikace nemá možnost nastavení jména databázového serveru. V průběhu instalace 

zvolíme autentizaci typu „MIXED“/„Smíšená“, tak aby bylo možné ověřit uživatele vytvořeného 

v SQL serveru. Pro uživatele „sa“ vytvoříme heslo „guard#DB“. Po úspěšné instalaci SQL 
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serveru a restartování počítače, nastavíme typ přístupu pomocí TCP/IP protokolu. Tím 

umožníme aplikaci přístup k databázi. 

Otevřeme složku „Database“ ve složce s instalací a otevřeme soubor „InstallScript.sql“. Pokud 

není soubor asociován pro otevření v SQL Management studiu, najdeme spustitelný soubor a 

přiřadíme ho. V SQL Management studiu spustíme právě otevřený skript. Po správném 

proběhnutí skriptu vytvoříme administrátorský účet s bezpečným heslem v tabulce NURSES. 

Následně přistoupíme ke spuštění instalace aplikace. Spustíme instalátor a standardním 

postupem provedeme instalaci klikáním na tlačítko další.  

Pak přidáme do aplikací po spuštění aplikaci Nurses WatchDog, umístněnou v adresáři 

C:\Nurses\Apps\Nurses WatchDog\NursesWatchDog.exe . 

Tato aplikace musí být bezpečně spuštěna po přihlášení do systému. Je důležitá pro 

synchronizaci mobilního klienta.  

Složku C:\Nurses\ToSync nasdílíme a zabezpečíme ověřením systémem Windows. Tato 

operace je také důležitá pro pozdější synchronizaci.  

Připojíme mobilní zařízení s operačním systémem Windows mobile a zkopírujeme do interní 

paměti zařízení instalační balíček ze složky C:\Nurses\Apps\Nurses Mobile . 

Následně na paměťovou kartu zařízení zkopírujeme ze stejné složky soubor LittleNurse.sdf. 

Databáze pro mobilní zařízení je prázdná, obsahuje jenom účet se jménem a heslem „admin“ a 

je určena k počáteční synchronizaci. 

Instalace je úspěšně dokončena. 

Administrátor musí nyní vytvořit uživatelské účty s nižším oprávněním. 



71 

 

   

6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo řešení implementace systému pro agenturu domácí péče, 

jenž měl za úkol umožnit zaměstnancům agentury spravovat osobní data zaměstnanců, 

pacientů a číselníků. Číselníky mají obsahovat údaje o typu prováděných prací, používaného 

materiálu, poskytované zdravotní péče atd. Systém měl dále umožňovat plánování procedur 

pacientům. Jedním z dalších požadavků agentury byla mobilní aplikace, která by umožňovala 

zaměstnancům v terénu zobrazovat své denní úkoly nebo přidat nového pacienta. Tato mobilní 

aplikace má být synchronizována s PC klientem, aniž by byla připojena k internetu.  

Prototypové řešení požadovaného systému bylo implementováno v plném rozsahu dle 

specifikace a upraveno částečně dle požadavků zadavatele. Následně bylo řešení rozšířeno o 

doplňující podpůrné aplikace usnadňující práci s výsledným produktem. Desktopová aplikace 

postoupila dále na úroveň betaverze a očekává se její otestování v brzké době. Beta verze 

řešení používá jen entity třídy vygenerované pomocí technologie LINQ a jejich relace. Tato 

technologie umožňuje přístup k datům z SQL databáze na úrovni objektů. Další změnou je 

použití modálních dialogů pro editaci a zakládání nových objektů. Tento způsob přístupu k GUI 

aplikace zabrání nekompatibilitě dat v jedné instanci programu. 

Mobilní aplikace byla příslušně změněna tak, ať je kompatibilní s betaverzí desktopového 

klienta a databází. Databáze pro mobilního klienta z důvodu bezpečnosti obsahují minimum 

potřebných dat pro uživatele, obsahují ale i data všech ostatních mobilních klientů. K tomuto 

řešení se muselo přistoupit po upřesnění požadavku, že systém má pracovat plně v offline 

režimu. 

Synchronizační část systému byla realizována tak, že po připojení mobilního zařízení ke 

klientské stanici pomocí rozhraní USB, WiFi, nebo Bluetooth je databáze mobilní aplikace 

zkopírována z mobilního zařízení do klientské stanice, tam jsou data z této databáze 

zkopírovány do databáze klientské stanice. V případě synchronizace mobilního zařízení je 

v klientské stanici vytvořena dlabáze pro mobilní zařízení s aktuálními plány a daty a ta je 

zkopírována do mobilního zařízení. Toto řešení bylo vybráno z důvodu složitosti psaní SQL 

dotazů pro kopírování synchronizovaných dat. 

V dalších fázích bude doplněna funkčnost pro testování pacientů, generování statistik pro 

Statistický úřad a v neposlední řadě rozšíření o zobrazování aktuální pozice zaměstnanců 

v terénu, pomocí mapových podkladů společnosti Seznam a Google. Jedním z následujících 

kroků po doladění aplikace bude vytvoření Frameworku pro telemedicínské aplikace. Tento 

Framework by měl v sobě implementovat obecné i specifické mechanismy více 

biomedicínských projektů a v budoucnu ulehčit vývoj typově podobných biomedicínských 

aplikací. 
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7 Extend abstract 

This project deal with system development for data management and scheduling of personal 

sources in home care agencies.  Development is buckthorn from analyses, over proposal, 

implementation and resulting testing application, thereby try cast over whole problems 

software engineering.  System consists of the three main parts – PC application, mobile 

application and database server.  All these parts are built on technology Microsoft .NET 

solution namely on performances .NET Framework 3.5 and MS SQL server 2008 express edition 

for PC application, .NET Compact Framework 3.5 and MS SQL server 3.5 Compact Edition 

whereon be created database server for mobile application. System works offline, whereas 

synchronization mobile arrangement with data in database is made only in agency by the help 

of technology USB, Bluetooth or WiFi. Software layer synchronization administration data is 

based on technologies ADO .NET and Linq.  System will further develop and will base for 

advancement biomedical science research framework. 

Introduction: 

The project is made on requirements of HomeCare Agency Ostrava, Czech republic for use with 

mobile medical health personal. 

At present time the system specifications and first round of implementation is ready.  The 

developed system is made on the basis needs gained from submitter (HomeCare Agency 

Ostrava, Czech Republic), as well as on the basis analyses current solving plant MS ACCESS 98. 

Globally the pilot desktop client and mobile client is implemented.  The data and the database 

model appears to be final, whereas to definite modifications in face of original specifications.  

Data strobe be functional, but requires a lot of adjustments for finalization to the final state. 

Analysis and proposal of the system: 

First step before development is a specification with follow-up analysis and proposal of the 

solution. These paces are practiced by the consultation with customer/or by different method 

of collection of demands and are deal with detail text form (systemic specification) with 

supplemented UML diagrams. We get along with recommended processes for analysis and 

proposal. The system is described by static and dynamic diagrams. 

General analysis and proposal: 

Contextual diagram – view on the system as unit, and its communication with external 

systems. In this case an external system realizes roles of users using the system. In the form 

how are the users displayed on the diagram the system will be delivered. There´s is possibility 

to adapt the rights to the roles according to needs, so maybe that during the using of the 

system the diagram already won´t be valid. 
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Figure 1 Context diagram of developed system. 

The system will contain 4 types of users: 

• Administrator – the main user of the system and the one whose rights can´t be 

modified. He has all rights in the system. 

• Head sister – the rights of this role can be freely modified by the administrator. Basic 

rights of the head sister are to read from the system and to register in it the information’s 

about all dials, data and work plans. 

• Nurse – she has right to read from the system the same information as the head sister, 

but she can write to the system only data of the patients. 

• Doctor – towards to the system has rights only to count, he can´t influence the system 

in neither way as well as he isn´t allowed to write anything. 
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Figure 2 Data flow diagram of developed system. 

Data flow diagram [Fig. 2] describes the flow of data from process to process at the sign on of 

the user, obtaining of the information about the role which is assigned him and of the follow-

up scheme of the main windows of the application. After the loading of the information of 

entered user there in the main windows will open up only the functions which has the user 

right to manage. If the user will input enter data which differ from the data in database, the 

database will send out information about non-finding of the data. Then the user can enter 

again or to finish the application. 

Showed sequential diagram [Fig. 3] describes the effect of login of the user from the view of 

the objects and messages which they exchange between them. 

The communication between the single objects pass simultaneously, it means that every 

objects will send a message to other object and wait for an answer from it. In the time of 

waiting it doesn´t practice any operations. 

The data proposal: 
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The data model considerably differs from the data model of the objects used in the application 

and also from the model proposed in MS Access. The original model contained 3 tables whose 

undesirable character was the duplication of the useless data. The new model try to work with 

data store more effectively, therefore the data are divided into more tables so that the 

notation which is used several times in the same form would be saved just once.

Figure 3 Sequential diagram of developed system. 

 

Figure 4 Data architecture from database to GUI data reprentation.

The model was also extended about another entities – implementation of the dials of 

materials, zones, duties etc. the particular tables are tied to the groups of relations..  

The architecture of the system: 

sd Sequence

User Main screenLoginScreen

DatabaseServer

LoginData

validation

user role and rights

view granted functions
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The resulting system composes from 3 basic parts which are interconnected. Each from the 

parts could be involve to other block of the suggested model for proposal of the architecture – 

models MVC (Model View Controller). The possibilities of the client application are far wider 

than the possibilities of PDA application. This results from the limitation of architecture of the 

particular platforms and also of the demand on the system.  

On the lowest ply there is a possibility to divide the system to the hardware and the software 

part. The hardware creates the server, particular client stations, mobile equipment and 

communication interface. The communication can pass by the aid of wire affiliation                 

(intranet, USB cable) or wireless connection (Wireless LAN, Bluetooth). One of the demands 

was the operation of offline system – mobile clients can/will synchronize only in the network 

of PAN type which will be strictly separate of any local network or of the network internet. This 

solution reduces the possibilities of stealing of the data just on purely physical way. The server 

and client can be for the personal computer the same equipment. There can be used any 

mobile equipment which complete the demands for the operation of the system. 

The software ply can be divided by 2 forms – division according to parts of the hardware, when 

will be practiced ( the parts create the particular compacted blocks of the application ) or 

according to aforesaid suggested model MVC. 

Division according to the hardware/logical units: 

• The server application – services – supplying of the data from the database 

• The client application PC – standard application – work with the provided data and 

create interface machine – human. 

• The client application PDA – standard mobile application – work with the available 

data in the terrain. 

The division according the model MVC: 

Model is the data ply built on the technology of keeping the data SQL and in the described 

system is represented by the technologies Linq, ADO.NET. These technologies create the data 

interface between the database and the data model of the very application – The data model 

isn´t accordant with the database model. 

View represents the singles GUI applications and so the client applications for the personal PC 

and the mobile applications for the PDA. They graphically interprets the data with that is 

operating – they cover up the whole mechanism of the data processing. 

Controller is the ply of the methods working on the interaction of the user interface according 

to just enabled actuating elements, resulting from the roles/ assigned rights and available 

data. 

GUI of the platform: 
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Both GUI applications are proposed with respect on the objective group of the users, and 

therefore they try to minimize the number of paces to construction of the demanded work.  

The client application for the PC uses the system of the markers which has hierarchic 

arrangement. On the highest ply there are 2 markers dividing application on the work with the 

data of patients and users and on the work with the dials. Particular markers are in the other 

level divided into the particular blocks of the entities. The last ply is the button evoking the 

particular operations over the applicable entity. The application serves to the administration of 

the users, patients, dials and the planning of the duties.  

 

Figure 5 Desktop klient – Codebook managing 
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The mobile client is realized in different way where the control results from the different main 

sight of the application. Application serves to display of the duties and to enrollment of the 

comments. The control is arranged so that it would serve to the control of the classic 

application Windows Mobile. 

Used technologies: 

In whole solution there are used the technologies of the Microsoft company which should safe 

the trouble-free cooperation of the particular parts. The application is written in C# 3.0. 

language. 

The basic architecture builds on use of the standard libraries available in NET Framework 3.5 

for the desktop client part NET Compact Framework 3.5 for the mobile client application. 

The graphical custom interface is built in both examples on the WinForms and the first 

available in the standard library. 

The database machine practiced on the server is the MS SQL Server 2008 Express Edition which 

can be replaced by any different version of the MS SQL Server in version of 2008. 

The ADO.NET technology is used for the synchronization of the data between the mobile and 

the server database. There in this part is also supposed the setting of the technology Linq. 

Relative new technology Linq supported in C# 3.0 is used like the interface in the both 

applications. The data from the generated classes are counting to the internal objects of the 

application for the easier work. Linq allows the single access to the same data from the 

different data sources by the same form, whereby they reduce the time of the progress and 

also the costs. 

The datas saved on the memory card of the mobile equipment are coded by the internal 

mechanism OS Windows Mobile 6.  It´s one of the easy form of the securing of the data. 

Future work: 

The particular parts will be needed to generality so that the system would be extendable. In 

other phases there will ne completed the functionality for the testing of the patients, 

generation of the statistics for the Statistic office and in not least series the extension of the 

displaying of the ache position of the employee in the terrain, with the aid of the map base of 

the company Seznam and the Google. One of the following pace after the fine-tuning if the 

application will be the creation of the Framework for the tele-medical applications. This 

framework should in them implement the general and the specific mechanisms, more bio-

medical projects and in the future should facilitate the progress of the type similar bio-medical 

applications.  
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Figure 6 Mobile client screens. 

Conclusions: 

The present results are the conclusion of the diploma works that are proposing and 

implements the factual solution. The system could be marked as the prototypical solution. 



 
 

   

Literatura 

[1] Pecinovský, Rudolf, Návrhové vzory, Computer press, 2007 

[2]MACDONALD, Matthew, SZPUSZTA, Mario. ASP.NET 3.5 a C# 2008. Překlad RNDr. Jan Pokorný, Jan 

Gregor. Brno : Zoner Press, 2008 

[3] BAYER, Jürgen. C# 2005 - Velká kniha řešení. [s.l.] : Computer press , 2007 

[4] TROELSEN, Andrew. C# a .NET 2.0 profesionálně. Brno : Zoner Press, 2006 

[5] SELLS, Chris. C# a WinForms : programování formulářů Windows. šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián; 

překlad: RNDr. Jan Pokorný. 1. vyd. Brno : ZONER Press, 2005 

[6] BISHOP, Judith. C# 3.0 Design Patterns. John Osborn; Jessamyn Read. 1st edition. United States of 

America. : O’Reilly Media, Inc.,, 2007 

[7] LACKO, Luboslav. Programujeme mobilní aplikace. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2004 

[8] BOLING, Douglas. Programming Microsoft Windows CE .NET. 3rd compl. edition. [s.l.] : Microsoft 

Press, 2003 

[9] BARKEN, Lee. Jak zabezpečit bezdrátovou síť : Wi-Fi. Miroslav Hausknecht; Jiří Veselský; technický 

redaktor - Jiří Matoušek. 1. vyd. Brno : Computers Press, 2004 

[10] STEPHENS, Ryan K. Naučte se SQL za 21 dní : pochopte principy jazyka relačních databází. Brno : 

Computer Press, a.s., 2004 

[11] Ferracchiati, Fabio Claudio, LINQ for Visual C# 2008, Apress, 2008 

[12] MAYO, Joseph, C# Unleashed, SAMS, 2001 

[13] http://msdn.microsoft.com/cs-cz/default.aspx 

[14] http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214.aspx 

[15] http://forum.builder.cz/list.php?31 

[16] http://www.zive.cz/C/sc-146/default.aspx?tags=1 

[17] http://www.codeproject.com/ 

[18] http://community.opennetcf.com/ 

[19] http://www.vyvojar.cz 

[20] http://objekty.vse.cz/Objekty/Vzory-uvod 

[21] http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx 

[22] MOTALOVÁ, Leona, Návrh architektury biomedicínského systému pro domácí péči a jeho testování, 

Diplomová práce, Ostrava, 2009 

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214.aspx
http://forum.builder.cz/list.php?31
http://www.zive.cz/C/sc-146/default.aspx?tags=1
http://www.codeproject.com/
http://community.opennetcf.com/
http://www.vyvojar.cz/
http://objekty.vse.cz/Objekty/Vzory-uvod


I 
 

   

Přílohy 

Příloha I Dokumentace databáze 

Tabulky dat: 

Tabulka č. 1: DOCTORS_DATA  

 

V tabulce jsou uložena data popisující objekt User (v tomto případě zdravotní sestry, jejich role 

a práva). 

Uživatelé jsou v tabulce zaznamenáni vždy pouze jedenkrát. 

Odstranění uživatele z aplikace je zaznamenáno v databází nastavením příznaku DELETED, 

v databázi data zůstávají I po odstranění. 

Tabulka je svázána pouze s tabulkou  PATIENT_DATA. 

  

DOCTORS_DATA

DOCTORS_ID smallint

DOCTORS_NAME varchar(20)

DOCTORS_SURNAME varchar(20)

DOCTORS_SPECIALIZATION varchar(20)

DOCTORS_TELEPHONE smallint

DOCTORS_PASSWORD varchar(20)

DOCTORS_DELETED bit

Column Name Data Type Allow Nulls
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Tabulka č. 2: PATIENT_DATA  

 

Tabulka obsahuje popis objektu Patient (jeho osobní a zdravotní údaje) 

Pacient je v tabulce obsažen vždy pouze jednou. 

Změny se jen aktualizují. 

Odstranění pacienta je provedeno jen příznakem v databázi, všechna v data v databázi fyzicky 

zůstávají. 

Tabulka je svázána s tabulkami: DIET_PATIENT_LINK, PATIENT_DIAGNOSE_LINK, 

PATIENT_HISTORY_DATA, PATIENT_TEST_DATA, PLANNING_DATA. 

  

PATIENT_DATA

PATIENT_ID smallint

PATIENT_NAME varchar(20)

PATIENT_SURNAME varchar(20)

PATIENT_BIRTH date

PATIENT_ADRESS varchar(50)

PATIENT_STATE varchar(20)

PATIENT_POST_CODE tinyint

PATIENT_ZONE_ID smallint

PATIENT_INSURANCE_NMR smallint

PATIENT_DOCTOR_ID smallint

PATIENT_HEALTH_CARE_ID smallint

PATENT_INDICATION varchar(20)

PATIENT_CONTACT varchar(50)

PATIENT_CONTACT_TEL smallint

DATE_FROM date

DATE_TO date

NOTE varchar(100)

PATIENT_DELETED bit

Column Name Data Type Allow Nulls
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Tabulka č. 3: PATIENT_HISTORY_DATA 

 

Tabulka uchovává data související s průběhem pacientovy léčby. 

Pacient může být v tabulce obsažen vícekrát. 

Historie se uloží u každého pacienta vždy jedenkrát denně, orientace v tabulce bude tedy 

probíhat pomocí ID pacienta a data uložení historie. 

Tabulka je svázána s tabulkami: DIAGNOSIS_COEBOOK, DIET_CODEBOOK, 

MATERIAL_CODEBOOK, PATIENT_DATA, USER_DATA, WORK_CODEBOOK. 

Tabulka č. 4: PATIENT_TEST_DATA 

 

Tabulka obsahuje data potřebná k vyhodnocení testů provedených na pacientech. 

V tabulce může být pacient obsažen vícekrát, ovšem pokaždé bud jiného druhu testu (odlišné 

ID testu) nebo u téhož testu, ale s jiným datem provedení. 

Tabulka je svázána s tabulkou PATIENT_DATA. 

  

PATIENT_HISTORY_DATA

PATIENT_ID smallint

DIAGNOSIS_ID smallint

DIET_ID smallint

USER_ID smallint

WORK_ID smallint

MATERIAL_ID smallint

MATERIAL_QUANTITY smallint

DATE_TIME datetime

ACTUAL_STATE varchar(50)

DESCRIPTION varchar(100)

Column Name Data Type Allow Nulls

PATIENT_TEST_DATA

TEST_ID smallint

TEST_ROW_ID smallint

PATIENT_ID smallint

PATIENT_TEST_VALUE nchar(10)

DATE_TIME datetime

Column Name Data Type Allow Nulls
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Tabulka č. 5: PLANNING_DATA 

 

V této tabulce se uchovávají data potřebná k plánování práce sestrám (ID pacienta, ID práce)  

Pacient může být v tabulce obsažen vícekrát. 

Tabulka je svázána s tabulkami: PATIENT_DATA, MATERIAL_CODEBOOK, USER_CODEBOOK, 

WORK_CODEBOOK. 

Tabulka č. 6: STATISTIC_DATA  

 

Tabulka obsahuje data potřebná pro generování statistik. 

Je svázána s tabulkami: STATISTIC_CODEBOOK a USER_DATA. 

Tabulka č. 7: USER_DATA 

 

PLANNING_DATA

PATINET_ID smallint

USER_ID smallint

WORK_ID smallint

MATERIAL_ID smallint

MATERIAL_QUANTITY smallint

DATE_TIME datetime

Column Name Data Type Allow Nulls

STATISTIC_DATA

STATISTIC_ID smallint

USER_ID smallint

STATISTIC_ROW_ID smallint

STATISTIC_VALUE int

DATE_TIME datetime

Column Name Data Type Allow Nulls

USER_DATA

USER_ID smallint

USER_NAME varchar(20)

USER_SURNAME varchar(20)

USER_PASSWORD varchar(20)

USER_DELETED bit

Column Name Data Type Allow Nulls
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Tabulka obsahuje data popisující objekt User. 

Uživatel může být v tabulce obsažen pouze jedenkrát. 

Je svázána s tabulkami: PATIENT_HISTORY_DATA, STATISTIC_DATA, USER_ROLE_LINK, 

ZONE_USER_LINK. 

Tabulky číselníků: 

Tabulka č. 8: DIAGNOSIS_CODEBOOK 

 

Obsahuje informace o objektu Diagnosis – tyto informace se týkají především číselných kódů 

potřebných pro pojišťovnu. 

Každá diagnosa je v číselníku obsažena pouze jedenkrát – má jen jedno možné číslo pro 

pojišťovnu. 

Tabulka je svázána s tabulkami: DIAGNOSIS_HEALTH_CARE_LINK, DIAGNOSIS_WORK_LINK, 

PATIENT_DIAGNOSIS_LINK, PATIENT_HISTORY_DATA. 

Tabulka č. 9: DIET_CODEBOOK 

 

Tabulka je číselníkem diet používaných v zařízení, jejich názvů a podrobnějšího popisu. 

Každá dieta je v tabulce pouze jedenkrát. 

Je svázána s tabulkami: DIET_PATIENT_LINK, PATIENT_HISTORY_DATA. 

  

DIAGNOSIS_CODEBOOK

DIAGNOSIS_ID smallint

DIAGNOSIS_NAME varchar(20)

DIAGNOSIS_CODE_NAME varchar(10)

DIAGNOSIS_INSURANC... varchar(10)

DIAGNOSIS_DESCRIPT... varchar(100)

Column Name Data Type Allow Nulls

DIET_CODEBOOK

DIET_ID smallint

DIET_NAME varchar(20)

DIET_INSURANCE_CODE varchar(10)

DIET_DESCRIPTION varchar(100)

Column Name Data Type Allow Nulls
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Tabulka č. 10: GROUP_CODEBOOK 

 

Tabulka je číselníkem skupin, do kterých jsou zařazovány zdravotní sestry. 

Obsahuje název skupiny, její ID a popis. 

Tabulka je svázána s tabulkou GROUP_ROLE_LINK, GROUP_USER_LINK. 

Tabulka č. 11: HEALTH_CARE_CODEBOOK 

 

Tato tabulka je číselníkem popisujícím typy zdravotní péče poskytované zařízením a jejich ID. 

Každý typ péče je v tabulce obsažen pouze jednou. 

Tabulka je svázána s tabulkami: DIAGNOSIS_HEALTH_CARE_LINK a PATIENT_DATA. 

Tabulka č. 12: MATERIAL_CODEBOOK 

 

Tato tabulka je číselníkem materiálu používaného při práci,jeho název, ID a identifikační číslo 

pro potřeby pojišťovny. 

GROUP_CODEBOOK

GROUP_ID smallint

GROUP_NAME varchar(20)

GROUP_DESCRIPTION varchar(50)

Column Name Data Type Allow Nulls

HEALTH_CARE_CODEBOOK

HEALTH_CARE_ID smallint

HEALTH_CARE_NAME varchar(20)

HEALTH_CARE_DESCRIPTION varchar(100)

HEALTH_CARE_INSRURANCE_CODE varchar(10)

Column Name Data Type Allow Nulls

MATERIAL_CODEBOOK

MATERIAL_ID smallint

MATERIAL_NAME varchar(20)

MATERIAL_QUANTITY smallint

MATERIAL_QUANTITY_UNIT varchar(10)

MATERIAL_INSURANCE_CODE varchar(10)

MATERIAL_DESCRIPTION varchar(50)

Column Name Data Type Allow Nulls
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Materiál je v tabulce obsažen jen jedenkrát. 

Tabulka je svázána s tabulkami: PATIENT_HISTORY_DATA, PLANNING_DATA, 

WORK_MATERIAL_LINK. 

Tabulka č. 13: ROLES_CODEBOOK 

 

Tabulka obsahuje data o rolích zaměstnanců zařízení, jejich název, ID a práva připadající k 

jednotlivým rolím. 

Každá role je v tabulce zobrazena pouze jedenkrát. 

Tabulka je svázána s tabulkami: GROUP_ROLE_ID, USER_ROLE_LINK. 

  

ROLES_CODEBOOK

ROLE_ID smallint

ROLE_NAME varchar(20)

ROLE_PRIVILEG_CREATE_PAT bit

ROLE_PRIVILEG_CREATE_USER bit

ROLE_PRIVILEG_EDIT_PAT bit

ROLE_PRIVILEG_EDIT_USER bit

ROLE_PRIVILEG_DELETE_PAT bit

ROLE_PRIVILEG_DELETE_USER bit

ROLE_PRIVILEG_READ_PAT bit

ROLE_PRIVILEG_READ_USER bit

ROLE_PRIVILEG_GENERATE_TEST bit

ROLE_PRIVILEG_EDIT_TEST bit

ROLE_PRRIVILEG_DELETE_TEST bit

ROLE_PRIVILEG_DELETE_TEST bit

ROLE_PRIVILEG_GENERATE_STATISTIC bit

ROLE_PRIVILEG_EDIT_STATISTIC bit

ROLE_PRIVILEG_DELETE_STATISTICS bit

ROLE_PRIVILEG_ASSIGN_WORK bit

Column Name Data Type Allow Nulls



VIII 
 

   

Tabulka č. 14: STATISTICS_CODEBOOK 

 

Tabulka obsahuje data popisující jednotlivé typy statistik. Jednotlivé statistiky mají vlastní ID, 

název, popis a funkci potřebnou pro výpočet statistiky. 

Každá statistika je v tabulce zobrazena jen jednou. 

Tabulka je svázána s tabulkou STATISTIC_DATA. 

Tabulka č. 15: TEST_CODEBOOK 

 

Tabulka obsahuje data popisující typy používaných testů. Každý test obsahuje ID testu, název, 

popis a informaci o typu zpracovávané veličiny. 

Každý test je v tabulce obsažen pouze jedenkrát. 

Tabulka je svázána s tabulkami: PATIENT_TEST_DATA a TEST_VALUE_CODEBOOK. 

  

STATISTICS_CODEBOOK

STATISTIC_ID smallint

STATISTIC_NAME varchar(20)

STATISTIC_DESCRIPTION varchar(100)

STATISTIC_ROW_NAME varchar(20)

STATISTIC_ROW_ID smallint

STATISTIC_ROW_FUNCTION varchar(MAX)

Column Name Data Type Allow Nulls

TEST_CODEBOOK

TEST_ID smallint

TEST_NAME varchar(20)

TEST_DESCRIPTION varchar(100)

TEST_ROW_NAME varchar(10)

TEST_ROW_ID smallint

TEST_VALUE_TYPE varchar(6)

Column Name Data Type Allow Nulls
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Tabulka č. 16: TEST_VALUE_CODEBOOK 

 

V této tabulce jsou obsažena data, která v případě že je datový typ hodnot použitých v testu 

jiný než int, umožní načíst hodnotu testovaných dat. 

Hodnota je v tabulce zobrazena pouze jedenkrát. 

Tabulka je svázána s tabulkou TEST_CODEBOOK. 

Tabulka č. 17: WORK_CODEBOOK 

 

Tabulka obsahuje informace o úkonech prováděných zaměstnanci. Krom názvu dané práce 

obsahuje také identifikační kód úkonu pro pojišťovnu. 

Úkon je v tabulce obsažen vždy jen jednou. 

Tabulka je svázána s tabulkami: DIAGNOSIS_WORK_LINK, PATIENT_HISTORY_DATA, 

PLANNING_DATA, WORK_MATERIAL_LINK. 

Tabulka č. 18: ZONE_CODEBOOK 

 

Tabulka obsahuje informace o rozdělení oblasti ve které agentura působí na zóny, které si mezi 

sebou rozdělí jednotlivé skupiny pracovníků. Kromě názvu a ID zóny obsahuje tabulka také 

rozpis míst náležejících do jednotlivých zón. 

Zóna je v tabulce obsažena pouze jedenkrát. 

TEST_VALUE_CODEBOOK

VALUE_NAME varchar(10)

VALUE_OF_VALUE tinyint

TEST_ID smallint

TEST_ROW_ID smallint

Column Name Data Type Allow Nulls

WORK_CODEBOOK

WORK_ID smallint

WORK_NAME varchar(20)

WORK_INSURANCE_CODE varchar(10)

WORK_DESCRIPTION varchar(100)

Column Name Data Type Allow Nulls

ZONE_CODEBOOK

ZONE_ID smallint

ZONE_NAME varchar(50)

ZONE_DESCRIPTION varchar(100)

Column Name Data Type Allow Nulls



X 
 

   

Tabulka je svázána s tabulkami: PATIENT_DATA a ZONE_USER_LINK. 

Tabulky návazností: 

Tabulka č. 19: DIAGNOSIS_HEALTH_CARE_LINK 

 

Popisuje přiřazení tabulky DIAGNOSIS_CODEBOOK k tabulce HEALTH_CARE_CODEBOOK. Tyto 

tabulky jsou svázány pomocí ID diagnosy pacienta a ID použité zdravotní péče.  

Diagnosa i zdravotní péče může být v tabulce použita vícekrát. 

Tabulka je svázána s tabulkami: DIAGNOSIS_CODEBOOK a HEALTHCARE_CODEBOOK. 

Tabulka č. 20: DIAGNOSIS_WORK_LINK 

 

Popisuje propojení tabulky DIAGNOSIS_CODEBOOK s tabulkou WORK_CODEBOOK. Tabulky 

jsou svázány pomocí ID diagnosy a ID práce, která se má pro tuto diagnosu provést. 

Diagnosa i úkon mohou být v tabulce obsaženy vícekrát. 

Tabulka je svázána s tabulkami: DIAGNOSIS_CODEBOOK a WORK_CODEBOOK. 

Tabulka č. 21: DIET_PATIENT_LINK 

 

Popisuje propojení tabulky DIET_CODEBOOK s tabulkou PATIENT_DATA.Tabulky jsou 

propojeny pomocí ID pacienta a ID diety, která je pacientovi přidělena. 

Pacient i dieta mohou být v tabulce obsaženy vícekrát. 

DIAGNOSIS_HEALTH_CARE_LINK

DIAGNOSIS... smallint

HEALTH_C... smallint

Column Name Data Type Allow Nulls

DIAGNOSIS_WORK_LINK

DIAGNOSIS... smallint

WORK_ID smallint

Column Name Data Type Allow Nulls

DIET_PATIENT_LINK

PATIENT_ID smallint

DIET_ID smallint

Column Name Data Type Allow Nulls
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Tabulka č. 22: GROUP_ROLE_LINK 

 

Popisuje propojení tabulek GROUP_CODEBOOK a ROLE_CODEBOOK. Tabulky jsou propojeny 

pomocí ID skupiny a ID rolí připadajících do skupin. 

Skupiny i role mohou být v tabulce obsaženy vícekrát. 

Tabulka č. 23: GROUP_USER_LINK  

 

Popisuje propojení tabulek GROUP_CODEBOOK a USER_DATA. Propojení je provedeno pomocí 

ID skupiny a ID zaměstnance spadajícího do dané skupiny. 

Skupiny mohou být v tabulce obsaženy vícekrát, zaměstnanec musí být v tabulce pouze 

jedenkrát (nesmí spadat do dvou skupin zároveň). 

Tabulka č. 24: PATIENT_DIAGNOSE_LINK 

 

Popisuje propojení tabulek PATIENT_DATA a DIAGNOSE_CODEBOOK. Propojení je provedeno 

přiřazením diagnosy danému pacientovy. Oba objekty jsou v tabulce representovány svými ID. 

Pacient i diagnose mohou být v tabulce obsaženy vícekrát (jednomu pacientovi může být 

přiřazeno vice diagnos; jedna diagnose může být přiřazena vice počtu pacientů). 

  

GROUP_ROLE_LINK

ROLE_ID smallint

GROUP_ID smallint

Column Name Data Type Allow Nulls

GROUP_USER_LINK

GROUP_ID smallint

USER_ID smallint

Column Name Data Type Allow Nulls

PATIENT_DIAGNOSE_LINK

DIAGNOSIS_ID smallint

PATIENT_ID smallint

Column Name Data Type Allow Nulls
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Tabulka č. 25: USER_ROLE_LINK 

 

Tabulka popisuje propojení tabulky USER_DATA s tabulkou ROLE_CODEBOOK. Tato tabulka 

přiřazuje jednotlivým uživatelům jejich role.přiřazení je provedeno pomocí ID uživatele a ID 

role. 

Role může být v tabulce použita vícekrát, ale uživatel pouze jedenkrát (jeden uživatel může mít 

přiřazenu pouze jednu roli; jedna role může být přiřazena vice uživatelům). 

Tabulka č. 26: WORK_MATERIAL_LINK 

 

Tabulka popisuje propojení tabulek WORK_CODEBOOK a ROLE_CODEBOOK. Toto propojení 

přiřazuje jednotlivým úkonům materiál, který je k provedení úkonu potřebné. Propojení je 

provedeno pomocí ID úkonu a ID materiálu. 

Úkon i materiál mohou být v tabulce obsaženy vícekrát (pro jeden úkon může být potřeba více 

druhů materiálu a zároveň jeden materiál může být použit pro více druhů úkonů). 

Tabulka č. 27: ZONE_USER_LINK 

 

Tato tabulka popisuje propojení tabulek ZONE_CODEBOOK a USER_DATA. Propojení je 

provedeno pomocí ID zóny a ID uživatele. Propojení znázorňuje přiřazení pracovní zóny 

zaměstnancům. 

Zóna i uživatel mohou být v tabulce obsaženy vícekrát (jednu zónu může mít na starosti více 

uživatelů; jeden uživatel může mít na starosti více zón). 

USER_ROLE_LINK

ROLE_ID smallint

USER_ID smallint

Column Name Data Type Allow Nulls

WORK_MATERIAL_LINK

WORK_ID smallint

MATERIAL_ID smallint

Column Name Data Type Allow Nulls

ZONE_USER_LINK

ZONE_ID smallint

USER_ID smallint

Column Name Data Type Allow Nulls


