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Anotácia 

V diplomovej práci je zachytená tvorba mapovej webovej aplikácie, definovanej v zadaní , 

využitím  metód softwarového procesu. Hlavná časť práce je rozdelená do niekoľkých častí, 

obsahujúcich teoretickú charakteristiku aj opis praktického použitia jednotlivých činností vedúcich 

k vzniku aplikácie. V tomto projekte sú to analýza požiadaviek, návrh, implementácia a testovanie.  

Analýza požiadaviek aj návrh sú doplnené odpovedajúcimi UML modelmi.  Implementácia je 

opisovaná chronologicky, pri každom programátorskom úkone je špecifikovaná väzba na reálny  

kód (súbory a riadky). V časti testovanie sú okrem opisu priebehu testovania zhrnuté aj výsledky 

jednomesačného nasadenia aplikácie. Súčasťou práce je aj teoretická úvaha, venujúca sa prípadným 

možnostiam modifikácie aplikácie.  Všetky programové kódy sú priložené.  

Kľúčové slová: programovanie,  mapa, webová aplikácia, softwarový proces.  

 

Summary 

 In this thesis is described web-based map application creation based on principles of  

Software development process. Main part of this work is divided into several parts, containing 

theoretical  characteristics  and description of practical usage of each activity leading  into creation  

of the  web application. In this project these are analysis of requirements, design, implementation 

and testing.  Analysis of requirements and design are amplified by the specific UML models.  

Implementation is described chronologically, there are relations to a real code (files and rows) 

added to each programming operation. In testing part the testing process is characterized and one 

month deployment  results  are summarized. One component of thesis also pays attention to 

possibility of application modifying. Whole application code is attached.  

Keywords:  programming, map, web application, software development process. 
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Zoznam použitých skratiek 

AJAX : Asynchronous JavaScript and XML. Technológia AJAX je bližšie popísaná 

v kapitole 2. 

API : Application Programming Interface. Je to súbor štandardizovaných požiadavkov na 

externú aplikáciu volaných v programovom kóde [16].  

c, d, r, w: create, delete, read, write. Klasická definícia práv na činnosti vykonávané na  

digitálnych dátach. Jedná sa o  vytvorenie, mazanie, čítanie a zapisovanie. 

HTML : HyperText Markup Language. Hypertextový značkovací jazyk. Formát, ktorým sa 

najčastejšie prenášajú texty cez internet. 

HTTP : Hypertext Transfer Protocol. Štandardizovaný internetový protokol prenášajúci 

okrem iného HTML text. 

OOP: Object Oriented Programming. Objektovo orientované programovanie je moderný, 

v súčasnosti najpoužívanejší spôsob tvorby aplikácií. 

UI : User Interface. Užívateľské rozhranie. Je to rozhranie umožňujúce interakciu užívateľa 

s programom. 

UML : Unified Modeling Language. Unifikovaný modelovací jazyk je súbor modelovacích 

techník vytvorených na základe metodológií pochádzajúcich z praxe [4].  

URL : Uniform Resource Locator. Jednoznačný odkaz na zdroj dostupný na internete. 

JSON:  JavaScript Object Notation. Kapacitne odľahčený formát pre výmenu dát [12] . 

Slovník pojmov súvisiacich s programovaním 

 V hovorovom  jazyku programátora sa vyskytujú slová označujúce niektoré 

špecifické činnosti alebo entity, ktorých slovenský ekvivalent sa v odbore nepoužíva. Preto 
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pripájam zoznam takýchto použitých výrazov aj s krátkym opisom. Výrazy sa vyskytujú 

hlavne v kapitole Implementácia. 

Backend: zadná časť aplikácie. Jedná sa o systémové a administračné pozadie aplikácie, 

ktoré väčšinou bežný užívateľ nevidí.  

Extend: rozšírenie. Znamená rozšírenie triedy s využitím dedičnosti  o vlastné parametre 

a metódy. Jeho výsledkom je nová trieda. V hovorovom jazyku programátora sa ním môže 

označovať aj samotná rozšírená trieda (napríklad: trieda Pes je extendom triedy Zviera). 

Aj keď by som mohol použiť slovo rozšírenie, v niektorých prípadoch použijem slovo 

extend, pretože sa opiera o reálny programový príkaz extends, resp. extend. Extends je 

kľúčovým slovom jazyka PHP [15]. Extend v JavaSripte je metóda, s ktorou sa môžeme 

stretnúť napríklad vďaka rozšíreniu nazývanom knižnica Base [5]. V projekte použitá 

knižnica ExtJS pracuje na rovnakom princípe.  

Include: načítanie obsahu externého súboru. Je to výraz súvisiaci s často 

používanými PHP funkciami include() a include_once(). V práci sa vyskytujú výrazy ako 

inkludovanie alebo nainkludovanie, popisujúce túto činnosť. 

Layout: rozvrhnutie. Výraz je použitý v súvislosti s UI. Znamená rozvrhnutie 

užívateľských prvkov na obrazovke. 

Rendering: zobrazovanie. Znamená vytváranie obrazu na základe programového kódu. 

Úvod 

Rád by som Vás v úvode privítal pri čítaní teoretickej časti mojej diplomovej práce. 

Ako už názov napovedá, nasledujúce texty sa budú týkať opisu problematiky tvorby 

webovej aplikácie so zameraním na priestorovú zložku. Nezameriam sa však na strojový 

popis programovacích činností, ale budem sa snažiť zahrnúť celý proces tvorby 

komplexne, s použitím bežného „ľudského“ jazyka a UML modelov. Súčasťou teoretickej 

časti nebudú žiadne bloky programového kódu. V prípade záujmu o kód môžete 

nahliadnuť do priložených zdrojových kódov aplikácie.  

Pretože programové aplikácie stále a ešte pravdepodobne dlhú dobu budú tvoriť 

ľudia so svojimi pocitmi, názormi a vkusom, budem na tvorbu aplikácie nahliadať ako na 
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kreatívny proces a nie len ako na výslovne technickú záležitosť. Technický faktor je 

samozrejme dôležitou zložkou umožňujúcou tvorbu programového vybavenia. Bez 

rešpektovania jeho zásad je tvorba softwaru nemožná. Súčasne však ponúka obrovský 

priestor pre ľudskú tvorivosť, ktorej zásady sa od praveku nezmenili a uplatňujú sa aj 

v tomto modernom odvetví. Preto som si zvolil povolanie programátora, a preto som si ako 

tému diplomovej práce zvolil práve tvorbu programovej aplikácie.  

Na záver by som chcel upozorniť, že práca si nekladie za cieľ kompletný a 

vyčerpávajúci opis metód softwarového procesu, problematiky programovania, ani 

použitých technológií. Jedná sa o popis priebehu tvorby jednej konkrétnej programovej 

aplikácie s jej vlastnými špecifikami a rozhodnutiami, ktoré už od určitej úrovne detailu 

nie sú univerzálne a nemusia sa hodiť na podobné projekty.  

1  Cieľ práce 

Cieľom práce je vytvorenie webovej aplikácie určenej na lokalizáciu a sledovanie 

prístupov  na internetové stránky. Udeje sa tak splnením úloh zadania diplomovej práce: 

• Zistenie štatistík prístupov na internetové stránky, riešenie nezávislé na použitom 

webovom serveri 

• Jednoduchá implementácia do internetových stránok užívateľa prostredníctvom 

JavaScriptu 

• Využitie moderných technológií pri tvorbe užívateľského rozhrania Web 2.0 so 

zameraním na technológie AJAX a ExtJS 

• Možnosti integrácie mapového serveru do prostredia Web 2.0 so zameraním na 

UMN MapServer a GoogleMaps 

• Integrácia vybraného mapserveru do vytvoreného prostredia Web 2.0 

• Zobrazenie lokalizácie prístupov v prostredí zvoleného mapserveru 

Mojou ďalšou úlohou bola voľba spôsobu, akým som k splneniu úloh pristupoval. 

Mal som na výber z dvoch možností. Prvá spočívala v tzv. tvorbe aplikácie na kľúč 

spôsobom „sadni a naprogramuj“, druhá v sledovaní unifikovaných zásad softwarového 

procesu. Aj keď som počas vzniku zadania práce približne pred dvoma rokmi (kedy som 

s programovaním začínal) volil prvý spôsob, neskôr pri začatí vážnej práce na aplikácií 
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som sa rozhodol pre spracovanie druhého spôsobu tvorby. Rozhodol som sa teda pre 

softwarový proces. Jeho bližší opis nájdete v kapitole 3. Na základe tohoto rozhodnutia 

som mohol cieľ špecifikovať ako vytvorenie robustnej, objektovo orientovanej a 

modifikovateľnej webovej aplikácie s priestorovou zložkou pre web 2.0 plniacej úlohy 

zadania. 

2  Zhodnotenie súčasného stavu problematiky 

V súčasnosti na výber veľké množstvo webových aplikácií aj spoločností 

a jednotlivcov neustále vytvárajúcich ďalšie. Za úspech pri tvorbe novej webovej aplikácie 

sa môže považovať vytvorenie aplikácie, ktorá funkcionalitou alebo užívateľským 

komfortom predbehne konkurenciu.  V trende vývoja webových aplikácií v súčasnosti 

prevláda snaha o väčšiu interaktivitu a funkčné a grafické vyrovnávanie sa desktopovým 

aplikáciám. Posun v tejto snahe znamenala technológia AJAX, ktorá vďaka možnosti 

spúšťania programových súborov z prostredia JavaScriptu umožnila vývoj webových 

aplikácií s  obsahom reagujúcim na akcie užívateľa.  Práve táto technológia bola jedna 

z tých, ktoré umožnili odstránenie nutnosti znovu načítania stránok vždy po užívateľskej 

akcii, čo bola najviditeľnejšia nevýhoda webových aplikácií. Vo svojej práci využijem túto 

technológiu.  V súčasnosti sa prakticky žiadny väčší webový projekt nezaobíde bez aspoň 

občasného použitia AJAX-u.  

Zdroj [1] popisuje výhody webových aplikácií nasledovne: Webové aplikácie je 

lacné a jednoduché dostať k užívateľom, sú ľahko aktualizovateľné, majú flexibilnejšie 

pžiadavky na užívateľa (fungujú na viacerých druhoch počítačov a operačných systémov) 

a umožňujú ľahšie centralizovať správu dát. 

Webové aplikácie majú stále aj svoje nevýhody. Hlavnou nevýhodou je, že sú 

pomalšie, ako by boli ich prípadné desktopové ekvivalenty (pokiaľ by boli vzhľadom na 

poslanie aplikácie možné). Spôsobuje to jednak nutnosť prenosu takmer všetkých dát cez 

internet ako aj skutočnosť, že všetky grafické prvky HTML webových aplikácií vykresľuje 

vo svojom okne internetový prehliadač.  

V konkrétnom prípade zhodnotenia stavu odvetvia aplikácií pre sledovanie 

prístupov na weby spomeniem veľké aplikácie poskytujúce verejné služby. Klasické 
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aplikácie sa v tomto odvetví vyskytujú pomenej a sú zväčša súkromnou 

záležitosťou poskytovateľov webhostingov a ich klientov. Spomeniem českú službu  

Navrcholu.cz [14] a predovšetkým podľa môjho názoru najvyspelejšiu službu na trhu 

Google Analytics. Služba je zameraná komplexnejšie ako moja navrhovaná aplikácia 

a poskytuje väzby na ďalšie služby Google. Okrem iného poskytuje aj geolokalizáciu 

užívateľov [10].  

Svoje hodnotenie stavu problematiky zakončím zhodnotením stavu procesu tvorby 

aplikácií. Proces tvorby aplikácií (nazývaný softwarový proces) je do určitej úrovne detailu 

unifikovaný.  Softwarový proces je univerzálny, tj. je ho možné použiť na akúkoľvek 

aplikáciu, vrátane mojej webovej aplikácie.  

3  Voľba metód 

Pre popis aplikácie, jej návrh aj programovanie, použijem zásady softwarového 

procesu. Softwarový proces bude použitý v jeho najzákladnejšej forme, známej ako 

Vodopádový (kaskádový) model [3]. Jednotlivé zdroje, na ktoré som počas štúdia narazil, 

sa v počte fáz príliš nestotožňujú. Je to dané predovšetkým rozsahom projektu, pre ktoré sú 

určené a úrovňou detailu unifikácie procesu. Je jasné, že tieto faktory budú u jednotlivca 

programujúceho diplomovú prácu značne odlišné od napríklad projektov nadnárodných 

organizácií. Preto vyberiem jednoduchšiu interpretáciu vodopádového modelu. Model 

pozostáva zo štyroch fáz:  

• Zber a analýza požiadaviek 

• Návrh  

• Implementácia 

• Testovanie 

Rozhodol som sa pomenovať každú z hlavných kapitol práce po jednej fáze 

vodopádového modelu. Vývoj aplikácie budem v súlade so zásadami softwarového 

procesu vizualizovať UML modelmi. Myslím, že tak dosiahnem lepšiu prehľadnosť práce.  

Rovnako verím, že tento spôsob práce mi poskytne v praktickej časti možnosť vytvoriť 

miesto aplikácie na kľúč flexibilnejší software, ktorý nebude problémom v prípade 

komplikácií, alebo zmeny požiadaviek, rýchlo prispôsobiť.  
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3.1 Rozhodnutie medzi UMN Map Serverom a Google Maps API 

Podľa zadania práce mám na výber z dvoch mapových technológií, určených pre web. 

Rozhodol som sa pracovať s Google Maps API. Dôvody sú nasledujúce: 

• Aplikácia pobeží na hostingovom serveri, kde nemám (ani nemôžem získať) práva 

na inštaláciu programov. UMN Map Server vyžaduje podľa [7] inštaláciu na strane 

serveru, Google Maps API nie 

• S Google Maps API mám už predchádzajúce praktické skúsenosti, s UMN Map 

Server-om som dosiaľ nepracoval 

• Google Maps API pracuje priamo s JavaScriptom, čo mi dovolí ľahšie začlenenie 

do UI. Navyše môžem použiť už existujúce komponenty. Viac v kapitole 5.3.6.   

4  Zber a analýza požiadaviek 

V tejto kapitole sa budem venovať prvej fáze softwarového procesu, zberu a 

analýze požiadaviek.  Kapitola sa bude zaoberať slovnou formuláciou funkčných 

a nefunkčných požiadaviek, modelovaním prípadov užitia, popisom väzieb medzi prípadmi 

užitia a funkčnými požiadavkami  a modelovaním užívateľského rozhrania. Východzie 

požiadavky pre analýzu v mojom prípade plynú z pohovorov s vedúcim práce, ktorý ako 

jediný bude v tomto procese zastávať rolu zákazníka. Výsledkom pohovorov bolo veľmi 

špecifické a písomne zakotvené zadanie, vďaka čomu mi odpadá množstvo problémov. 

Táto povinná súčasť riešenia diplomovej práce mi prakticky úplne zabezpečila zber 

požiadaviek. Mohol som teda rovno prejsť k ich analýze. Analýza požiadaviek je podľa [6] 

„proces upresňovania požiadaviek na systém, aby im všetci účastníci rozumeli, hľadanie 

chýb, medzier alebo ďalších nedostatkov“. Nebudem teda považovať za výstup analýzy 

zadanie práce, pretože to je zostavené skôr formálne, nie je príliš vhodné ako podklad pre 

softwarový návrh. Na základe zadania práce a môjho pohľadu na budúcu tvorbu aplikácie 

vytvorím a zdokumentujem požiadavky, ktoré budú použité pre neskoršie fázy tvorby 

softwaru. Budú zohľadňovať špecifiká tvorby ale zároveň budú presne vychádzať zo 

zadania. 
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4.1  Požiadavky 

Požiadavky sformulujem spôsobom, aby vedeli dať čo možno najkompletnejšiu 

odpoveď na otázku: Čo má systém robiť a aké je jeho poslanie (vízia)? Požiadavky 

rozdelím klasickým spôsobom na funkčné a nefunkčné. Funkčné ďalej rozoberiem vo fáze 

návrhu, nefunkčné budem brať do úvahy až v implementačnej časti procesu. Požiadavky 

budú zoradené podľa troch stupňov priority: vysoká, stredná a nízka. 

4.1.1  Funkčné požiadavky 

1.  Autentifikácia užívateľov 

Základné ošetrenie prístupových práv na prácu s aplikáciou. Toto zahrňuje  

prihlásenie s užívateľským menom a heslom. Požiadavka je nevyhnutné splniť, pretože 

dáta a analýzy prístupov na weby sú dôverné informácie. Priorita požiadavky je vysoká.  

2.  Zber dát 

Zber dát bude automatický proces, ktorého úlohou bude na základe vonkajšieho 

podnetu - návšteva stránky užívateľom zbierať a ukladať dáta do databázy. Táto 

požiadavka je výnimočná tým, že nebude vyvolaná užívateľom, ale ako jediná automaticky 

vplyvom akcií návštevníka webu. Priorita požiadavky je vysoká.  

3.  Zobrazovanie dát na mape 

Systém musí  zvládať zobrazovanie geograficky lokalizovaných dát na mape. Toto 

poskytne možnosť zobraziť dáta návštev webu aj s ich obsahovými informáciami. 

Požiadavka tvorí priestorovú zložku aplikácie, čo je jej hlavné poslanie. Priorita 

požiadavky je vysoká.  

4.  Výber obdobia 

Systém musí  poskytnúť užívateľovi možnosť vybrať obdobie, pre ktoré sa majú 

analýzy a mapa vytvoriť. Toto je klasická funkcionalita každej aplikácie na sledovanie 

prístupov na weby. V prípade, že užívateľ obdobie nevyberie, zobrazia sa analýzy všetkých 

dostupných dát. Priorita požiadavky je stredná. 
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5.  Vyhotovovanie a zobrazovanie štatistických analýz 

Systém musí poskytnúť užívateľovi výstupy analýz nelokalizovaných dát formou 

prehľadných tabuliek. Nazvem ich Nelokalizované analýzy. Priorita požiadavky je 

stredná. 

Nelokalizované analýzy budú nasledujúce (pre ich zostavenie boli použité podklady z 

programu opísaného v zdroji [2]): 

• Základná štatistika (počet prístupov, návštev a unikátnych IP adries). 

• Hodinová návštevnosť 

• Denná návštevnosť 

• Použité prehliadače 

• Operačné systémy návštevníkov 

• Hĺbka farieb monitorov návštevníkov 

• Domény (domény prvej úrovne krajiny pôvodu užívateľa) 

• Volania (priame volania verzus prekliky z odkazov) 

• Vyhľadávače (počet prístupov z vyhľadávačov) 

6. Vytváranie grafov ako doplnkov k analýzam 

Ako vizuálny doplnok k nelokalizovaným analýzam bude systém poskytovať pre 

lepšiu prehľadnosť grafy. Priorita požiadavky je nízka. 

4.1.2  Nefunkčné požiadavky 

1. Funkčnosť v prehliadačoch Internet Explorer a Mozilla Firefox 

Systém musí spoľahlivo fungovať v prehliadačoch Internet Explorer a Mozilla 

Firefox. Pre tieto prehliadače bude primárne stavaný a na každom z nich bude testovaný. 

Predpokladá sa, že v oboch prehliadačoch bude aplikácia vizuálne a funkčne totožná. 

Priorita požiadavky je vysoká. 
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2. Použitie nasledujúcich technológií 

Použitie technológií obyčajne nepatrí medzi požiadavky, ale ja som ich musel zahrnúť 

pretože sú súčasťou zadania. Niektoré technológie zo zadania priamo vyplývajú, niektoré 

sú dané prostredím serveru, na ktorom bude aplikácia bežať. Pre tvorbu aplikácie sa 

použijú nasledujúce technológie:  

• HTTP server Apache a operačný systém UNIX 

• Databáza MySQL 

• PHP 

• JavaScript a technológia AJAX 

• Google Maps API 

Priorita požiadavky je stredná. 

4.2  Prípady použitia, užívatelia a väzby prípadov použitia na funkčné 

požiadavky 

 

Obr. 1. Prípady použitia. 

Z diagramu prípadov použitia vyplýva, že so systémom  prídu do kontaktu dva typy 

užívateľov. Prvým typom je užívateľ aplikácie, prezerajúci výsledky jednotlivých analýz. 

Druhým je návštevník webu, ktorého účasť spočíva v návšteve sledovanej stránky. 
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Priority jednotlivých prípadov užitia môžem odvodiť z priorít na ne naviazaných 

požiadaviek. Väzby prípadov použitia na funkčné požiadavky systému sú nasledovné: 

• Prípad použitia: Prihlásenie do systému sa ošetrí  pri plnení požiadavky číslo  1.:  

Autentifikácia užívateľov. 

• Prípad použitia: Automatické zaznamenanie prístupu sa ošetrí pri plnení 

požiadavky číslo  2.:  Zber dát. 

• Prípad použitia: Interaktívne prezeranie mapy sa ošetrí pri plnení požiadavky 

číslo  3.:  Zobrazovanie dát na mape. 

• Prípad použitia: Nastavenie obdobia sa ošetrí  pri plnení požiadavky číslo  4.:  

Výber obdobia. 

• Prípady použitia: Výber analýz a Zobrazovanie analýz sa ošetrí  pri plnení 

požiadavky číslo  5.:  Vyhotovovanie a zobrazovanie štatistických analýz. 

• Prípad použitia: Prezeranie grafov sa ošetrí pri plnení požiadavky číslo  6.:  

Vytváranie grafov ako doplnkov k analýzam. 

4.3  Model užívateľského rozhrania 

Modelom užívateľského rozhrania si ujasním budúcu realizáciu prípadov použitia. 

Model neslúži ako ilustrácia grafického vzhľadu budúcej aplikácie. Je to len užitočná 

vizuálna pomôcka pre práce vo fáze návrhu a implementácie. Jeho logická štruktúra však 

musí v neskorších fázach práce zostať zachovaná. 
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Obr. 2. Model užívateľského rozhrania. 

Užívateľské rozhranie bude okrem klasického prihlasovacieho formulára s menom 

a heslom, ktorý nie je potrebné modelovať, obsahovať jednu hlavnú obrazovku. Pomocou 

tejto obrazovky budú realizované  všetky prípady použitia, okrem prípadu Prihlásenie do 

systému. Oddelene je modelované okno, ktoré sa otvorí po kliknutí užívateľa na bod 

na mape. 

5  Návrh aplikácie 

Po ujasnení požiadaviek na systém a ich modelových znázorneniach môžem prejsť 

do druhej fázy softwarového procesu nazvanej návrh. V tejto časti sa na základe analýzy 

pokúsim navrhnúť budúcu podobu aplikácie už s určitou väzbou na budúci programový 

kód aplikácie. Kapitola postupne prejde problematikou zostavovania návrhu od jeho 

začiatku. V ňom postupne slovne načrtnem štruktúru systému cez na jej základe postavenú 

voľbu softwarových komponentov až k UML modelu návrhových tried. Model návrhových 

tried a ich popis budú hlavným výstupom kapitoly a zároveň východzím bodom pre 

implementačné práce. Návrh bude doplnený odporučeniami pre implementáciu 

označenými ako návrh implementácie. 
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5.1  Návrh štruktúry systému 

Návrh budem realizovať postupom od všeobecného ku konkrétnemu. Toto je 

v súčasnosti najpoužívanejší spôsob návrhu aplikácií a jeho výhodou je, že na jeho konci je 

robustná a modifikovateľná aplikácia. Taktiež tento spôsob návrhu výrazne ušetrí čas, 

ktorý by bol inak nutný na prípadné prerábanie zdrojových kódov počas vývoja,  čo je 

vlastné takmer všetkým aplikáciám vyvíjaným na kľúč. Počas návrhu štruktúry systému sa 

budem snažiť nájsť vhodné softwarové komponenty. Ich nesprávne využívanie však 

môže viesť k spomaleniu systému, chybám a neprehľadnosti zdrojových kódov, preto sa 

budem snažiť do potrebnej miery spoznať štruktúru a vlastnosti každého komponentu. 

Taktiež budem kriticky vyhodnocovať, či je použitie každého komponentu skutočne 

nevyhnutné a či ho nie je možné nahradiť jednoduchším vlastným kódom. Táto činnosť ma 

ochráni pred nutkaním zbytočného použitia komponentu len z estetických dôvodov, 

ktorému môže vývojár počas tvorby aplikácie ľahko podľahnúť. Návrh štruktúry som sa 

rozhodol, z dôvodu vytvorenia lepšie generalizovaného objektového modelu, rozdeliť do 

dvoch častí: Návrh základnej štruktúry systému a Návrh špecifickej štruktúry systému. 

5.1.1  Návrh základnej štruktúry systému 

Systém návrhu od všeobecného ku konkrétnemu mi hovorí, aby som najprv navrhol 

úplne obecnú aplikáciu. V tomto kroku navrhnem abstraktnú webovú aplikáciu hľadaním 

odpovede na otázku: Aké majú byť vlastnosti každej dobrej webovej aplikácie?  

Systém práv 

Systém práv je najzákladnejšia zložka každého systému. Bez neho by nebolo 

možné prihlasovanie užívateľov. Systém práv definuje,  ktoré dáta môže konkrétny 

užívateľ vidieť, meniť alebo mazať. Zahŕňa autentifikáciu užívateľov. 

Zobrazovanie dát 

Zobrazovanie dát úzko súvisí s problematikou UI a všeobecne pozostáva z dvoch 

hlavných zložiek - zoznam (nazývaný aj tabuľka, list, listview, a pod.) a detail (detail 

môže súčasne plniť aj funkciu editačného formulára, viac v odstavci Poznámka k 

architektúre zobrazovania a editácie dát). Zoznam má vo svojej najobecnejšej forme 

vzhľad tabuľky zoskupujúcej príbuzné záznamy Väčšinou má väzbu priamo na databázovú 
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tabuľku – tvorí jej výpis. Častá vlastnosť zoznamu je zobrazovanie len vybraných položiek 

(stĺpcov) každého záznamu pre lepšiu prehľadnosť. Medzi základné funkcie zoznamu patrí 

vyhľadávanie, filtrovanie a stránkovanie.  Detail je detailný náhľad na konkrétny záznam 

vybraný zo zoznamu. Detail  väčšinou obsahuje všetky položky záznamu. Mal by 

umožňovať editáciu dát. 

Editácia dát 

Editácia zahŕňa činnosti vytvárania nových záznamov, zmenu už existujúcich 

záznamov a mazanie záznamov. Na editáciu dát sa používa prvok formulár ( form). Tieto 

činnosti sú zásadné pre správny beh každej aplikácie. Preto je nutné venovať im veľkú 

pozornosť hlavne v implementačnej časti softwarového procesu. Editácia dát je prepojená 

so systémom práv. 

Po tejto úvahe môžem vybrať prvú komponentu: Backend PHP aplikáciu (viac 

v kapitole 5.3.1). 

Poznámka k architektúre zobrazovania a editácie dát 

K architektúre zobrazovania dát obecnej aplikácie poznám dva prístupy. Prvý 

spočíva v organizácií obrazoviek zoznam – formulár. Práca v tejto organizácií spočíva 

vo zvolení konkrétneho záznamu zo zoznamu, na čo sa objaví editačný formulár 

dovoľujúci užívateľovi po skončení editácie prácu uložiť. Funkciu detailu v tomto prípade 

plní formulár . Do úvahy prichádza ešte jeden spôsob pridávajúci samostatnú obrazovku 

pre detail (nazývanú aj pohľad, view, detailview  a pod.). Obrazovka slúži ako medzikrok 

výberu záznamu zo zoznamu a jeho editácie vo formulári. Organizácia obrazoviek je teda 

zoznam – detail – formulár. Detail má rovnakú formu ako formulár, položky však nie sú 

editovateľné. Je užitočný predovšetkým pri práci s relačne pripojenými dátami (relácie 

1:M alebo N:M) v tzv. podzoznamoch (subtab). Podzoznam je graficky zjednodušený 

zoznam pripojených záznamov inej databázovej tabuľky. Býva umiestnený najčastejšie 

pod needitovateľnými položkami zvoleného záznamu. Takto je umožnené užívateľovi pre 

lepší komfort editovať s vybraným záznamom súvisiace dáta priamo z obrazovky záznamu 

a zároveň oddeľuje editáciu samotného záznamu, kde by inak dochádzalo ku konfliktom. 

Nevýhodou je, že núti užívateľa pri práci k jednému kroku navyše. 
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5.1.2  Návrh špecifickej štruktúry systému 

Po definovaní základnej štruktúry do vznikajúceho návrhu zakomponujem 

funkcionalitu špecifickú pre mnou vyvíjanú aplikáciu. Urobím tak úvahou, ktoré 

požiadavky na systém priamo vychádzajú z troch v minulej kapitole definovaných 

položiek základnej štruktúry, ktoré bude možné realizovať ich rozšírením a ktoré z nich 

nevychádzajú. Týmto krokom konkretizujem návrh základnej štruktúry, čo odpovedá 

metodike návrhu od všeobecného ku konkrétnemu. Keďže tak urobím s využitím 

požiadaviek z analýzy, mám istotu, že návrh bude v tejto fáze úplne reprezentovať žiadanú 

aplikáciu v žiadanej úrovni detailu. 

Požiadavka autentifikácia užívateľov odpovedá položke základnej štruktúry 

systém práv. Je to jeho najjednoduchšia elementárna funkcia: Uložený zoznam užívateľov 

a ich prihlasovacích údajov a prihlasovací formulár vždy na začiatku práce s aplikáciou. 

Požiadavka zber dát neodpovedá žiadnej položke základnej štruktúry obecnej 

webovej aplikácie. Je charakteristický skôr pre GIS aplikáciu. Z toho priamo vyplýva 

nutnosť oddelenia zberu dát od ostatných častí aplikácie. Zber dát bude možné 

modifikovať bez nutnosti zásahu do ostatných častí aplikácie. Bude čo najviac sebestačný. 

Bude riešený komponentom, programom na analyzovanie návštevnosti webov (kapitola 

5.3.2).  

Požiadavka zobrazovanie dát na mape je rozšírením položky základnej štruktúry 

zobrazovanie dát. Preto som došiel k záveru, že jeho návrh musí  vychádzať zo štruktúry 

základného zobrazovania dát vo zvolenej komponente Backend PHP aplikácia. Je jasné, že 

jeho grafická a funkčná zložitosť bude vyžadovať modifikáciu a pridanie nového obsahu 

do aplikácie. Aby bolo možné realizovať  jeho pokročilé grafické prvky, bude nutné 

zahrnúť do systému nové užívateľské rozhranie. UI nebudem programovať sám, použijem 

komponenty knižnicu ExtJS (kapitola 5.3.5) a Google Maps API (kapitola 5.3.4). Pre ich 

prepojenie poslúži ďalší komponent Trieda GmapPanel (kapitola 5.3.6). Aby bolo možné 

realizovať jeho špecifickú funkciu je najvhodnejšie (vzhľadom na jeho logickú súvislosť  s 

položkou základnej štruktúry) vytvoriť modul Backend PHP aplikácie. Modul nazvem 

Prístupová mapa. 
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Požiadavka výber obdobia je rozšírená súčasť položky základnej štruktúry 

zobrazovanie dát (dal by sa chápať ako filter výberu, ktorý je bežnou časťou tejto 

funkcionality v každej aplikácii ako už bolo spomenuté). Zároveň striktne súvisí 

s problematikou vytvárania štatistických analýz a ich zobrazovaním na mape. Preto bude 

zahrnutý do modulu Prístupová mapa.  

Vyhotovovanie a zobrazovanie štatistických analýz je rozšírenie položky 

základnej štruktúry zobrazovanie dát. Do úvahy prichádzajú dve možnosti riešenia. Môže 

sa riešiť ako samostatný modul alebo je možné ho zahrnúť do už existujúceho modulu 

Prístupová mapa. Rozhodol som sa pre druhú možnosť pretože, s ním súvisiace riešenie 

požiadavky výber obdobia som už zahrnul do modulu prístupová mapa. Navyše 

v implementačnej fáze  bude programovanie jednoduchšie, pokiaľ to bude aj fyzicky 

umiestnené v tej istej štruktúre.  

Pre Vytváranie grafov ako doplnkov k analýzam platí to isté ako pre 

Vyhotovovanie a zobrazovanie štatistických analýz. Bude to nesamostatný doplnok 

modulu Prístupová mapa. 

5.1.3  Zhrnutie 

V tejto fáze návrhu mám vybraté komponenty a navrhnutú štruktúru systému. Bude 

pozostávať s troch aplikačných vrstiev: zber dát, backend a užívateľské rozhranie. 

Backend bude postavený na Backend PHP aplikácií s jedným modulom Prístupová 

mapa. Užívateľské rozhranie bude založené na knižnici ExtJS s väzbou na Google Maps 

API realizovanou cez komponentu Trieda GmapPanel. Zber dát bude oddelený od 

ostatných častí aplikácie a bude tvorený komponentom Štatistika v PHP. 

5.2  Modularita 

Modularita je vlastnosť systému umožňujúca vytváranie modifikácií a pridávanie 

nového obsahu do existujúcej aplikácie. Nový obsah vytvorený v štruktúre, v ktorej je 

systém schopný ho začleniť, sa nazýva modul. Základná modularita v sebe musí  zahŕňať 

presne definovanú štruktúru modulu a možnosť prístup do obsahu modulu cez položky 

menu. Najideálnejší prípad modulárneho systému je objektovo orientovaný systém, ktorý 

naviac umožňuje extendom svojej základnej triedy definovať triedu modulu. V module sa 
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prepisujú len metódy, ktorých činnosť má byť pre modul špecifická.  Táto organizácia 

ušetrí vývojárovi množstvo práce, ale vyžaduje od základu objektovo orientované jadro. 

Možnosť pridávania nového obsahu je rozhodujúca vlastnosť zabezpečujúca 

životaschopnosť aplikácie (každú dobrú aplikáciu pravdepodobne klient bude chcieť 

rozširovať). Nezanedbateľnou výhodou je možnosť úpravy alebo opravy existujúceho 

modulu bez rizika zásahu do jadra systému. Každá webová aplikácia by podľa mňa mala 

mať aspoň základnú podporu modulov. 

5.3  Softwarové komponenty 

V tejto časti návrhu bližšie popíšem zvolené softwarové komponenty. Pre každú 

komponentu uvediem stručný popis poslania, štruktúry a autora spolu s informáciou o jej 

dostupnosti. V prípade, že budú nutné úpravy, ich návrh zhrniem v podkapitole. 

Podkapitoly Nutné úpravy komponentov spadajú do návrhu implementácie. Nemusia 

opisovať implementačné činnosti presne.  

5.3.1  Backend PHP aplikácia 

Je zatiaľ nepomenovaná metadátami riadená webová aplikácia. Pre potreby tejto 

práce ju nazvem Backend PHP aplikácia. Aplikácia vo svojej základnej forme nemá 

dátový obsah. Skladá sa z niekoľkých funkcií umožňujúcich prácu s databázovými dátami. 

Obsah je možné vystavať na metadátach v danej, pre aplikáciu zrozumiteľnej forme. 

Poskytuje klasický model ošetrenia práv c, d, r, w na obsah stĺpcov databázových tabuliek, 

rozhranie pre prácu s relačnými dátami a jednoduché HTML užívateľské rozhranie. 

Backend PHP aplikácia je vhodná ako hlavný komponent (jadro) aplikácie sledovania 

prístupov na weby. 

Autorom aplikácie som ja, vytvoril som ju počas práce na predchádzajúcich 

projektoch. Vývoj nie je ukončený a aplikácia zatiaľ nie je dostupná na stiahnutie.  

Popis štruktúry 

Obsahové dáta aplikácie sa ukladajú do databázových tabuliek, ktoré je nutné 

registrovať do tzv. metadátových tabuliek. Registrácia spočíva vo vytvorení záznamov 

opisujúcich jednotlivé aspekty dát. Metadátové tabuľky sú bližšie opísané v UML modeli 

v obrázku 3. 
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Výstupy obsahových dát sú postavené na metadátach, ktoré pripraví  funkcia 

dataview_definition(). Metadáta sa použijú na vytvorenie dynamického SQL dotazu na 

obsahové dáta. 

Výsledok dynamického SQL dotazu sa následne spracováva do HTML výstupu pomocou 

funkcie create_html_table() a niekoľkými inými skriptami na to určenými.  Backend PHP 

aplikácia poskytuje dva základné rozhrania pre prácu s dátami: zoznam a formulár. Jedná 

sa o prvú možnú variantu architektúry zobrazovania a editácie dát z kapitoly 5.1.1. 

Systém poskytuje základnú podporu modulov. Keďže aplikácia nie je objektová (jej 

jadro tvoria funkcie), nie je v súčasnom štádiu vývoja možné definovať moduly 

extendovaním základnej triedy.  

 

Obr. 3. Metadátová štruktúra Backend PHP aplikácie. 

 

Nutné úpravy komponentu 
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Backend PHP aplikáciu je nutné rozšíriť o podporu výstupov vo formáte JSON. 

Najvhodnejšie je vytvorenie funkcie pre JSON výstup, ktorá bude mať rovnaké vstupy a 

štruktúru ako funkcia pre výstup v HTML. Líšiť sa bude len syntax výstupu. Aby sa 

kódovanie JSON-u nemuselo programovať ručne, použije sa komponent Zend 

Framework (kapitola 5.3.7). 

5.3.2  Štatistika v PHP 

Obsah kapitoly bol vo fáze implementácie dodatočne prepracovaný. Spôsobila to 

nepresnosť pôvodného systému určovania polohy odhalená počas počiatočného testovania. 

Bola doplnená podkapitola Nutné úpravy komponentu a prepísané niektoré texty. 

Program pôvodne nazývaný Statistika přístupů v PHP budem pre potreby práce 

označovať skráteným názvom Štatistika v PHP. Poskytuje skript, ktorý po zavolaní 

počítadla z webovej stránky zistí údaje o užívateľovi a uloží ich do databázy. Jeho 

súčasťou je určitá databázová štruktúra. Keďže táto štatistika je už relatívne zastaraná, 

bude nutné doplnenie niektorých dát a menšie úpravy. 

Autorom štatistiky je Michal Kebrt [2]. Štatistika v PHP bola v dobe, kedy som ju 

získal voľne stiahnuteľná ako súčasť internetového tutoriálu pre programátorov PHP. 

V súčasnej dobe už pravdepodobne jej distribúcia nie je k dispozícií.  

Popis štruktúry.  

Zaoberať sa budem len databázovou štruktúrou. Štatistika v PHP poskytuje síce aj 

jednoduché UI, ale to nebude začlenené do projektu. Pre popis databázovej štruktúry 

najlepšie poslúži UML model na obrázku 4.  

Nutné úpravy komponentu 

Štatistika v PHP vo svojej pôvodnej verzií podporovala geolokalizáciu 

návštevníkov na základe podpisu poskytovateľa internetového pripojenia v HTTP 

hlavičke. Tento spôsob bol testovaný, ale neosvedčil sa, pretože od doby vzniku (aj keď 

pomerne nedávnej) sa väčšina hlavičiek poskytovateľov zmenila, alebo regionálni 

poskytovatelia zanikli a nahradili ich iní. Jediný prípad kedy bol tento systém schopný 

rozpoznať podpis a vypočítať lokalizáciu bol v prípade veľkých poskytovateľov, čo vždy 
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ukázalo na hlavné mesto ČR, nehľadiac na to, v ktorej časti republiky sa návštevník 

s takýmto pripojením skutočne nachádzal. Nevýhodou tohto spôsobu určovania polohy bol 

aj fakt, že určoval polohu len na území ČR. Preto som sa rozhodol nahradiť ho 

komponentom, geolokalizačnou databázou GeoLiteCity, popísanou v nasledujúcej 

kapitole. Pripájam aj modifikovaný model databázovej štruktúry so začlenenou 

geolokalizačnou databázou. 

 

Obr 4. Databázová štruktúra Štatistiky v PHP doplnená o modifikáciu. Pôvodný spôsob 

geolokácie je z modelu odstránený. 

5.3.3  GeoLiteCity databáza 

Kapitola bola napísaná dodatočne ako súčasť zmeny návrhu vo fáze implementácie 

popísanej v predchádzajúcej kapitole. Komponent budem ďalej nazývať GeoLiteCity. 

GeoLiteCity slúži na určovanie polohy na úrovni miest na základe IP adresy užívateľa. Jej 

obsah tvoria dáta usporiadané v dvoch databázových tabuľkách. V mojom projekte ich 

nazvem ipblocks a locations. Tabuľka ipblocks obsahuje bloky IP adries s pripojeným 

identifikátorom mesta. Obsah tabuľky locations tvoria bližšie informácie o mestách, medzi 

ktoré patrí aj informácia o polohe na mape. Spôsob jej pripojenia do existujúcej 

databázovej štruktúry popisuje obrázok 4. 
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Autorom  je spoločnosť MaxMind [13]. Databáza je z uvádzaného internetového 

zdroja voľne stiahnuteľná.  

5.3.4  Google Maps API 

Google Maps API je JavaScriptové rozhranie, poskytujúce prostredie pre prácu 

s Google mapou do internetových stránok. Ovláda sa volaním funkcií rozhrania.  

  Autorom je spoločnosť Google [11]. Po registrácií a vygenerovaní vlastného kľúča 

(Google Maps API key) je API voľne dostupné. Nie je potrebné žiadne sťahovanie. 

Inštalácia API spočíva v načítaní externého JavaScriptového súboru priamo zo stránok 

Google do HTML súboru projektu. Postup je popísaný v odkazoch uvádzaného 

internetového zdroja.  

5.3.5  Knižnica  ExtJS 

Knižnica ExtJS je na JavaScripte založené prostredie, poskytujúce pokročilé 

grafické a funkčné prvky do webových stránok. Je plne objektovo orientované. Obsahuje 

obrovské množstvo tried a jeho obsah je vyvíjaný už niekoľko rokov. Okolo ExtJS sa 

vytvorila komunita poskytujúca stály prísun nových rozšírení. Výhodou prostredia je jeho 

veľmi dobrá dokumentácia, kompletne popisujúca všetky triedy. K dokumentácií sa 

pridáva informačná hodnota fóra s približne 60 000 témami riešiacimi problémy a otázky 

práce v prostredí. Nevýhodou je vysoká náročnosť na výkon počítača a prenos dát 

spôsobujúca určité spomalenie aplikácie. Miera spomalenia závisí na spôsobe použitia 

knižnice programátorom. Pohybuje sa od prakticky nepostrehnuteľného až po neúnosné. 

Pokiaľ sa knižnica použije správne, obmedzia sa inštalácie pluginov len na nevyhnutné 

prípady a nevolá sa príliš veľa AJAX volaní. V rovnakom čase je spomalenie prijateľné.  

Autorom je spoločnosť Ext JS, LLC [8]. ExtJS je na stránkach uvádzaného zdroja 

voľne stiahnuteľný. Voľne použiteľný je v prípade, že sa nejedná o komerčnú aplikáciu. 

V prípade komerčného využitia je nutné zakúpiť licenciu. 

5.3.6  Trieda GMapPanel pre ExtJS 

 Plugin do knižnice ExtJS majúci formu JavaScriptovej triedy. Umožňuje načítanie Google 

mapy z rozhrania Google Maps API do prostredia ExtJS a základné funkcie pre prácu 

s mapou prispôsobené forme ExtJS.  
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Autorom pluginu je Shea Frederick [9]. V čase návrhu projektu bol plugin voľne 

stiahnuteľný z odkazov na fóre ExtJS poskytnutých autorom. V súčasnosti v téme fóra už 

nie je k dispozícií. Podľa informácií o licencií je voľne použiteľný.  

Nutné úpravy komponentu 

Komponent bude nutné doplniť o možnosti načítania a odosielania geografických dát cez 

AJAX vo formáte JSON. Takto sa zabezpečí, aby mapa dokázala zobraziť dáta uložené 

v databáze.  Úprava sa môže uskutočniť buď vytvorením novej triedy na základe 

dedičnosti, alebo modifikáciou triedy samotnej. 

5.3.7  Zend Framework 

Zend Framework je kompletné prostredie pre tvorbu pokročilých PHP aplikácií. Vo 

svojom projekte použijem len triedy  určené pre kódovanie a dekódovanie formátu JSON. 

Metódy tried sa budú volať v prípade, že distribúcia PHP bežiaca na serveri nepodporuje 

interné funkcie pre prácu s formátom. Toto je aj prípad serveru, na ktorom aplikácia 

v súčasnosti beží.  

Autorom frameworku je spoločnosť  Zend Technologies Ltd [17]. Z uvádzaného 

zdroja je voľne stiahnuteľný a použiteľný za podmienok uvádzaných v licencii. 

5.4  Diagram tried 

Na základe doterajšieho návrhu štruktúry aplikácie a výberu použitých komponentov 

môžem zostaviť diagram tried. Model vytvorím pre lepšiu názornosť v dvoch úrovniach 

detailu. Prvý variant znázorňuje základnú konštrukciu aplikácie popisovanú v  kapitole 

5.1.3. Druhý variant štruktúru rozvádza, aplikačné vrstvy zostávajú zachované.  

 

Obr 5. Model návrhových tried – prvá úroveň detailu. 
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Obr  6.  Model návrhových tried – druhá úroveň detailu. 

5.4.1  Popis návrhových tried 

Súčasťou nasledujúceho popisu sú opäť pokyny súvisiace s návrhom 

implementácie. Pri implementácií ich netreba brať záväzne v prípade, že sa objaví 

vhodnejší spôsob implementácie. 

 

 

 

Názov triedy Popis triedy (návrhová 

trieda znázorňuje...) 

Návrh implementácie alebo komentár 

Website externý systém tvorený 

sledovanou webovou 

stránkou 

 

GoogleMaps_API externý systém tvorený 

Google maps API rozhraním 

(kapitola 5.3.4) 
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DataReceiver zber dát Trieda bude tvorená komponentom Štatistika 

v PHP. 

Backend backend (jadro) aplikácie Trieda bude tvorená komponentom Backend 

PHP aplikácia (kapitola 5.3.1). 

DataViewDefinition definícia dát backendu Trieda bude tvorená existujúcou funkciou 

dataview_definition() Backend PHP 

aplikácie (kapitola 5.3.1,  odstavec Popis 

štruktúry). 

HTML skripty tvoriace HTML 

výstupy backendu 

Trieda bude tvorená existujúcou funkciou 

create_html_table() a niekoľkými ďalšími 

skriptami Backend PHP aplikácie (kapitola 

5.3.1,  odstavec Popis štruktúry). 

Zend komponent Zend 

Framework (kapitola 5.3.7), 

respektíve jeho triedy pre 

prácu s formátom JSON 

 

JSON skripty tvoriace JSON 

výstupy backendu 

Trieda bude tvorená novým generátorom  

JSON výstupov (kapitola 5.3.1,  odstavec 

Nutné úpravy komponentu). Bude mať 

formu funkcie. 

List zoznam backendu Trieda bude tvorená existujúcim skriptom 

Backend PHP aplikácie. 

Form formulár backendu Trieda bude tvorená existujúcim skriptom 

Backend PHP aplikácie. Bude poskytovať 

HTML formulár v backende. 

Ext UI Trieda bude tvorená knižnicou ExtJS. 

Window obecný prvok okno UI Trieda bude tvorená rovnako nazývanou 

existujúcou triedou knižnice ExtJS. 

GridPanel obecný prvok zoznam UI Trieda bude tvorená rovnako nazývanou 

existujúcou triedou knižnice ExtJS. 

Panel obecný prvok panel UI Panel je v ExtJS jeden zo základných 
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grafických prvkov. Do panelu je možné 

vkladať akýkoľvek vizuálny obsah 

a samotný panel je možné vkladať do 

ďalších prvkov, ako napríklad okno. Trieda  

bude tvorená rovnako nazývanou existujúcou 

triedou knižnice ExtJS. 

Timer výber obdobia Bude tvorená novou JavaScriptovou triedou 

Timer. 

StatsTable zoznam umožňujúci 

prezeranie štatistických 

analýz 

Trieda bude tvorená novou JavaScriptovou 

triedou StatsTable. 

TableForm obecný zoznam 

s formulárovým oknom 

Trieda bude komunikovať s Backend PHP 

aplikáciou cez JSON. Bude tvorená novou 

JavaScriptovou triedou TableForm. 

GMapPanel prostredie pre prácu s mapou 

v ExtJS 

Trieda bude tvorená pluginom GmapPanel 

(kapitola 5.3.6). 

Access_map špeciálny prípad mapy 

zobrazujúci prístupy na 

internetovú stránku 

Trieda bude tvorená novou JavaScriptovou 

triedou AccessMap. 

Tabuľka 1. Popis návrhových tried. 

6  Implementácia 

Pre lepšie znázornenie implementačného procesu sa pokúsim jednotlivé činnosti 

uvádzať chronologicky. Hlavne v prípade objektovo orientovaného JavaScriptu je totiž 

výsledkom implementácie veľké množstvo navzájom poprepájaných tried. Na viac je 

JavaScript pomerne komplikovaný jazyk a aj najzákladnejšie programové činnosti v ňom 

vyžadujú napísanie veľkého množstva  kódu a priebežné testovanie. Preto v implementácií 

budem popisovať len zásadné kroky. Programové údaje budem uvádzať s doplnkovými 

informáciami. V prípade odkazov na súbory budem udávať relatívnu cestu od koreňového 

adresára aplikácie (v prípade, že za názvom súboru cesta nie je, jedná sa o súbor 

v koreňovom adresári). V prípade odkazov na bloky kódu (funkcie, metódy alebo 
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premenné) budem uvádzať riadok, na ktorom sa dajú nájsť. Nebudem sa venovať opisu 

funkcionality príkazov programovacích jazykov a technológií. Pre pochopenie kapitoly 

musí byť čitateľ oboznámený s programovacími jazykmi PHP a JavaScript a princípmi 

OOP. 

6.1 Adresárová štruktúra aplikácie 

Pre lepší prehľad o fyzickej štruktúre aplikácie popíšem jej adresárovú štruktúru. 

Pri jej tvorbe som bral ohľad na štruktúru komponent a ľahšiu dostupnosť na seba 

odkazujúcich skriptov.  

 

Obr. 7. Adresárová štruktúra aplikácie.  

Červenou farbou je na obrázku 7 vyznačená zložka pre zber dát, žltou farbou sú 

vyznačené zložky backendu, zelenou farbou sú vyznačené zložky modulu a modrou farbou 

sú vyznačené zložky UI. V schéme sú použité len hlavné zložky. Zložky nesúvisiace s 

logickou štruktúrou aplikácie (ako napríklad zložka icons a podobné) nie sú zahrnuté. 

Nasleduje stručný opis hlavných zložiek: 

 

Názov zložky Relatívna cesta Popis zložky 

datareceive  Zložka zoskupuje súbory určené pre zber 

dát. 

functions  Zložka zoskupuje súbory s PHP 

funkciami použitými v backende. 
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Zend functions/Zend Zložka zoskupuje súbory a zložky 

frameworku Zend. Pre toto netradičné 

umiestnenie som sa rozhodol z dôvodu, 

že Zend bude volaný len z funkcií 

backendu. 

 

graphics  Zložka zoskupuje súbory súvisiace 

s grafikou backendu 

modules  Zložka zoskupuje moduly aplikácie. 

access_map modules/access_map Zložka zoskupuje zložky a súbory 

modulu access_map. 

ui modules/access_map/ui Zložka zoskupuje súbory užívateľského 

rozhrania pre modul access_map. 

special_actions  Zložka je pôvodnou súčasťou Backend 

PHP aplikácie. Zoskupuje súbory 

určujúce špeciálne akcie pre formulárové 

prvky backendu. V tomto projekte 

nebude využitá. 

ui  Zložka zoskupuje súbory užívateľského 

rozhrania aplikácie.   

lib ui/lib Zložka zoskupuje mnou vytvorené alebo 

upravené súbory s triedami užívateľského 

rozhrania.   

resources ui/resources Zložka zoskupuje súbory súvisiace 

s grafikou UI. 

 

source ui/source Zložka zoskupuje súbory jadra 

užívateľského rozhrania. 

Tabuľka 2. Popis adresárovej štruktúry aplikácie. 



29 
 

6.2  Úprava backendu pre zobrazovanie výstupov vo formáte JSON 

V úvodnom kroku implementácie prebehla úprava Backend PHP aplikácie. Začínal 

som súborom functions.php (functions/functions.php). Využitím frameworku Zend a jeho 

metód pre kódovanie formátu JSON (encode() a decode()) som pridal dve  jednoduché  

funkcie pre kódovanie a dekódovanie polí do formátu JSON - funkciu jsonDecode() 

(riadok 491) a funkciu jsonEncode() (riadok 505). Funkcia jsonEncode() je využitá vo 

funkcií create_json() (riadok 356), ktorá podľa vzoru existujúcej funkcie 

create_html_table() (riadok 13) prevedie vstupné dáta vo viacrozmernom poli do formátu 

JSON. Týmto som dosiahol, že sa výstupy backendu budú zobrazovať miesto HTML 

tabuľky vo formáte JSON a splnil som zadanie návrhu implementácie v kapitole 5.3.1, 

odstavci Nutné úpravy komponentu.  

Po definovaní funkcie create_json() som vytvoril súbor json.php, z ktorého je 

funkcia volaná. Jeho štruktúra sa odvíja od súboru main.php, ktorý poskytuje volaním 

funkcie create_html_table() HTML výstup. Súbor json.php na riadku 25 zavolá funkciu 

dataview_definition(), podľa ktorej sa na riadku 124 vykoná dotaz na databázu. Výsledok 

dotazu sa následne na riadku 148 odošle funkcií create_json(). 

6.3  Vytvorenie UI 

Počiatočné spustenie a nakonfigurovanie ExtJS UI je pomerne zložitá činnosť, 

vyžaduje priebežné testovanie a obyčajne trvá niekoľko hodín. Na počiatku práce som 

nakopíroval do pripravenej štruktúry súbory s jadrom ExtJS a konfiguračnými súbormi 

(vytvorené na základe  podkladov od firmy GwGate s.r.o., na ktorých som sa podieľal 

počas doby, kedy som bol jej zamestnancom). Prvým vytvoreným skriptom bol súbor 

main.php (ui/source/main.php) generujúci layout UI. Jeho skript použije rovnaké metadáta 

ako základné UI backend PHP aplikácie. Jeho úloha presnejšie spočíva vo vytvorení menu 

na základe dotazu na metadátovú databázovú tabuľku app_menu na riadku 14 a definovaní 

štruktúry každej položky menu dotazom na metadátovú databázovú tabuľku app_columns 

na riadku 78. Výstup tohto súboru nápadne pripomína formát JSON. Nejedná sa však o 

klasický JSON pretože obsahuje volania nových inštancií tried. Výstup je v podstate po 

vzore JSON-u definované viacrozmerné pole v jazyku JavaScript, podľa ktorého jadro 

ExtJS  renderuje obsah – teda definícia layoutu.  
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Vytvorím dva varianty súboru. Prvá renderuje menu v hornej časti obrazovky, 

druhá (užitočná v prípade, že má aplikácia len jednu položku menu) tlačítka menu 

nevytvorí a rovno zobrazí obsah prvej položky.  

Ďalej som vytvoril zatiaľ prázdny súbor modules_list.php (ui/modules_list.php), 

ktorý bude neskôr slúžiť pre nahrávanie nového obsahu z modulov. 

6.4  Rozšírenie triedy  GridPanel a modifikácia GmapPanel 

Po definovaní základného layoutu UI nasledovalo vytvorenie dvoch obecných tried  

TableForm  a GmapPanel (modifikovaná trieda vychádzajúca z komponenty popísanej 

v kapitole 5.3.6). Triedy som uložil do súborov tableform.php (ui/lib/tableform.php) a  

gmappanel.php (ui/lib/gmappanel.php). Trieda TableForm rozširuje triedu GridPanel 

(trieda knižnice ExtJS) o načítavane metadát a dát z JSON-u a rendering okna s 

formulárom. Triedu GmapPanel z komponentu som modifikoval pridaním rovnakej 

funkcionality. Modifikáciu som v tomto prípade zvolil preto, že extend tejto triedy v tomto 

mieste spôsoboval mne neznámu chybu jadra ExtJS v neskorších fázach implementácie. 

Splnil som tak zadanie návrhu implementácie v kapitole 5.3.6, odstavci Nutné úpravy 

komponentu. 

Trieda TableForm nebola v ďalších fázach implementácie použitá, uvádzam ju len 

pre kompletnosť, pretože tvorí nevyhnutnú súčasť UI – vytvára tabuľku a formulár 

rovnakej funkcionality, ako má klasická HTML  tabuľka a formulár backend PHP 

aplikácie. 

6.5  Vytvorenie spúštacieho súboru UI 

 Nasledujúcim krokom pri tvorbe UI bolo vytvorenie spúšťacieho súboru index.php 

(ui/index.php). Je to klasická HTML stránka s telom a hlavičkou. V súbore sú použitím 

HTML tagu script nalinkované JavaScriptové súbory:  

• Na riadkoch 66 až 70 sú súbory jadra knižnice ExtJS a niekoľkých ďalších knižníc 

rozširujúcich jadro  

• Na riadkoch 72 – 74 sú mnou vytvorené alebo upravené triedy bližšie popísané 

v predchádzajúcej kapitolách  

• Na riadku 85 je česká lokalizácia prostredia ExtJS  
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• Na riadku 89 sa nachádza list pripojených modulov  

• Na riadku 93 je po načítaní všetkých potrebných tried a funkcií aplikácie volaný 

súbor main.php (ui/source/main.php), poskytujúci layout aplikácie  

• Na riadku 96 je inicializácia, ktorá nahrá aplikáciu do tela indexu 

6.6 Pridanie skriptu pre zber dát 

 Pridanie skriptu pre zber dát spočívalo v nakopírovaní Štatistiky v PHP do 

pripraveného adresára datareceive a vytvorení príslušných tabuliek v databáze. Tabuľky 

som mierne upravil pridaním stĺpcov changed a deleted, aby boli kompatibilné s Backend 

PHP aplikáciou. Následne som ich registroval v metadátových tabuľkách. Nakoniec som 

vložil do testovacej internetovej stránky krátky skript určený na odoslanie dát o návšteve 

súboru counter.php (datareceive/counter.php).  

6.7  Vytvorenie modulu access_map 

Podľa návrhu som postupoval k tvorbe modulu access_map. V pripravenej zložke 

modules som vytvoril nový adresár s názvom modulu access_map (modules/access_map). 

V ňom som podľa navrhnutej štruktúry modulu vytvoril zložku ui 

(modules/access_map/ui), v ktorej neskôr budú zoskupené súbory užívateľského rozhrania. 

Vytvoril som hlavný súbor modulu index.php (modules/access_map/index.php), ktorý 

použije backend PHP aplikácia pre načítanie modulu. Hlavná časť modulu bude pracovať 

v režime ExtJS UI, takže prejdem k práci na JavaScripte v zložke ui 

(modules/access_map/ui). 

6.7.1 Trieda Access_map 

Pretože je prostredie ExtJS plne objektovo orientované, dovoľuje mi objektový 

prístup k tvorbe modulu. Vytvoril som triedu Access_map, ktorá poslúži ako hlavná trieda 

modulu. Trieda je extendom v minulých fázach implementácie pripravenej triedy 

GmapPanel. Bude uložená v súbore access_map.php (modules/access_map/ 

ui/access_map.php). Nasleduje príprava metód, ktoré sa budú líšiť od rodičovskej triedy. 

Túto činnosť, tzv. override, som v nasledujúcom texte nahradil výrazom prepísanie. 

Prepísal som metódu initComponent() (riadok 33). Zmena sa týka premennej store 

(riadok 36), ktorá sa stará o načítavanie vstupných dát z JSON-u. URL súbor, z ktorého 
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bude metóda získavať JSON, som presmeroval na zatiaľ neexistujúci súbor json.php 

(modules/access_map/json.php). Dáva mi to úplnú voľnosť v tvorbe JSON výstupu priamo 

pre tento modul. V neskorších fázach súbor pripravím. 

Ďalšia prepísaná metóda afterRender() (riadok 256) je v podstate totožná s metódou 

rodičovskej triedy. Prepísal som ju z dôvodu, že mi to dovolilo viac experimentovať 

s kódom a nepoškodiť pri tom rodičovskú triedu. 

Nasledovalo pridanie novej metódy viewRecord() (riadok 330), ktorá zobrazí 

informácie o bode po kliknutí naň vo formulári. Keďže v module sa s metadátami nepočíta 

a formulár bude pre každý bod rovnaký, metadátovú štruktúru formulára som vpísal 

priamo do súboru do premennej items (riadok 350). Podľa modelu UI z analýzy (kapitola 

4.3) v tomto formulári počítam s poľami Zobrazenia, Návštevy a Unikátne IP. Všetky sú 

definované ako needitovateľné textové polia.  

6.7.2  Trieda Timer 

Pokračoval som vytvorením okna pre výber obdobia. Je definovaný triedou Timer 

v súbore timer.php (modules/access_map/ui/timer.php). Trieda Timer je extendom triedy 

knižnice ExtJS Window.  Trieda renderuje vo svojom okne formulár. Jeho úlohu je 

načítavanie a ukladanie časového obdobia volaním súboru json.php 

(modules/access_map/json.php) s parametrom action s hodnotami  „gettimer“ a „settimer“. 

6.7.3  JSON pre triedy Access_map a Timer 

V tomto kroku som definoval obsah súboru json.php (modules/access_map/ 

json.php) volaného triedami Access_map a Timer. Súbor poskytuje rôzne výstupy na 

základe obdržaného získaného parametra action. Výstup pre metódu initComponent() 

triedy Access_map sa dá nájsť na riadku 128, výstupy pre triedu Timer sú na riadkoch 211 

a 227. 

6.7.4  Inštalácia modulu 

Po dokončení hlavných tried modulu a JSON vstupov som mohol nový modul 

nainštalovať do aplikácie. Vytvoril som súbor files.php (modules/access_map/ui/files.php), 

do ktorého som na riadku 28 nainkludoval pripravené súbory s triedami access_map.php ( 

modules/access_map/ui/access_map.php) a timer.php (modules/access_map/ui/timer.php). 

Potom som v súbore modules_list.php (ui/modules_list.php) rovnakým spôsobom 
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inkludoval súbor files.php (modules/access_map/ui/files.php). Od tohto kroku sa kód 

modulu načítava do spúšťacieho súboru index.php (ui/index.php) vždy pri spustení 

aplikácie. Posledný krok inštalácie bola registrácia modulu do metadátovej tabuľky 

app_menu, čím sa v súbore generujúcom layout main.php (ui/source/main.php) vytvorilo 

volanie novej inštancie triedy Access_map pri príslušnej položke menu a mapa sa zobrazila 

na obrazovke. 

6.8  Pridanie geolokačnej databázy 

Po inštalácií modulu, súbežne so začiatkom testovania chodu aplikácie, sa začali 

naplno prejavovať problémy s určovaním polohy na základe http hlavičiek. Po približne 

týždni sledovania webu sa z asi 1000 záznamov v databázovej tabuľke access podarilo 

lokalizovať zhruba 50 prístupov. Preto som sa vrátil k fáze návrhu a prehodnotil kapitolu 

Štatistika v PHP. Po skúmaní problematiky na internete som sa rozhodol pridať do návrhu 

nový komponent GeoLiteCity (kapitola 5.3.3).  

6.8.1  Implementácia geodatabázy 

Implementácia zahŕňala vytvorenie databázových tabuliek podľa návrhu a import 

dát do nich. Geodatabáza má však v tabuľke ipblock vyše 3 000 000 záznamov a jej import 

cez prostredie webu bol veľmi problematický a zdĺhavý. Lepším riešením sa mi pre 

budúcnosť javí zaslať geodatabázu administrátorovi serveru v binárnom formáte rovnako 

dostupnom na stiahnutie. Geodatabáza tiež pre svoj dlhodobý beh vyžaduje aktualizačný 

serverový skript. Pretože problematiku správy serverov neovládam, neviem presne popísať 

korektný postup importu geodatabázy. Môj postup spočíval v rozdelení textového súboru 

s dátami do menších blokov, ktoré následne bolo možné odoslať a spracovať cez http. 

Po importovaní dát do tabuliek geolokačnej databázy som upravil skript pre 

zaznamenanie návštev couner.php (datareceive/couner.php), aby zaznamenával polohu na 

základe vyhľadávania IP blokov v geolokačných tabuľkách. Modifikácia je na riadku 220. 

Starý systém geolokácie som na riadku 236 zakomentoval. Týmto som splnil zadanie 

návrhu implementácie v kapitolách 5.3.2 a 5.3.3. 
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6.9  Nelokalizované analýzy 

Nasledovalo pridanie nelokalizovaných analýz do modulu access_map podľa 

návrhu.  

6.9.1 Trieda StatsTable 

Triedu StatsTable, tvoriacu zoznamy výsledkov nelokalizovaných analýz som 

vytvoril extendovaním základnej triedy ExtJS GridPanel. Výstupom triedy je zoznam, 

ktorý svoje obsahové dáta  načítava z JSON-u. Trieda je spoločná pre všetky 

nelokalizované analýzy. Obsah tabuľky sa bude generovať na základe metadát 

definovaných v súboroch popísaných v nasledujúcej kapitole a obsahových dát, ktoré 

poskytne súbor json.php (modules/access_map/json.php) na základe prijatého parametra 

action. Triedu som uložil do súboru stats_table.php (modules/access_map/ui/ 

stats_table.php). 

6.9.2  Vytvorenie jednotlivých analýz. 

Pre každú z nelokalizovaných analýz vymenovaných v kapitole 4.1.1, odstavci 5.  

Vyhotovovanie a zobrazovanie štatistických analýz, som vytvoril triedu ako extend 

základnej triedy ExtJS Window. Týmto som docielil, aby sa každá analýza renderovala v 

samostatnom okne. Boli vytvorené nasledujúce triedy:  

• BaseStat pre základnú štatistiku  

• HoursStat pre hodinovú návštevnosť  

• DaysStat dennú návštevnosť  

• BrowsersStat pre použité prehliadače  

• OSStat pre operačné systémy návštevníkov   

• ColorsStat pre hĺbku farieb monitorov návštevníkov 

• DomainsStat  pre domény 

• ReferersStat pre volania 

• SearchesStat pre vyhľadávače 

Každá trieda je uložená v samostatnom súbore v zložke ui 

(modules/access_map/ui). Názvy súborov sú odvodené od názvov tried. Každá z tried volá 

inštanciu triedy StatsTable so špecifickými parametrami danej analýzy. Triedy sú svojou 
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štruktúrou veľmi podobné, preto pre ich bližší opis vyberiem len jednu. Zvolil som triedu 

HoursStat v súbore hours_stat.php (modules/access_map/ui/hours_stat.php). Dôležitá je 

premenná cm (riadok 39), ktorá definuje metadáta pre triedu StatsTable. Na riadku 83 je 

následne do okna vložené volanie novej inštancie triedy StatsTable s parametrami 

vlastnými hodinovej štatistike. Vďaka týmto parametrom sa vytvorí inštancia triedy 

StatsTable s požadovanými stĺpcami a pri svojej inicializácií zavolá súbor json.php 

(modules/access_map/json.php) s parametrom action v hodnote „hours“. Na jeho základe 

vygeneruje volaný súbor na riadku 236 odpovedajúce dáta vo formáte JSON. Spomeniem 

ešte volania metód registerWin() (riadok 33) a unregisterWin() (riadok 99) triedy 

Access_map, ošetrujúce kaskádový systém zobrazovania okien.  Spôsob zobrazovania 

kaskádových okien je popísaný v kapitole 6.11. 

Aby bolo možné s triedami pracovať, musel som nainkludovať ich súbory do 

spúšťacieho súboru index.php (ui/index.php). Udialo sa tak využitím už existujúceho 

systému inštalácie modulov opísaného v kapitole 6.7.4. Všetky novovzniknuté súbory som 

nainkludoval do súboru files.php (modules/access_map/ui/files.php). 

Konečným krokom tvorby nelokalizovaných analýz bolo vytvorenie tlačítiek 

volajúcich jednotlivé okná v hornej lište panelu tvorenom triedou Access_map. Sú 

definované v triede Access_map od riadku 60 do riadku 253.  

6.10  Implementácia grafov 

Pre tvorbu grafov som zvoli najjednoduchší možný spôsob. Vytvorenie stĺpcového 

pomerového grafu s pomocou obrázku a HTML tagu img. Tag má parameter width 

vypočítaný z podielu jednotlivých štatistických hodnôt. Obrázok grafu má šírku 1 pixel, 

parameter width zabezpečí jeho presné rozšírenie na daný počet pixelov. Tag sa zostaví 

volaním metódy graphRenderer()  triedy Access_map. Svoj parameter width dostane 

z JSON-u. V príkladovej triede HoursStat je metóda volaná na riadku 76. Jej definícia sa 

nachádza v súbore triedy Access_map na riadku 430. 

6.11 Doladenie grafiky 

Doladenie grafiky spočívalo v menších grafických úpravách vzhľadu aplikácie. Išlo 

o pridanie ikoniek do tlačítiek a okien nelokalizovaných štatistík, vizuálne vylepšenie 

grafov a o vytvorenie kaskádového systému zobrazovania okien. Prvé dve grafické 
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vylepšenia sú jednoduché a netreba ich bližšie opisovať. V prípade kaskádových okien sa 

jedná o metódy registerWin() a unregisterWin() triedy Acces_map, definovaných na 

riadkoch 406 a 411. Metódy pracujú s poľom, v ktorom sa nachádza zoznam 

identifikátorov práve otvorených okien. Na jeho základe sa vypočíta posunutie 

novootvoreného okna. 

7  Testovanie 

Testovanie prebiehalo v dvoch fázach. Náplňou prvej bolo testovanie funkčnosti 

aplikácie, počas ktorej sa ladil kód, rýchlosť, kompatibilita a bezpečnosť. Druhá fáza 

testovania spočívala v testovacom chode aplikácie, tzn. zbere a vyhodnocovaní 

návštev internetovej stránky. 

7.1 Testovanie funkčnosti aplikácie 

Testovanie funkčnosti prebiehalo súbežne s implementáciou. Prakticky začalo hneď 

po napísaní prvého skriptu. Okrem štandardných úloh testovania tj. odhaľovania 

syntaktických a logických chýb programu bolo nutné vysporiadať sa naviac 

s kompatibilitou aplikácie v prehliadačoch Mozilla Firefox a Internet Explorer. Pre 

prehliadač Mozilla Firefox, ktorý bol primárnym testovacím prostredím, sa tak dialo 

s pomocou voľne dostupného pluginu Firebug. Testovanie v Internet Exploreri, ktorého 

interpretácia JavaScriptu je na nižšej úrovni, bolo zložitejšie. Internet Explorer totiž 

obsahuje skreslené hlášky o chybách v interpretácií, takže odhaliť podľa nich pôvod chyby 

je vo väčších aplikáciách v podstate nemožné [5]. Existuje doň síce plugin podobný 

Firebugu, ale ten z mne neznámych dôvodov v niektorých prípadoch nefungoval. Preto 

som pre tento účel použil voľne dostupné vývojové prostredie Microsoft Visual Web 

Developer 2008 Express Edition. Toto prostredie podľa mojich informácií obsahuje 

najlepší debugger JavaScriptu pre Internet Explorer.  

Po skončení prác na implementácií som vykonal bezpečnostný sken voľne 

dostupným programom SandCat a sústredil sa na označené miesta možných zraniteľností. 

Vzhľadom na to, že aplikácia má len jeden spúšťači súbor a všetky dôležité súbory sú na 

svojom začiatku ošetrené presmerovaním v prípade, že užívateľ nie je prihlásený, môžem 

aplikáciu považovať za pomerne bezpečnú. 
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7.2 Dočasné nasadenie aplikácie pre účely testovania 

Testovacie nasadenie aplikácie prebiehalo v období od 10.1.2009 do 18.2.2009. 

Počas testovacieho obdobia sa uskutočnilo 4923 prístupov na jednotlivé stránky 

sledovaného webu, z čoho 4841 sa podarilo lokalizovať (pôvodné neúspešné lokalizácie 

pomocou http hlavičiek nepočítam). Môžem to považovať za úspešný test.  

8  Údržba 

Webová aplikácia je stabilná a nepotrebuje väčšiu údržbu.  Prostredie ExtJS je 

testované na približne dva roky starých aplikáciách, ktoré sú aj v súčasnosti plne funkčné. 

Najrizikovejším medzníkom behu aplikácie založenej na ExtJS je aktualizácia 

internetových prehliadačov. Aktualizácia prehliadačov užívateľov je prakticky 

nekontrolovateľný proces a správca aplikácie sa o prípadných chybách môže dozvedieť len 

na základe spätnej väzby od užívateľov. V menšinových prípadoch sa vyžaduje zásah 

programátora do obnovenia niektorých funkcií. Stalo sa tak napríklad v minulosti pri 

vypustení beta verzie internetového prehliadača Mozilla Firefox 3.0, v ktorom sa 

nesprávne zobrazovali grafické prvky triedy GridPanel. Táto chyba sa zakrátko po 

vypustení stabilnej verzie Mozilla Firefox 3.0 prestala vyskytovať. Pravidelne vychádzajú 

aj aktualizácie knižnice ExtJS, ale zatiaľ som nespozoroval prípad, že by bolo nutné jadro 

UI hotovej aplikácie aktualizovať.  

V mojom prípade musím zohľadniť aj aktualizácie Google maps API. Krátko po 

dokončení praktickej časti sa vyskytol problém, kedy aplikácia bez zjavnej príčiny nielenže 

nezobrazila značky na mape, ale aj značne dlho predĺžila načítanie API. Po skúmaní 

pôvodu problému som zistil, že v jednej časti aplikácie sú posielané parametre internej 

funkcií API a v aktualizovanej verzií funkcia zmenila svoju podobu tak, že parametre 

neprijala. Preto som sa vrátil do fázy implementácie a aplikáciu opravil tak, že využíva len 

zdokumentované rozhranie google maps API. Ďalší problém s google maps API by nemal 

nastať.  

Najväčší problém údržby, ktorý vo finálnej verzií praktickej časti nebude ošetrený, 

je aktualizácia geodatabázy. Tá pre svoj dlhodobý beh vyžaduje aktualizácie poskytované 
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spoločnosťou, ktorá ju vytvorila. Problém je, že je vyžadovaný aktualizačný skript na 

strane serveru, ktorý môže nainštalovať a spravovať jedine administrátor.  

9  Interpretácia výsledkov 

Interpretáciu rozdelím na niekoľko podkapitol. V prvej sa budem zaoberať 

výsledkom softwarového procesu v praktickej časti. V druhej vyhodnotím výsledky jeho 

popisu v teoretickej časti. V tretej časti zhodnotím výsledky testovacieho behu aplikácie 

ako prínosy pre sledovanú webstránku.  

9.1  Výsledky softwarového procesu v praktickej časti 

Podarilo sa mi vytvoriť modulárny, metadátami riadený a čiastočne objektovo 

orientovaný systém s priestorovou zložkou, ktorého funkcionalita je informačná tzn. 

nepovoľuje použiť existujúce editačné rozhranie. Systému sa darí poskytovať výsledky 

geograficky lokalizovaných aj nelokalizovaných analýz v graficky pokročilom prostredí. 

Obsah analýz podľa môjho názoru plne súhlasí so zadaním práce. Fakt, že systém je 

stavaný ako modulárny, ma viedol k napísaniu kapitoly Možné smery ďalšieho vývoja, 

ktorá rozširuje interpretáciu výsledkov o teoretický príklad modifikácie aplikácie. 

Počas obdobia štátnej skúšky bude možné aplikáciu nájsť na adrese: 

<http://diplomka.gwgate.cz>. Prihlasovacie meno do aplikácie je „uzivatel“ , heslo je 

„vsbtu0“. 

Obr. 8. Hotová aplikácia.  
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9.2  Výsledky popisu softwarového procesu v teoretickej časti 

Teoretickej časti sa podľa môjho názoru podarilo zachytiť a opísať praktickú tvorbu 

webovej aplikácie v približne takej forme, ako v skutočnosti prebiehala. Popis 

softwarového procesu sa sústreďuje na tvorbu aplikácie, vynecháva obchodné aspekty, 

ktoré sa v projekte nevyskytovali. Opis procesu mi pomohol lepšie zachytiť a pochopiť 

praktické problémy tvorby a vyvarovať sa pre budúcnosť niektorým chybám. 

9.3  Prínos pre sledovanú webstránku 

Zo sledovaných analýz vyšli niektoré pozitívne informácie pre sledovaný web a na 

ich základe bolo možné dať prevádzkovateľom webu podnety k zlepšeniu služieb. 

Najzávažnejší bol fakt, že na web, ktorý sa dosiaľ považoval za lokálny, boli zistené 

pomerne časté prístupy zo sveta. Toto pre budúcnosť povedie k snahe obsahovo zlepšiť 

anglickú verziu webu. Rovnako som došiel k záveru, že návštevnosť webu by mohla byť 

dostačujúca k vytvoreniu a prevádzke internetového obchodu na stránkach webu. Boli 

zistené časté opakovania prístupov z niektorých lokácií, preto si myslím, že web by mohol 

rozšíriť možnosti pre komunitu, ako napríklad diskusie. Nelokalizované analýzy ako hĺbka 

farieb alebo rozlíšenie  poskytli užitočné informácie pre tvorbu grafických prvkov webu, 

zatiaľ čo analýza volaní a preklikov naznačuje, že by sa web mohol lepšie prezentovať na 

vyhľadávačoch. 

9.4  Možné smery ďalšieho vývoja 

Bolo už spomenuté, že aplikácia poskytuje možnosť tvorby modulov. Rovnako 

padla zmienka o v súčasnosti nepoužitom editačnom rozhraní. Tieto vlastnosti sa môžu 

použiť pre zmenu funkcionality, alebo čiastočnú zmenu poslania aplikácie. Pre názornejšie 

načrtnutie možností uvediem teoretický príklad modifikácie  každej z  možností. 

Ako ukážku zmeny funkcionality uvediem teoretickú modifikáciu, ktorá namiesto 

Google Maps API použije na vytvorenie mapy UMN Map Server. Modifikácia spočíva 

v pridaní dvoch nových návrhových tried MapFile a UMN_map. Návrhová trieda MapFile 

by bola implementovaná ako PHP skript, ktorý by na základe dát z databázy vygeneroval 

.map súbor, ktorý by definoval UMN mapu. Skript by bol volaný triedou UMN_map, 

konkrétne jej metódou renderMap() vždy pri užívateľskej požiadavke na mapu. Výstup 
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mapy by bol vo forme rastrového obrázku pomocou JSON-u nalinkovaný späť metódou 

renderMap(). Pre nové skripty by bol vytvorený nový modul nazvaný umn_map. 

Obr 9. Modifikácia modelu návrhových tried znázorňujúca zmenu funkcionality. 

Pre ukážku zmeny poslania si predstavme, že aplikácia miesto prístupu na 

internetové stránky bude poskytovať  informácie o polohe automobilov získaných z GPS 

a umožňovať textovú komunikáciu s vodičmi. Zahŕňalo by to niekoľko systematických 

zmien, ktoré môžem zachytiť modifikáciou pôvodného UML modelu návrhových tried: 

Obr 10. Modifikácia modelu návrhových tried znázorňujúca zmenu poslania aplikácie. 
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Z modelu vyplýva, že jediné, čo je potrebné vnútri aplikácie urobiť, je 

implementácia troch návrhových tried (triedu GPS_application nerátam, jedná o príklad 

externej aplikácie). Návrhovú triedu GPS_dataReceiver by bolo možné vytvoriť ako skript 

uložený v zložke datareceiver, ktorý by komunikoval s GPS aplikáciou a ukladal dáta do 

databázových tabuliek. Pre implementáciu návrhových tried GPS_map a Messages_edit sa 

ponúka možnosť založenia nového modulu, napríklad gps_map. Modul by bol štrukturálne 

podobný modulu access_map, umiestnený v zložke modules. Návrhová trieda GPS_map 

by v tomto prípade odpovedala hlavnej triede UI modulu. Triedy by komunikovali cez 

JSON, na výber je použitie metadátami riadeného základného generátoru JSON-u 

z Backend PHP aplikácie, (odkaz), alebo ošetrenie špeciálneho prípadu pre JSON výstupy 

po vzore modulu access_map. 
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