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1 Úvod 

Cílem této příručky je seznámit uživatele se všemi funkcemi webové aplikace 

Kabelová kniha. Slouží k uložení dat z telefonní ústředny a propojovacích kabelů do tabulek 

databáze. Postupně si projdeme všechny stránky, na které můžeme narazit a uvedeme zde 

několik příkladů, jaké údaje zadáme do formuláře, který pak tyto záznamy uloží do tabulek 

databáze „kabelová kniha“. Webová aplikace je složena z několika částí, kde máme část 

telefonní ústředny, kabelu a servisní část. Všechny tyto části jsou podrobně vysvětleny a 

doplněny obrázky z Kabelové knihy.     

 

2 Přihlášení 

Před prvním vstupem do kabelové knihy, jsme požádáni o zadání uživatelského jména 

a hesla viz. Obrázek 1. Administrátorský přístup je pod uživatelem „root“ a heslem“12345“. 

Ověřuje jméno a současně i heslo z tabulky „prihlaseni“. Po zadání správného jména a hesla, 

jsme přesměrování na hlaví MENU kabelové knihy 

obr. 1. Přihlášení do kabelové knihy 
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3 Hlavní MENU kabelové knihy 

Hlavní MENU kabelové knihy viz. Obrázek 2. obsahuje tři tlačítka: 

Tlačítko „Telefonni ustredna“ nás přesměruje do části Telefonní ústředny 

Tlačítko „Kabel“ nás přesměruje do části Kabel 

Tlačítko „Servis“ nás přesměruje do části Servis. 

obr. 2. Hlavní MENU kabelové knihy 

4 Telefonní ústředna (TÚ) 

V této části, provádíme vše, co se týká telefonní ústředny. MENU telefonní ústředny 

obsahuje tyto tlačítka: 

Tlačítko „Novy zaznam v TU“ nás přesměruje na stránku s formulářem pro zadání 

nového záznamu do tabulky „ustredna“. 

Tlačítko „Vyhledat záznam v TU nás přesměruje na stránku, kde po zadání HW 

pozice, telefonního čísla nebo typu, vyhledáme zadané záznamy v tabulce „ustredna“. 

Tlačítko „Prehled vsech zaznamu v TU“ nás přesměruje na stránku, kde se do tabulky 

vypíšou všechny záznamy z tabulky „ustredna“. 
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Tlačítko „Navrat hlavni MENU“, které nás vrátí zpět na stránku hlavního MENU.  

obr. 3. MENU telefonní ústředny 

Na obrázku 3. je vidět MENU telefonní ústředny. 

 

4.1 Vložení nového záznamu do TÚ 

Do formuláře pro vložení nového záznamu, vkládáme tyto údaje: 

HW pozici v tomto tvaru např.: 1-10-49-60 (je možno vložit maximálně 12 znaků). 

Telefonní číslo, které je čtyřmístné. 

Typ je dvouciferný údaj, kde je možné rozlišit typ HW pozice a co tam můžeme 

zapojit (např.: 1-digitální linka, 2-analogová linka, 3-IP, apod.). 

Do poznámky vepíšeme doplňující údaje (např.: v poruše, nezapojeno, atd.) o 

maximální délce 30 znaků. 

Když odešleme data pro zápis do tabulky „ustredna“, tak jsme pak přesměrováni na 

stránku, kde se vypíšou všechny záznamy v tabulce „ustredna“ a můžeme si tak 

zkontrovat, zda se zapsal náš záznam do tabulky. Příklad zápisu dat do formuláře a 

následný výpis všech záznamu je vidět na obrázku 4. a obrázku 5. 
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obr. 4. Vložení nového záznamu do tabulky „ustredna“ 

 

obr. 5. Odeslaní dat z formuláře a následný výpis tabulky „ustredna“ 
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4.2 Vyhledání záznamu v TÚ 

Nacházíme se na formuláři, který nám umožňuje vyhledat jednotlivý záznam z tabulky  

obr. 6. Formulář pro vyhledávání záznamu v tabulce „ustredna“ 

obr. 7. Vyhledaný záznam v tabulce „ustredna“ 
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„ustredna“. Vyhledat můžeme HW pozici, telefonní linku nebo typ. Údaje pro hledání 

zadáváme stejným způsobem jako do formuláře, kde jsme vkládali nový záznam do telefonní 

ústředny. Tlačítkem „Hledej“ se spustí hledání, pokud najde záznam, tak se vypíše do tabulky, 

kde jsou vypsány všechny údaje ze stejného řádku tabulky „ustredna“, které jsme zadali při 

vložení nového záznamu. Na stránce jsou dvě další tlačítka. Tlačítkem „Hledat další záznam“ 

se vrátíme zpět do vyhledávacího formuláře a můžeme pokračovat ve vyhledávání a tlačítko 

„Zpet do MENU TU“, kterým se vrátíme do MENU telefonní ústředny. Na obrázku 6. je 

vyhledávací formulář a na obrázku 7., je vyhledaný záznam z tabulky „ustredna“. 

 

4.3 Zobrazení všech záznamů z tabulky „ustredna“ 

Zmačknutím tlačítka „Prehled vsech zaznamu v TU“, vypíšeme všechny údaje, které 

jsou v tabulce „ustredna“, stejně jako na obrázku 5. Nad vypsanou tabulkou, máme tři 

přepínače, které nám umožňují setřídit záznamy podle HW pozice, telefonního čísla a typu. 

Po vybrání způsobu seřazení a potvrzení tlačítkem „Setridit“, se tabulka znovu načte a seřadí 

podle zvoleného výběru. Na obrázku 8. jsme zvolili seřazení podle typu. Nad přepínači pro 

seřazení můžeme vidět, podle čeho byla tabulka setříděna.   

obr. 8.  Výpis všech klapek v tabulce „ustredna“, seřazený dle typu 
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4.4 Oprava záznamu z tabulky „ustredna“ 

Další možností volby, které se nacházejí v tabulce vypsaných záznamů, jsou odkazy pro jejich 

opravení a smazání. Když zmáčkneme odkaz „Opravit“, tak se dostaneme na formulář 

s vyplněným záznamem, který chceme opravit. Opravit je možné vše, kromě telefonního 

čísla. HW pozice má unikátní index, tím je ošetřeno, že do tabulky nezadáme dvě stejné HW 

pozice. Příklad opravy záznamu je na obrázku 9. Po zmáčknutí tlačítka „Zapsat do TU“ se 

znova vypíše tabulka všech záznamů a tím se můžeme přesvědčit, jestli je záznam opravený.  

obr. 9. Oprava záznamu z tabulky „ustredna“ 

Opravit záznam je možné všude tam, kde se vytvoří tabulka s odkazem „Opravit“.  

 

4.5 Smazat záznam z tabulky „ustredna“ 

Poslední možností na upravení záznamu z tabulky „ustredna“ je jeho smazání. Po 

zmáčknutí odkazu „Smazat“, jsme přesměrování na potvrzovací stránku, kde je 

záznam znova vypsán samostatně do tabulky, následuje dotaz, zda opravdu chceme 

tento záznam smazat. Po opětovném zmáčknutí odkazu „Smazat“, provedeme jeho 

vymazání z tabulky „ustredna“ a jsme přesměrování na stránku, kde je zpráva, že 

záznam byl vymazán. Po zmáčknutí tlačítka „Zpet“,se nám vypíšou všechny záznamy 
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z tabulky „ustredna“, pro kontrolu vymazání. Na obrázku 10. Máme potvrzení 

vymazání. Obrázek 11. nám ukazuje vypsání zprávy, že záznam byl vymazán. 

obr. 10. Potvrzení vymazání záznamu z tabulky „ustredna“ 

obr. 11. Vypsání zprávy, že záznam byl vymazán 
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Smazání záznamu, je možné provést podobně jako u odkazu „Opravit“ a to všude tam, kde se 

údaje vypisují do tabulky s tímto odkazem „Smazat“. 

 

5 Kabely 

Následuje část, která se věnuje správě kabelů. Hlavní MENU kabelu má čtyři tlačítka 

pro správu a jedno návratové tlačítko do hlavního MENU, což si můžeme prohlédnout na 

obrázku 12. 

obr. 12. Hlavní MENU kabely 

Tlačítko „Zridit novy kabel“ nás přesměruje na stránku s formulářem pro zadání nového 

kabelu do tabulky „kabely_popis“. 

Tlačítko „Pridat novy zaznam na kabel“ nás přesměruje na stránku s formulářem pro zadání 

nového záznamu do tabulky „kabely“. 

Tlačítko „Prehled vsech kabelu“ nám vypíše všechny záznamy z tabulky „kabely_popis“. 

Tlačítko „Vyhledavani v kabelech“, kterým se dostaneme na vyhledávácí formulář, kde 

vyhledáváme záznam z tabulky „kabely“. 

Tlačítko „Navrat hlavni MENU“ nás přesměruje do hlavního MENU kabelové knihy. 
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5.1 Zřízení nového kabelu 

Otevřením stránky s formulářem, který slouží k zadání nového záznamu do tabulky 

„kabely_popis“, vkládáme tyto údaje:  

- název kabelu, v tomto tvaru například 1-7-23 

- popis kabelu, například odkud vede a kam (Budova N – Budova A) 

- počet páru například 100 

 

Tato tabulka slouží k tomu, abychom měli přehled, jaké kabely máme k dispozici a zároveň, 

jaký kabel můžeme přiřadit k telefonnímu číslu do tabulky „kabely“, protože jiný tam 

nedáme. Jedná se o propojení tabulek, kde v tabulce „kabely“ je cizí klíč „kabel“ a tím pádem 

se musí shodovat s tabulkou „kabely_popis“. Formulář s údaji na vložení máme na obrázku 

13. 

obr. 13. Vložení nového záznamu do tabulky „kabely_popis“ 

  

Po zapsání údajů do tabulky „kabely_popis“, se na další stránce její obsah vypíše a můžeme si 

záznam zkontrolovat, případně opravit. Výpis z tabulky je zobrazen na obrázku 14. 
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obr. 14. Výpis tabulky „kabely_popis“ po vložení nového záznamu 

 

5.2 Vložení nového záznamu do tabulky „kabely“ 

Nový záznam do tabulky „kabely“, zadáváme stejně jako u zřízení kabelu. Do 

formuláře vkládáme tyto data: 

- Kabel, který se musí shodovat s tabulkou „kabely_popis“ 

- Pár, který je obsazen 

- Telefonní číslo, které se musí shodovat s tabulkou „ustredna“ 

- Kancelář, zde zadáváme číslo kanceláře ve tvaru například N309 

- Poznámka, pro zadání doplňujících údajů v délce maximálně 50 znaků 

 

Po zapsání dat tlačítkem „Zapsat kabel“, se nezobrazí žádný výpis uložených záznamů. Pokud 

si chceme zkontrolovat zapsané údaje, tak si je musíme vyhledat pomocí „Vyhledavani na 

kabelech“. Formulář s příkladem dat je na obrázku 15.  

5.3 Výpis všech kabelů 

Pokud zmáčkneme tlačítko „Prehled všech kabelu“, tak se provede výpis všech 

záznamů z tabulky „kabely_popis“. Záznam v tabulce, můžeme pomocí odkazu „Opravit“ 

nebo „Smazat“ dále editovat. Na obrázku 14. jsme viděli výpis všech kabelů a na obrázku 16. 

je vidět jeho případná oprava.  
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obr. 15. Vložení nového záznamu do tabulky „kabely“ 

 

obr. 16. Oprava stávajícího záznamu v tabulce „kabely popis“ 

Po zapsání opravy kabelu tlačítkem „Zapsat do kabelu“, se opět udělá výpis všech kabelů a 

tím si můžeme ověřit, jestli byla oprava provedena. 
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5.4 Vyhledávání na kabelu 

Máme na výběr ze tří možností: 

- Vyhledání kabelu 

- Vyhledání telefonního čísla 

- Vyhledání kanceláře 

 

Vyhledávání je podobné jako u telefonní ústředny. Když zadáme hledaný údaj do formuláře, 

tak po zmáčknutí tlačítka „Hledej“, se prohledá tabulka „kabely“ a výsledek hledání se vypíše 

do tabulky. Vyhledávací formulář, uvádím na obrázku 17.  

obr. 17. Formulář na vyhledávání v tabulce „kabely“ 

Příklad hledání kabelu, je na obrázku 18. Na stránce jsou tlačítka „Hledat další zaznam“, 

kterým se dostaneme zpět do vyhledávacího formuláře a tlačítko „Zpet do MENU kabely“, 

pro návrat zpět do MENU kabely. Nad tabulkou, která nám zobrazí veškeré záznamy, je 

uveden hledaný údaj a počet záznamů v tabulce. Obdobné to je pro další hledání. 
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obr. 18.  Vyhledání kabelu v tabulce „kabely“ 

5.5 Oprava kabelu 

Opravit záznam v tabulce „kabely“, je možné udělat všude tam, kde máme odkaz 

„Opravit“. Na obrázku 19. je vidět přístup z vyhledaného záznamu v kabelech. 

obr. 19. Oprava záznamu v tabulce „kabely“ 
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Opravit můžeme všechny položky, kde máme textové pole, takže vše kromě názvu kabelu. 

Kontrolu, zda se záznam opravil, provedeme po odeslání dat tlačítkem „Zapsat do kabelu“, 

kdy se opravený záznam znovu vypíše do tabulky. Opravený záznam můžeme znovu opravit, 

vymazat „Opravit další záznam“ nebo se vrátit do MENU kabely. 

 

5.6 Smazání záznamu kabelu 

Vymazání záznamu z tabulky „kabely“, se provádí zmáčknutím odkazu pro jeho 

smazání „Smazat“. Tento odkaz nalezneme všude tam, kde se záznamy vypisují do tabulky, 

obdobně jako odkaz „Opravit“. Na obrázku 20. je vidět, co se stane po zmáčknutí odkazu 

„Smazat“. Dostaneme se na stránku, kde se znova vypíše požadovaný záznam pro smazání a  

obr. 20. Potvrzení smazání záznamu z tabulky „kabely“ 

 

Opětovným zmáčknutím odkazu „Smazat“ se záznam vymaže z tabulky „kabely“. Po 

provedeném vymazání, jsme přesměrování na stránku, kde se vypíše zpráva o vymazání. 

Tlačítkem „Zpet“ se vrátíme do formuláře na vyhledávání v tabulce „kabely“. 

 



19 

 

6 Servis 

V části pro servis máme tři tlačítka (obrázek 21): 

- Kontrola duplicity v kabelech, které nám prověří, zda jsou duplicitní záznamy 

telefonního čísla v tabulce „kabely“ 

- Správa hesel, kde můžeme spravovat hesla v tabulce „prihlaseni“ 

- Záloha databáze, kterým provedeme zálohu tabulek „kabelove knihy“ 

obr. 21. MENU servis 

 

6.1 Kontrola duplicit 

Zmáčknutím tlačítka „Kontrola duplicity v kabelech“, prohledá tabulku „kabely“ a 

pokud najde více než jedno stejné telefonní číslo, tak ho vypíše do tabulky. 
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6.2 Správa hesel 

V této části, je možné vkládat nového uživatele do tabulky „prihlaseni“. Vyplněním 

formuláře „jmeno“ a „heslo“ se záznam uloží do tabulky databáze a pro lepší bezpečnost se 

„heslo“ uloží upravené hašem MD5. Formulář k vložení nového uživatele, je na obrázku 22. 

 

obr. 22. Formulář na vložení nového uživatele do tabulky „prihlaseni“ 

 

Po odeslání údajů z formuláře se vypíše tabulka všech uložených uživatelů. 

 

Máme zde ještě možnost vypsat všechny uživatele uložené v tabulce „prihlaseni“ pomocí 

tlačítka „Vypis vsech zaznamu“, jak je vidět na obrázku 23. Záznam se nedá dále upravovat 

jen vymazat. Pokud zmáčkneme odkaz pro vymazání, tak musíme volbu, ještě znova potvrdit, 

opětovným zmáčknutím odkazu „Smazat“. Ještě jsou zde dvě návratová tlačítka „Vlozit 

noveho uzivatele“, tímto se dostaneme zpět na formulář pro zadání nového uživatele a tlačítko 

„Zpet do MENU“, kterým se dostaneme do MENU servis. 
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obr. 23. Vypsání všech uživatelu z tabulky „prihlaseni“ 

6.3 Záloha databáze 

Zmáčknutím tlačítka „Zaloha databaze“, provedeme uložení databáze „kabelova 

kniha“, do souboru „zaloha_databaze.sgl“. Stejně jako na obrázku 24.  

obr. 24.  Vytvoření souboru se zálohou celé databáze „kabelova_kniha“ 
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Soubor si uložíme někam na počítač a v případě problému ho můžeme použít pro obnovení 

databáze. Soubor obsahuje SQL příkazy na vytvoření všech tabulek, které používáme 

v databázi a vložení záznamů uložených v těchto tabulkách.  

 


