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Abstrakt
Tato  práce  je  pojata  jako  popis  nejdůležitějších  úkolů,  které  jsem prováděl  během praxe 
u firmy Tele Data System. Pracoval jsem v týmu ACOS NMS na projektu ACOS ECS jako 
Java a Oracle vývojář. 

Klíčová slova: Java, Tele Data System, Spring, Struts, Hibernate, Oracle

Abstract
This work  is conceived as a description of the most important tasks that I made during 
training practice in the company Tele Data System. I worked as team member of ACOS NMS 
on ACOS ECS project as a Java and Oracle developer.
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Seznam použitých zkratek a symbolů
  JSP – Java Server Pages

  CSV - Comma-Separated Values 

  FTP - File Transfer Protokol

  DWR - Direct Web Remoting

  SQL - Structured Query Language

  HTML – Hypertext Markup Language 

  MDA – Mobile Data Acquisition

  PL/SQL - Procedural Language/Structured Query Language 

  DAO – Data Access Object
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1. Úvod

1.1 Popis firmy

TELE DATA SYSTEM, spol. s.r.o. je společností, která se specializuje na komplexní dodávku 
a realizaci telemetrických, monitorovacích, dispečerských a řídicích systémů v plynárenství, 
vodohospodářství a energetice. 

Zajišťuje:

● Projekční činnosti 

● Realizace 

● Řízení zakázek 

● Pozáruční servis a servisní podpora 

● Vývoj software 

1.2 Historie firmy

Vznik firmy TELE DATA SYSTEM spol.  s.r.o. jako sesterské firmy německé společnosti  
TELE DATA ELECTRONIC GmbH (TDE) se datuje od roku 1991. Firma se od svého vzniku 
zabývala  realizací  telemetrických  a  dispečerských  systémů  především  ve  vodárenských 
společnostech. Při budování těchto systémů byly využívány produkty mateřské firmy TDE 
(telemetrické stanice TELEMAT-M a SCADA systém TELEMAT-P, TELEMAT-X). V roce 
1992 ze  sesterské  firmy TDE přešel  vývoj  SCADA systému na  firmu TDS.  Od  té  doby 
pracovala  TDS na  projektech jako  SCADA TELEMAT-NT,  systém protikorozní  ochrany, 
aplikace  poruchové  služby,  dispečerský  řídicí  systém a  na  další  projektech  zaměřené  na 
energetický průmysl.  Od roku 2004 je  většinový vlastník IDS GmbH a od roku 2009 je 
přeneseno část vývoje informačních systému z IDS.

1.3 Popis pozice ve firmě

Do firmy jsem nastoupil  jako  Java  vývojář  do  týmu ACOS NMS.  Moje  pracovní  náplň 
sestává z programování svěřených úkolů v jazyce Java ve frameworcích Hibenate, Struts, 
Spring  a  programování  nad  databázi  Oracle  v  PL/SQL.  Svěřeno  mi  bylo  testování 
funkcionalit, které jsem vypracoval nebo je udělal někdo z týmu. Zadané funkcionality jsem 
přesouval ze starého systému na novou platformu.
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2. Popis projektu
Pracoval jsem v týmu ACOS NMS produktů, což je jeden  z produktů firmy IDS založený 
na Javě. Pomocí ACOS NMS jsou průběžně odkrývány klíčové procesy dodavatelů energií 
v oblasti správy sítí, od správy výchozích údajů, přes procesy údržby, odstraňování poruch 
a plánování úloh, až po plánování pracovníků. Já jsem začal pracovat na projektu ACOS ECS 
(je postaven na ACOS NMS), což je systém pro odečty energií v průmyslu. ACOS ECS nabízí 
strukturovanou správu evidenci údajů z elektroměrů a navazující funkcionality pro kontrolu  
a zúčtování,  aby mohly být  energie  rozúčtovány na jednotlivá  střediska v rámci  podniku. 
Systém je  napojen na další různé komponenty (SAP, různé databáze a jiné systémy generující  
potřebná data) pro import dat z měřících bodů, které se následně ukládají do Oracle databáze.  
Projekt je postaven na frameworcích Spring, kde je definovaná konfigurace (datové  zdroje, 
připojení k databázím, inicializace některých tříd...), Hibernate pro ukládání dat do databáze 
a Struts pro definici akcí a renderování konkrétních stránek. Pro interakci na straně uživatele 
jsou použity javascriptové knihovny  jQuery a  Prototype.  Jelikož systém pracuje s mnoha 
zdroji, byla definována rozhraní pro práci s těmito daty. Tyto funkcionality jsou povětšinou 
spouštěny jako úlohy v pozadí.

Rozhraní systému:

● GMS - import archivních dat pro patnácti minutové hodnoty. 

● CSV - import dat pro elektrické medium  z CSV souborů, které jsou uložené na FTP.

● High-Leit XW - import patnácti minutových hodnot z připojené databáze.

● MS Cons  - import jakýkoliv archivních hodnot do systému.

● Modem -  import  hodnot  zástupných  měřících  bodů,  které  jsou  připojené 

přes modem.

● Manuální zadávání hodnot - zpracování hodnot zadané uživatelem přes uživatelské 

rozhraní.

● MDA - import naměřených hodnot z mobilního zařízení.

Systém umožňuje zpracovávat data, která byla do systému jedním ze způsobů importována. 
Tím je  myšlena agregace hodnot do vyššího časových rámců (patnácti  minutové hodnoty 
budou zpracovány na denní, denní budou zpracovány na měsíční), přepočítávání hodnot, když 
je  vyměněn  měřící  přístroj  nebo  spočítání  na  jiný  typ  hodnot  (např.  pracovní  hodnoty 
přepočítat na výkon). Také umožňuje kontrolovat zpracovávaná data a informovat správce 
emailem, pokud by v průběhu zpracování došlo k chybě.

Systém  podporuje  správu  uživatelů,  je  odpovědný  za  identifikaci  uživatelů 
a pro monitorování přístupu v systému. Pro tento účel musí být všichni (včetně implicitního 
uživatele, odpovědní pracovníci, čtenáři, atd.) být registrováni jako uživatelé. Každý uživatel 
má přiřazena práva pro přístup k obsahu ECS. K této funkcionalitě jsou definovány profily. 
Databáze uživatelů je udržována pomocí integrovaného administrativního modulu, který je 
otevřen přes menu správa uživatelů. 
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Typy uživatelů:

● administrátor  

● osoba zodpovědná za médium  

● osoba zodpovědná za účetní skupinu

● standardní uživatel

Systém umožňuje vytváření zprávy za nějaký časový úsek. Pokud by tato zpráva obsahovala 
omezení  ve  vztahu  k  nákladům  střediska  nebo  média,  je  vytvořena  výběrem  parametrů 
v předstihu  (např.  uživatel  musí  zvolit  svou účetní  skupinu,  než  si  může  zobrazit  zprávu 
s názvem "Spotřeba účetní skupiny za posledních 12 měsíců" ). Omezení ve vztahu k účetním 
skupinám a médiím jsou kontrolována v ECS, podle svých uživatelských práv. Uživatel si 
může vybrat pouze svou vlastní účetní skupinu nebo médium. Tyto zprávy jsou šablony, které 
byly vytvořeny s  Crystal  Reports  a  jsou také upravitelné v tomto programu.  Chcete-li  je 
upravovat, musí být Crystal Reports instalován na příslušné počítače uživatelů. 

Aplikace má v appletu následující hierarchickou strukturu:

- médium úroveň 1

o stanice úroveň 2

 továrna úroveň 3

 měřící bod úroveň 4

Médium:  

Definuje  typ  energie  (voda,  plyn,  elektřina  a  další  typy),  tento  formulář  obsahuje  název, 
základní jednotku média,  jednotku v systému SAP,  zodpovědnou osobu a mnoho jiných 
atributů.

Stanice: 

Je sub-hierarchie typu energie. Všichni spotřebitelé jsou v podstatě rozděleni do stanic.

Továrna: 

Jedna  nebo  více  továren  může  být  pod  jednou  stanicí.  Toto  rozdělení  je  pouze  virtuální 
a pomáhá reprezentovat strukturu. Sám měřící bod a celá výpočetní logika pro spotřebitele je 
nastavena o úroveň níže viz. měřící bod.

Měřicí body jsou označeny různými ikonami, v souladu s jejich konfigurací, aby zajistila lepší 
srozumitelnost pro uživatele. V systému se objevují dva typy měřících bodů a to virtuální 
a reálné.

● Reálné měřící body: Tyto body získávají své hodnoty z IDS HIGH-LEIT systému, 
ručně (vstupní individuálních hodnot nebo cesty), MDA, Excelu, atd.
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● Virtuální měřící body:  Virtuální měřící body skutečně neexistují. Můžou získávat 
hodnoty jen pomocí SQL dotazů, matematických formulí a nebo distribucí svazků. 
Pokud  je  měřícímu  bodu  přiřazena  hodnota  distribuce,  tak  získává  hodnoty 
z ostatních měřících bodů podle stanovených pravidel distribuce.

Měřící body rozlišují podle časového úseku, ve kterém se měří dané hodnoty. V systému je 
možné mít měřící body, které posílají následující hodnoty do databáze:

• 15minutové

•  hodinové

•  denní

• měsíční

2.1 Svěřené úkoly a strávený čas

1) SQL, formulovou a distribuovanou kalkulaci. - 20 dnů

2) Implementace importů dat z textových souborů vygenerovaných systémem SAP. - 15 dnů

3) Implementace tarifů. - 12 dnů

4) Implementace historizace formulářových dat. - 13 dnů

5) Selenium testy pro distribuci ztrát – 7 dnů
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3. Samostatné zpracování úkolů 

3.1 SQL, formulovou a distribuovanou kalkulaci

3.1.1 Uvedení do problematiky

Tento  úkol  se  týkal  kalkulací  virtuálních  měřících  bodů,  protože  virtuální  body  fyzicky 
neexistují,  tak  se  jim  přiřazují  hodnoty  z  jiných  měřících  bodů  z  technických  důvodů.  
V mnoha případech několik virtuálních měřících bodů nahrazuje  jeden reálný měřící  bod.  
Virtuálnímu bodu lze přiřadit 3 druhy označení a počítání hodnot, ale je možné současně mít 
pouze jen jeden druh. 

a) Přiřazení hodnot SQL dotazy

V ,,SQL“  oblasti  virtuálního  měřicího  bodu  může  být  zapsán  SQL příkaz,  který  vytváří 
hodnotu pro virtuální měřicí bod. V databázi je toto zapsáno jako příkaz SQL zabírající právě 
jeden řádek v poli,  jehož výsledek musí  být  číslo s  plovoucí  čárkou.  Pokud tomu tak je, 
hodnota se přiřadí k virtuálnímu měřicímu bodu. Důležitým faktorem je cyklus virtuálního 
měřicího bodu: pokud je to nastaveno na ,,Měsíc", místem měření se používá při výpočtu 
všech ,,měsíční“ virtuálních měřících bodů pomocí příkazů SQL. Pokud je cyklus nastaven 
na ,,den“ nebo menší, jsou příslušné hodnoty přiřazené k virtuálnímu měřícímu bodu  pomocí 
každodenní práce. 

b) Přiřazení hodnot formulemi

Pravidlo  pro  výpočet  je  uloženo  pro  virtuální  měřicí  bod  pomocí  vzorce  v  dolní  části 
obrazovky  měřícího  místa  kmenových  dat,  v  poli  ,,Formula".  Následující  operátory  jsou 
povoleny pro vzorce:

● +

● -

● *

● /

● MESS[ <ECS-ID_měřícího bodu>]

Příklad:

● (((-MESS[6338] + MESS[4883]) / 2) * 3 )* MESS[5002] – 30441

V operátoru MESS se neověřuje jestli se jedná o virtuální nebo reálný měřící bod, ale musí  
se jednat o měřící bod se stejným cyklem čtení.
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c) Přiřazení hodnot distribucí svazků

Při  rozdělení  svazků  jsou  kroky  ve  výpočtech,  které  mohou  být  definovány  uživatelem, 
provedené  s  cílem  zveřejnit  svazky  mezi  jedním  nebo  více  virtuálních  měřicích  bodů.  
Distribuce  vždy  začíná  od  měřicího  bodu,  který  může  být  buď  skutečný  nebo  virtuální. 
Během tohoto  procesu  může  dojít  ke  křížovým odkazům,  které  nemohou  být  zachyceny 
v systému. Pokud měřicímu bodu nelze vypočítat hodnota, je to uvedeno na výpočtu stránce 
virtuálního  měřicího  bodu.  Pokud  existuje,  zbytek  při  rozdělení  nastavení,  tj.  distribuce 
nebyla 100%, je to uvedeno zprávou červenou barvu. 

Následující matematické operace jsou povoleny:

● Sčítání, odčítání, násobení, dělení - Pouze měřící body, které můžou být použity 
jako operand,  základní  hodnoty se mění podle toho, zbytek je využíván pro další 
výpočty.

● Stanovený objem - Můžete uvést pevně stanovený objem, který může být 
distribuován na měřicí bod.

● Procento - Určité procento je distribuováno do měřícího bodu.

● Zbytkové množství - zbývající množství, které zůstává po předchozích výpočtech 
(operace uvedené výše) mohou být distribuovány touto cestou.

● Procentní  uzel -  Nelze kombinovat  s jinými operacemi,  ale pouze se sebou nebo 
zbytkovým množstvím. To se počítá stejně jako procentní podíl v režimu zobrazení, 
což je zbytkové procento uvedené v zelené barvě.

Distribuce  svazků  je  vykonána  na  konci  měsíce  pro  všechny  měřicí  body,  nebo  je 
nakonfigurována úloha pro měřící body v případě intervalů menší než jeden měsíc. Výstupní  
údaje jsou formulovány a uloženy pro každé distribuované množství (15 min, hodina, den,  

měsíc), tj. pro každý virtuální měřicí bod.

3.1.2 Řešení

Mým úkolem v implementaci této funkcionality bylo migrovat ze starého systému na novou 
platformu. Zpočátku jsem nakopíroval potřebné Java soubory do projektu ze starého systému 
a pak jsem je začal upravovat na použití v nové platformě a vytvořil formulář pro vyplnění.  

3.1.2.1 Migrace kalkulace 

Tyto soubory obsahovaly pouze logiku kalkulování virtuálních měřících bodů. Vytvořil jsem 
v projektu  třídu  akcí,  která  obsahuje  metody související  s  touto  funkcionalitou,  jenž  jsou 
volané  přes  Struts  framework.  Dále  jsem si  navrhl  JSP stránku,  která  tuto  funkcionalitu 
spouští a zároveň zobrazuje výsledky. Protože nová platforma používá  framework Spring, 
nadefinoval  jsem  použití  některých  komponent  funkcionality  jako  Spring  Beany,  jejichž 
instance jsou injektovány do třídy nebo JSP stránky v případě jejich použití.  Pro vytažení 
potřebných dat  z databáze jsem využil JdbcTemplate,  definovanou komponentu ve Spring 
frameworku.
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3.1.2.2 Vytvoření formuláře pro tvorbu distribucí

Část  formuláře  byla  vytvořena  použitím  nástroje  pro  generické  zobrazení  komponent 
na stránce a část  byla napsána v Javascriptu.   Každý měřící  bod má v databázi  uloženou 
hodnotu. Operace sčítání, odčítání, násobení, dělení jsou jen pro reálné měřící body a ostatní 
operace jsou pro virtuální měřící body. A všechny tyto bylo potřeba vytáhnout z databáze, tak 
jsem zvolil pro vyřešení tohoto problému Ajaxové volání. Konkrétně jsem zvolil knihovnu 
DWR. Což je knihovna, která umožňuje mapovat objekty v Javě na objekty v Javascriptu.  
Problém tohoto úkolu bylo se synchronizovat 3 Ajaxové volání a na základě nich zobrazit 
dané prvky. Ve třídě, která slouží jako DWR servis třída, volám DAO třídu, která pracuje 
s databází a dokáže vrátit list měřících bodů, které můžu použít k naplnění select elementu

3.1.2.3 Vytvoření integračních testů

Pro  všechny  typy  kalkulací  jsem  připravil  integrační  testy,  které  měly  ověřit,  zda 
funkcionalita funguje správně.  Testy jsou uloženy ve zvláštním projektu,  aby bylo možné 
spouštět  tyto  testy  automaticky na  Hudsonu,  což je  opensource projekt,  který  používáme 
na automatické testy. Integrační testy kontroluje několik modulů jako jeden celek. Tyto testy 
spočívají  v  ověřování  dané funkcionality,  která  je  závislá  na  databázi  a  výsledek daného 
algoritmu známe. Tudíž změní-li se algoritmus, můžeme spuštěním tohoto testu hlídat, zda je 
výsledek pořád stejný. Musel jsem vytvořit pro tyto testy speciální Spring konfiguraci, SQL 
skript pro přípravu nutných dat a skript pro uklizení těchto dat. Poté až byla data připravená,  
vytvořil jsem pro každý případ samostatný test.
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3.2 Data importy ze SAP systému

3.2.1 Uvedení do problematiky
Systém SAP generuje  textové  soubory  do  FTP adresáře  a  pro  každý  typ,  který  je  třeba 
importovat do systému, je vygenerován samostatný soubor. 

Účetní skupina/ Čísla zakázek

Soubor  obsahuje  vždy  validní  účetní  skupinu  a  během  importu  jsou  porovnávány  s  již  
existujícími skupinami v systému, které jsou následně aktualizovány nebo nově vytvořeny.  
Když se nějaké stará účetní skupina stane nevalidní  a nebo nové středisko je přidáno, jsou 
tyto informace zobrazeny na stránce s výsledky importu.

Čísla  zakázek  mají  stejnou  strukturu  dat  jako  účetní  skupina,  jen  navíc  potřebují  být 
definována ve speciálním typu. A jen účetní skupiny jež jsou definovány v tomto typu, mohou 
být importována do systému.

Název v import souboru Název v ECS systému Popis Datový typ

BKZKS BKZKS
sekundární 

blokovací symbol
Char(1)

DATAB GUE_VON platnost od Date(8)
DATBI GUE_BIS platnost do Date(8)

BKZKP BKZKP
primární blokovací 

symbol
Char(1)

ABTEI HIER_PARENT Oddělení Char(12)
NKST NFKST následné středisko Char(10)

VERAK VERANTWORTL zodpovědná osoba Char(20)
VERAK_USER VERANTWORTL_ID zodpovědný uživatel Char(12)

KOKRS KSTGR účetní skupina Char(4)

BUKRS BUKRS Rezervační skupina Char(4)

Tabulka 1: Účetní skupiny

Druhy produkce

Stejně jako účetní skupina, soubor obsahuje validní data, která jsou ověřena během importu 
dat. Nevalidní druhy a nově přidané druhy jsou zobrazeny  na stránce s výsledky importu.

Název v import souboru Název v ECS systému Popis Datový typ
LEINH EINHEIT jednotka produkce Number(3)
DATAB GUEVON platnost od Date
DATBI GUEBIS platnost do Date
LSTAR LEISTUNGSART typ výkonu Char(4)
VKSTA KOSTENART náklady Char(10)

TARKZ_I PREIS tarifní kód  ceny Char(3)

KOKRS KOKRS účetní skupina Char(4)
LATYP LATYP Druh výstupu Char

LATYPI
LATYPI druh výstupu pro 

zpracování
Char

SPRKZ SPRKZ blokovací symbol Char

Tabulka 2: Druhu produkce
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Druhy nákladů

Stejně  jako  nákladová  střediska,  soubor  obsahuje  validní  data,  která  jsou  ověřena  během 
importu dat.  Nevalidní druhy a nově přidané druhy jsou zobrazeny na stránce s výsledky 
importu.

Název v import souboru Název v ECS systému Popis Datový typ
BESCHREIBUNG BESCHREIBUNG popis Char(100)

DATAB GUEVON platnost od Date
DATBI GUEBIS platnost do Date
KATYP KATYP typ nákladu Char(2)
VKSTA KOSTENART náklady Char(10)
KOKRS KR_KREIS účetní skupina Char(3)

EIGEN
EIGEN vlastnost účetní 

skupiny
Char(8)

Tabulka 3: Druhu nákladů

3.2.2 Řešení

Mým úkolem bylo přenést JSP stránku ze starého systému a upravit ji pro použití na nové 
platformě. Dále mou povinností bylo vytvořit externí tabulky a nahradit tuto funkcionalitu ze 
starého systému nějakým jiným konfigurovatelným návrhem.

3.2.2.1 Úprava JSP stránky a akce

Funkcionalita  se  spouští  přes  akci,  kde  samotný  import  se  spustí  v  nezávislém  vlákně 
a stránka se co deset sekund obnovuje. Na stránce se objevují zprávy o importu, které jsem 
nastavil do servlet contextu, který je společný všem uživatelům. Toto bylo uděláno pro případ, 
kdy běží import, tak nikdo jiný neměl možnost tuto funkcionalitu spustit. Až vlákno dokončí 
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činnost, tak se  smažou parametry v servlet contextu a  zprávy o importu se předají do session 
atributu,  kde k němu mám přístup na JSP stránce a  obnovovací  funkce se  už na stránce 
neobjeví. Problém byl, že ve starém systému bylo obnovování řešeno tagem refresh, který  
funguje jen v prohlížeči Internet Exploreru a v dalších prohlížečích nefunguje. Tento problém 
jsem vyřešil použitím jQuery knihovny. 

3.2.2.2 Vytvoření externích tabulek

Oracle  má  tento  typ  pro  usnadnění  a  urychlení  práce  s  externími  daty.  Data  načte 
přes SQL*Loader, což je utilita pro práci s externími daty. Soubor může být textový, CSV a 
jiný typ. Metadata jsou uložena v datovém slovníku databáze. Definice tabulky obsahuje dvě 
části. Definici, která je shodná s jakoukoli jinou definicí tabulky a je vytvořená přes  klauzuli 
„create  table“.  Druhá  část  je  definice  externí  tabulky,  která  mapuje  sloupce  v databázi 
a strukturu v externím souboru. Ale ještě před vytvořením tabulky je v Oracle nutné vytvořit 
typ  adresář,  což  je  typ  definující  fyzické umístění  složky.  A poté  přidělit  uživateli  práva 
pro tento adresář.

Příklad definice tabulky pro účetní skupiny:

create table imp_kstl ( 

KOSTL Char(10),  PRCTR Char(10),   BKZKS Char(1),   DATAB Date,   DATBI 
Date, BKZKP Char(1),   ABTEI Char(12),   NKST  Char(10),   VERAK Char(20), 
VERAK_USER  Char(12), KOKRS  Char(4),   BUKRS Char(4)            

) organization external ( 
type oracle_loader default directory ext_dir access parameters ( 
records delimited by newline fixed 100 fields missing field values are null ( 
KOSTL Char(10),  PRCTR Char(10),  BKZKS Char(1),  DATAB 
oracle_date, DATBI oracle_date,  BKZKP Char(1),  ABTEI Char(12),  

        NKST  Char(10),  VERAK Char(20),   VERAK_USER Char(12),  
KOKRS  Char(4),  BUKRS Char(4)))  location ('VEO_mon_kostl.TXT')); 

3.2.2.3 Implementace importu

Navrhl  jsem  funkcionalitu,  která  každou  další  třídu  pro  import  bude  dědit  z  třídy 
BaseImporter  a může pro své účely může překrýt  metodu validate.  Namapování  z import 
tabulky do tabulky tzpen je řešen ve Spring konfiguraci, kde je to nadefinované jako Hash 
mapa.

3.2.2.4 Integrační testy pro import

Pro ověření funkcionality jsem napsal pro každý z importů integrační test, protože  externí 
tabulky jsou závislé na konkrétním adresáři a konkrétním souboru, tak jsem místo nich použil 
obyčejnou tabulku.  
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3.3 Implemetace tarifů

3.3.1 Uvedení do problematiky
Tarify jsou spjatý s elektrickou energií a pro jiná média se neuvažuje. Spojení je možné jen  
s měřícími body, které mají interval měření 15 minut a nebo hodinu. Aby bylo možné spojit  
každou naměřenou hodnotu, je třeba ujistit se, aby byl pokrytý celý časový rámec v týdnu,  
protože pak už není možné přiřadit naměřenou hodnotu k danému tarifu. Na stránce je možné 
také definovat státní svátky.

Tarif Partner Čas od Čas do dny Médium Smluvní 
výstupní 
limit

jednotka

HT RWE 8.00 20.00 Mo-Fr Electrical 
power

20 MW

NT RWE 20.00 08.00 Mo-Fr Electrical 
power

30 MW

Tabulka 4: Příklad tarifů

3.3.2 Řešení

Mým  úkolem  bylo  vytvořit  formulář  pro  zadávání  tarifů,  sestavit  databázové  pohledy 
pro spojení naměřených hodnot s konkrétními tarify a vytvořit kontrolní mechanizmus, který 
před uložením zkontroluje všechny tarify, aby se nějaké z nich nepřekrývaly.

3.3.2.1 Vytvoření formuláře pro zadávání tarifů

Formulář  byl  vytvořen  generickým nástrojem ACOS NMS Tool,  který  složí  k  vytvoření 
triviálních formulářů.  Tento nástroj vytvoří formulář a jeho nastavení uloží do databáze. Tyto 
změny jsem z databáze vytáhl a uložil do databázového skriptu, který jsem uložil do SVN.

3.3.2.2 Vytvoření databázových pohledů

Tyto  pohledy  slouží  k  přiřazení  naměřený  hodnot  ke  konkrétnímu  tarifu.  Toto  přiřazení 
se dále používá v reportech. Vytvořil jsem uloženou funkci, která vrací jméno daného tarifu. 
V této funkci jsem pro vybírání všech měřících bodů použil hierarchický dotaz connect by  
prior.

Příklad hierarchického dotazu, který vybere všechny měřící body z elektrického media:

SELECT stamm_id FROM (SELECT stamm_id, LEVEL AS l FROM relations CONNECT 
BY PRIOR stamm_id = parent_id START WITH stamm_id = (SELECT to_number(wert)  
FROM globale_parameter WHERE name='electricity.medium') )v WHERE v.l=4 ; 

11



3.3.2.3 Mechanizmus překrývání

Do databáze se nesmí uložit žádný kontrakt s tarify, který se budou překrývat, protože by pak 
naměřené  hodnoty  nemohly  být  jednoznačně  přiřazeny  k  jednotlivým  tarifům.  Proto 
se při ukládání  provádí  validace,  zda  došlo  k  překrytí.  Původně  jsem toto  řešil  na  straně 
databáze, ale zjistil jsem, že je lepší to řešit už v Java třídě, která se stará o chování entity  
před a po uložení.  V případě překrytí  se zobrazí,  které tarify se překrývají.  Toto je řešeno  
přes vyvoláním výjimky, kterou odchytávám ve třídě starající se o obsluhování Struts volání 
a poté si z properties souboru vytáhnu chybovou hlášku a zobrazím ji uživateli.
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3.4 Implementace historizace formulářových dat 

3.4.1 Uvedení do problematiky

Ve staré aplikaci se data formulářů nemazala, jen se nastavil jeden atribut v entitě na 0. Nyní  
je to řešený tak,  že  při  změně nebo vytvoření  formulářových dat  vytvoří  kopii  záznamu 
do historizační tabulky.  Toto se týká dvou tabulek stamm a typen tabulky, ve kterých jsou 
uloženy formulářová  data.  V databázi  jsem vyvořil  balíček  funkcí  history_package,  který 
se staral o generování triggeru na tabulkách, kde ho pomocí názvu tabulky vytvořil. Cílem 
této  historizace  je,  aby  archivní  hodnoty  byly  spjaty  s  archivními  formulářovými  daty. 
V databázi  je  konkrétní  typ  formuláře  reprezentován  číslem  třídy,  což  je  ID  v  tabulce 
klassen_liste,  ve které  se  ukládá seznam všech formulářových typů.  Seznam všech prvků, 
které  budou  zobrazeny  na  stránce  najdeme  v  tabulce  class_attribute.  Reference  na  další  
formulářové typy jsou uloženy v atributech začínající na „O“  a ty jsou uloženy v tabulce 
class_attribute.

3.4.2 Řešení

Mým úkolem na této funkcionalitě bylo upravit návrh Mathiase Kühlmanna, opravit některé 
chyby, vytvořit inicializační skript a napsat integrační  testy, které dokazují, že historizace 
funguje. Dalším úkolem bylo přepracovat databázové pohledy, které pracovaly s historickými 
daty.

3.4.2.1 Implementace 

Při přesunu se vytvoří duplikát dané entity, ale jen s tím rozdílem, že dostane nové ID, které 
je generováno ze sekvence a  staré ID se přesune do atributu oid a zároveň všechny referenční 
atributy získají reference na archivní formulářová data. Po prozkoumání návrhu jsem začal  
s implementací, při které jsem  našel chyby při přesouvání referenčních atributů.

3.4.2.2 Integrační testy 

Po implementaci bylo nutné dokázat, že historizace funguje, jak by měla a proto jsem vytvořil  
sérii integračních testů, které dokazovali, že reference na další formulářová data funguje a 
změní se ID entity na jiné.

3.4.2.3 Příprava inicializačního skriptu

Historizace  funguje  bezproblémově,  pokud  jsme  začali  s  historizací  s  prázdnými 
formulářovými daty, ale protože jsme už měli nějaká data v tabulkách, bylo nutné vytvořit  
počáteční historická data. Tento skript měl uplatnění jen pro účely vývoje, protože zákazník 
začne s prázdnými tabulkami. Problém byl v tom, že pokud by se neudělala tato inicializace 
do některých atributů, které by to nenašlo v historizační tabulce, uložil by hodnotu NULL 
místo daného ID.  
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3.4.2.4 Přepracování pohledů

Z  důvodu  toho  jsem  databázové  pohledy,  které  se  používaly  pro  přístup  k  archivním 
hodnotám, musel tyto pohledy předělat, aby používaly historizační tabulky.  
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3.5 Selenium testy

3.5.1 Uvedení do problému

Přestože máme v naší aplikaci integrační testy, bylo nutné pro ověření uživatelského rozhraní  
použít Selenium testy a zároveň je to jedna z podmínek zákazníka, aby tyto funkcionality byly 
otestovány tímto způsobem. Tyto testy jsou automatické, tudíž je možné je spustit v systému 
Hudson. Takto jsou testovány dvě funkcionality.

První funkcionalita je spojená s účetními skupinami a je to distribuce ztrát v účetní skupině.  
Účetní skupiny jsou nástrojem pro kontrolu objemů v uzavřeném systému. Předpokládá se, 
že celkový součet objemů, které jsou zapracovány do tohoto systému je stejný jako součet 
výstupních. Povolené odchylky mohou být definovány pro každou skupinu. Pokud výsledek 
účetní  skupiny  leží  mimo  rozmezí  tolerance,  tak  se  shrnutí  skupiny  považuje 
za nepravděpodobné. Účetní skupiny lze vypočítat pro různé média jako jsou plyn, elektřina 
a další. ECS rozlišuje mezi měsíční a proměnnou účetní skupinou. Měsíční účetní skupiny 
se používají  pro sledování  objemů před fakturaci.  Ty jsou vypočteny jako pevné stupnice 
s hodnotami v měsíci a mají celkový seznam umožňující rychlou kontrolu všech skupin v den 
fakturace. V případě  proměnné  účetní  skupiny,  mohou  být  kontrolovány  shrnutí  skupiny 
se stupnicemi  a  obdobími  zvoleným operátorem.  Skupiny mohou být  ve  stavu,  kdy  bylo 
vyprodukováno víc  než spotřebováno.  Takový stav je  nepravděpodobný,  protože se  jedná 
o uzavřené systémy. Tudíž je potřeba tuto ztrátu distribuovat mezi všechny měřící body, jako 
opravnou  hodnotu,  kterou  je  možné  zadat  buď  to  ručně,  nebo  automaticky.  V  případě 
automatické se distribuuje v poměru objemu hodnot naměřených měřícími body.

Druhá funkcionalita je spojená s ručním zadáváním ručních hodnot do systému. Ve starém 
systému  bylo  možné  zadávat  jen  pro  měřící  body,  které  měly  nastaveny  měřící  cyklus 
na měsíc.  Nyní se  funkcionalita  změnila a  v novém systému je možné zadávat  i  hodnoty 
měřících bodů s menším cyklem měření. Je možné zadávat ruční hodnoty jen pro jeden měřící 
bod a nebo také zadávat hodnoty pro soustavu měřících bodů. Tato soustava měřících bodů je  
ve skutečnosti  reprezentována cestou,  kterou  musí  osoby odpovědné za  tyto měřící  body 
vykonat a zapsat si hodnoty, aby je mohli později zapsat do systému. Každá hodnota, která je 
zadána do systému, prochází validací, a kontrolu určují pravidla definovaná v měřícím bodě.  
Pokud měřící hodnota je nevalidní, tak je na uživateli ji uložit jen v případě,že  k ní připojí 
nějaký komentář.

3.5.2 Řešení

V  případech  obou  funkcionalit  jsem  dělal  Selenium  testy  přes  plugin  nainstalovaný 
v prohlížeči.
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3.5.2.1 Testy pro distribuci ztrát

Pro  distribuci  ztrát  jsem  připravil  8  testů,  které  zahrnovaly  jak  manuální  distribuci,  tak  
i automatickou distribuci a měl jsem se ujistit, že v případech jako je manuální zadávání  nebo 
automatické, tak se rozdíl rozdistribuuje mezi jednotlivé měřící body a nezbude žádný rozdíl.  
Nebo se tyto dva způsoby mohou zkombinovat. Také se nesmí stát, aby se účetní skupina 
uložila ve stavu, kdy by byl rozdíl záporný.

3.5.2.2 Testy pro manuální zadávaní hodnot

Pro zadávání manuálních hodnot jsem vytvořil  celkově 5 testů, zahrnující případy jako je  
kontrola, zda lze zadat hodnoty pro všechny měřící cykly tzn. nejen pro měřící body, které  
měří jednou za měsíc, ale i které měří hodnoty jeden den, hodinu i co každých 15 minut. Další 
test  se zabýval,  jestli  není  možné zadat  hodnoty do jiného měsíce,  než je aktuální  účetní  
měsíc. A poslední test byl zaměřený na ověření pravidla pro validitu hodnot daného měřícího 
bodu fungují.
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4. Znalosti ze studia
Pro práci jsem použil především znalosti z předmětů:

● Databázové a informační systémy

● Tvorba  informačních systémů

● Vývoj internetových aplikací

● Správa databází

● Java technologie

Z těchto předmětů jsem během praxe uplatnil znalosti programování. V průběhu studia jsem 
se naučil  frameworky jako je Hibernate,  Spring a Struts a opět  jsem měl možnost  využít 
svých zkušeností.  Dále  jsem použil  znalosti  pro  práci  s  databází  Oracle,  programováním 
PL/SQL. Pro některé úkoly bylo třeba uplatnit znalosti HTML a Javascriptu. 
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5. Scházející znalosti
Během praxe jsem narazil na několik věcí, které jsem se musel v průběhu doučit. Především 
práci s těmito nástroji a technologiemi: 

• SVN

• Apache Maven

• Java frameworky a knihovny jako jsou např. (Opencsv, Poi, Dwr, 
Quartz atd.)

• jQuery

• JBoss

Novinkou bylo pro mě zapojení do vývoje v iteračních cyklech zvané sprinty. 
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6. Závěr
Výsledkem praxe je hotová zadaná funkcionalita, která je částí systému ACOS ECS. V době 
psaní této zprávy se nachází systém ve stádiu opravování chyb a porovnávání se zadáním 
od zákazníka. S výhledem na  spuštění na testovacím serveru zákazníka v polovině května.  
Jsem rád, že jsem měl možnost absolvovat bakalářskou práci jako praxi ve firmě a zapojil 
se do vývoje projektu, který bude skutečně nasazen.

19



7. Reference
[1] Wikipedia, Integration testing [cit. 29.4. 2011]  

Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/Integration_testing>

[2] Kohsuke Kawaguchi, Meet Hudson [cit. 29.4. 2011] 

Dostupné z <http://wiki.hudson-ci.org/display/HUDSON/Meet+Hudson>

20


	Seznam použitých zkratek a symbolů
	  CSV - Comma-Separated Values 

	  FTP - File Transfer Protokol
	  DWR - Direct Web Remoting
	  SQL - Structured Query Language
	1. Úvod
	1.1 Popis firmy
	1.2 Historie firmy
	1.3 Popis pozice ve firmě

	2. Popis projektu
	2.1 Svěřené úkoly a strávený čas

	3. Samostatné zpracování úkolů 
	3.1 SQL, formulovou a distribuovanou kalkulaci
	3.1.1 Uvedení do problematiky
	3.1.2 Řešení
	3.1.2.1 Migrace kalkulace 
	3.1.2.2 Vytvoření formuláře pro tvorbu distribucí
	3.1.2.3 Vytvoření integračních testů


	3.2 Data importy ze SAP systému
	3.2.1 Uvedení do problematiky
	3.2.2 Řešení
	3.2.2.1 Úprava JSP stránky a akce
	3.2.2.2 Vytvoření externích tabulek
	3.2.2.3 Implementace importu
	3.2.2.4 Integrační testy pro import


	3.3 Implemetace tarifů
	3.3.1 Uvedení do problematiky
	3.3.2 Řešení
	3.3.2.1 Vytvoření formuláře pro zadávání tarifů
	3.3.2.2 Vytvoření databázových pohledů
	3.3.2.3 Mechanizmus překrývání


	3.4 Implementace historizace formulářových dat 
	3.4.1 Uvedení do problematiky
	3.4.2 Řešení
	3.4.2.1 Implementace 
	3.4.2.2 Integrační testy 
	3.4.2.3 Příprava inicializačního skriptu
	3.4.2.4 Přepracování pohledů


	3.5 Selenium testy
	3.5.1 Uvedení do problému
	3.5.2 Řešení
	3.5.2.1 Testy pro distribuci ztrát
	3.5.2.2 Testy pro manuální zadávaní hodnot



	4. Znalosti ze studia
	5. Scházející znalosti
	6. Závěr
	7. Reference

