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– Asynchrynous JavaScript And Xml
– Active Server Pages
– Common Language Runtime
– Common Language Specification
– Central processing unit
– Cascading Style Sheets
– DropDownList
– Dynamic-link library
– Entity Relationship
– Entity Relationship Diagram
– General Public License
– Graphical User Interface
– HyperText Markup Language
– Hypertext Transfer Protocol
– Internet Protocol
– JavaScript Object Notation
– Java Server Pages
– Lightweight Directory Access Protocol
– Microsoft Intermediate Language
– Open Database Connectivity
– Hypertext Preprocessor
– Structured Query Language
– Systém Riadenia Báze Dát
– Systém Řízení Báze Dat
– Unified Modeling Language
– UCS Transformation Format
– Visual Studio
– World Wide Web Consortium
– World Wide Web
– eXtensible Hypertext Markup Language
– eXtensible Markup Language
– Aplikační platforma společnosti Microsoft
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Kapitola 1. Úvod
Informačné technológie sa dnes stali nevyhnutnými v našom každodennom živote. Majú
uplatnenie v takmer každej ľudskej činnosti, ktorú tak podstatne zefektívňujú, uľahčujú a znižujú jej
chybovosť. Tiež dokážu jednoducho vyriešiť problémy spojené so zadávaním a uchovávaním
informácií pomocou rôznych informačných a evidenčných systémov. A práve toto je v dnešnej dobe
mimoriadne dôležité, keďže človek disponuje vďaka internetu obrovským súborom informácií, ktoré
si nemôže zapamätať. Výhodou týchto systémov je, že ich výstupy sú pre nás prijateľnejšie, keďže sa
nemusíme zaoberať informáciami, ktoré sú pre nás zbytočné.
V bakalárskej práci máme za úlohu navrhnúť a zrealizovať evidenčný systém sieťových
aktívnych prvkov s prístupom cez webovú aplikáciu. Základom systému je databázový server MySQL,
v ktorom budú v tabuľkách uchovávane všetky informácie nielen o jednotlivých zariadeniach a ich
umiestnení, ale aj informácie o užívateľoch, ktorí majú k systému prístup. Prístup k systému bude
realizovaný cez webovú aplikáciu naprogramovanú pomocou jazyka C# a frameworku ASP.NET.
Výhodou tohto systému bude zjednodušenie manipulácie a správy zariadení, prehľadnosť a ľahká
dostupnosť prostredníctvom internetu.
Práca je rozdelená do šiestich kapitol – prvá kapitola je úvodnou kapitolou. Nasleduje kapitola
požiadavky na systém, v ktorej sa spočiatku venujeme obecným požiadavkám a neskôr konkrétnym
požiadavkám na evidenčný systém. V tretej kapitole riešime dátovú a funkčnú analýzu systému. Vo
štvrtej kapitole sa zaoberáme výberom technológií, ktoré budeme používať pri realizácií a stručne ich
rozoberáme. V predposlednej piatej kapitole sa venujeme konkrétnej realizácií systému. Záverečná
kapitola je zhrnutím a zhodnotením celkových výsledkov práce.
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Kapitola 2. Požiadavky na evidenčný
systém
2.1 Obecné požiadavky na systém
V minulosti, pred príchodom osobných počítačov na trh sa informácie, ktoré bolo treba
uchovávať, evidovali písomnou formou na papier. Toto bolo v mnohých prípadoch dosť neefektívne
a takéto uchovávanie informácií prinášalo veľa nevýhod. Napríklad vyhľadanie v takýchto materiáloch
sa pri väčšom počte uchovávaných záznamov stávalo prácnym a zaberalo veľa času. Ďalšou
nevýhodou bol problematický prístup k uchovávaným záznamom. Ak chcel ktokoľvek pracovať
s týmito záznamami musel byť fyzicky prítomný na mieste, kde boli tieto materiály uchovávané.
Osobné počítače vo firmách spočiatku slúžili ako dielne na papierové dokumenty. No postupom
času a s príchodom príslušného softwarového vybavenia sa ich potenciál podstatne zväčšil. Informácie
sa začali uchovávať elektronickou formu, to vyriešilo veľa problémov a podstatne zjednodušilo bežné
operácie pri manipulácií s týmito informáciami. Dnes sa často zameriavame na to, aby sme z počítačov
dostávali požadované uchovávané informácie pre správnych ľudí a v správnom čase. To je primárnym
cieľom pre rôzne informačné a evidenčné systémy. Evidenčný systém je systém na zhromažďovanie,
uchovávanie, spracovávanie a poskytovanie informácií s využitím informačnej techniky. Na prístup
k týmto systémom sa najčastejšie využívajú rôzne webové aplikácie, ktorým sa budeme bližšie
venovať v nasledujúcich podkapitolách.

2.1.1 Webová aplikácia
V dnešnej dobe sa pri surfovaní na internete môžeme stretnúť s rôznymi druhmi webových
aplikácií[1]. Webová aplikácia je taká aplikácia, ktorá je umiestnená na serveri či už na fyzickom,
alebo virtuálnom, kde vo väčšine prípadov beží aj jadro vykonávaného kódu aplikácie. Tieto aplikácie
k svojmu behu často využívajú databázu. Webové aplikácie môžeme rozdeliť na dve skupiny –
klientské a serverové aplikácie.

2.1.2 Klientské webové aplikácie
Tieto využívajú HTML kód a skripty, ktoré sú umiestnené na serveri, ale interpretujú sa na strane
klienta – vo webovom prehliadači. Sú to väčšinou jednoduché aplikácie, ktoré dokážu vytvoriť určitú
mieru informačnej funkcionality a zaujímavé efekty. Výhodou týchto aplikácií je fakt, že prakticky
nezaťažujú server, keďže celá funkcionalita je prenesená na stranu klienta. No niektoré bežné veci
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s ktorými sa pri surfovaní na internete stretávame pomerne často, sa bez podpory skriptovania na
strane servera nedajú realizovať – ako napríklad počítadlo prístupov na stránku, rôzne ankety,
internetové obchody, chaty a mnoho ďalších.

2.1.3 Serverové webové aplikácie
Tieto aplikácie generujú HTML (XHTML) [2] stránky, dynamicky na základe požadovaných
údajov. Toto nám umožňuje vytvárať pomerne zložité webové aplikácie, pri ktorých potrebujeme
všetky údaje (dáta) uchovávať. Na to sa najčastejšie používa databáza, ktorá beží na nejakom
databázovom serveri. Ak však chceme generovať takéto stránky je nutné mať na serveri nainštalované
príslušné programové vybavenie. Server tiež musí mať dostatočný výkon, aby dokázal obslúžiť
predpokladané množstvo klientov bez časového oneskorenia. Tieto aspekty robia serverové webové
aplikácie finančne náročnejšie ako sú klientské webové aplikácie.

2.2 Konkrétne požiadavky na evidenčný systém
V tejto podkapitole sa budeme zaoberať požiadavkami na evidenčný systém, úvahou čo by mal
daný systém obsahovať, kto bude so systémom pracovať a aké budú možnosti používateľov v systéme.

2.2.1 Určenie navrhovaného systému
V laboratóriách IP telefónie sa denne pracuje s množstvom sieťových prvkov ako sú napríklad
smerovače (router), prepínače (switch), rozbočovače (hub), servery, meracie zariadenia a mnohé iné
zariadenia, ktoré sú umiestnené v rackoch. Tieto racky sú umiestnené v laboratóriách. Denne
dochádza k premiestňovaniu, pridávaniu či zmene softwaru na týchto zariadeniach študentmi,
profesormi a pracovníkmi laboratória. Tieto manipulácie je potrebné evidovať nielen z dôvodu
prehľadnosti, ale hlavne kvôli správe jednotlivých zariadení. Každý, kto s týmito zariadeniami pracuje
určite uvíta systém ktorý bude jednoducho a prehľadne mapovať rozloženie prvkov v laboratóriách.
Niektoré zariadenia, a to hlavne servery, môžu obsahovať software s virtuálnymi strojmi. Týchto
virtuálnych strojov môže byť viacero a každý môže spravovať iná osoba. Napríklad v prípade poruchy
fyzického zariadenia potrebujeme túto osobu kontaktovať. Aj preto musíme mať prehľad o všetkých
virtuálnych strojoch bežiacich na danom zariadení.
Zariadenia môžu mať viacero fyzických portov a na každom z nich môže byť nakonfigurovaná iná ip
adresa. Tieto adresy je tiež potrebné evidovať.
„IP adresa je logický číselný identifikátor fyzického sieťového rozhrania (sieťovej karty) daného uzla
(najčastejšie počítača) v sieti, ktorý komunikuje s inými uzlami prostredníctvom protokolu IP
(napríklad Internet).“ [3]
Evidovanie užívateľov, ktorý budú mať prístup do systému je nutné kvôli neoprávneným prístupom,
bezpečnosti a rozlíšeniu práv prihlásených používateľov.
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2.2.2 Analýza existujúcich riešení pre sieťové infraštruktúry
Ani po dlhom pátraní na internete sa mi nepodarilo nájsť podobný systém, ktorý by jednoducho
a prehľadne mapoval umiestnenie sieťových elementov a ich vlastnosti. To prispieva k dôležitosti
takéhoto systému, keďže trend neustáleho rastu počtu sieťových zariadení bude s veľkou
pravdepodobnosťou pokračovať ešte veľmi dlho.

2.2.3 Užívatelia s prístupom do systému
So systémom budú pracovať len oprávnení (prihlásení) užívatelia. To znamená, že užívateľ, ktorý
sa korektne neprihlási nemá prístup k systému. Prihlásení užívatelia budú mať pridelenú jednu
z nasledujúcich rolí:
- Študent
- Pracovník laboratória
- Administrátor
Užívateľ s rolou Študent bude môcť len vyhľadať jednotlivý rack v budovách a ich laboratóriách
a vidieť prvky, ktoré obsahuje, ďalej môže vidieť virtuálne stroje na jednotlivých serveroch a ip adresy
zariadení. Tiež môže zobraziť tabuľku všetkých zariadení v systéme.
Užívateľ s pridelenou rolou Pracovník laboratória bude mať možnosti ako užívateľ s rolou
Študent a ďalej bude môcť pridávať, editovať a mazať zariadenia, ich ip adresy a virtuálne stroje
serveru zo systému. Taktiež bude môcť pridať nového užívateľa do systému.
Užívateľ s rolou Administrátor bude mať plnú kontrolu nad systémom. K možnostiam
užívateľov Študent a Pracovník laboratória pribudne správa účtov iných používateľov – editácia
a mazanie. Keďže užívatelia sa do systému nebudú registrovať sami, ale jednotlivé účty môžu
vytvárať len užívatelia s príslušnými rolami, je dôležite, aby si každý užívateľ, bez ohľadu na
pridelenú rolu v systéme, mohol zmeniť svoje heslo na prihlásenie do systému.

2.2.4 Vstupy do systému
Pri jednotlivých zariadeniach budeme evidovať jednoznačné identifikačné číslo zariadenia, typ
zariadenia ako napríklad router, server, switch. Ďalej ip adresu, počet panelov, ktoré zariadenie
obsahuje, názov výrobcu zariadenia, službu, ktorú poskytuje toto zariadenie, zodpovednú osobu –
meno alebo kontakt, meno zariadenia, dátum a čas pridania zariadenia do systému, budovu v ktorej sa
nachádza, laboratórium v ktorom sa nachádza, rack v ktorom sa nachádza, pozíciu v racku
a poznámky k danému zariadeniu.
U virtuálnych strojov budeme evidovať jednoznačné identifikačné číslo virtuálneho stroja, meno
stroja, službu ktorá beží na tomto stroji, ip adresu verzie 4 a verzie 6, port na ktorom je služba
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dostupná, zodpovednú osobu, poznámky k virtuálnemu stroju a jednoznačné identifikačné číslo
zariadenia na ktorom virtuálny stroj beží.
U ip adries budeme evidovať jednoznačné identifikačné číslo ip adresy, ip adresu verzie 4, ip
adresu verzie 6, rozhranie na ktorom je ip adresa nakonfigurovaná a jednoznačné identifikačné číslo
zariadenia. Samotnú ip adresu nemôžeme použiť ako jednoznačný identifikátor, aj keď má byť
jedinečná pre danú sieť, pretože sa v systéme môžu vyskytnúť dve alebo viacero rovnakých sietí a teda
aj rovnaké ip adresy.
U užívateľov budeme evidovať login ako jedinečný identifikátor užívateľa, heslo, pomocou
ktorého sa užívateľ prihlási do systému, rolu užívateľa, pomocou ktorej dokážeme definovať práva
užívateľa v systéme.

2.2.5 Výstupy zo systému
- zoznam zariadení a ich umiestnenie v laboratóriách ip telefónie
- zoznam virtuálnych strojov, ktoré bežia na daných serveroch
- zoznam ip adries, ktoré sú nakonfigurované na zariadeniach
- zoznam užívateľov, ktorý majú prístup k systému

2.2.6 Nefunkčné požiadavky
Výsledný evidenčný systém by mal byť podľa najnovších štandardov, mal by byť čo
najbezpečnejší a jednoduchý na obsluhu. Predpokladá sa prístup viacerých užívateľov – klient server
implementácia, prístup cez internet, rýchla odozva systému. Systém bude pracovať s opensource
databázou a bude podporovať UTF8 kódovanie (stredoeurópske).

2.2.7 Tabuľka udalosti a reakcií
Udalosť
Nové zariadenie
Editovanie zariadenia
Vymazanie zariadenia
Nový virtuálny stroj
Editovanie virtuálneho stroja
Vymazanie virtuálneho stroja
Nová ip adresa

Reakcia
Ulož do zoznamu zariadení
Ulož zmeny do zoznamu zariadení
Vymaž zariadenie zo zoznamu
Ulož do zoznamu virtuálnych strojov
Ulož zmeny do zoznamu virtuálnych
strojov
Vymaž virtuálny stroj zo zoznamu
virtuálnych strojov
Ulož do zoznamu ip adries
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Aktér
Pracovník/Administrátor
Pracovník/Administrátor
Pracovník/Administrátor
Pracovník/Administrátor
Pracovník/Administrátor
Pracovník/Administrátor
Pracovník/Administrátor

Editovanie ip adresy
Vymazanie ip adresy

Ulož zmeny do zoznamu ip adries
Vymaž ip adresu zo virtuálnych ip
adries
Zobrazenie užívateľov
Zobraz všetkých užívateľov zo
zoznamu
Nový užívateľ
Vlož užívateľa do zoznamu
užívateľov
Editovanie užívateľa
Ulož zmeny do zoznamu užívateľov
Vymazanie užívateľa
Vymaž užívateľa zo zoznamu
užívateľov
Nájdenie racku
Vráť prvky z hľadaného racku zo
zoznamu zariadení
Zobrazenie všetkých zariadení v Vráť všetky zariadenia zo zoznamu
systéme
zariadení
Zobrazenie všetkých
Vráť všetky virtuálne stroje zo
virtuálnych strojov v systéme
zoznamu virtuálnych strojov
Zobrazenie všetkých ip adries
Vráť všetky ip adresy zo zoznamu ip
rozhraní v systéme
adries
Editácia hesla
Ulož zmeny do zoznamu užívateľov

Pracovník/Administrátor
Pracovník/Administrátor
Administrátor
Pracovník/Administrátor
Administrátor
Administrátor
Študent/Pracovník/
Administrátor
Študent/Pracovník/
Administrátor
Študent/Pracovník/
Administrátor
Študent/Pracovník/
Administrátor
Študent /Pracovník/
Administrátor

Tabuľka 2.1. Tabuľka udalostí a reakcií
Tabuľka 2.1. popisuje udalosť, ktorú môže v systéme vyvolať aktér a reakciu systému na túto udalosť.

2.2.8 UML diagram prípadu užitia
UML[4,5] (Unified Modeling Language) je jazyk primárne určený na účely modelovania
softwarových systémov. Jeho výhodou je nezávislosť na programovacom jazyku. Často sa používa na
vizualizáciu analýzy, návrhu a realizácie projektu.
Jedným z typov diagramov UML jazyka je aj diagram prípadu užitia.
“Účelem diagramu případů úžití je definovat co existuje vně vyvíjeného systému (aktéři) a co má být
systémem prováděno (případy užití). Vstupem pro sestavení diagramu případů užití je byznys

model, konkrétně modely podnikových procesů.
Výsledkem analýzy těchto procesů je seznam požadovaných funkcí softwarového systému,
které podpoří nebo dokonce nahradí některé z uvedených aktivity cestou jejich softwarové
implementace.” [6]
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Obrázok 2.1. Špecifikácia požiadaviek Uml diagramom prípadu užitia
Na obrázku 2.1. sú graficky znázornení aktéri Užívateľ, Študent, Pracovník a Administrátor.
Aktér Študent je špeciálnym typom aktéra Užívateľ. Aktér Pracovník je špeciálnym typom aktéra
Študent. Aktér Administrátor je špeciálnym typom aktéra Pracovník. Aktér Užívateľ je neprihlásený
užívateľ, ktorý nemá do systému prístup ale má možnosť prihlásenia. Po prihlásení sa stáva
špeciálnym prípadom Užívateľa – Študent, Pracovník alebo Administrátor. Študent má možnosť
zobraziť zariadenia, ip adresy nakonfigurované na jednotlivých rozhraniach zariadenia, virtuálne stroje
bežiace na serveri a samozrejme možnosť odhlásenia sa zo systému. Pracovník má možností podstatne
viac. Okrem spomínaných možností Študenta môže pridávať do systému nové zariadenia, editovať
a mazať ich. Taktiež spravuje virtuálne stroje, ip adresy a môže vytvárať nové účty iných
používateľov. Aktér Administrátor môže navyše tieto účty aj spravovať.
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Kapitola 3. Analýza evidenčného systému
3.1 Dátová analýza
Táto podkapitola nás bližšie oboznámi s konceptuálnym dátovým modelom, databázovou
schémou systému, fyzickou reprezentáciou dát, tabuľkami a ich atribútmi, dátovými typmi a vzťahmi
medzi tabuľkami.

3.1.1 Konceptuálny dátový model
Modeluje realitu do databázy na logickej úrovni, bez ohľadu na budúcu implementáciu.
Výsledkom tohto modelu je konceptuálna schéma štruktúry databázy, ktorá obsahuje:
- lineárny zápis zoznamu typov entít a ich atribútov
- úplný grafický tvar ERD (konceptuálna schéma modelujúca realitu a transformovaný ERD
pre databázovú schému)
- dátový slovník
- zoznam ďalších integritných obmedzení
Týmito bodmi sa budeme bližšie zaoberať v nasledujúcich podkapitolách.

3.1.2 Lineárny textový zápis typov entít a ich atribútov
Textový zápis entít:
Device ( id_device - primárny kľúč, type, ip_address, ip_v6, num_u, maker, service, res_person,
name, building, room, rack, position, notes, lastChange)
VirtualMachine (id_machine - primárny kľúč, name, service, ip_address, ip_v6, res_person, port,
notes, id_device - cudzí kľúč)
Ip_address (id_ipaddress - primárny kľúč, ip_v4, ip_v6, port, Id_device - cudzí kľúč )
User ( login – primárny kľúč, pass, admin, notes)

Textový zápis typov vzťahov:
Running (Device , VirtualMachine) 1:N
Configure (Device, Ip_address) 1:N
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3.1.3 ER diagram
ER diagram[7] (Entity Relationship diagram) – graficky znázorňujú dátové objekty
a vzťahy medzi nimi. ER diagram môžeme definovať aj ako pohľad na statickú časť systému.

Obrázok 3.1. ER diagram evidenčného systému
Obrázok 3.1. obsahuje 4 tabuľky(entity) – Device(zariadenie) je hlavnou tabuľkou systému, ktorá
obsahuje atribúty s vlastnosťami zariadenia a jeho umiestnenia. Je vo vzťahu 1:N k entitám
Ip_adress(ip adresa) a VirtualMachine(virtuálny stroj). Tabuľka User(Užívateľ) nie je v žiadnom
vzťahu s ostatnými tabuľkami, obsahuje atribúty s vlastnosťami užívateľov.
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3.1.4 Dátový slovník
Dátový slovník je tabuľka, ktorá pre každý typ entity obsahuje:
-

Názov atribútu
Dátový typ atribútu
Maximálnu dĺžku atribútu
Príznak či je atribút častou primárneho (Pk) alebo cudzieho (Ck) kľúča
Povinnosť v zadávaní hodnoty
Index nad atribútom – odporúča sa nad atribútmi, podľa ktorých budeme v dátovej štruktúre
vyhľadávať
Popis(význam) atribútu

Dátové slovníky evidenčného systému:
Názov
id_device

Typ
Long

Veľkosť Kľúč Null Index Popis
Pk
Nie Áno
Jednoznačná
identifikácia
zariadenia
type
String
20
Nie
Nie Nie
Typ zariadenia
ip_ address
String
30
Nie
Áno Nie
Ip adresa verzie 4
ip_v6
String
50
Nie
Áno Nie
Ip adresa verzie 6
num_u
String
20
Nie
Áno Nie
Počet jednotiek z ktorých sa skladá
maker
String
20
Nie
Áno Nie
Výrobca zariadenia
service
String
20
Nie
Áno Nie
Služba, ktorá beží na zariadení
res_person
String
100
Nie
Áno Nie
Zodpovedná osoba
name
String
20
Nie
Áno Nie
Meno zariadenia
building
String
15
Nie
Nie Áno
Budova, v ktorej sa zariadenie
nachádza
room
String
15
Nie
Nie Áno
Miestnosť (Laboratóriom)
rack
String
15
Nie
Nie Áno
Rack
position
Int
Nie
Nie Áno
Pozícia v racku
notes
String
1000
Nie
Áno Nie
Poznámky
lastChange
DateTime
Nie
Áno Nie
Dátum a čas pridania alebo úpravy
zariadenia
lastChangePerson String
10
Nie
Áno Nie
Login užívateľa, ktorý urobil
poslednú zmenu so zariadením
Tabuľka 3.1. Dátový slovník entity Device
Názov
id_machine
name
service

Typ
Long
String
String

Veľkosť
20
20

Kľúč
Pk
Nie
Nie

Null
Nie
Áno
Áno

Index
Áno
Nie
Nie
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Popis
Jednoznačná identifikácia virtuál. stroja
Meno zariadenia
Služba, ktorá beží na virtuálnom stroji

Ip_ address
ip_v6
res_person
port
notes
id_device

String
String
String
Long
String
Long

30
50
100
1000
-

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Ck

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno

Ip adresa verzie 4
Ip adresa verzie 6
Zodpovedná osoba
Port, na ktorom beží služba
Poznámky
Jednoznačná identifikácia zariadenia

Tabuľka 3.2. Dátový slovník entity VirtualMachine

Názov
id_ipaddress
Ip_ address
ip_v6
Interface

Typ
Long
String
String
Long

Veľkosť
30
50
-

Kľúč
Pk
Nie
Nie
Nie

Null
Nie
Áno
Áno
Áno

Index
Áno
Nie
Nie
Nie

id_device

Long

-

Ck

Nie

Áno

Popis
Jednoznačná identifikácia ip adresy
Ip adresa verzie 4
Ip adresa verzie 6
Rozhranie, na ktorom je ip adresa
nakonfigurovaná
Jednoznačná identifikácia zariadenia

Tabuľka 3.3. Dátový slovník entity Ip_address

Názov
login
pass
admin
superadmin

Typ
String
String
Boolean
Boolean

Veľkosť
10
15
1
1

Kľúč
Pk
Nie
Nie
Nie

Null
Nie
Nie
Nie
Áno

Index
Áno
Nie
Nie
Nie

Popis
Login užívateľa
Heslo užívateľa
Študent / Pracovník
Administrátor

Tabuľka 3.4 Dátový slovník entity User

3.2 Funkčná analýza
Funkčná analýza je analýza chovania sa objektov v reálnom svete. Popisuje jednotlivé akcie
konané nad objektmi reálneho sveta, ktoré sú zaznamenané v konceptuálnej schéme databázy.
Výsledkom je popis akcií, ktoré sa vykonávajú nad dátovou štruktúrou. Týmto popisom sa budeme
venovať v nasledujúcich podkapitolách.
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3.2.1 Diagram aktivít – vytvorenie nového používateľa
Ďalším diagramom zo spomínaného jazyka UML je diagram aktivít. Tento sa zaoberá popisom
procesov pomocou jeho stavov, reprezentovaných konaním aktivít a pomocou prechodu medzi týmito
stavmi. Diagram aktivít graficky modeluje procesy ako aktivity, ktoré sa skladajú z uzlov a vzájomne
prepojených hrán.

Obrázok 3.2. Diagram aktivít pre vytvorenie nového používateľa
Obrázok 3.2. popisuje jednotlivé kroky administrátora pri vytvorení nového užívateľa. Začína sa
vyplnením údajov o novom užívateľovi, pokračuje na overenie, či sú tieto údaje validné. V prípade
výskytu chyby(údaje nie sú validné) sa proces vráti späť na vyplnenie údajov, ak sú údaje validné
vytvorí sa nový užívateľ so zadanými parametrami a proces sa ukončí. Obdobný proces je aj pre
vloženie nového zariadenia do systému.
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3.2.2 Diagram aktivít – manipulácia s vloženým zariadením

Obrázok 3.3 Diagram aktivít pre manipulácia s už vloženým zariadením
Obrázok 3.3. popisuje jednotlivé kroky užívateľa pri manipulácií so zariadením v evidenčnom
systéme. Pracovník laboratória alebo administrátor vyberie zariadenie, s ktorým chce pracovať a
vyberie jednu z možností vymazať/editovať. Ak sa rozhodne pre vymazanie, systém zariadenie
vymaže a proces skončí. Ak sa rozhodne pre editovanie, proces prejde na úpravu údajov. Nasleduje
kontrola validity údajov. V prípade výskytu chyby(údaje nie sú validné) sa proces vráti späť na úpravu
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údajov. Ak nedôjde k žiadnej chybe a údaje sú validné, systém ich uloží a proces sa ukončí. Obdobný
proces bude aj pri manipulácií s účtami užívateľov.

3.2.3 Diagram aktivít –vloženie nového virtuálneho stroja do systému

Obrázok 3.4. Diagram aktivít pre vloženie nového virtuálneho stroja
Prvým krokom pracovníka laboratória, alebo administrátora, pri vložení nového virtuálneho
stroja je výber zariadenia, na ktoré chce virtuálny stroj vložiť. Pokračuje vyplnením údajov o novom
virtuálnom stroji. Systém overí, či sú tieto údaje validné. V prípade výskytu chyby(dáta nie sú validné)
sa proces vráti späť na vyplnenie údajov, ak sú však údaje validné systém uloží nový virtuálny stroj do
dátovej štruktúry a proces sa ukončí. Pri pridávaní novej ip adresy bude proces obdobný.
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3.2.4 Diagram aktivít – manipulácia s virtuálnym strojom

Obrázok 3.5. Diagram aktivít pre manipuláciu s virtuálnym strojom
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Ako vidíme na obrázku 3.5. pracovník laboratória alebo administrátor musí najskôr vybrať
zariadenia a potom virtuálny stroj, ktorý sa nachádza na tomto zariadení s ktorým chce ďalej pracovať.
Ďalej je už proces obdobný s procesom manipulácie so zariadením. Administrátor vyberie jednu
z možností vymazať/editovať virtuálny stroj. Ak sa rozhodne pre vymazanie, systém vybraný stroj
vymaže a proces skončí. Ak sa rozhodne pre editovanie, proces prejde na úpravu údajov virtuálneho
stroja. Nasleduje kontrola validity údajov. V prípade výskytu chyby(údaje nie sú validné) sa proces
vráti späť na úpravu údajov. V opačnom prípade systém uloží upravené údaje virtuálneho stroja
a proces sa ukončí. Obdobný proces bude aj pri manipulácií s ip adresami.
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Kapitola 4. Použité technológie
V tejto kapitole si niečo povieme o výbere použitých technológií a ďalej sa budeme stručne
venovať konkrétnym použitým technológiám. V závere kapitoly rozoberieme užívateľské rozhranie.

4.1 Výber použitých technológií
Na realizáciu systému som zvolil ASP.NET framework s použitím programovacieho jazyka C#.
Jedným z hlavných dôvodov môjho rozhodnutia bol fakt, že som sa s týmito technológiami stretol
v priebehu štúdia. Ďalšími dôležitými aspektmi sú rýchlosť(odozva) a taktiež jednoduchosť použitia
týchto technológií. Práca s jazykom C# ma zaujala kvôli jeho rozsiahlym možnostiam, jednoduchosti,
veľkej podpore rôznych knižníc, detailnej dokumentácií a mnohým ďalším výhodám o ktorých si viac
povieme v ďalšej podkapitole. ASP.NET framework mi veľmi uľahčil prechod z programovania
klasických desktopových aplikácií do webového rozhrania. Na ukladanie dát som zvolil MySQL
server. Tento SRBD je dostupný ako voľný software pod licenciou GNU. Ďalšou použitou
technológiou je AJAX, ktorý je nevyhnutný pre komfort používateľov. Samozrejmosťou je použitie
CSS štýlov na oddelenie obsahu od vzhľadu. V nasledujúcich podkapitolách sa budeme bližšie
venovať každej z týchto technológií.

4.2 .NET framework
.NET Framework [8,9,10] je softvérový rámec pre Microsoft Windows operačné systémy.
Obsahuje veľkú knižnicu, tá podporuje niekoľko programovacích jazykov a umožňuje jazykovú
nezávislosť (každý jazyk môže použiť kód napísaný v inom jazyku). .NET knižnice sú k dispozícií
pre všetky programovacie jazyky, ktoré .NET podporuje. Base Class Library(základná triedna
knižnica) .Net frameworku poskytuje užívateľské rozhranie, prístup k dátam, pripojenie databázy,
kryptografiu, vývoj webových aplikácií, numerické algoritmy a komunikáciu v sieti. Túto knižnicu
využívame v kombinácií s vlastným kódom na vývoj aplikácií. Programy napísane nad .NET
frameworkom sú spúšťané v softwarovom prostredí nazvanom Common Language Runtime (CLR),
ktorým sa budeme bližšie zaoberať v ďalšej podkapitole. Výhodou CLR je, že nemusíme zvažovať
možnosti konkrétnej CPU, ktorá bude realizovať program. CLR poskytuje aj ďalšie dôležité služby,
ako napríklad bezpečnosť, správa pamäte, spracovanie výnimiek a iné. Class Library a CLR spoločne
tvoria .NET framework.

19

4.2.1 Architektúra .NET frameworku

Obrázok 4.1. Architektúra .NET Frameworku
Architektúru [8] .NET Frameworku tvoria tri hlavné vrstvy. Na najnižšej úrovni nad operačným
systémom sa nachádza Common Language Runtime, realizujúci základnú infraštruktúru, nad ktorou je
framework vybudovaný. Nad CLR sa nachádza niekoľko hierarchicky umiestených knižníc. Tie sú
rozdelené do menných priestorov. Základom je knižnica Base Class Libary. Nad ňou je knižnica pre
prístup k dátam a prácou s XML súbormi. Ďalšiu vrstvu tvorí sada knižníc na uľahčenie práce s
užívateľským rozhraním. Je rozdelená do dvoch skupín:
-

Na uľahčenie vývoja webových aplikácií (Web forms)
Na vývoj klasických desktopových aplikácií (Windows forms)

Poslednú vrstvu tvorí nelimitovaná množina programovacích jazykov. Ich základnú vlastnosť
definuje CLS – Common Language Specification. V súčasnej dobe sú spoločnosťou Microsoft
podporované štyri jazyky: Visual Basic, C++, C# a Jscript. Táto množina ale nie je uzatvorená a
akýkoľvek výrobca ju môže rozšíriť.[8]
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4.2.2 CLR – Common Language Runtime
CLR [8] sa dá stotožniť s pojmom virtuálneho stroja pri použití programovacieho jazyka java.
Zdrojové kódy nie sú kompilované priamo do natívneho kódu, ktorý sa dá vykonávať, ale do
intertmediárneho jazyka (nazvaného MSIL – Microsoft Intermediate Language). V prípade, že má byť
takáto aplikácia spustená, systém zistí, že ide o aplikáciu v MSIL a spustí Just-In-Time kompilátor.
Ten vygeneruje skutočné inštrukcie cieľovej platformy. Celý proces je zobrazený na obrázku 4.2..

Obrázok 4.2. Common Language Runtime - kompilácia a spustenie

4.3 Programovací jazyk C# (C Sharp)
V júni roku 2000, Microsoft predstavil .NET platformu a s ňou aj programovací jazyk C#[11,12].
C# je silno objektovo orientovaný jazyk, navrhnutý tak, aby bol optimálnou kombináciou
jednoduchosti, komplexnosti a výkonu. C# je jedným z programovacích jazykov určených pre
Common Language Infrastructure. Vďaka tomu, môžu programátori používajúci tento jazyk používať
veľké množstvo knižníc a komponentov napísaných iným jazykom postavenom nad .NET
frameworkom. Tento jazyk bol vyvinutý z programovacích jazykov C++ a Java. Autormi sú Anders
Hejlsberg (ktorý je známy návrhom jazyka Delphi) a Scott Wiltamuth. Najnovšia verzia je C # 4.0,
ktorá bola predstavená 12. apríla 2010.
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Charakteristické črty jazyka sú:
-

Jazyk C# je čisto objektovo orientovaný.
Obsahuje jednoduchú dedičnosť s možnosťou násobnej implementácie rozhraní.
Podporuje spracovanie chýb pomocou výnimiek.
Správa pamäti je automatická, o korektné uvoľňovanie zdrojov sa stará garbage collector.
Obsahuje natívnu podporu komponentového programovania.
Zabezpečuje typovú bezpečnosť a podporuje riadenie verzií.
Podporuje atribútové programovanie.
Zaisťuje spätnú kompatibilitu s pôvodným kódom ako na binárnej tak na zdrojovej úrovni.
Mimo členských dát a metód pridáva vlastnosti a udalosti.

Väčšina uvedených vlastností vychádza priamo z funkcionality vývojového rámca .NET.

4.4 ASP.NET
Skratka ASP v angličtine znamená Active Server Pages – v preklade aktívne serverové stránky:
kód aplikácie sa vykonáva na serveri a na základe požiadaviek od klienta sa automaticky generuje
(x)HTML kód, ktorý je posielaný späť klientovi. Technológia ASP je predchodca ASP.NET
[13,14,15], no obe technológie sú veľmi odlišné. ASP.NET je webový aplikačný framework, ktorý
vyvíja spoločnosť Microsoft. Programátorom umožňuje vytvárať webové stránky, webové aplikácie
a webové služby. Ako prezrádza názov, táto technológia je úzko spätá s .NET frameworkom. Je
postavená na Common Language Runtime (CLR) – súčasti .NET frameworku, ktorému sme sa
venovali v predchádzajúcej podkapitole. Praktický to znamená, že môžeme projekty vyvíjať v
ktoromkoľvek programovacom jazyku podporujúcom .NET framework. Webové aplikácie postavené
na ASP.NET frameworku sú rýchlejšie, lebo sú predkompilované do jedného či niekoľkých málo DLL
súborov, na rozdiel od čisto skriptovacích jazykov, kde sú stránky pri každom prístupe znovu a znovu
parsované. Základným kameňom ASP.NET stránok sú takzvané „web forms‟ – webové formuláre,
ktoré sú obsiahnuté v súboroch s príponou .ASPX. Tieto súbory zvyčajne obsahujú statické XHTML
značky ako aj značkovanie definujúce serverovú stranu webových ovládacích prvkov (Web Controls)
a užívateľských ovládacích prvkov (User Controls), kam umiestňujeme statický a dynamický obsah
pre web stránky. Kód, ktorý beží na servery, môže byť umiestnený v stránke v rámci bloku <% -- -%>, čo je podobné ako u iných vývojových technológií webu, ako napríklad PHP, JSP a ASP. S
ASP.NET Framework 2.0 , Microsoft predstavil nový model nazvaný „code-behind„, ktorý umožňuje
rozdelenie statického textu (v stránke ASPX) a dynamického kódu umiestneného v .aspx.vb alebo
.aspx.cs súbor (v závislosti na použitom programovacom jazyku).
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4.5 SRBD MySQL
MySQL [16,17] je relačný databázový systém, ktorý beží ako server poskytujúci viac užívateľský
prístup k rade databáz. MySQL má svoj zdrojový kód dostupný za podmienok GNU (General Public
Licence), to znamená že je bezplatný, čo je jeho veľkou výhodou. Tento databázový server je
podporovaný na viacerých platformách (Linux, Windows, Solaris) a je implementovaný vo viacerých
programovacích jazykoch ako PHP, C++ či Perl. Používajú ho aj mnohé populárne web stránky
súčasnosti ako napríklad Wikipedia, Google, Facebook, Youtube a iné. Databázy v MySQL sú tvorené
z tabuliek, tie majú riadky a stĺpce. V riadkoch sú uložené záznamy (dáta) a stĺpce udávajú dátový typ
jednotlivých záznamov, pracuje sa s nimi ako s poľami. Jednotlivé požiadavky na túto databázu sú
vykonávané pomocou dotazov, ktoré vychádzajú z programovacieho jazyka SQL[18] (Structured
Query Language). Tento jazyk používa aj väčšina ostatných databázových serverov. Aktuálna verzia
je 5.5.
Knižnice pre prácu s MySQL databázami sú dostupné vo všetkých hlavných programovacích
jazykoch pomocou príslušných API funkcií. Okrem toho ODBC rozhranie s názvom MyODBC
povoľuje prídavné programovacie jazyky, ktoré pomáhajú ODBC rozhraniu komunikovať s MySQL
databázou, napríklad ASP alebo ColdFusion. MySQL server a oficiálne knižnice sú implementované
predovšetkým v ANSI C/ANSI C++.

4.6 AJAX
Skratka AJAX[19,20] vznikla z anglických slov - Asynchronous JavaScript and XML čo
v preklade znamená Asynchrónny JavaScript a XML. AJAX je skupina technológií súvisiaca
s metódou webového rozvoja, použitá na strane klienta pre tvorbu interaktívnych webových aplikácií.
S touto technológiou môžu webové aplikácie načítať dáta zo servera asynchrónne, na pozadí, bez
zasahovania do displeja a správania existujúcej stránky. Dáta sú zvyčajne získavané pomocou
XMLHttpRequest objektu. AJAX zahŕňa nasledujúce technológie:
-

(x)HTML a CSS na oddelenie obsahu dokumentu od jeho vzhľadu
Document object model (DOM) na dynamické zobrazovanie a interakcie s dátami
XML na výmenu dát a XSLT na manipuláciu s nimi
XMLHttpRequest objekt na asynchrónnu komunikáciu
JavaScript na spojenie týchto technológií

Časom došlo k veľkému vývoju týchto technológií. Dnes napríklad JavaScript nie je jediný
skriptovací jazyk, ktorý môže byť použitý na strane klienta pri realizácií AJAXu, môžeme použiť
napríklad skriptovací jazyk VBScript alebo iné jazyky. Taktiež XML nie je jediným spôsobom
výmeny dát, čiže nemusíme používať ani XSLT na manipuláciu s nimi. Alternatívou môže byť
JavaScript Object Notation (JSON), tiež môže byť použité predformátované HTML, alebo obyčajný
text.
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4.7 CSS
CSS[21,22,23] skratka vznikla z anglického výrazu Cascading Style Sheets, čo v preklade
znamená Kaskádové štýly. Jedná sa o štylistický jazyk, ktorý sa používa na opis zobrazovania
dokumentu napísaného v značkovacom jazyku. Najčastejšie sa používa pri štylistike webových
stránok napísaných v (x)HTML, ale môžeme ho tiež aplikovať na akýkoľvek druh XML dokumentu.
Tento jazyk je primárne určený k oddeleniu obsahu dokumentu od jeho vzhľadu (vrátane prvkov ako
sú rozloženie, farby, písma a mnohé iné). Takéto oddelenie môže zlepšiť obsahovú prístupnosť,
poskytnúť väčšiu flexibilitu a kontrolu nad vzhľadom dokumentu, umožňuje zdieľanie formátovania
medzi viacerými stránkami. CSS tiež dovoľuje použitie rôznych štýlov pri zobrazovaní rovnakej
stránky pre rôzne vizualizačné metódy. Ďalej špecifikuje prioritnú schému na výber štýlu, ktorý sa
aplikuje na konkrétny prvok, ak oň zápasí viac ako jedno pravidlo. CSS špecifikácie sú udržiavané
organizáciou World Wide Web Consortium (W3C).

4.8 Užívateľské rozhranie
Evidenčný systém bude dostupný na internete pre prihlásených užívateľov, preto je treba
navrhnúť užívateľské rozhranie tak, aby bolo prehľadné, maximálne pochopiteľné pre všetkých
užívateľov, samozrejme plne funkčné a v súlade so zameraním systému. Ďalej by tu nemala chýbať
spätná väzba na každý príkaz či akciu – potvrdenie o jej vykonaní, či chybové hlásenie v prípade
zlyhania. Podpora dnes bežne dostupných internetových prehliadačov je tiež samozrejmosťou. Vzhľad
bude oddelený od obsahu pomocou štýlov CSS 2.0
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Kapitola 5. Realizácia evidenčného
systému s prístupom cez webovú aplikáciu
V tejto časti bakalárskej práce sa budeme venovať konkrétnej realizácií systému. Začneme
dátovou časťou a neskôr prejdeme na prezentačnú časť.

5.1 Architektúra evidenčného systému
Evidenčný systém splňuje požiadavky na oddelenie aplikačných vrstiev (oddelenie prezentácie od
logiky a dát). Systém je rozdelený na dve hlavné časti:
-

Dátová časť
Prezentačná časť

5.2 Dátová časť systému
V evidenčnom systéme je táto časť realizovaná pomocou databázy. Ako som už spomínal
v predchádzajúcej kapitole, SRBD som zvolil MySQL. Tabuľky som vytvoril pomocou nástroja od
firmy Oracle – SQLDeveloper. Ukážka SQL skriptu vytvorenia tabuľky Device (zariadenie):
CREATE TABLE Device(
id_device INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
type VARCHAR (20) NOT NULL ,
ip_address VARCHAR (30) ,
ip_v6 VARCHAR (50),
num_u VARCHAR (20),
maker VARCHAR (20),
service VARCHAR (20),
res_person VARCHAR (100) ,
name VARCHAR (20),
building VARCHAR (10) NOT NULL ,
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room VARCHAR (10) NOT NULL ,
rack VARCHAR (15) ,
position INT ,
notes VARCHAR (1000),
lastChange DATETIME,
lastChangePerson VARCHAR (10));

Skript vytvorí v databáze tabuľku s názvom DEVICE, primárnym kľúčom bude atribút
ID_DEVICE, ktorý sa bude automaticky inkrementovať - to znamená, že pri každom vložení nového
zariadenia do tabuľky SRBD nájde najväčšie použité ID_DEVICE v tabuľke, zvýši ho o jedna
a pridelí ho novému záznamu. Metódy prístupu z webovej aplikácie do databázy sú v triede
DbConnect.cs.

5.3 Prezentačná časť
Táto časť evidenčného systému je realizovaná formou webovej aplikácie. Tvoria ju samostatné
ASPX súbory s XHTML kódom a serverovými prvkami. Na zjednodušenie vytvorenia užívateľského
rozhrania použijeme ASP.NET šablóny nazývané MasterPages. Tieto nám dávajú možnosť vytvoriť
spoločný vzhľad pre stránky v ASP.NET aplikáciách. Výhody Master Pages využijeme pri vytváraní
vzhľadu stránky a tento vzhľad použijeme vo viacerých Content Pages.
Validácia vkladaných údajov sa vykonáva vstavanými validačnými prvkami frameworku ako sú
napríklad RegularExpressionValidator, RangeValidator a iné. Prístupovou stránkou k systému je
stránka Login.aspx, každý užívateľ, ktorý chce pracovať so systémom sa tu musí prihlásiť. Stránka
pozostáva z textového poľa Login, textového poľa Password s nastavením text módu na typ password.
Tlačidlo Sign in slúži na vyhodnotenie zadaných hodnôt. Prihlasovací formulár môžeme vidieť na
obrázku 5.1.
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Obrázok 5.1. Prihlásenie do systému
Po úspešnom prihlásení systém prejde na hlavnú stránku aplikácie. Tú tvorí šablóna (MasterPage)
s názvom Site.Master a stránka Index.aspx. Šablóna sa skladá z hlavičky, menu panelu, loginu
a pätičky. Hlavičku tvorí obrázok a nadpis Devices registration system. Menu obsahuje niekoľko
položiek. Tie sa menia v závislosti od role prihláseného užívateľa. Ak je prihlásený užívateľ
Administrátor má menu tieto položky: Devices, Users, All devices a Change my password. Prvé tri
položky majú ďalšie podpoložky. Na pravej strane pod hlavičkou sa nachádza login, ten je zahrnutý do
reťazca Welcome meno ‟ tesne za ním nasleduje link na odhlásenie zo systému: Log out. Na obrázku
5.2. vidíme vzhľad šablóny prihláseného užívateľa s rolou Administrátor. Túto šablónu používajú
všetky stránky systému okrem prihlasovacej stránky (Login.aspx).

Obrázok 5.2. Šablóna systému (MasterPage)
Stránku Index.aspx tvorí panel FindRack a tabuľka zariadení, ktorá zobrazuje zariadenia vo
vybranom racku. Panel FindRack obsahuje tri DropDownListy a tlačidlo Find. Ukážka kódu ASPX
stránky – implementácia panelu FindRack.
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<table>
<tr>
<td> <asp:Label ID="FindRack" runat="server" Text="Find rack: "
FontBold="True" Font-Size="Medium"></asp:Label> &nbsp;&nbsp;</td>
<td> Select building:</td>
<td> <asp:DropDownList ID="ddlBuilding" runat="server"
onselectedindexchanged="ddlBuilding_SelectedIndexChanged"
AutoPostBack="True">
</asp:DropDownList>
</td>
<td>Select lab:</td>
<td>
<asp:UpdatePanel ID="up" runat ="server">
<ContentTemplate>
<asp:DropDownList ID="ddlRoom" runat="server"
onselectedindexchanged="ddlRoom_SelectedIndexChanged"
AutoPostBack="True"></asp:DropDownList>
</ContentTemplate>
<Triggers>
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="ddlBuilding" />
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>
</td>
<td> Select rack:</td>
<td>
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat ="server">
<ContentTemplate>
<asp:DropDownList ID="ddlRack" runat="server"></asp:DropDownList>
</ContentTemplate>
<Triggers>
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="ddlRoom" />
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>
</td>
<td>
&nbsp;&nbsp;
<asp:Button ID="Find_butt" runat="server" Text="Find"
OnClick="Find_butt_Click" Width="65px" />
</td>
</tr>
</table>

Výsledne zobrazenie tohto kódu môžeme vidieť na obrázku číslo 5.3
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Obrázok 5.3 Panel FindRack
Prvým DropDownListom (ddlBuilding) vyberieme budovu, druhým (ddlRoom) vyberieme
laboratórium, ktoré sa nachádza v budove, ktorá je vybraná prvým DropDownListom. Tretím
DropDownListom (ddlRack) vyberieme konkrétny rack v tomto laboratóriu. Ponuka možností
v DropDownListe je aktualizovaná po každom výbere – ak zmeníme budovu, načítajú sa do ponuky
ďalších dvoch DropDownListoch len laboratória a racky, ktoré sú evidovane vo vybranej budove.
Toto je riešené s pomocou AJAXu, to znamená, že sa nenačítava celá stránka, ale len hodnoty
v DropDownListoch. Tlačidlom Find potvrdíme výber a z databázy sa načíta vybraný rack. Tento sa
zobrazí v tabuľke zariadení (DataGridView) umiestneným pod panelom FindRack. Zariadenia sú
zoradené podľa pozície v racku od najmenšej po najväčšiu. To sa dá jednoducho zmeniť- kliknutím na
hlavičku stĺpca, podľa ktorého chceme zariadenia zoradiť. V zobrazovanej tabuľke sa však nezobrazia
všetky údaje o zariadení. Pri vojdení kurzoru myši na niektoré zariadenie (riadok tabuľky) vyskočí pri
kurzore bublina s detailným popisom zariadenia. Toto je riešené pomocou JavaScriptu –
HoverTooltip.js a AJAXu. Ukážku bubliny môžeme vidieť na obrázku číslo 5.4.

Obrázok 5.4. AJAX bublina (ToolTip)
Na pravom kraji tabuľky zariadení, ktorú môžeme vidieť na obrázku číslo 5.5. sú stĺpce Ip
address/ VirtualMachine, keďže ip adresy môžeme nakonfigurovať na ľubovoľných zariadeniach,
ikona je zobrazená v každom riadku, ale virtuálny stroj môže bežať len na zariadení typu server, preto
je ikona zobrazená len na tomto zariadení. Po kliknutí na jednu z nich prejdeme na stránku, kde sa
zobrazí tabuľka s virtuálnymi strojmi, alebo ip adresami na vybranom zariadení. Na tejto stránke je
tiež tlačidlo Add new machine/Add new Ip, po kliknutí sa načíta formulár pridania nového virtuálneho
stroja/ip adresy. Ďalej v tabuľke zariadení nasledujú stĺpce Delete a Edit, pomocou ktorých môžeme
manažovať vybrané zariadenie. Tieto stĺpce sú však zobrazované iba ak je rola prihláseného užívateľa
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Pracovník laboratória alebo Administrátor. Nasleduje stĺpec Type – v ňom sú zobrazené obrázky
jednotlivých zariadení, po kliknutí prejdeme na stránku s detailmi vybraného zariadenia – zobrazia sa
tu všetky uložené údaje o zariadení, tabuľka virtuálnych strojov, ak sa jedná o server, a tabuľka ip
adries. Ďalšími stĺpcami v tabuľke zariadení sú vlastnosti zariadení zoradené nasledovne: pozícia,
názov zariadenia, ip adresa, služba, výrobca, zodpovedná osoba, dátum a čas poslednej manipulácie
v systéme so zariadením.

Obrázok 5.5. Tabuľka zariadení

Obrázok 5.6. Vzhľad systému
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5.4 Implementácia

5.4.1 Použitý software







Operačný systém:
WWW server:
Vývojové prostredie:
SRBS:
Administrácia DB:
Prehliadač:



Návrh grafiky a grafických prvkov:



Tvorba ER diagramu:

Microsoft Windows 7 Professional
Webový server IIS
Microsoft Visual Studio 2010
MySQL 5.1
Oracle SQLDeveloper
Mozilla Firefox 3.6.13
Internet Explorer 8.0
Opera 11
Adobe Photoshop CS3.0
ConceptDraw Office
Oracle DataModeler 2.0

5.4.2 Použitý hardware




Procesor:

Intel(R) Core(TM)2 Duo T5750 2.00GHz

Ram:

2.0 GB

Pevný disk:

Samsung S2 640 GB
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Kapitola 6. Záver
V tejto bakalárskej práci som zúročili doterajšie teoretické znalosti zo štúdia, ale aj skúsenosti
z praxe. Pri realizácií systému nastalo niekoľko problémov, ktoré pramenili hlavne z nedostatočných
skúseností s technológiami JavaScriptu a AJAXu. No podarilo sa mi ich všetky úspešne vyriešiť
a nazbieral som tak veľa ďalších znalostí, ktoré určite v budúcnosti zužitkujem. Výsledkom praktickej
časti práce je funkčný evidenčný systém, ktorý graficky mapuje jednotlivé elementy sieťovej
infraštruktúry. Je určený na evidenciu zariadení a ich umiestnení, spĺňajúci požiadavky a kritéria
určené zadávateľom. Systém bude možné používať nielen v laboratóriách IP telefónie, pre ktoré je
systém primárne určený, ale všade tam, kde je možnosť existencie podobného problému s evidenciou
a správou elementov sieťovej infraštruktúry.
Možným rozšírením systému do budúcna je pridanie jazykových prepínačov, ktoré umožnia
zmenu jazyku grafického užívateľského rozhrania aplikácie. Zatiaľ som použil anglicky jazyk. Ďalším
možným rozšírením je autentizácia proti L-DAP serveru, ktorá by zjednodušila správu užívateľských
účtov.
Verím, že systém bude veľkým prínosom pre všetkých užívateľov, ktorým zjednoduší a
zefektívni prácu so zariadeniami pri výuke, a riešení výskumných projektov.
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