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Príloha A Programátorská dokumentácia 

 

       Programátorskú dokumentáciu nájdete na priloženom DVD v adresári dokumentácia a súbore 

programatorska_dokumentacia.html.  
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Príloha B Užívateľská dokumentácia 

 

        Táto dokumentácia slúži pre potreby bližšieho oboznámenia s evidenčným systémom sieťových 

aktívnych prvkov. Cieľom užívateľskej dokumentácie je vysvetliť postup, ako správne pracovať so 

systémom.  

Inštalácia 

1.) Spustiť VMware player (dostupný na adrese http://www.vmware.com/support/) 

2.) Otvoriť vo VMware playeri virtuálny disk (dostupný na priloženom DVD v adresári 

virtualnyDisk) 

3.) Spustiť internetový prehliadač 

4.) Systém je dostupný na adrese http://localhost:51686/Web/Login.aspx 

5.) Prihlasovacie údaje do systému sú : login – admin heslo - admin 

V prípade reštartu virtuálneho windowsu je potrebné otvoriť vo Visual Studiu súbor 

C:\essap\essap.sln a spustiť ho klávesovou skratkou CTRL+F5. 

 

Používanie systému 

        Úvodná stránka, ktorá sa zobrazí každému užívateľovi je prihlasovacia stránka. Keďže 

neprihlásení užívatelia nemajú do systému prístup, je potrebné korektne sa prihlásiť. V prípade 

úspešného prihlásenia Vás systém presmeruje na stránku Index.aspx. 

 

  

Obrázok 1. Prihlásenie do systému 
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        Pod obrázkom a nadpisom sa nachádza horizontálne menu. Položky v ňom sa menia na základe 

role prihláseného užívateľa. 

 

Menu 

 

Obrázok 2. Menu 

 

Ak je rola prihláseného užívateľa administrátor menu obsahuje nasledujúce položky: 

 Devices (zariadenia) – po kliknutí na túto položku Vás systém presmeruje na hlavnú stránku 

systému - index.aspx .   

o  podpoložka New device (Nové zariadnie) je dostupná len pre užívateľov s rolou 

administrátor a pracovník laboratória. Po kliknutí na túto položku systém prejde na 

stránku NewDevice.aspx. Tá obsahuje formulár s vlastnosťami a umiestnením 

zariadenia. Polia označené červenou hviezdičkou musia byť vyplnené pred odoslaním 

formulára.  

 Type – typ zariadenia 

 Ip address v4 – ip adresa verzie 4 

 Ip address v6 – ip adresa verzie 6 

 Amount of components – počet komponentov, ktoré dané zariadenie obsahuje 

 Maker – výrobca zariadenia 

 Service – služba, ktorá beží na zariadení 

 Responsible person – osoba, ktorá zodpovedá za zariadenie 

 Device name – názov zariadenia 

 Notes – poznámky k zariadeniu 

 Building – budova v ktorej sa zariadenie nachádza 

 Lab – laboratórium v ktorom sa zariadenie nachádza 

 Rack – rack v ktorom sa zariadenie nachádza 

 Position – pozícia zariadenia v racku z hora vzostupne 

Po kliknutí na tlačidlo Add device systém zaeviduje zariadenie. 
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Obrázok 3. Formulár pridania nového zariadenia do systému 

 Users (Užívatelia) – Táto položka je dostupná len pre užívateľov s rolou Administrátor. Po 

kliknutí systém prejde na zoznam všetkých užívateľov, ktorý majú prístup k systému. Na tejto 

stránke je aj možné editovať role prípadne vymazať užívateľov zo systému.  

o  Podpoložkou tejto karty New user (Nový užívateľ) je v prípade, ak je rola užívateľa 

Pracovník laboratória hlavnou položkou menu. Pre užívateľov s rolou študent táto 

položka nie je dostupná. Po kliknutí systém prejde na stránku NewUser.aspx, tá 

obsahuje formulár s údajmi o užívateľovi. Je potrebné vyplniť všetky políčka 

formulára. 

 Login – užívateľské meno, pod ktorým sa bude užívateľ prihlasovať 

do systému. Musí byť jedinečné v rámci systému, preto pri zadávaní v prípade 

zhody systém upozorní, že toto meno je už použité iným užívateľom. 

 Password – heslo, ktorým sa bude užívateľ prihlasovať do systému. 

 Re-enter password – heslo je potrebné zadať ešte raz, kvôli prípadným 

preklepom. 

 Laboratory personnel – pridelenie role užívateľovi, ak bude zaškrtávacie 

políčko zaškrtnuté, pridaný užívateľ bude mať rolu pracovník laboratória. Ak 

nie systém mu pridelí rolu študent. 



 

5 
 

Po kliknutí na tlačidlo Create user systém zaeviduje užívateľa. 

 

Obrázok 4. Formulár vytvorenia nového užívateľa 

 Položka All devices (Všetky zariadenia) je dostupná bez ohľadu na rolu užívateľa. Po kliknutí 

na túto položku systém prejde na stránku AllDevice.aspx. Táto obsahuje jednoduchý filter 

Find device, ktorý je defaultne vypnutý a tabuľku všetkých zariadení, ktoré sú v systéme 

evidované. Zobrazovaná tabuľka má rovnaký vzhľad ako tabuľka na hlavnej stránke systému. 

Filter Find device aktivujeme kliknutím na rádiové tlačidlo Select. Teraz môžeme editovať 

položky ktoré obsahuje. Filter funguje tak, že ak zariadenie vyhovuje aspoň jednej zo 

zadaných hodnôt pridá toto zariadenie do tabuľky. Políčka nie sú povinné, to znamená, že ak 

ostanú nevyplnené po stlačení tlačidla Find systém s týmito políčkami nepracuje. 



 

6 
 

 

Obrázok 5. Stránka všetky zariadenia v systéme (AllDevice.aspx) 

o  Podpoložka All virtual machines (Všetky virtuálne stroje), funguje obdobne ako 

položka All devices no s tým rozdielom, že zobrazuje tabuľku všetkých virtuálnych 

strojov. 

o  Podpoložka All ip address (Všetky ip adresy) funguje obdobne položke All devices, 

ale zobrazuje tabuľku všetkých ip adries v systéme. 

 

 Položka Change my password (Zmeniť moje heslo) je dostupná bez ohľadu na rolu užívateľa. 

Po kliknutí systém prejde na stránku ChangePass.aspx. Tu sa načíta formulár s troma 

povinnými políčkami: 

 Old password – aktuálne heslo, ktoré chcete zmeniť 

 New password – nové heslo 

 Re-enter new password – znovu zadanie nového hesla 

Po vyplnení formulára a odoslaní tlačidlom Change(Zmeniť), systém zobrazí dialógové okno, 

ktoré Vás oboznámi s výsledkom zmeny hesla a presmeruje na späť na hlavnú stránku. 
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Obrázok 6. Zmena aktuálneho hesla 

Tabuľka Rack 

        Tabuľka Rack sa nachádza na hlavnej stránke systému – index.aspx. Zobrazuje rack, ktorý je 

vybraný v paneli Find rack. Ten je situovaný nad tabuľkou Rack. 

 

Obrázok 7. Panel vyber racku (Find rack) 

        Zariadenia sú defaultne zoradené podľa pozície v zostupne, čiže by táto tabuľka mala byť kópiou 

reálneho racku a zariadení v ňom. Ak prejdete kurzorom myši na zariadenie v tabuľke (jeden riadok 

tabuľky), vedľa kurzoru sa zobrazí okno(ToolTip) s detailným popisom tohto zariadenia. 

 

Obrázok 8. ToolTip 

        Tabuľka Rack obsahuje celkom 11 stĺpcov. Prvým z pravá je stĺpec Ip_address / 

Virtual_machine, ten obsahuje ikonu ip adresa a ak ide o zariadenie typu server, tak aj ikonu 

virtuálny stroj. Po kliknutí na ikonu ip adresa systém prejde na stránku, kde sú zobrazené všetky ip 
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adresy, ktoré sú na danom zariadení nakonfigurované. Na tejto stránke je možnosť pridania novej ip 

adresy zariadeniu – tlačidlo Add ip address, no len v prípade, že rola prihláseného užívateľa je 

pracovník laboratória, alebo administrátor. Po kliknutí na toto tlačidlo systém prejde na stránku 

NewIp.aspx. Tu sa nachádza formulár, ktorý obsahuje nasledujúce políčka: 

 Ip address v4 – ip adresa verzie 4   

 Ip address v6 – ip adresa verzie 6  

 Interface – rozhranie zariadenia, na ktorom je táto ip adresa nakonfigurovaná 

 Notes – poznámky k ip adrese 

 

Obrázok 9. Formulár pridanie novej ip adresy 

        Po kliknutí na tlačidlo Add ip address systém zaeviduje ip adresu a presmeruje Vás späť na 

stránku s ip adresami na zariadení. Tu je už zobrazená aj novo pridaná ip adresa.  

 

Obrázok 10. Tabuľka ip adries 

        Ak je zariadenie typu server zobrazí sa v prvom stĺpci tabuľky Rack, vedľa ikony ip adresa, ikona 

virtuálneho stroja. Po kliknutí na túto ikonu Vás systém presmeruje na stránku s tabuľkou virtuálnych 

strojov bežiacich na vybranom servery. Nechýba možnosť pridania nového virtuálneho stroja – 

tlačidlo Add new machine. To je opäť dostupné len pre užívateľov s rolou pracovník laboratória, alebo 

administrátor. Po kliknutí Vás systém presmeruje na stránku s formulárom obsahujúcim nasledujúce 

políčka: 

 Name – názov virtuálneho stroja 



 

9 
 

 Ip address v4 – ip adresa virtuálneho stroja verzie 4 

 Ip address v6 – ip adresa virtuálneho stroja verzie 6 

 Service  - služba ktorú virtuálny stroj poskytuje 

 Responsible person – osoba, ktorá zodpovedá za virtuálny stroj 

 Port - port na ktorom beží služba 

 Notes – poznámky k virtuálnemu stroju 

 

Obrázok 11. Formulár pridanie virtuálneho stroja 

        Po kliknutí na tlačidlo Add machine systém zaeviduje virtuálny stroj a presmeruje Vás späť  na 

stránku s virtuálnymi strojmi na vybranom zariadení. 

 

 

Obrázok 12. Tabuľka virtuálnych strojov 

        Druhým stĺpcom v tabuľke Rack je stĺpec Delete(Vymazať), po kliknutí na ikonu kôš systém 

vymaže vybrané zariadenie. Nasleduje stĺpec Edit(Upraviť), po kliknutí systém prejde na stránku 

NewDevice.aspx, rovnako ako pri pridávaní nového zariadenia do systému, ale do políčok nastaví 

aktuálne vlastnosti vybraného zariadenia. Stĺpce Delete a Edit sú dostupné len užívateľom s rolou 

pracovník laboratória, alebo administrátor. Ďalším stĺpcom v tabuľke Rack je stĺpec Type, v ňom sú 
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v jednotlivých riadkoch tabuľky zobrazené ikony typu zariadenia s názvom. Po kliknutí na túto ikonu 

systém prejde na stránku ShowDetail.aspx. Tá obsahuje detailný popis zariadenia vrátane tabuľky ip 

adries a tabuľky virtuálnych, strojov ak sa jedná o zariadenie typu server. Ďalej nasledujú stĺpce 

s vybranými vlastností zariadenia. A to v nasledovnom poradí: 

 Position – pozícia zariadenia v racku 

 Name – názov zariadenia 

 Ip address – ip adresa verzie 4 

 Service – služba bežiaca na zariadení 

 Maker – výrobca zariadenia 

 Responsible person – osoba zodpovedná za zariadenie 

 Last change – dátum a čas poslednej úpravy zariadenia v systéme 

 

 

         Tabuľku možno jednoducho zoradiť, podľa ľubovoľného stĺpca tejto tabuľky a to kliknutím na 

názov stĺpca. 

 

Obrázok 13. Tabuľka Rack 

Pre korektné odhlásenie zo systému kliknite na link Log out v pravej hornej časti stránky. 

 

 

 

 


