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Abstrakt: 

Táto bakalárska práca sa zaoberá pôsobením odbornej praxe vo firme Netdevelo s.r.o.  

Prax spočiatku pozostávala z práce testera, oboznámením sa so základným chodom firmy 

a pochopením aktuálne používanej aplikácie Testy pre ohlasovanie chýb, odhalení jej 

nedostatkov vznikajúcich pri práci na aktuálnych projektoch. Neskôr som pracoval ako 

softvérový dizajnér a programátor webovej aplikácie Develtesty implementovanej v Yii 

frameworku, ktorá má slúžiť ako náhrada za súčasné Testy. 
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Abstract: 

This bachelor thesis deals with the impact of field training in a company netdevelo s.r.o.  

At the beginning the training consisted of tester work, familiarization with general functioning 

of the company and comprehension of a becoming application called Tests for error 

announcements. Detection of deficiencies occurring during work with current projects. Further 

the training comprised the work of a software designer and a programmer of a web application 

Develtesty implemented in Yii framework. This application should replace the current Tests. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

ACL - Audit Command Language 

AJAX - Asynchronous JavaScript + XML 

API - Application Programming Interface 

BSD - Berkeley Software Distribution 

CRUD - Create-Read-Update-Delete 

CSS - Cascading Style Sheets 

DAO - Data Access Object 

HTML - HyperText Markup Language 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

MVC - Model-View-Controller 

PHP - Hypertext Preprocessor 

PPC - Pay Per Click 

RBAC - Role-Based Access Control 

RWE - Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk 

SEO - Search Engine Optimization 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 

UML - Unified Modeling Language 

URL - Uniform Resource Locator 

WSDL - Web Services Description Language 

WYSIWYG - What You See Is What You Get 

XHTML - eXtensible HyperText Markup Language 

XML - eXtensible Markup Language  
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1 Úvod 
 

Moja prax pozostávala z práce, ktorú som spočiatku vykonával ako tester internetových obchodov. 

Obchody mali klientsku a administratívnu časť. V obidvoch  bolo treba nájsť chyby a následne ich 

ohlásiť. Tieto chyby boli ohlasované do aplikácie Testy, ktorá však nebola veľmi kvalitná  

a nezodpovedala úrovni firmy. Preto vznikla požiadavka, aby v starej aplikácii boli nájdené všetky 

nedostatky a navrhnúť novú s názvom Develtesty, ktorá súčasnú nahradí. Na vytvorení aplikácie 

som sa podieľal so svojím kolegom Martinom Cvečkom. V tejto práci budem popisovať riešenie 

daných problémov pri návrhu a implementovaní aplikácie. Ďalej popíšem prípravu práce, návrh 

aplikácie, postupy riešenia niektorých úloh, výber PHP frameworku, jeho popis, rozdelenie práce, 

prvky, ktoré tam mali byť a nie sú, prínosy pre mňa a pre firmu a záverečné zhodnotenie. 
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1.1  Popis spoločnosti 

Od roku 2003 sa spoločnosť Netdevelo s.r.o. zaoberá vývojom profesionálnych internetových 

aplikácií. Najhlavnejší produkt je internetový obchod a predaj vo všetkých jeho podobách. Hlavné 

sídlo je v Ostrave, kde je zamestnaných viac ako 30 ľudí. Vlajkovou loďou je internetový obchod 

ShopSys. Aktuálna najnovšia verzia je ShopSys 5. Zásadné je u ShopSys 5 predovšetkým 

funkcionalita obsiahnutá  v samotnom základe aplikácie. ShopSys patrí medzi popredné aplikácie 

pre internetové obchody v Čechách a na Slovensku. Je otvorený ľubovoľným individuálnym 

úpravám na prianie klienta, je možné ho  prepojiť s iným informačným systémom alebo dať 

ľubovoľný dizajn. Medzi ich klientov patria spoločnosti ako napríklad Kofola, RWE, Nestlé, Shark 

Computers. 

Ďalšie produkty ponúkané spoločnosťou :  

- Internetové aplikácie a objednávkové portály, 

- Poradenstvo, e-marketing a súvisiace služby, 

- SEO analýza, SEO optimalizácia, copywriting, 

- PPC kampane ako sú Google AdWords alebo Sklik, 

- tvorba grafiky, reklamy a bannerov, 

- prevádzka serverov a webhosting.[1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Obrázok 1: Logo spoločnosti 

1.2  Použité technológie 

V priebehu praxe sme využívali vlastné notebooky a firemné monitory s vysokým rozlíšením. Prvá 

časť aplikácie bola vyvíjaná na  localhoste, kde bol použitý software WampServer Version 2.2 - 

Apache 2.2.22, Mysql 5.5.24, PHP 5.3.13, XDebug 2.1.2, XDC 1.5, PhpMyadmin 3.4.10.1, 

SQLBuddy 1.3.3,  webGrind 1.0. Zo začiatku každý tvoril vlastnú časť aplikácie samostatne. 

Neskôr bolo nutné časti spojiť, preto sme vývoj presunuli na firemný server develtesty.netdevelo.cz 

a občas na inú doménu, aby sa zaručila prenositeľnosť aplikácie. Pri písaní samotného kódu sme 

preferovali vývojové prostredia Notepad++, PSpad a Visual Studio 2010 + VS.PHP. Vývoj 

a testovanie prebiehal na webových prehliadačoch  Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet 

Explorer, Safari a Opera, na ktorých boli nainštalované nástroje Firebug , Dragonfly, Web 

Developer.  
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2  Teoretická časť 

2.1  Úlohy zadané v priebehu praxe 

1. Zoznámiť sa so základným chodom spoločnosti, ktorý súvisí s tvorbou internetových     

   obchodov: 

- podieľať sa na testovaní internetových obchodoch,  

- zistiť, ako funguje ohlasovanie chýb, 

- pochopiť princíp komunikácie medzi programátormi, kódermi a testermi,  

- zoznámiť sa s aktuálnou aplikáciou Testy slúžiacou na reportovanie chýb vzniknutých       

pri programovaní. 

2.  Zistiť všetky nedostatky aplikácie, navrhnúť ich riešenie.   

3.  Zistiť ako funguje Bugzilla a Mantis, inšpirovať sa ich funkčnosťou. 

4.  Zistiť podrobnosti o najlepších PHP frameworkoch, porovnať ich a vybrať jeden, ktorý bude      

     najvhodnejší pre vytvorenie novej aplikácie.  

5.  Navrhnúť novú aplikáciu: 

- popísať funkčnosť,  

- napísať user stories, 

- nakresliť wireframy. 

6.  Navrhnúť časový harmonogram implementácie jednotlivých častí. 

7.  Implementovať a konzultovať samotnú aplikáciu.  

8.  Prezentovať dosiahnutý výsledok. 

2.2  Súčasná aplikácia Testy 

Hlavným dôvodom, prečo vznikla táto bakalárska práca, bola nedostatočne kvalitná aktuálna 

aplikácia pre ohlasovanie chýb. Bola interného charakteru, a preto nebol dostatok času na jej 

revitalizáciu. Práca s ňou bola nepraktická a zbytočne predlžovala čas strávený opravovaním alebo 

nahlasovaním chýb. Bola pomerne jednoduchá, nebolo do nej možné vkladať všetky potrebné 

informácie o probléme. Užívatelia taktiež nemali presne stanovené oprávnenia, s akými môžu do 

aplikácie pristupovať. Taktiež neobsahovala notifikačné maily, neobsahovala žiadne prvky AJAXu 

alebo jQuery, ktoré by zvýšili jej výkon a sprehľadnili ju. 

2.3  Návrh novej aplikácie Develtesty 

Pri navrhovaní novej verzie Testov sme sa sústredili hlavne na to, aby obsahovala všetky potrebné 

prvky zo starej aplikácie, a aby odstránili všetky jej nedostatky. Inšpiráciu sme čerpali aj zo 

systémov Bugzilla a Mantis, ktoré sa používajú na podobné účely. Tie však boli naopak veľmi 

zložité, čo by taktiež spomaľovalo prácu zamestnancov. Navrhli sme preto systém, ktorý je  

dostatočne zložitý na to, aby bolo možné v ňom robiť všetko, čo zamestnanci potrebujú, ale 

zároveň tam nebudú žiadne, prvky ktoré by prácu sťažovali. Veľký dôraz bol taktiež kladený na 

užívateľskú prívetivosť. Správny návrh bol najdôležitejšou časťou, ktorá zaručovala, že pri  

zmenách nebudeme musieť začínať s programovaním od začiatku. Aplikácia by mala byť vyvíjaná 

agilnou metódou Scrum. 
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2.3.1  Rozdelenie vypracovania 

Postup tvorby aplikácie bol rozdelený na dve časti.  

Prvá časť bola zameraná hlavne na najzákladnejšiu funkčnosť, jej demonštráciu pri  predstavovaní 

aplikácie zamestnancom firmy. Tí potom mali možnosť pripomienkovať, prípadne predkladať 

vlastné nápady pre jej vylepšenie.  Na tom sme ďalej mohli stavať a pridávať ďalšie dôležité prvky 

a rozšírenia. Každá časť obsahovala detailný popis jednotlivých častí, zostavenie user stories 

a určenie časového plánu, v ktorom sme mali dané časti vypracovať. 

 

Prvá časť sa skladala:  

- z inštalácie a spojazdnenia Yii frameworku, jeho základných komponentov ako  

             napríklad pripojenie k databáze, generátor kódu Gii,  

- z návrhu databáze, ER diagramu, samotného vytvorenia databáze, 

- zo zostavenia správy užívateľov, prihlasovania, oprávnení, navrhnutí pozícií,  

- z vytvorenia zoznamu projektov spojeného so zoznamom protokolov, 

- z vytvorenia zoznamu chýb, 

- zo sprevádzkovania vyhľadávania a zoraďovania podľa definovaných atribútov, 

- z vytvorenia detailov (view) jednotlivých stránok. 

 

V druhej časti sa naviazalo na základnú funkčnosť. Pridávali sa ďalšie dôležité prvky a rozšírenia, 

ktoré uľahčovali a zrýchľovali vývoj a prácu s aplikáciou. 

 

 Druhá časť sa skladala: 

- z pridania možnosti vkladania komentárov, kde bude použité rozšírenie Extckeditor, 

- z vytvorenia vkladania a mazania príloh, použité bolo rozšírenie Xupload. Bola nežiaduca 

podpora download manažéra, 

- z vytvorenia funkčnosti hromadných úprav stavov, priority, testera, programátora, kódera a 

zasielanie upozornenia mailom, 

- z vytvorenia správcu sledovaných projektov, 

- z vytvorenia zasielania notifikačných mailov a jeho nastavenia, 

- z pridania plávajúcich okien pre vytváranie a úpravu záznamov (jQuery), 

- z vytvorenia histórie vkladaných záznamov a prevedených úprav, 

- z použitia šablónovacieho systému Smarty k zobrazeniu všetkých view,  

- z pridania ukladania nastavení navštívených stránok, 

- z filtrovanie obsahu, tak aby sa zobrazovali len záznamy s ktorými používateľ nejakým   

             spôsobom súvisí, napríklad len projekty na ktorých pracuje. 

 

Vypracovanie sme z väčšej časti robili spoločne s kolegom Martinom Cvečkom. Niektoré časti sme 

si však rozdelili, aby sme si pri práci zasahovali do kódu toho druhého čo najmenej. Ja som 

pracoval hlavne na užívateľoch, prihlasovaní, chybách, komentároch, prílohách, plávajúcich 

oknách, histórii a ukladaní nastavení stránok. 

 

Časový harmonogram bol navrhnutý s nedostatočným zohľadnením nedokonalosti dokumentácie 

Yii, ktorá z väčšej časti neobsahovala ukážky zdrojového kódu, ale len popis tried s vlastnosťami 

a funkciami, ktoré bolo možné použiť. Z toho vyplynulo občasné nedodržanie harmonogramu.   
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2.4  Výber frameworku 

Prvá základná požiadavka a predpoklad na začatie písania aplikácie bolo správne vybrať PHP 

framework, v ktorom bude aplikácia vyvíjaná. Framework núti striktne dodržiavať pravidlá písania 

zdrojového kódu a MVC architektúry, vďaka ktorým bude jednoducho rozširovaná alebo 

upravovaná zamestnancami firmy. Taktiež výrazne urýchli a zjednoduší vývoj. Rozhodovali sme sa 

medzi viacerými frameworkami, ako napríklad Yii, Zend, Nette, Kohana, KodeIgniter, Cakephp. 

Nakoniec sme vybrali Yii framework.  

 

2.4.1  Yii Framework 

Prvá verzia frameworku bola vydaná v roku 2008,  takmer po ročnom vývoji. Autorom je čínsky 

programátor, ktorý sa podieľal aj na vývoji niektorých ďalších známych PHP frameworkoch, ako 

napríklad Prado. Yii je určený pre vývoj Web 2.0 aplikácií. Striktne dodržiava koncept MVC. Je to 

open source vydávaný pod licenciou BSD, čo znamená aj to, že pod ním je možné vyvíjať aj 

komerčné aplikácie. Zaručuje kvalitu, významnú úsporu času a je, garantom kvalitného kódu. 

Každý komponent frameworku je nezávislý, konfigurovateľný a rozšíriteľný. Základná požiadavka 

je mať PHP verziu minimálne 5.1.0. V Yii taktiež nechýba vlastný objektovo relačný model 

s využitím návrhového vzoru ActiveRecords, ktorý dokáže pracovať s previazanými tabuľkami. 

 

CActiveRecord podporuje 4 druhy relácií: 

- BELONGS_TO, objekt je vlastnený iným objektom, N:1, 

- HAS_MANY, objekt vlastní mnoho podradených objektov, 1:N, 

- HAS_ONE, špeciálny prípad HAS_MANY, 1:1, 

- MANY_MANY, typický M:N vzťah. 

 

Databáza MySQL podporuje referenčnú integritu a pri správnom nastavení cudzích kľúčov sa 

môžeme spoľahnúť,  že Yii správne nastaví relačné vzťahy. Model sa automaticky vytvorí cely sám 

so základnými nastaveniami, stačí len poznať názov tabuľky. Yii taktiež podporuje automatickú 

validáciu modelu, ktorú je možné zakázať prvým parametrom metódy save(). Import triedy modelu 

je značne zjednodušený, kedy pri spustenej aplikácii Yii automaticky rozozná názov a vloží bez 

nutnosti použitia bežnej syntaxe importu. Pri načítaní modelu ho tak môžeme vyplniť alebo 

prepísať a uložiť v hociktorej časti aplikácie cez spomínanú metódu save().V modeli sa vytvoria 

virtuálne propreties, do ktorých sa uloží tabuľka pri prvom prístupe do databáze. Ďalším dôležitým 

faktom pre vývojára je  validácia formulárov. Je tak nútený zasahovať do kódu len minimálne - 

vytvorením validačných pravidiel, pričom je nežiaduce vytvárať vlastný validačný kód. Základná 

validácia je prostredníctvom PHP na strane servera. Až po odoslaní formulára je vrátený dokument 

s chybovými upozorneniami. Ďalšia možnosť je zapnúť AJAX-ovú alebo javascriptovú validáciu. 

Posielanie údajov modelu je prostredníctvom $_POST. Tým je zaručená bezpečnosť. Užívateľ tak 

nie je schopný podvrhnúť adresu s parametrami, ktoré by mohli prepísať niektoré 

z predvyplnených hodnôt. Takisto je možnosť vytvoriť model, ktorý nie je naviazaný na databázu. 

Takýto model vytvoríme cez potomka triedy CFormModel. [4] 

Yii je celkovo veľmi dobre riešenie pre rýchlu tvorbu webových aplikácií. Do popredia sa dostal 

predovšetkým veľkou funkčnosťou a rýchlosťou. Takisto posúva hranice generovania kódu, kedy 

už pri upravení vygenerovanej základnej aplikácie sa dá použiť ako plnohodnotná webová stránka.   
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    Obrázok 2: MVC architektúra Yii 

2.4.2 Vlastnosti Yii 

- rozdelenie aplikačnej a prezentačnej logiky na základe architektonického princípu MVC, 

ktorý umožňuje relatívnu nezávislosť prezentačnej, aplikačnej a databázovej vrstvy aplikácie 

a tak ich lepšiu správu, 

- abstraktný aj objektový prístup k databáze pomocou Database Access Objects (DAO) a 

Active Record, 

- integruje jQuery, obľúbenú javascriptovoú knižnicu, 

- validácia užívateľských vstupov (validátori sú spoločné pre formuláre aj Model), 

- autentizácia a autorizácia - kontrola prístupu na základe hierarchických rolí (RBAC), 

- podporu pre skiny a témy, 

- webové služby – automatické generovanie špecifikácií a spracovanie požiadavkou WSDL 

služieb, 

- lokalizácia (L10N) a internacionalizácia (I18N) - preklad správ, formátovanie čísel a údajov 

o dátume a čase, 

- vrstvená cache pre dáta, stránky, fragmenty stránok a dynamický obsah, ktorá významne 

znižuje reakčný čas aplikácie, 

- spracovanie, archivovanie a filtrácia chýb, 

- zabezpečenie a odolnosť aplikácie voči rôznym druhom útoku, 

- generovanie validného XHTML kódu, 

- ACL, 

- jednotkové a funkčné testy, 

- scaffolding (spustením konzolovej aplikácie v zložke s frameworkom) pre automatické 

generovanie kódu.[6] 

2.4.3  Inštalácia Yii 

Inštalácia frameworku nie je spočiatku jednoduchá a rýchlo pochopiteľaná. Užívateľa, ktorý s tým 

nemá ešte žiadne skúsenosti a chce Yii vyskúšať, môže inštalácia odradiť, hlavne konfiguráciou 

Windows a použitia príkazového riadka. Existujú však na to rôzne návody  a po vygenerovaní 

prvotného kódu aplikácie už ďalej nie je potrebné používať príkazový riadok a o generovanie 

ďalšieho kódu sa stará generátor kódu Gii prostredníctvom prívetivého užívateľského rozhrania. 

Pred spustením aplikácie sa dá zistiť, či server splňuje všetky požiadavky, ktoré Yii potrebuje pre 

správnu činnosť.  
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2.4.4  Generátor kódu Gii 

Gii je komponent Yii, ktorý slúži na generovanie kódu aplikácie. Je možné ho použiť z webového 

rozhrania alebo prostredníctvom príkazového riadka. Po nainštalovaní Yii sa musia vykonať 

nastavenia k sprevádzkovaniu Gii v konfiguračnom súbore /protected/config/main.php. Základné 

nastavenia sú oprávnenia prístupu riešené pridaním IP adresy z ktorej je umožnený prístup 

a nastavením hesla.  Generovať je možné Controller, CRUD, Form (view), Model a Module. Je 

možné použiť rozšírenia,  ktoré pridajú ďalšie možnosti generovania kódu, ako napríklad giix. 

 

   Obrázok 3: Gii generátor kódu (webové rozhranie)  

 

2.4.5  Komponenty Yii 

Všetky API sú detailne popísané v  dokumentácii Class Reference na oficiálnej stránke Yii. 

Spomeniem tie najpoužívanejšie spomedzi 222 tried. 

 

-  CAssetManager – správa súborov a ich sprístupnenie webovému klientovi,  

-  CAuthManager – poskytuje autorizáciu,  implementuje správu prístupu založenú na pozíciách,  

-  CCache – základná trieda pre rôzne druhy ukladania cache dát,  

-  CClientScript – spravuje javascriptové a CSS súbory, 

-  CDbConnection – reprezentuje pripojenie k databáze, 

-  CErrorHandler – rieši nezachytené chyby, 

-  CHttpRequest – reprezentuje HTTP dotaz a pracuje so súbormi cookie,  

-  CUrlManager – spravuje reťazce URL pre Yii aplikácie,  

-  CSecurityManager – poskytuje súkromné kľúče, hashovacie funkcie a šifrovacie funkcie,  

-  CWebUser – reprezentuje perzistentné dáta užívateľa aplikácie.[6] 
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2.4.6  Rozšírenia (extensions) Yii 

Yii poskytuje v súčasnej dobe viac ako 850  kvalitných rozšírení, ktoré výrazne uľahčia vývoj 

aplikácie.[5] Nie všetky však obsahujú demo a nemusia byť kompatibilné s niektorou verziou 

frameworku. Všetky tieto nedostatky sa dajú odstrániť jemnými zásahmi do zdrojového kódu 

rozšírenia. Podobne je možné urobiť zmeny vedúce k prispôsobeniu vzhľadu alebo funkčnosti 

podľa vlastných predstáv. Komunita používajúca Yii sa neustále rozrastá a rozšírenia pribúdajú 

rovnakým tempom. Je ich možné pridávať neobmedzené množstvo, čo sa však môže podpísať na 

znížení rýchlosti výslednej aplikácie. Jedny z najpoužívanejších a najlepšie hodnotených rozšírení 

sú: bootstrap, giix, rights, image a mnoho ďalších. My sme použili menej známe rozšírenia, ktoré 

sa nám hodili z hľadiska návrhu aplikácie. Pre rozšírenia je vytvorený priečinok 

/protected/extensions, do ktorého programátor skopíruje rozšírenie. Tie sa ďalej automaticky 

nahrávajú do priečinka /protected/assets v momente prvého použitia, kde je možné s mini 

manipulovať podľa vlastnej potreby. Pôvodné rozšírenie ostane v nezmenenej podobe pre prípad 

presunu aplikácie na iný server. V tom prípade obsah priečinka assets odstránime a Yii pri ďalšom 

spustení automaticky vytvorí súbory rozšírenia s pôvodnými nastaveniami. Súbory rozšírenia sú 

importované do hlavičky dokumentu iba v prípade, kedy sa rozšírenie na stránke používa.  

 

Rozšírenia použité v aplikácii Develtesty: 

- Extckeditor - WYSIWYG editor. Využíva jQuery plugin ckeditor. Konvertuje text na HTML. 

Prostredníctvom menu môžeme pridávať rôzne HTML elementy. Úpravy v tomto rozšírení boli len 

minimálne. Prerobili sme skrývanie menu  a odstránenie niektorých tlačidiel. 

 

- Mbmenu - rozšírenie základnej  triedy CMenu, ktoré poskytuje príjemné rolovacie menu s vyžitím  

jQuery. Boli prevedené len úpravy vzhľadu. 

 

- Phpmailer - rozšírenie pre jednoduché posielanie mailov, podporujúce HTML text, zalamovanie 

textu , SMTP servery, jednoduché vyplnenie parametrov a odoslanie prostredníctvom metódy 

send(). Tu neboli vykonané žiadne zmeny. Plne vyhovovalo našim požiadavkám. 

 

- Loading widget - indikácia načítavania dokumentu. Používa sa hlavne v spojení s AJAX-om. 

Prevedené boli úpravy vzhľadu. 

 

- Xupload -  jQuery file upload rozšírenie pre Yii umožňuje užívateľom jednoducho nahrávať 

súbory na server, indikátor stavu nahrávania, možnosť nahrávania viacerých súborov naraz 

a prerušenia nahrávania. Hoci je jeden z najlepších upload manažérov pridávaných do Yii, mal veľa 

nedostatkov. Prebehlo množstvo úprav hlavne z hľadiska funkčnosti. Napriek tomu bol pre nás 

najlepšie riešenie.  

 

 

 

 

Obrázok 4: Xupload Extension  
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2.5  Metóda vývoja  

Pri vývoji sme využili niektoré prvky metódy Scrum. 

Scrum je agilná metóda vývoja softwaru. Celý proces vývoja sa delí na tzv. šprinty. Počas každého 

šprintu sme mali vopred pripravené úlohy, ktoré vyplávali z návrhu. Toto sa nazýva 

backlock.[2][3] Odtiaľ sme postupne vyťahovali jednotlivé úlohy  a realizovali ich. 

 

Pozície : 

Úlohu ScrumMastera a Product Ownera zastával náš konzultant Lukáš Heinz. Takisto obhajoval 

názory programátorov a testerov pri ich neprítomnosti. 

Team sme boli ja a môj kolega Martin Cvečko. 

 

Aplikácia bola rozdelená do dvoch častí. Pri obidvoch častiach trval šprint približne 4 až 5 týždňov. 

1-2 krát do týždňa sme mali poradu v zasadacej miestnosti. Tam sme prezentovali naše nápady 

a konzultovali dosiahnuté výsledky. V prípade nespokojnosti sme navrhli spôsob opravy. Na 

koncoch stretnutí sme prebrali, ako budeme ďalej postupovať, ktorou častou a spresnením jej 

funkčnosti. Spočiatku sme pracovali v teoretickej rovine, návrh aplikácie musel byť dostatočne 

detailný. K celej aplikácii sme  vytvorili user stories, wireframy a detailný popis funkčnosti. Po 

spracovaní návrhu sme začali priamo s programovaním. Popri niektorých stretnutiach bolo nutné 

predstaviť a odprezentovať danú aplikáciu ako celok pre zamestnancov, ktorí sa schôdzok 

zúčastňovali  len občasne. Po určitých spracovaných celkoch nám predali svoje názory na 

aplikáciu, prípadne navrhli vylepšenia alebo opravy. Pri metóde Scrum by mohli byť stretnutia so 

zamestnancami pre ktorých je aplikácia určená  častejšie ako v skutočnosti boli, no z obidvoch 

strán bola snaha uskutočňovať ich čo najčastejšie aj v prípade,  keď bol pokrok len minimálny. 

Zakaždým prichádzali nové nápady na vylepšenie. Niekedy nebolo jednoduché vymyslieť ich 

riešenie a realizáciu. Schôdzky boli pomerne krátke. Trvali od 5 do 30 minút. Niekedy sa určitá 

časť aplikácie prerábala niekoľkokrát, až kým nebol výsledok dostačujúci. Po každej iterácii museli 

byť odstránené všetky chyby.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Obrázok 5: Metodika Scrum 
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2.6  Správa užívateľov a prihlasovanie 

Po uskutočnení základných krokoch z prvej časti až po vytvorenie databázy prišlo na rad 

vytvorenie prvej stránky, a to je zoznam užívateľov. Pretože v základnej verzii je prihlasovanie 

založené na porovnávaní mena a hesla z poľa uloženého natvrdo v aplikácii, bolo nutné upraviť ho 

tak, aby bolo možné načítavať prihlasovacie údaje z databázy, vytvárať upravovať a mazať 

užívateľov. Neodmysliteľnou súčasťou bol návrh pozícií užívateľov a vytvorenie obmedzení 

prístupu. Základné pozície boli tester, programátor, kóder a administrátor. Z nich potom vznikali 

ich kombinácie. Informácie o užívateľovi by mali byť dostupné stále, preto by mal byť  užívateľ 

uložený. Vytvoril som preto triedu WebUser, ktorá fungovala ako lazy load užívateľa a pri 

prihlásení zisťuje zhodu hesla s prihlasovacím menom. Ďalším krokom bolo prepísať triedu 

UserIdentity. Táto načítavala užívateľa z databáze a nie z poľa a pri prípadnej kolízii mena 

s heslom zabránila prihláseniu. Vytváranie užívateľov som nechal v kompetencii administrátora. 

Preto pri prípadnom zmazaní všetkých účtov je potrebné prvý záznam s pozíciou administrátor 

vložiť do databáze priamo cez PHPMyAdmin. Úpravu niektorých atribútov môže upraviť majiteľ 

konta v Profile. Heslá sú chránené hashovacím kódom a je stanovená jeho minimálna dĺžka. 

2.7  Vyhľadávanie, zoraďovanie a filtrovanie chýb 

Ďalej popíšem riešenie jednej z najpodstatnejších požiadaviek, a to je vyhľadávanie a zoraďovanie. 

Detailne tento problém popíšem pri chybách, pretože vo všetkých častiach aplikácie je riešenie 

podobné. Túto funkčnosť zaručuje Yii  pri vygenerovaní modelu, controllera, a view (súbor 

admin.php) generátorom kódu Gii. Je to však len základne vyhľadávanie pri ktorom nie je počítané 

s väzobnými tabuľkami. Dokáže vyhľadať len cudzí kľúč. Požiadavka však bola aby v tabuľkách 

bolo namiesto cudzieho kľúča zobrazovaný názov, meno a pod.. Riešenie bolo dopísať metódu 

relation() ktorá vyhľadala a uložila danú inštanciu objektu na ktorú sa kľuč vzťahoval a potom 

nebol problém vypísať akýkoľvek atribút.  

public function relations() { 

     return array( 

'projekty' => array(self::BELONGS_TO, 'Projekty', 'id_projektu'), 

);} 

Použitie : $data->projekty->nazev 

Toto je úríklad metódy, ktorá určuje. že bude hľadaný projekt, do ktorého patrí chyba. Túto metódu 

následne použije trieda CActivRecord. Pri tomto použití nesmie nastať, že vrátený model bude 

null, inak skončí chybou. 

Vyhľadávanie ale nie je kompletné, pretože sa síce  zobrazuje namiesto cudzieho kľúča názov, ale 

vyhľadávanie a zoraďovanie funguje stále na základe cudzieho kľúča. Riešenie je trochu 

zložitejšie. V modeli bolo nutné dopísať premennú, napr. projekty_nazev, zaradiť túto premennú 

do poľa vyhľadania, z ktorej Yii zistí ktoré atribúty bude možné vyhľadávať a ktoré nie. Potom 

bolo nutné prepísať v modeli metódu search() tak, aby pri vyberaní informácií z databáze vykonal 

join  tabuľky chyby s tabuľkou projekty podľa id_projektu a uloží názov projektu do premennej 

projekty_nazev. Vďaka tomu  je vyhľadávanie funkčné podľa názvu projektu. Tu však nastáva 

problém, kedy CActivRecord pri dotazovaní sa na id_projektu nerozozná daný atribút, pretože join 

spôsobí premenovanie tabuľky na ‚t‘. V danej chvíli nemôže systém hľadať v databáze 

projekty.id_projektu, ale t.id_projektu.  
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$criteria->with = array('protokoly','projekty','testery','prog_kodery','idUzivatele'); 

$criteria->compare('projekty.nazev', $this->projekty_search, true); 

$criteria->condition = "t.id_projektu=:id_projektu";   

$criteria->params = array(':id_projektu' => $projekt); 

 

V poslednej rade treba pridať funkčnosť zoraďovania, pretože vďaka predchádzajúcim krokom Yii 

automaticky znefunkční odkaz umožňujúci zoraďovanie, lebo nevie, podľa akého atribútu 

zoraďovať. Riešením je natvrdo definovať, podľa čoho bude zoraďovanie prebiehať.  Záznamy sú 

štandardne zobrazované podľa dátumu poslednej zmeny. Ako prvý záznam bude zobrazený ten, 

ktorý je najbližšie k aktuálnemu dátumu.   

return new CActiveDataProvider($this, array( 

                    'criteria' => $criteria, 

                    'sort' => array( 

  'attributes'=>array(  

   'projekty_search'=>array(      

   'asc'=>'projekty.nazev',       

   'desc'=>'projekty.nazev DESC',      

   ), 

    ), 

        ), 

          )); 

 

Na stránkach projekty a chyby je doplnená funkčnosť o filtrovanie. Užívateľ má možnosť vybrať si 

spôsob zobrazovania záznamov, a to tak či sa zobrazujú všetky záznamy alebo len záznamy, ktoré 

s ním nejakým spôsobom súvisia. Spôsob zobrazovania sa ukladá do session, ktoré pretrvá buď po 

dobu aktivity , alebo 30 dní. Výber je možné previesť pri prihlasovaní. 

2.8  História  

História bola dôležitá z hľadiska prehľadnosti a napomáhala užívateľom pri pochopení vykonaných 

zmien a ich  sprehľadnenie. Každý dôležitý úkon sa zaznamenával do histórie spôsobom popisu 

zmeny, dátumu a autora zmeny. História sa zobrazuje pod každým projektom, chybou, užívateľom,  

kde bolo zaznačené vytvorenie, prípadne úpravy danej položky. Využiteľné to bolo napríklad pri 

zmene popisu projektu administrátorom. Tak si zamestnanec, ktorý na ňom pracoval mohol 

prečítať z histórie starý a nový popis, tak videl hneď rozdiely. Týmto spôsobom by nemalo 

dochádzať k nedorozumeniam. Každý užívateľ mal taktiež zaznamenané všetko čo v danej 

aplikácii urobil. Z toho ďalej mohol vychádzať vedúci projektov pri posudzovaní jednotlivých 

zamestnancov, z ich aktivity. Každý prihlásený mal taktiež k dispozícii všeobecnú históriu, v ktorej 

sa na najvyššom mieste zobrazoval posledný záznam.  Samotné vypracovanie histórie vychádzalo 

z jednej spoločnej tabuľky v databáze. Tá sa zobrazovala v každej časti aplikácie podľa podmienok 

dotazov na databázu s využitím a prepísaním funkcie search(). Veľmi dôležité bolo pridanie 

parametrov tejto funkcii, aby bolo zrejme, odkiaľ prišla požiadavka.  
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2.9   Šablónovací systém Smarty 

Jedna z posledných požiadaviek bola pridanie šablónovacieho systému Smarty. Toto rozhodnutie 

nebolo z našej strany veľmi pochopené. Smarty umožňuje vytvoriť šablónu (.tpl), ktorá má za 

úlohu  oddelenie aplikačnej (samotný kód PHP) a zobrazovacej (klasické HTML) logiky. Mali sme 

teda za úlohu prepísať všetky view nachádzajúce sa v aplikácii. Toto riešenie sa hodí predovšetkým 

pre väčšie projekty, ako je to aj v tomto prípade, kedy programátor PHP a kóder HTML nemusí byť 

totožná osoba. Vďaka Smarty tak kóder úpravami HTML nezničí prácu programátora. Po prerobení 

niektorých častí do Smarty však kód strácal prehľadnosť a oddelenie kódu nebolo podľa mňa také 

účinné, aby kóder upravujúci len vzhľad stránky nezničil prácu programátora. Jeho použitie teda 

bolo viac menej zbytočné a komplikovalo tvorbu aplikácie.[7] Smarty je účinný a veľmi dobre 

prepracovaný šablónovací systém, no v spojení s Yii nie je asi najlepšou voľbou. Yii je postavené 

na MVC modeli, ktorý v dostatočnej miere zaručí oddelenie programovej logiky od zobrazovania. 

Po dohode s vedúcim praxe sme prvok Smarty vynechali. 

Príklad bežného kódu : 

<div> 

<?php 

foreach($arr as $key=>$value){ 

    echo "<li>".$key." : ".$value."</li>"; 

} 

?> 

</div> 

 

Predchádzajúci kód prepísaný do Smarty: 

<div> 

{foreach from=$arr key=$k item=$v} 

     <li>{$k} : {$v}</li> 

{/foreach} 

</div> 

 

Pri takto jednoduchom kóde výsledný dojem preváži v prospech Smarty. Pri zložitejších kódoch, 

ako napríklad gridview, detailview, rôznych rozšíreniach a AJAX-ových prvkov už bol oveľa 

prehľadnejší kód bez použitia Smarty. 

3  Znalosti zo štúdia využité v praxi 
 

TZD – Teória spracovania dát mi dala základy  potrebné pre návrh a využívanie  databázových 

systémov.    

DAIS – v predmete Databázové a informačné systémy som nadobudol širšie znalosti databázových 

systémov a základy MVC architektúry.  

VIA – z predmetu Vývoj internetových aplikácií som využil nadobudnuté znalosti o jQuery 

a niektoré ďalšie prvky programovania dynamických stránok. 

SWI –Úvod do softwarového inžinierstva ma naučil use case a UML. 

VIS – Vývoj informačných systémov ma naučil používať návrhové vzory.   
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4  Záver 

4.1  Dosiahnuté výsledky 

Aplikácia Develtesty by mala byť momentálne v stave, kedy sa prevádzajú záznamy zo starej 

aplikácie na novú. Bude čoskoro nasadená na ostro a testovaná v reálnych podmienkach. 

4.2  Prínos pre mňa a pre firmu 

Táto prax mi dala mnoho skúsenosti, zistil som ako funguje vývoj aplikácií vo väčšej firme, doplnil 

som si svoje znalosti z jazyka PHP, JavaScript, detailne som pochopil MVC architektúru, nadobudol 

som skúsenosti pri prezentácii aplikácie v spoločnosti a naučil som sa naplno využívať možnosti Yii 

frameworku. Firma získala novú aplikáciu, ktorá nahradila zastaralú a ktorú ďalej môžu upravovať 

podľa svojich predstáv. Tým sa zlepší kvalita práce zamestnancov. 
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