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Abstrakt

Cie�om tejto práce je navrhnú� a implementova� systém, ktor˝ umoûní vytvá-
ra� elektronické ûiadosti, pomocou ktor˝ch sa pre zamestnancov ûiada a schva-
�uje v˝po�etná technika a prístupy do informa�n˝ch systémov. Práca popisuje
cel˝ v˝vojov˝ cyklus od anal˝zy poûiadavkov, návrhu, implementácie a testo-
vania systému.

Klí�ová slova ûivotn˝ cyklus zamestnanca, online formulár, oprávnenia,
prístupy do systému

Abstract

This thesis focuses on the design and implementation of a system, for creating
online application forms. These forms will be used for requesting and granting
of equipment and access to various information systems for employees. The
thesis describes whole development cycle starting at analysing requirements,
system design, implementation and running tests on the system.

Keywords employee’s life cycle, online application form, permissions, sys-
tem access
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Úvod

éivotn˝ cyklus zamestnanca

Ak má pouûívate� v spolo�nosti prístup k viac informa�n˝m systémom, má
spravidla aj viac prístupov˝ch ú�tov. Po�et aplikácií a systémov stále na-
rastá a schopnos� riadi� ve�ké mnoûstvo ú�tov v dostato�nom �ase môûe by�
pre organizáciu problém. Aby organizácia mala jasn˝ preh�ad o tom, kto a kedy
má k akej informácii prístup, je potrebné pouûívate�ské ú�ty spravova� z jed-
ného miesta. Odpovede na tieto potreby ponúka software pre centralizovanú
správu uûívate�ov, zvan˝ identity management. Základn˝m procesom identity
manaûmentu je ûivotn˝ cyklus identity uûívate�a. Cyklus spravidla za�ína ná-
stupom zamestnanca do organizácie, kedy sú uûívate�ovi zriadené základné
prístupy, napríklad do firemnej poöty a intranetu. V priebehu �asu uûívate�
získava �alöie nové ú�ty a oprávnenia, alebo o oprávnení naopak prichádza.
Organizácie tieû pomerne �asto zaûívajú zmenu organiza�ného zaradenia pra-
covníka a s �ou súvisiace zmeny v oprávneniach.

Motivácia

Potreba systému pre ûivotn˝ cyklus identity zamestnanca vypl˝va z odporu�e-
nia auditora. Akonáhle má pouûívate� prístup k �ubovolnému systému, je po-
trebné vedie� presne ur�i�, z akého dôvodu o tento prístup ûiadal, resp. niekto
ûiadal pre neho. �alej je potrebné vedie�, kto tento prístup schválil, v prípade
zamietnutého prístupu je potrebné vedie� vysvetlenie. Dôvodom pre vlastnú
implementáciu takéhoto systému je skuto�nos�, ûe uûívatelia sú zvyktnutí na
sú�astn˝ systém, ktor˝ vöak nepodporuje vöetku poûadovanú funkcionalitu.
Rozöírenie pôvodného systému nepripadalo v úvahu z dôvodu nekompatibility
technológií s technológiami, ktoré pre interné aplikácie firma pouûíva momen-
tálne. Vedenie sa teda rozhodlo o implementáciu nového systému. Aby nasade-
nie nového systému nespôsobilo chaos a nespomalilo zauûívané procesy, bude
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Úvod

user experience v novom systéme inöpirovan˝ pôvodn˝m systémom.

ätruktúra práce
Práca je rozdelená do 5 kapitol: Anal˝za, Návrh aplikácie, Implementácia, Tes-
tovanie, Nasadenie systému a budúci rozvoj. Toto delenie odpovedá modelu
softwarového procesu waterfall [1]. Kapitola Anal˝za sa zaoberá sú�astn˝m
rieöením a problémami, ktoré s nim súvisia. Následne zberom a spracovaním
poûiadavkov na nové rieöenie. Kapitola Návrh aplikácie popisuje zvolené tech-
nológie, pomocou diagramov definuje architektúru systému, dátov˝ model a
komunikáciu jednotliv˝ch vrstiev systému. V tejto kapitole je �alej zadefi-
novan˝ návrh uûívate�ského rozhrania prostredníctvom wireframe. Kapitola
Implementácia je rozdelená pod�a jednotliv˝ch vrstiev systému a pri kaûdej
popisuje rieöenie ur�itého problému vypl˝vajúceho z poûiadaviek na systém.
Kapitola Testovanie popisuje a vyhodnocuje testy, ktoré nad aplikáciou pre-
behli. Posledná kapitola Nasadenie systému a budúci rozvoj definuje poûia-
davky a prostredie, v ktorom je systém nasaden˝ a nakoniec popisuje budúci
rozvoj systému.
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Kapitola 1
Anal˝za

1.1 Sú�asné rieöenie, popis problému a öpecifikácia
cie�a

Rieöenie ûivotného cyklu zamestnanca je sú�astne rieöené systémom, ktor˝
podporuje iba �as� procesu potrebného preto, aby bolo ûiadanie o prístupy do
informa�n˝ch systémov v súlade s odporu�ením auditora. Momentálne je pro-
ces nastaven˝ tak, ûe o vöetk˝ch oprávneniach, ktoré uûívate� má alebo nemá
dosta�, rozhoduje jedin˝ �lovek. Je ním nadriaden˝ daného uûívate�a. Prob-
lém je v tom, ûe o prístupoch do informa�n˝ch systémov by správne nemal
rozhodova� iba nadriaden˝ zamestnanca. Majú o tom rozhodova� vlastníci
uûívate�sk˝ch rolí do t˝chto konkrétnych systémov, do ktor˝ch dan˝ uûívate�
ûiada prístup. Cie�om nového systému nebude zavies� odliön˝ proces schva�ova-
nia, to by mohlo spôsobi�, ûe by sa systém u uûívate�ov neujal a komplikoval
by im prácu. Cie�om bude nadviaza� na predchádzajúci proces. Schválenie
ûiadosti nadriaden˝m bude po novom súhlasom s t˝m, ûe jeho podriaden˝
poûiada o vybrané prístupy. Následne príde fáza schva�ovania prístupov jed-
notliv˝mi vlastníkmi uûívate�sk˝ch rolí.

1.2 Poûiadavky na systém

1.2.1 Funk�né poûiadavky

1.2.1.1 Interaktívne formuláre

Systém umoûní podáva� ûiadosti prostredníctvom interaktívnych formulárov,
slúûiacich k r˝chlemu a efektívnemu vkladaniu dát a ich schva�ovaniu. Formu-
láre budú fungova� ako alternatíva papierov˝ch formulárov. Systém rozliöuje
nasledujúce typy formulárov:

• Nástup zamestnanca

3



1. Anal˝za

• Prestup zamestnanca

• Zmena v technick˝ch ötruktúrach

• V˝stup zamestnanca

éiados� reprezentovaná tak˝mto formulárom sa môûe nachádza� v nasle-
dujúcich stavoch:

• Nová

• �aká na schválenie

• Schválená

• Zamietnutá

Formulár sa skladá z troch �astí. Prvá �as� je vyhradená vkladaniu infor-
mácií o zaradení zamestnanca. Táto �as� sa v kaûdom type formulára mierne
líöi, vo vöeobecnosti ale vûdy pôjde o vyplnenie nasledujúcich údajov:

• V˝ber zamestnanca zo zoznamu uûívate�ov, v prípade formuláru “Nástup
zamestnanca” pôjde o ru�né zadanie mena, priezviska a titulov pred aj za
menom. Ide o uûívate�a, ktor˝ je subjektom ûiadosti, pre tohoto uûívate�a
je ûiados� ur�ená, preto sa tento uûívate� v rámci systému naz˝va subjekt.

• V˝ber dátumu, od kedy majú schválené údaje a oprávnenia nadobudnú�
platnos�.

• V˝ber oddelenia, na ktorom dan˝ zamestnanec pracuje, alebo pracova�
bude. Jednotlivé oddelenia majú ur�itú hierarchiu. Na základe tejto hie-
rarchie systém vytvorí strom oddelení tak, aby mal uûívate� moûnos�
jednoducho vybra� to správne oddelenie. Strom oddelení sa pod�a hie-
rarchie naz˝va organiza�ná ötruktúra a jedna poloûka takéhoto stromu
je organiza�ná jednotka.

• V˝ber pozície, na ktorej bude zamestnanec pracova�. Pozície budú vy-
berané zo zoznamu pozícií prísluön˝ch k vopred vybratému oddeleniu.

• V˝ber pobo�ky, na ktorej sa zamestnanec nachádza. Vo formulári sa
naz˝va lokalita.

• V˝ber nadriadeného zo zoznamu uûívate�ov.

Druhá �as� obsahuje zoznam vöetk˝ch vecí, o ktoré je v aplikácii moûné
ûiada�. Pôjde o vybavenie, oprávnenia pre prístupy do informa�n˝ch systé-
mov a mnoho �alöieho, pre zjednoduöenie �alej len oprávnenia. Kaûdá poloûka
bude obsahova� checkbox, pomocou ktorého uûívate� zo zoznamu vyberá. Po
zaökrtnutí checkboxu sa pri poloûke môûu zobrazi� textové polia vyûadujúce
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1.2. Poûiadavky na systém

rôzne údaje, typicky pôjde o business zdôvodnenie, ktoré schva�ovate�om po-
môûe pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí daného oprávnenia. To, �i
sa takéto textové pole zobrazí, alebo nezobrazí a �i je jeho vyplnenie povinné,
bude konfigurovate�né na úrovní danej entity v databáze. T˝m pádom bude
editovate�né prostredníctvom administrácie priamo v aplikácii.

Tretia a posledná �as� obsahuje 5 moûností reprezentovan˝ch pomocou
tla�ítok, ktoré sa zobrazujú v závislosti na aktuálnom stave ûiadosti. Ur�ujú, �o
sa s vyplnen˝m formulárom stane �alej, teda predur�ujú budúci stav ûiadosti.
Ide o nasledujúce moûnosti:

• Schváli� - Moûnos� sa zobrazuje ak je ûiados� v stave „Nová“ a „�aká
na schválenie“, táto moûnos� prepne ûiados� do stavu „Schválená“. To
vöak systém umoûní iba uûívate�ovi, ktor˝ je v ûiadosti vybran˝ ako
nadriaden ,̋ respektíve pracovníkom personálneho oddelenia, ktorí sú ku
schva�ovaniu ûiadosti za nadriadeného oprávnení.

• Zamietnu� - Moûnos� sa zobrazuje iba vtedy, ke� je ûiados� v stave „�aká
na schválenie“, táto moûnos� prepne ûiados� do stavu „Zamietnutá“.
Rovnako ako v moûnosti „Schváli�“, umoûní systém zamietnu� ûiados�
iba uûívate�ovi, ktor˝ je v ûiadosti vybran˝ ako nadriaden .̋

• Odosla� na schválenie - Moûnos� sa zobrazuje, ak je ûiados� v stave
„Nová“, ûiados� sa následne prepne do stavu „�aká na schválenie“. Túto
moûnos� môûe vybra� ak˝ko�vek uûívate�.

• Uloûi� - Moûnos� sa zobrazuje, ak je ûiados� v stave „Nová“, moûnos�
„Uloûi�“ nemení stav ûiadosti. éiados� sa teda uloûí do databázy a zo-
stane v stave „Nová“

• Rozhodnú� oprávnenia - Táto moûnos� sa zobrazí na ûiadosti, ktorá
je v stave „Schválená“ a len vtedy, ke� si formulár rozklikne schva�o-
vate� nejakého z oprávnení, ktoré je vo formulári vybrané. Pri vybra-
n˝ch oprávneniach, o ktor˝ch môûe rozhodova�, sa mu zobrazia moû-
nosti schváli� alebo zamietnu�. Moûnos� „Rozhodnú� oprávnenia“ uloûí
ûiados� do databázy s údajmi o tom, ktoré oprávnenia boli schvá-
lené, a ktoré boli zamietnuté.

1.2.1.2 Vytvorenie uûívate�a s identifika�n˝m �íslom

Jedn˝m z v˝stupov formuláru typu „Nástup zamestnanca“ bude vytvorenie
uûívate�a s validn˝m a jedine�n˝m identifika�n˝m �íslom. V prípade obnovenia
spolupráce s b˝val˝m zamestnancom bude formulár „Nástup zamestnanca“
umoû�ova� zada� pôvodné identifika�né �íslo.
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1. Anal˝za

1.2.1.3 Preh�ad ûiadostí

Systém bude obsahova� stránku so zoznamom ûiadostí. Do tohoto zoznamu sa
dotiahnu iba tie dáta, do ktor˝ch ma konkrétny uûívate� moûnos� nahliadnu�.
Ide o nasledujúce prípady:

• Uûívate�, ktor˝ podáva ûiados� pre samého seba.

• Uûívate�, ktor˝ podáva ûiados� pre iného uûívate�a.

• Nadriaden˝ uûívate�a, pre ktorého bola ûiados� podaná. Tento uûívate�
ûiados� zárove� schva�uje. Znamená to, ûe schváli alebo zamietne za-
radenie daného zamestnanca, vybavenie jeho pracovného miesta a tie
prístupy do informa�n˝ch systémov, ktoré nepotrebujú by� samostatne
schválené ich schva�ovate�om.

• Schva�ovatelia oprávnení, o ktoré sa pre uûívate�a v danej ûiadosti ûiada.

• Zástupcovia schva�ovate�ov oprávnení.

Nemôûe sa sta�, ûe sa v tejto tabu�ke uûívate�ovi zobrazí vlastn˝ v˝-
stup. V riadku tabu�ky budú uvedené základné údaje ûiadosti. Konkrétna
ûiados� v plnom rozsahu sa uûívate�ovi zobrazí aû po kliknutí na odkaz uve-
den˝ v riadku tabu�ky. V prípade, ûe sa k takémuto odkazu dostane osoba,
ktorá k danej ûiadosti nemá prístup, ûiados� sa jej nezobrazí. Rovnako sa ûia-
dos� nezobrazí, ak by odkaz smeroval na ûiados� s v˝stupom daného uûívate�a.

1.2.1.4 Administrácia systému

Systém umoûní administráciu prostredníctvom na to ur�en˝ch stránok. Kaûdá
entita v databáze bude ma� vlastnú stránku. Stránky patriace verziovan˝m en-
titám umoûnia pridávanie nov˝ch záznamov a editáciu pôvodn˝ch. Prostred-
níctvom administrácie bude moûné konfigurova� celú aplikáciu. Do adminis-
trácie systému bude ma� prístup iba uûívate� v roli ROLE_ADMIN.

1.2.1.5 Notifikácie uûívate�ov

Pri zmene stavu ûiadosti systém notifikuje prísluön˝ch uûívate�ov prostredníc-
tvom emailu alebo poûiadavku v Service desku1. Oba spôsoby notifikácie budú
obsahova� vöetky potrebné informácie, ktoré dan˝ formulár obsahuje. V prí-
pade emailu bude obsah formátovan˝ pomocou HTML a CSS. V prípade poûia-
davky do Service desku, pôjde iba o text. Prípady, v ktor˝ch systém rozosiela
notifikácie:

1
Jednotn˝ kontaktn˝ bod medzi poskytovate�om sluûieb a pouûívate�om sluûieb. Typick˝

service desk riadi incidenty a ûiadosti o sluûbu a tieû rieöi komunikáciu s pouûívate�mi.
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• V˝ber moûnosti „Odosla� na schválenie“. éiados� sa prepne zo stavu
„Nová“ do stavu „�aká na schválenie“. V tomto prípade systém rozosiela
emaily na subjekt a nadriadeného.

• V˝ber moûnosti „Schváli�“. éiados� sa prepne zo stavu „Nová“ alebo
„�aká na schválenie“ do stavu „Schválená“. Schválenie ûiadosti zna-
mená, ûe nadriaden˝ súhlasí s informáciami o zaradení zamestnanca,
ktoré sa nachádzajú v prvej �asti formulára. �alej súhlasí s t˝m, ûe
vybavenie a oprávnenia vybraté v danom formulári dávajú zmyslel v sú-
vislosti s pozíciou, na ktorej subjekt pracuje. Schválením ûiadosti záro-
ve� schva�uje to vybavenie a oprávnenia, ktoré nevyûaduje samostatné
schva�ovanie schva�ovate�om daného oprávnenia alebo vybavenia. T˝m
pádom musí systém prostredníctvom emailu notifikova� subjekt a kvôli
kontrole aj nadriadeného. �alej systém rozoöle email na schva�ovate-
�ov neschváleného vybavenia a oprávnení vybrat˝ch vo formulári. Ke�ûe
niektoré oprávnenia v tejto fáze uû môûu by� schválené, systém záro-
ve� notifikuje osoby zodpovedné za pride�ovanie t˝chto oprávnení. To,
�i má systém t˝chto uûívate�ov notifikova� pomocou emailu alebo Service
desku, záleûí od jednotlivého oprávnenia. V prípade, ûe ûiados� obsahuje
oprávnenia, ktoré majú ako spôsob notifikácie nastaven˝ Service desk,
sa postupuje nasledovne. Ke�ûe kaûdé jedno oprávnenie môûe ma� na
starosti niekto in ,̋ tak sa v Service desku vytvorí samostatná úloha pre
kaûdé jedno takéto oprávnenie. Názov oprávnenia bude sú�as�ou názvu
úlohy a informácie o kompletnej ûiadosti budú v popise tejto úlohy.

• V˝ber moûnosti „Zamietnu�“. éiados� sa prepne zo stavu „Nová“ alebo
„�aká na schválenie“ do stavu „Zamietnutá“.

• V˝ber moûnosti „Rozhodnú� oprávnenia“. éiados� zostane v stave
„Schválená“. Informácia o schválení alebo zamietnutí poûadovan˝ch
oprávnení je prostredníctvom emailu odoslaná uûívate�ovi, ktor˝ vo for-
mulári figuruje ako subjekt a jeho nadriadenému. Systém zárove� no-
tifikuje osoby zodpovedné za pride�ovanie t˝chto oprávnení. Rovnako
ako v predchádzajúcom prípade je to, �i sú títo �udia notifikovan˝ po-
mocou emailu alebo Service desku, závislé od jednotlivého oprávnenia.

1.2.2 Nefunk�né poûiadavky
1.2.2.1 Technológie

• Systém bude vytvoren˝ ako webová aplikácia prístupná cez prehliada�

• Systém bude implementovan˝ v jazyku Java. Webová �as� aplikácie bude
implementovaná v technológii Java Server Faces

• Systém bude pracova� s databázou Microsoft SQL Server.
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1.2.2.2 Rozhranie

• Aplikácia bude tvorená oddelenou prezenta�nou a aplika�nou vrstvou.
Viac prezenta�n˝ch vrstiev pouûíva len jednu aplika�nú vrstvu a ûiadna
�as� aplika�nej logiky nie je sú�as�ou databázovej vrstvy.

• Aplikácia umoûní integráciu s aplikáciami tretích strán. Táto funkciona-
lita bude rieöená prostredníctvom vystaven˝ch REST rozhraní. Vyvolá-
va� ich bude servlet mapovan˝ na öpecifické url adresy. Tretím stranám
aplikácia poskytne vûdy len aktuálne dáta, teda bez histórie.

1.2.2.3 Prostredie

• Aplikácia musí by� schopná prevádzky na pracovn˝ch staniciach zadá-
vate�a

• Aplikácia a �alöí súvisiaci software bude inötalovate�n˝ a aktualizova-
te�n˝ pracovníkmi zadávate�a

• Aplikácia bude podporova� prehliada�e : Internet Explorer 8, Firefox 30,
Safari 5,6 a 7 na Mac OS X 10.7 a 10.9 , Google Chrome 35 , Internet
Explorer na Windows Phone 8 , Safari na Apple iPhone 4S , 5C , 5S, 6,
6 plus, 6S , 6S plus, 7, 7plus.

1.2.2.4 Autentifikácia uûívate�ov

Systém bude zabezpe�en˝ proti neoprávnen˝m prístupom. Prístup bude umoû-
nen˝ iba intern˝m uûívate�om prostredníctvom integrovanej autorizácie sys-
tému Windows. Uûívatelia z intranetu budú môc� pracova� so systémom pod
rovnak˝m menom a heslom, s ak˝m sa prihlasujú do podnikovej siete. Prí-
stup k dátam bude povolen˝ na základe uûívate�sk˝ch rolí. Aplikácia na stranu
klienta prenáöa len tie dáta, ku ktor˝m má uûívate� prístupové oprávnenia.

1.2.2.5 V˝kon

Systém musí uûívate�ovi odpoveda� maximálne do 2 sekúnd. Aj napriek tomu,
ûe databáza obsahuje nemalé mnoûstvo údajov, o�akáva sa od systému r˝chla
odozva.

1.2.2.6 Aktualizácia dát

Systém bude pripojen˝ k vlastnej databáze. Táto databáza bude v pravidel-
n˝ch intervaloch dop��aná o aktuálne dáta z Intranetu. Ke�ûe pôjde o úplne
iné databázy obsahujúce inak ötruktúrované dáta, bude potrebné naprogra-
mova� öpecifick˝ migra�n˝ skript v jazyku SQL.

8



1.2. Poûiadavky na systém

1.2.2.7 História dát

Vöetky zmeny v databáze majú plnú históriu na úrovni business entít.
Pôjde o verziovanie dát na úrovni databázy. Systém ani jeho administratíva ne-
smú umoûni� vymazanie záznamu z databázy. Alternatíva vymazania záznamu
bude jeho zneplatnenie, neplatn˝ záznam bude stále vidite�n˝ v administrácii.

1.2.2.8 Uûívate�ské rozhranie

• Pre v˝voj uûívate�ského rozhrania bude pouûitá technológia Java Server
Faces, grafické prvky budú primárne z kniûnice RichFaces.

• Vöetky zoznamy v aplikácii sú triedené tak, aby nedoölo k náhodnému
zobrazovaniu údajov, uûívate� môûe nastavi� vlastné triedenia v hlavi�ke
zoznamov.

• Stránky a obrazovky aplikácie sú v dynamickom rozloûení a budú sa
prispôsobova� ve�kosti okna.

• Stránky a obrazovky aplikácie, vrátane formulárov je moûné tla�i� tak,
aby obsahovali len vöetky poûadované dáta, do tla�e nebudú zaradené
prvky navigácie. Pre stránku alebo obrazovku, ktorá obsahuje textové
pole, ktorého obsah nie je vidite�n˝ pri tla�i, bude vytvorená tla�ová
verzia tak, aby bol zobrazen˝ cel˝ obsah textového po�a.

1.2.2.9 Správa aplikácie

• Aplikácia bude monitorova� aktivity uûívate�ov tak, aby ich bolo moûné
spätne vyh�ada�.

• Dátov˝ model uchováva plnú históriu zmien a aplikácia umoû�uje náh�ad
do tejto histórie.

• Aplikácia bude oöetrená tak, aby nedochádzalo k vzájomnému prepiso-
vanie dát medzi uûívate�mi.

• Pokia� je pre jednu „session“ otvoren˝ch viac zobrazení, tak
sa v „session“ uchovávajú iba dáta, ktoré nemôûu ovplyvni� správanie
aplikácie.

1.2.2.10 Podpora

Vöetka �innos� uûívate�ov bude evidovaná vo forme logov a v˝znamn˝ch uda-
lostí v databáze. Vzniknuté chyby bude systém uklada� vo forme logov.

1.2.2.11 Dokumentácia

Sú�as�ou systému budú aj referencie zdrojového kódu v HTML generovaná
prostredníctvom programu doxygen.
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1.3 Uûívate�ské role

Systém bude rozliöova� nasledujúce uûívate�ské role:

1. ROLE_EMPLOYEE Jedná sa o rolu beûného zamestnanca, ktor˝
má v systéme minimálne oprávnenia. Medzi jeho oprávnenia patrí moû-
nos� vyuûíva� formulár „Zmena v technick˝ch ötruktúrach“a moûnos�
zobrazenia ûiadosti, ktorá sa ho ak˝mko�vek spôsobom t˝ka s v˝nimkou
vlastného v˝stupu.

2. ROLE_IT_EMPLOYEE Ide o rolu zamestnanca IT, ktorého hlavnou
úlohou je pride�ova� uûívate�om oprávnenia alebo inötalova� potrebn˝
software. Tieto úkony vytvára na základe poûiadavku, ktor˝ mu systém
vytvorí v Service desku. V rámci tohoto poûiadavku je k dispozícii tex-
tové pole, ktoré zobrazuje stru�n˝ popis ûiadosti. V prípade v˝padku
softwaru tretej strany Service desk je potrebné, aby mal uûívate� v roli
ROLE_IT_EMPLOYEE moûnos� zobrazenia akejko�vek ûiadosti. �alej
má vöetky oprávnenia role ROLE_EMPLOYEE.

3. ROLE_HR_EMPLOYEE Túto rolu budú ma� pracovníci HR, ktorí
budú pracova� so vöetk˝mi typmi formulárov. Navyöe od role
ROLE_IT_EMPLOYEE majú moûnos� vyuûíva� formuláre „Nástup za-
mestnanca“,„Prestup zamestnanca“ a „V˝stup zamestnanca“.

4. ROLE_ADMIN Jedná sa o rolu administrátora systému. Uûíva-
te� s touto rolou bude ma� ako jedin˝ prístup k administrácii apli-
kácie. V rámci administrácie bude vytvorená stránka, ktorá uûívate-
�ovi v roli ROLE_ADMIN umoûní pride�ova� uûívate�om systému jed-
notlivé uûívate�ské role.

1.4 Aktéri procesu spracovania ûiadosti

Najdôleûitejöou �as�ou business logiky systému bude proces spracovania ûia-
dosti. Na základe funk�n˝ch poûiadavkov je moûné rozlíöi� jednotliv˝ch akté-
rov podie�ajúcich sa na tomto procese.

1.4.1 éiadate�

éiadate�om je ak˝ko�vek uûívate� systému, ktor˝ prostredníctvom jed-
ného z formulárov, �i uû pre seba, alebo pre iného zamestnanca, o �oko�vek
zaûiada. Inak povedané vyplní formulár a zvolí jednu z moûností na jeho spra-
covanie. Vo vä�öine prípadov je ûiadate�om pracovník personálneho oddelenia,
ktor˝ takéto ûiadosti vyp��a pre zamestnancov meniacich pracovné zaradenie.
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1.4.2 Subjekt
Subjektom ûiadosti je uûívate�, pre ktorého sa vo formulári ûiada. Tomuto
uûívate�ovi budú vo v˝sledku pridelené poûadované oprávnenia.

1.4.3 Nadriaden˝
Ide o priameho nadriadeného subjektu.

1.4.4 Schva�ovate� ûiadosti
Vyplnen˝ formulár je odoslan˝ na schválenie a doplnenie nadriaden˝m. Nad-
riaden˝ ma teda moûnos� schváli� ûiados�. Schva�ovate�om ûiadosti môûe by� aj
uûívate� v roli ROLE_HR_EMPLYEE, ktor˝ má v�aka tejto roli oprávnenie
schva�ova� ûiados�. Opä� pôjde o pracovníka personálneho oddelenia, ktor˝ vie
na základe pracovnej pozície ur�i�, aké základné oprávnenia subjekt k práci
potrebuje.

1.4.5 Schva�ovate� oprávnenia
Akonáhle je formulár doplnen˝ a schválen˝ nadriaden˝m, príde na radu schva-
�ovanie jednotliv˝ch oprávnení. Oprávnenie môûe a nemusí ma� nastaveného
schva�ovate�a. V prípade, ûe oprávnenie nastaveného schva�ovate�a má, bude
toto oprávnenie pridelené aû po schválení t˝mto schva�ovate�om. V opa�nom
prípade je oprávnenie moûné prideli� uû na základe schválenej ûiadosti nadria-
den˝m.

1.4.6 Správca oprávnenia
Správca oprávnenia je zodpovedn˝ za pride�ovanie oprávnení uûívate�om.
Rôzne oprávnenia majú rôznych správcov. Systém notifikuje správcu oprávne-
nia, akonáhle dôjde ku schváleniu jeho oprávnenia.

1.5 Prípady pouûitia

1.5.1 V˝ber formuláru pod�a typu
• Popis: Uûívate� si kliknutím na odkaz vyberie jeden z nasledujúcich typov

formulárov:

– Zmena v technick˝ch ötruktúrach
– Nástup zamestnanca
– Prestup zamestnanca
– V˝stup zamestnanca
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• Hlavní aktéri: éiadate�

• Ved�ajöí aktéri: éiadni

• Vstupné podmienky: éiadate� vyberie tak˝ typ formuláru, ak˝ mu jeho
uûívate�ská rola v systéme umoû�uje pouûíva�.

• Hlavn˝ scenár: Systém uûívate�ovi zobrazí formulár, obsahujúci údaje
popísané vo funk�nom poûiadavku 1.2.1.1 Interaktívne formuláre

• V˝stupné podmienky: Systém zobrazí formulár reprezentujúci ûia-
dos� v stave „Nová“

• Alternatívny scenár: Uûívate� vybral formulár, do ktorého nemá ma� prí-
stup. Systém mu ukáûe hlásenie s odôvodnením a na stránku formuláru
ho nepustí.

1.5.2 Vyplnenie formuláru
• Popis: éiadate� vyplní potrebné údaje vo formulári a ozna�í poûadované

oprávnenia.

• Hlavní aktéri: éiadate�

• Ved�ajöí aktéri: éiadni

• Vstupné podmienky: Úspeön˝ priebeh prípadu pouûitia 1.5.1 V˝ber for-
muláru pod�a typu

• Hlavn˝ scenár:

1. éiadate� má k dispozícii prázdny formulár. Typicky za�ína vypl�o-
vaním informácií o zaradení zamestnanca.

– Subjekt
– Dátum platnosti
– Jednotka
– Pozícia
– Lokalita
– Nadriaden˝

Zoznam zamestnancov sa bude dynamicky do�ahova� uû pod�a pr-
v˝ch pár písmen priezviska zamestnanca. V zozname bude uve-
dené celé meno zamestnanca a jeho identifika�né �íslo v rámci
firmy. Akonáhle ûiadate� vyberie subjekt zo zoznamu zamestnan-
cov, ostatné známe údaje o tomto zamestnancovi sa automaticky
predvyplnia. V prípade, ûe ide o zamestnanca, ktor˝ je vo firme
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krátko a eöte nestihol prebehnú� proces pridania uûívate�a do In-
tranetu a aktualizácia dát, tento proces je popísan˝ vo funk�nom
poûiadavku 1.2.2.6 Aktualizácia dát, ûiadate� ch˝bajúce údaje do-
plní. Aby systém neobmedzoval uûívate�ov, sú z vyööie uveden˝ch
údajov povinné iba vyplnenie subjektu a nadriadeného.

2. �alej ûiadate� prejde na �as� formuláru zameranú na v˝ber opráv-
není. Oprávnenia sú zaradené pod informa�né systémy a tie sú
�alej zaradené pod typy informa�n˝ch systémov. éiadate�ovi sa
teda zobrazujú formou vnoreného zoznamu. éiadate� si vo formulári
zaökrtne checkboxy reprezentujúce v˝ber poûadovaného oprávne-
nia a v prípade oprávnení obsahujúcich povinné údaje, tieto údaje
vyplní.

3. V poslednej �asti formuláru ûiadate� zvolí, �o s vyplnen˝m formu-
lárom chce �alej urobi�.

• V˝stupné podmienky: Vyplnen˝ formulár pripraven˝ k schváleniu nad-
riaden˝m.

• Alternatívny scenár: éiadny

1.5.3 Uloûenie rozpracovaného formuláru
• Popis: éiadate� formulár nestihol dokon�i� a plánuje sa k nemu vráti�

neskôr.

• Hlavní aktéri: éiadate�

• Ved�ajöí aktéri: éiadni

• Vstupné podmienky: Úspeön˝ priebeh prípadu pouûitia 1.5.2 Vyplnenie
formuláru.

• Hlavn˝ scenár: éiadate� klikne na tla�ítko „Uloûi�“, �ím sa formulár uloûí
do databázy. Takáto ûiados� zostáva na�alej v stave nová.

• V˝stupné podmienky: Formulár sa nachádza v zozname ûiadostí a ûia-
date� má kedyko�vek moûnos� sa k nemu vráti�.

• Alternatívny scenár: éiadny

1.5.4 Odoslanie formuláru na doplnenie a schválenie
nadriaden˝m

• Popis: éiadate� za seba vyplnil vöetky potrebné údaje a formulár posiela
na schválenie a doplnenie nadriaden˝m.

• Hlavní aktéri: éiadate�
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• Ved�ajöí aktéri: éiadni

• Vstupné podmienky: Úspeön˝ priebeh prípadu pouûitia 1.5.2 Vyplnenie
formuláru.

• Hlavn˝ scenár: éiadate� klikne na tla�ítko „Odosla�“ na schválenie, for-
mulár zmení stav na „�aká na schválenie“. V tejto chvíli môûe ûiados�
editova� iba vybran˝ nadriaden .̋ Systém rozoöle notifikácie prostredníc-
tvom emailu na subjekt a nadriadeného.

• V˝stupné podmienky: Nadriaden˝ dostane email popisujúci ûiados�.
Email obsahuje vöetky potrebné informácie, ktoré dan˝ formulár ob-
sahuje, vrátane odkazu na stránku s konkrétnou ûiados�ou. Nadriaden˝
klikne na odkaz a v prehliada�i sa mu zobrazí stránka s formulárom
�akajúcim na doplnenie a schválenie.

• Alternatívny scenár: Nadriaden˝ email prehliadne.

1.5.5 Schválenie formuláru nadriaden˝m
• Popis: Nadriaden˝ ûiados� skontroluje, doplní oprávnenia, ktoré podla

neho subjekt pre prácu potrebuje a schváli ûiados�.

• Hlavní aktéri: Nadriaden˝

• Ved�ajöí aktéri: éiadni

• Vstupné podmienky: Úspeön˝ priebeh prípadu pouûitia 1.5.4 Odosla-
nie formuláru na doplnenie a schválenie nadriaden˝m. V prípade, ûe je
ûiadate� zárove� schva�ovate�om ûiadosti, sta�í úspeön˝ priebeh prípadu
pouûitia 1.5.2 Vyplnenie formuláru.

• Hlavn˝ scenár: Nadriaden˝ skontroluje informácie o zaradení zamest-
nanca. Skontroluje, prípadne upresní odôvodnenie pri vybrat˝ch opráv-
neniach. Doplní formulár o oprávnenia, ktoré sú pre prácu subjektu ne-
vyhnutné a ûiadate� ich neozna�il. Nakoniec zvolí moûnos� schváli� ûia-
dos�.

• V˝stupné podmienky: éiados� zmení stav na schválená. Systém rozoöle
notifikácie na schva�ovate�ov vybran˝ch oprávnení. Akonáhle formulár
obsahuje oprávnenia, ktoré nepotrebujú dodato�né schválenie, schvá-
lením nadriaden˝m sa tieto oprávnenia automaticky dostanú zo stavu
schválené. Na základe schválen˝ch oprávnení systém rozoöle notifikácie
na osoby, zodpovedné za pride�ovanie t˝chto oprávnení.

• Alternatívny scenár: Nadriaden˝ sa rozhodne ûiados� zamietnu�, �ím de-
finitívne ukon�í proces spracovania ûiadosti. Systém následne poöle noti-
fikácie vo forme emailu. Túto notifikáciu dostane ûiadate�, subjekt a pre
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kontrolu aj nadriaden .̋ Alebo nastane prípad, ûe nadriaden˝ sa ku ûia-
dosti nevyjadrí a ûiados� zostane v stave „�aká na schválenie“.

1.5.6 Schválenie alebo zamietnutie vybran˝ch oprávnení
• Popis: „Schva�ovate� oprávnenia“ za seba rozhodne, �i dan˝ subjekt má

alebo nemá dosta� vybrané oprávnenia.

• Hlavní aktéri: Schva�ovate� oprávnenia

• Ved�ajöí aktéri: éiadni

• Vstupné podmienky: Úspeön˝ priebeh prípadu pouûitia 1.5.5 Schválenie
formuláru nadriaden˝m. Alebo öpeciálny prípad, ke� je nadriaden˝ zá-
rove� ûiadate� a ozna�í oprávnenia, u ktor˝ch figuruje ako schva�ovate�.
Akonáhle v takomto prípade nadriaden˝ schváli ûiados�, rovno schváli aj
tieto oprávnenia.

• Hlavn˝ scenár: „Schva�ovate� oprávnenia“ si otvorí email, ktor˝ mu sys-
tém poslal. Klikne na odkaz s názvom „detail ûiadosti“, následne sa
mu v prehliada�i otvori stránka obsahujúca dan˝ formulár. Schva�ovate�
pozorne prejde cel˝ formulár. Oprávnenia, ktoré môûe schva�ova�, obsa-
hujú jeho meno a radio button s moûnos�ami schváli� a zamietnu�. Ke�
prejde cel˝ formulár, tak na konci formuláru klikne na tla�ítko s náz-
vom „rozhodnú� oprávnenia“. T˝mto systém formulár spracuje a pre
vöetky novo schválené oprávnenia rozoöle notifikácie uûívate�om, ktorí
sú zodpovední za pride�ovanie oprávnení.

• V˝stupné podmienky: Oprávnenia zmenia stav na schválené alebo za-
mietnuté, systém rozoöle notifikácie prísluön˝m uûívate�om.

• Alternatívny scenár: „Schva�ovate� oprávnenia“ email prehliadne a t˝m
pádom o oprávnenia nerozhodne. �alöí prípad je ten, ke� „schva�ovate�
oprávnenia“ nejaké z vybran˝ch oprávnení vo formulári prehliadne. Ako
kontrola slúûi tla�ítko na konci formulára. Ak sa vo formulári stále na-
chádza nerozhodnuté oprávnenie, na konci formulára sa zobrazuje tla-
�ítko rozhodnú� oprávnenia, toto tla�ítko zmizne, akonáhle boli vöetky
oprávnenia rozhodnuté.

1.5.7 Zobrazenie záznamov v administrácii aplikácie
• Popis: Uûívate� v roli administrátora pouûije administráciu aplikácie pre

zobrazenie záznamov z databázy

• Hlavní aktéri: Uûívate� v roli ROLE_ADMIN

• Ved�ajöí aktéri: éiadni
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• Vstupné podmienky: éiadne

• Hlavn˝ scenár: Uûívate� v menu aplikácie príde kurzorom myöi na polí�ko
administrácia, následne na to sa mu zobrazí drop-down list, z ktorého
si vyberie �ubovolnú poloûku. Kaûdá poloûka reprezentuje entitu v da-
tabáze, ale nie kaûdá entita je zastúpená v tomto zozname. Je to pre
to, ûe nie kaûdá entita môûe by� zobrazená v aplikácii. Po kliknutí na
poloûku sa uûívate�ovi zobrazí stránka zobrazujúca dáta. Táto stránka
ötruktúrou odpovedá tabu�ke, kaûd˝ st�pec má svoju hlavi�ku, ktorá ob-
sahuje názov st�pca, polí�ko pre vloûenie textu na filtrovanie a moûnosti
vzostupného a zostupného zoradenia. Kaûd˝ riadok obsahuje jednotlivé
parametre a tla�ítko pre moûnos� editovania. Stránka obsahuje aj tla-
�ítko pre pridanie záznamu do databázy.

• V˝stupné podmienky: Uûívate� má k dispozícii preh�ad databázovej en-
tity v podobe tabu�ky.

• Alternatívny scenár: éiadny

1.5.8 Pridanie záznamu v administrácii aplikácie

• Popis: Uûívate� v roli administrátora pouûije administráciu aplikácie pre
pridanie záznamu do databázy.

• Hlavní aktéri: Uûívate� v roli ROLE_ADMIN

• Ved�ajöí aktéri: éiadni

• Vstupné podmienky: Úspeön˝ priebeh prípadu pouûitia 1.5.7 Zobrazenie
záznamov v administrácii aplikácie

• Hlavn˝ scenár: Uûívate� klikne na tla�ítko „prida� záznam“ v �a-
vom hornom rohu obrazovky. Následne sa mu zobrazí okno obsahu-
júce názvy a vstupné polia vöetk˝ch parametrov danej entity. Povinné
vstupné polia sú ozna�ené hviezdi�kou. Po vyplnení vöetk˝ch povinn˝ch
polí systém uûívate�ovi, kliknutím na tla�ítko „uloûi�“, umoûní prida�
záznam do databázy.

• V˝stupné podmienky: Systém obsahuje nov˝ záznam v databáze.

• Alternatívny scenár: Uûívate� nevyplní povinné pole a pokúsi sa prida�
záznam. Následne ho systém upozorní chybovou hláökou pri nevyplne-
nom polí�ku.
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1.5.9 Editácia záznamu v administrácii aplikácie
• Popis: Uûívate� v roli administrátora pouûije administráciu aplikácie pre

editáciu záznamu do databázy.

• Hlavní aktéri: Uûívate� v roli ROLE_ADMIN

• Ved�ajöí aktéri: éiadni

• Vstupné podmienky: Úspeön˝ priebeh prípadu pouûitia 1.5.7 Zobrazenie
záznamov v administrácii aplikácie

• Hlavn˝ scenár: Uûívate� si zo zoznamu záznamov vyberie jeden, ktor˝
chce editova�. Vo vybranom riadku tabu�ky kline na tla�ítko „editova�
záznam“. Následne sa mu zobrazí okno obsahujúce názvy a vyplnené
vstupné polia vöetk˝ch parametrov danej entity. Povinné vstupné po-
lia sú ozna�ené hviezdi�kou. Jednou z editovate�n˝ch poloûiek je dá-
tum konca logickej platnosti záznamu. Nastavenie tohoto dátumu slúûi
pre ur�enie, do kedy má záznam platnos�, zárove� je to jedin˝ spôsob,
ak˝m administrácia umoûní „vymaza�“ záznam. Po editovaní vybran˝ch
polí systém uûívate�ovi, kliknutím na tla�ítko „aktualizova�“, umoûní
aktualizova� záznam v databáze. Reálne ale ide o pridanie nového zá-
znamu a invalidovanie predchádzajúceho, vöetky zmeny sú tak˝mto spô-
sobom uchované v databáze.

• V˝stupné podmienky: Editovan˝ záznam sa v databáze nachádza s ak-
tualizovan˝mi hodnotami.

• Alternatívny scenár: Uûívate� premaûe povinné pole a pokúsi sa aktu-
alizova� záznam. Následne ho systém upozorní chybovou hláökou pri
nevyplnenom polí�ku.

1.6 Proces schva�ovania a pride�ovania oprávnenia
Proces je reprezentovan˝ diagramom aktivít. Tento diagram je rozdelen˝ do
�astí, ktoré sa naz˝vajú swimlanes. V prípade pouûit˝ch diagramov repre-
zentuje kaûdá �as� iného prísluöníka procesu schva�ovania. Diagram aktivít
zárove� reprezentuje jednotlivé stavy procesu, a to v logickom poradí, v akom
po sebe nasledujú. Diagram 1.1 reprezentuje proces, v ktorom sa spracúva
formulár ako celok. A teda o jednotliv˝ch oprávneniach je rozhodované indi-
viduálne. Diagram 1.2 reprezentuje proces od poûiadania o oprávnenie, aû ku
jeho prideleniu.
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Obr. 1.1: Diagram aktivít popisujúci proces schva�ovania oprávnení z poh�adu
formuláru
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Obr. 1.2: Diagram aktivít popisujúci proces schva�ovania oprávnení z poh�adu
jedného oprávnenia
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Kapitola 2
Návrh aplikácie

2.1 Zvolené technológie

2.1.1 Java
Technológia Java je kombináciou programovacieho jazyka a platformy.

2.1.1.1 Programovací jazyk Java

Jazyk Java sa radí medzi jazyky vyööej abstrakcie a je charakteristick˝ t˝mito
vlastnos�ami:

• architektonicky neutrálny

• objektovo orientovan˝

• distribuovan˝

• viacvláknov˝

• dynamick˝

• prenosn˝

• v˝kon˝

• robustn˝

• bezpe�n˝

Zdrojov˝ kód je písan˝ v súboroch s koncovkou .java, tieto súbory sú pre-
loûené preklada�om javac do .class súborov, a tie sú následne interpretované
pomocou Java Virtual Machine - JVM.

JVM je k dispozícii pre rôzne opera�né systémy, moûno teda pouûi� rovnaké
.class súbory pre beh na Microsoft Windows, Solaris ™ Operating System
(Solaris OS), Linux alebo Mac OS.
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Obr. 2.1: Proces v˝voju v jazyku Java. Prevzaté z [2]

Obr. 2.2: JVM umoû�uje chod aplikácie na rôznych platformách. Prevzaté
z [2]

2.1.1.2 Platforma Java

Platforma je hardwarové alebo softwarové prostredie, v ktorom program beûí.
Vyööie sú spomenuté niektoré z najpopulárnejöích platforiem, ako sú Microsoft
Windows, Linux, Solaris a Mac OS. Vä�öina platforiem môûe by� ozna�en˝ch
ako kombinácia opera�ného systému a hardware. Platforma Java sa líöi od vä�-
öiny ostatn˝ch platforiem v tom, ûe ide o �isto softwarovú platformou, ktorá
beûí na in˝ch hardwarov˝ch platformách. Rozliöujú sa rôzne platformy Javy.
Základ tvorí platforma Java SE (standart edition) ur�ená pre desktopové za-
riadenia a servery. �alej java poskytuje platformy ako napríklad platforma
JavaCard beûiaca na �ipov˝ch kartách, platforma Java ME (mobile edition)
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beûiaca na mobiln˝ch zariadeniach, platforma Java DB, ktorá poskytuje open
source databázu. V neposlednom rade Java poskytuje platformu Java EE,
ktorá umoû�uje vytvára� rozsiahle webové aplikácie. Sú�as�ou Javy je techno-
lógia Enterprise JavaBeans (EJB), jedná sa o dôleûitú serverovú komponentu
platformy Java, Enterprise Edition (Java EE). EJB umoû�uje jednoduchöí v˝-
voj distribuovan˝ch aplikácií. EJB sa pouûíva ako komponent pre vytvorenie
rôznych vrstiev, ktoré majú rozli�nú funkcionalitu, obsahujú business logiku,
pristupujú k databáze, sú prístupné z viacer˝ch klientov.

Platforma Java má dve zloûky:

• Java Virtual Machine: Je to základná komponenta platformy Java, ktorá
je vytvorená v osobitn˝ch variantách pre rôzne hardwarové platformy.

• Java Application Programming Interface (API): Ide o ve�kú kolekciu pri-
praven˝ch softwarov˝ch komponent, ktoré poskytujú mnoho uûito�n˝ch
funkcií. Program je rozdelen˝ do kniûníc, súvisiacich tried a rozhraní.
Tieto kniûnice sú známe ako balí�ky.

Obr. 2.3: Platforma Java v kombinácii s hardwarovou platformou. Prevzaté
z [2]

Nezávislos� technológie Java od platformy spôsobuje to, ûe táto technoló-
gia môûe by� pomalöia ako natívny kód. Avöak zlepöovanie úrovne kompiláto-
rov a technológii pouûívan˝ch v JVM tento rozdiel postupne zniûuje.

2.1.2 JavaServer Faces
JavaServer Faces (JSF) je ötandard Java frameworku pre tvorbu webov˝ch
aplikácií, ktor˝ zjednoduöuje stavbu uûívate�sk˝ch rozhraní (UI) pre serve-
rové aplikácie [3]. JSF je podobné in˝m Java technológiám zaloûen˝m na
báze webovej aplikácie. Aplikácia beûí na serveri v kontajneri Java servletu,
klient-server architektúra zabezpe�uje, ûe vöetká funkcionalita ja vykonávaná
na serverovej strane a v˝sledok následne prenesen˝ na stranu klienta [4]. JSF
aplikácia obsahuje:

• JavaBeans komponenty ako modely, ktoré obsahujú funk�nos� a dáta
pre konkrétnu aplikáciu. Ide o .java triedy, ktoré pomocou anotácie
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alebo konfigura�ného súboru FacesConfig.xml, ozna�íme ako Managed-
Beans, tieto triedy sú teraz prístupné z JSF komponent v .xhtml strán-
kach a podliehaj˝ ûivotnému cyklu JSF.

• Jednoduch˝ prenos dát medzi jednotliv˝mi UI komponentami.

• äiroká ökála UI komponent a moûnos� implementácie vlastn˝ch kompo-
nent.

• Komponenty pre spracovávanie udalostí.

• Prepojenie udalosti na strane klienta s kódom na strane serveru.

• Komponenty pre validáciu vstupn˝ch dát a moûnos� implementácie
vlastného validátora.

• Poskytuje funkcionalitu pre pripojenie UI komponent k databáze
priamo v .xhtml stránke.

• UI komponenty reprezentujúce stavové objekty na serveri.

• Pomocné triedy na strane servera.

• Vlastné spracovanie navigácie medzi jednotliv˝mi .xhtml stránkami.

• FacesConfig.xml aplika�n˝ konfigura�n˝ súbor pre správu a konfiguráciu
prostriedkov.

2.1.2.1 Návrhov˝ vzor MVC

JSF zais�uje, ûe aplikácie sú dobre navrhnuté v�aka integrácii s dobre za-
veden˝m Model-View-Controller (MVC) návrhov˝m vzorom priamo do ich
architektúry [5]. Návrhov˝ vzor MVC rozde�uje aplikáciu na tri oddelené mo-
duly:

• Model: Obsahuje aplika�nú a business logiku rozdelenú do rôznych vrs-
tiev.

• View: Uûívate�ské rozhranie aplikácie a teda .xhtml stránky alebo .jsp
obsahujúce JSF komponenty

• Controller: Ovláda spracovanie aplikácie, ide o FasesServlet, ktor˝ ob-
sluhuje requesty na server.
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Obr. 2.4: Návrhov˝ vzor MVC v JSF architektúre. Prevzaté z [6].

2.1.2.2 éivotn˝ cyklus JavaServer Faces stránky

éivotn˝ cyklus JavaServer Faces stránky sa skladá z nasledujúcich fáz:
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Obr. 2.5: éivotn˝ cyklus Java Server Faces. Prevzaté z [7]

1. Restore view Vo chvíli ke� uûívate� klikne na tla�ítko alebo odkaz JSF,
dostane poûiadavok a za�ína túto fázu. Po�as tejto fázy sa JSF vytvorí
view, zadrôtuje ovláda�e udalosti a validátory do komponent uûívate�-
ského rozhrania view do inötancie FacesContext. Inötancia FacesContext
bude teraz obsahuje vöetky informácie potrebné na spracovanie poûia-
davku.

2. Apply request values Po vytvorení alebo obnovení stromu kompo-
nent, kaûdá zloûka v tomto strome pouûije spôsob dekódovania pre ex-
trakciu jeho novej hodnoty z parametrov poûiadavku. Táto hodnota je
drûaná v komponente. Ak prevod zlyhá, vygeneruje sa chybová hláöka,
ktorá sa zaradí do fronty vo FacesConfig. Táto správa sa objaví po-
�as fázy render response, spolu so vöetk˝mi chybami validácie. Ak nie-
ktorá z metód „eventListener“ volala renderResponse nad aktuálnou
inötanciou FacesContext, JSF presko�í do fázy render response.

3. Process validations Po�as tejto fázy JSF spracováva vöetky validá-
tory definované v pouûit˝ch komponentách. Porovnáva hodnotu kompo-
nenty s parametrami validátora. Ak hodnota nie je validná, JSF pridáva
chybovú hláöku do fronty v inötancii FacesContext a ûivotn˝ cyklus po-
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stúpi fázy render response a znovu zobrazí pôvodnú stránku s chybo-
v˝m hlásením.

4. Update model values Po tom �o JSF skontroluje, �i sú údaje validné,
prechádza strom komponentov a nastavuje ich hodnoty odpovedajúcim
objektom na serverovej strane. JSF aktualizuje hodnoty parametrov na-
chádzajúce sa v ManagedBean. V prípade, ûe akáko�vek updateModels
metóda volala renderResponse nad aktuálnou inötanciou FacesContext,
JSF presko�í do fázy render response.

5. Invoke application Po�as tejto fázy JSF spracováva vöetky udalosti na
úrovni aplikácie. Ide o udalosti, ako je napríklad odoslanie poûiadavku
alebo presmerovanie na inú stránku.

6. Render response v prípade, ûe aplikácie pouûíva JSP stránky,
JSF v tejto fázy nechá spracova� stránku JSP kontajnerom. Ak sa
jedná o prv˝ poûiadavok, tak po�as spracúvania stránky JSP kontaj-
nerom budú komponenty zo stránky pridané do stromu komponent. Ak
sa nejedná o prv˝ poûiadavok, tak komponenty uû v strome komponent
pridané sú, a preto nie je potreba pridáva� ich tam znovu. V oboch prí-
padoch sa komponenty zobrazia, akonáhle JSP kontajner poprechádza
zna�ky na stránke

V prípade, ûe po�as fáz request values, process validations alebo update
model values dôjde k chybe, zobrazí sa pôvodná stránka. Ak kód stránky
obsahoval zna�ky pre zobrazenie chybov˝ch hláöok, zobrazia sa v tejto
fáze. Akonáhle sa zobrazí obsah view, stav odpovede poûiadavku sa uloûí,
aby bol prístupn˝ pre �alöie poûiadavky a bol pripraven˝ na fázu restore
view.

2.1.2.3 JSF - Managed Beans

Managed Bean je regulárna Java Bean trieda registrovaná pomocou JSF.
Teda Managed Beana je Java Beana riadená frameworkom JSF. Managed
bean obsahuje gettre, settre a metódy zabezpe�ujúce business logiku potrebnú
pre front end. Managed Bean funguje ako model pre UI komponenty frame-
worku JSF, k Managed Beane je moûné pristupova� z JSF stránky. Regis-
trácia Managed Bean je moûná pomocou konfigura�ného súboru frameworku
JSF faces-config.xml alebo pomocou anotácie priamo v konkrétnej triede.
Registrácia znamená nastavenie mena, pomocou ktorého budú k Managed Be-
ane ostatné komponenty pristupova�. �alej je potrebné nastavi� scope, ktor˝
ur�uje ûivotn˝ cyklus Managed Beany:

• @RequestScoped - Managed Beana ûije iba medzi HTML poûiadav-
kom a odpove�ou. Vytvorí sa na po�iatku HTTP poûiadavok a skon�í,
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pri dokon�ení odpovede spojenej s dan˝m HTTP poûiadavkom. Tento
scope je vhodn˝ pre bez stavov˝ systém.

• @SessionScoped - Managed Beana ûije tak dlho, ako HTTP session.
Vytvorí sa pri prvom HTTP poûiadavku a ukon�í sa aû s ukon�ením
HTTP session. Tento scope je vhodné pouûi� pre Mannaged Beanu,
ktorá v sebe drûí informácie o tom, v akom jazyku si uûívate� praje
systém pouûíva�.

Managed Beany pouûité v systéme budú pri pouûíva� práve tieto dva typy
scope.

2.1.3 Spring

Spring framework umoû�uje komplexné programovanie a konfiguráciu modelu
pre moderné JavaEE aplikácie beûiace na �ubovolnej platforme [8]. Spring
môûe by� vníman˝ ako alternatíva k EJB, ktorá je sú�as�ou JavaEE. K�ú-
�ov˝m prvkom Spingu je podpora infraötruktúry na úrovni aplikácie, ktorá
u�ah�uje a zr˝ch�uje v˝voj, a t˝m dáva v˝vojárovi viac priestoru pre prácu na
business logike. U�ah�enie v˝voja znamená predovöetk˝m:

• Pomoc pri odstránení tesn˝ch programov˝ch väzieb jednotliv˝ch POJO
objektov a vrstiev, za pomoci návrhového vzoru Inversion of Control

• Moûnos� vo�by implementácie (EJB, POJO) business vrstvy pre apli-
ka�nú architektúru.

• Rieöenie rôznych aplika�n˝ch domén bez nutnosti pouûitia EJB, naprí-
klad transak�né spracovanie, podpora pre vzdialené business vrstvy for-
mou webov˝ch sluûieb alebo RMI.

• Podpora implementácie komponentov pre prístup k dátam, �i uû for-
mou priameho JDBC alebo ORM (Object Relation Mapping) technoló-
gií a nástrojov ako napríklad Hibernate.

• Zjednotenie konfigura�n˝ch súborov.

• Abstrakcia, ktorá vedie k zjednoduöenému pouûívanie �alöích �astí Java
EE, ako napríklad JMS, Java-Mail, JDBC alebo JNDI.

• Zjednoduöenie pouûívania a písanie unit testov.
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Obr. 2.6: Kompletná architektúra frameworku Spring. Prevzaté z [9]

Spring framework je rozdelen˝ do 20 rôznych modulov zobrazen˝ch na ob-
rázku 2.6. Tieto moduly sú �alej zoskupené do hlavn˝ch modulov AOP, DAO,
ORM, Context, Web, MVC a Core modul. Niektoré z modulov sú na sebe
závislé. Závislos� medzi dvoma modulmi znamená, ûe jeden modul pouûíva
triedy druhého modulu. Prípad závislosti modelov je uveden˝ na diagramoch
architektúry springu, ktoré ukazujú napríklad závislos� ostatn˝ch modulov na
module Core.

2.1.3.1 Spring Core

Modul Spring Core tvorí základ frameworku Spring a poskytuje funkcionalitu
pre riadenie celého kontajneru. Spring Core poskytuje základné �asti frame-
worku, medzi ktoré patria aj Inversion of Control a Dependency Injection.

Bean modul poskytuje BeanFactory, jedná sa o vyspelú implementáciu
Factory Design Pattern. BeanFactory má na starosti ûivotn˝ cyklus POJO
objektov.

2.1.3.2 Spring Context

Context modul stavia na základoch tvoren˝ch modulmi Core a Beans a umoû-
�uje prístup ku vöetk˝m rovno zadefinovan˝m a nastaven˝m objektom. Jad-
rom modulu Context je rozhranie ApplicationContext.
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ApplicationContext je pokro�ilejöí kontajner frameworku Spring defino-
van˝ rozhraním org.springframework.context.ApplicationContext. Rozöi-
ruje implementáciu BeanFactory, vie na�íta� definície bean, prepája� beany
medzi sebou a na poûiadanie doda� poûadované beany. �alej pridáva enter-
prise funkcionalitu ako napríklad moûnos� pristupova� k textovému obsahu
.properties súborov. Prostredníctvom ApplicationContext sú jednotlivé uda-
losti v aplikácii publikované k nim priraden˝m eventListener funkciám.

2.1.3.3 Spring DAO

Tento modul sa pouûíva pre komunikáciu s databázov˝m serverom pomocou
JDBC. Pri pouûití Spring DAO modulu, nie je potreba písa� zd�hav˝ JDBC
kód. o pripojenie k databáze sa postará JDBC öablóna.

Modul Transaction infrastructure podporuje programovú a deklaratívnu
správu transakcií pre triedy, ktoré implementujú öpeciálne rozhrania a pre
vöetky POJO (Plain Old Java objekty). Komplexná podpora transakcií je
jedn˝m z najvä�öích dôvodov pouûívania frameworku Spring.

Programová správa transakcií znamená, ma� kód pre správu transakcie
okolo öpecifického business kódu. To metóda dodáva extrémnu flexibilitu.

Deklaratívna správa znamená, oddelení správu transakcií business logiky.
Pouûíva sa anotácia alebo konfigurácie v .xml súbore. Táto metóda patrí do
skupiny aspektového programovania a je plne pokrytá v module Spring AOP.
Deklaratívny spôsob sa pouûíva pre jednoduchöie prípady, programov˝ pre tie
komplexnejöie.

2.1.3.4 Spring ORM

Modul ORM poskytuje integra�né vrstvy pre populárne objektovo-rela�né ma-
povacie API, vrátane JPA, JDO a Hibernate. Spring ORM umoû�uje pouûi�
vöetky objektovo rela�né mapovacie frameworky v kombinácii so vöetk˝mi os-
tatn˝mi funkciami, ktoré Spring ponúka.

2.1.3.5 Spring Web

Spring Web je ur�en˝ na podporu integrácie s frameworkami pre tvorbu we-
bov˝ch grafick˝ch pouûívate�sk˝ch rozhraní ako sú Struts, JSF alebo Wicket.
�alej poskytuje podporné triedy, napríklad pre spracovanie nahrávania a s�a-
hovania súborov, lokalizáciu textov alebo prácu s cookies. Spring Web modul
poskytuje základnú integráciu s funkciami orientovan˝mi na web ako inicializá-
ciu IoC kontajneru pomocou Servletu a aplika�ného kontextu zameraného pre
web. Spring Web obsahuje aj HTTP klienta a �asti súvisiace s webom z funkcie
Spring remote.
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2.1.3.6 Spring Web MVC

Spring Web MVC, tieû naz˝van˝ Web-Servlet modul pozostáva zo Spring
model-view-controller (MVC) a implementácie REST Web Services pre we-
bové aplikácie. Spring MVC framework poskytuje �isté oddelenie medzi do-
ménov˝m modelom, kódom a webovou �as�ou.

2.1.3.7 Spring AOP

Spring AOP implementuje podporu pre aspektovo orientované programovanie.
Umoû�uje separova� �asti kódu naprie� celou aplikáciou, ktoré majú spolo�n˝
príznak napríklad autorizácia, logovanie alebo uû spomenuté transakcie (jedná
sa o deklaratívny spôsob pouûitia transakcií) a pouûi� ich na ak˝ko�vek POJO
objekt.

2.1.4 Inversion of Control

(IOC) rieöi väzby medzi aplika�n˝mi objektami, ktoré sú tesne zviazané v zdro-
jovom kóde. IOC, alebo tieû obrátené riadenie, umoû�uje uvo�ni� vz�ahy medzi
inak tesne zviazan˝mi komponentmi. Pri klasickom programovaní sa vytvára
trieda, ktorá potom vyuûíva �alöie triedy a tak �alej. T˝m sú potom triedy
ve�mi pevne zviazané a zmena pouûívanej triedy za inú vyûaduje zásah do
kódu. IOC umoû�uje uvo�ni� túto väzbu. V podstate to znamená, ûe trieda
nevytvára sama inötancie dalöích tried, ktoré potrebuje, ale sú jej dodané ur-
�it˝m spôsobom z vonku. T˝chto spôsobov existuje nieko�ko, najznámejöie sú
nasledujúce:

2.1.4.1 Constructor Injection

Triedy, do ktor˝ch je vkladaná inötancia �alöie triedy, ktorú potrebujú, musia
ma� vytvoren˝ konötruktor, ktor˝ vie prijíma� potrebné typy objektov.

2.1.4.2 Setter Injection

Triedy, do ktor˝ch sú vkladané inötancie in˝ch tried, musia ma� pre tieto triedy
zadefinované potrebné settre. Spring Framework pouûíva práve tento spôsob
injektáûe. Vöetky triedy je treba najprv v konfigura�nom súbore springu za-
definova� ako beany. Inötancie vkladan˝ch tried sú následne vkladané ako pa-
rametre tak˝chto bean.

2.1.4.3 Interface Injection

Najprv je definované rozhranie, ktoré ur�uje metódy, pomocou ktor˝ch budú
nastavované inötancie objektov, ktoré prísluöná trieda potrebuje. Kaûdá trieda,
ktorá chce tieto inötancie vyuûíva�, musí implementova� prísluöné rozhrania.
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2.1.5 Apache maven

Apche maven je nástroj pre správu, riadenie a automatizáciu buildov aplikácií
a agendy s t˝m spojené. Hoci je moûné pouûi� tento nástroj pre projekty
písané v rôznych programovacích jazykoch, podporovan˝ je prevaûne jazyk
Java. Pokr˝va pä� základn˝ch oblasti:

• U�ah�enie procesu buildovania.

• Jednotn˝ systém buildovania.

• Poskytovanie kvalitn˝ch informácií o projekte.

• Poskytovanie direktív pre „best practices“.

• Poskytnutie transparentného pridávanie nov˝ch funkcií.

Základn˝m princípom fungovania Maven je popísanie projektu pomocou
súboru pom.xml (Project Object Model) obsahujúceho model, ktor˝ popisuje
softwarov˝ projekt nielen z poh�adu jeho zdrojového kódu, ale vrátane závis-
los�i na extern˝ch kniûniciach, popisu procesu buildu a rôznych funkcií s t˝m
spojen˝ch (ako je spúö�anie testov, zbieranie informácií o zdrojov˝ch kó-
doch a podobne). Súbor b˝va umiestnen˝ v kore�ovom adresári projektu.
Ak má projekt viac podprojektov (sub-modulov), má kaûd˝ z nich vlastn˝
pom.xml, ktor˝ dedí vlastnosti z pom súboru nadriadeného modulu a pri-
dáva �alöie, vlastné. Tento princíp umoû�uje build celého projektu jedn˝m
príkazom. Maven sám je postaven˝ na modulárnej architektúre a funguje na
princípe volania jednotliv˝ch pluginov. Sám iba obstaráva dodanie a spustenie
definovan˝ch pluginov. Maven nemá ûiadne vlastné grafické uûívate�ské rozhra-
nie a ovláda sa iba pomocou príkazov príkazového riadku. Pluginy tak môûu
vyuûíva� vöetky nástroje, ktoré dokáûu komunikova� pomocou ötandardn˝ch
vstupov [10].

2.1.6 HIbernate ORM

ORM znamená Object/Relational Mapping jedná sa teda o framework ktor˝
mapuje objekty na rela�nú databázu. Java Persistence API(JPA), je öpe-
cifikácia toho, ako uklada�, získava� a spravova� dáta medzi Java objek-
tami a rela�nou databázou. Hibernate je konkrétnou implementáciou tejto
öpecifikácie. Hibernate je schopn˝ generova� SQL príkazy pre rôzne typy
databáz, s ak˝m typom databázy pracuje je öpecifikované pomocou para-
metru s názvom „dialect“. Pre interakciu s databázov˝m serverom pouûíva
Hibernate JDBC driver.
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2.1.6.1 Microsoft SQL Server

Pre správu dát sa bude vyuûíva� Microsoft SQL Server, v kombinácii s ope-
ra�n˝m systémom Microsoft Server. Jedná sa o systém pre správu rela�nej
databázy. Pri návrhu dátového modelu, je pouûitá v˝hoda tejto technológie,
ktorou je d�ûka jednotliv˝ch tabuliek a st�pcov. V dátovom modely sú ta-
bu�ky a st�pce pomenované pod�a ich business funkcie, vo vä�öine prípadov
takéto pomenovanie prekra�uje 30 znakov, �o je pri niektor˝ch databázach
maximálna d�ûka. SQL server pouûíva pre uloûenie tak˝chto názvov dátov˝
typ nvarchar(128) a teda umoû�uje uloûi� aû 128 znakov. Ako nástroj pre
administráciu databázy sa ponúka SQL Server Management Studio, jedná
sa o integrované prostredie pre prístup, konfiguráciu, riadenie a správu vöetky
sú�asti SQL Serveru. Management Studio kombinuje öirokú ökálu grafick˝ch
nástrojov s piatimi bohat˝mi editormi pre písanie skriptov v závislosti na
úrovni schopností v˝vojárov a administrátorov [11].

2.1.7 HTML 5
HTML ( HyperText Markup Language ) je zna�kovací jazyk pouûívan˝ na we-
bov˝ch stránkach . O ötandardizáciu jazyka sa stará W3C ( World Wide Web
Consorcium ). D�a 28.10.2014 bola ötandardizovaná verzia HTML 5 [12]. Av-
öak mnoho �astí HTML 5 bolo podporované vä�öinou popredn˝ch webov˝ch
prehliada�ov uû pár rokov pred ötandardizáciou. �o nepriamo ukazuje na sku-
to�nos�, ûe ötandardizácia je pomerne v sklze za skuto�ne pouûívan˝mi tech-
nológiami a verziami.

2.1.8 CSS 3
CSS ( Cascading Style Sheet ) je skratka pre jazyk, ktor˝ umoû�uje vizuálne
formátovanie dokumentov v jazyku HTML a vöeobecne vöetk˝ch jazykoch,
ktoré vychádzajú z XML (Extensible Markup Language). Kaskádové öt˝ly
umoû�ujú rozmiestnenie elementov, ich ohrani�enie, farbu a mnoho �alöích
moûností, ako zmeni� vzh�ad HTML a to vöetko bez nutnosti meni� HTML
obsah. Jedná sa teda o oddelenie obsahovej �asti od grafického formátovania.
�alöou v˝hodou kaskádov˝ch öt˝lov je moûnos� zadefinova� zmenu vzh�adu
pre rôzne zariadenia. Ide o takzvan˝ responzívny design, ktor˝ je v dneö-
nej dobe nevyhnutnou sú�as�ou kaûdej webovej aplikácie �i statickej stránky.
Uûívatelia si aplikácie zobrazujú nie len na monitoroch rôznych rozmerov, �o
design a rozloûenie stránky tak zásadne nezmení, ale hlavne na tabletoch a te-
lefónoch, ktor˝ch rozmery sa z roka na rok menia.

2.1.9 RESTové Webové sluûby a WSDL 2.0
Termín Webové sluûby je obvykle spájan˝ s operation-based a action-based
sluûbami, ktoré pouûívajú SOAP a WS * ötandardy, ako je napríklad WS-
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Addresing a WS-Security. Termín RESTové Webové sluûby sa vöeobecne
odkazuje na Webové sluûby s resource-based architektúrou, ktorá pouûíva
HTTP a XML. Kaûdá z t˝chto architektonick˝ch öt˝lov pre Webové sluûby
má svoje uplatnenie, avöak aû do nedávna neboli ekvivalentne podporované
ötandardom WSDL. WSDL 1.1 HTTP väzba nebola dostato�ná, aby mohla
popísa� komunikáciu s HTTP a XML, takûe neexistoval spôsob, ako formálne
opísa� RESTové Webové sluûby s WSDL. Zmena nastala zavedením verzie
WSDL 2.0, ktor˝ bol navrhnut˝ s dôrazom na RESTové Webové sluûby, ako
odporú�anie World Wide Web Consortium (W3C) [13].

2.1.10 Zhodnotenie v˝beru technológií
V˝ber platformy Java EE je dan˝ poûiadavkami na systém, rovnako tak tech-
nológia JavaServer Faces. Jedn˝m z v˝hod pouûitia JSF je trojvrstvová ar-
chitektúra, ktorá oddeluje business logiku od prezen�nej vrstvy. Poûiadavok
je spracovan˝ priamo na serveri, rozhodovanie �o sa uûívate�ovi v závislosti
na jeho uûívate�skej roli zobrazí a �o nie prebieha uû na serveri. Na klienta
sa následne posiela stránka s HTML a JavaScript obsahom, ktorá bola na
serveri vygenerovaná na základe Java kódu. Pre implementáciu systému je
pouûit˝ projekt vytvoren˝ z Maven archetypu, ktor˝ v sebe obsahuje kompo-
nenty, ktoré vyuûívajú technológie Spring a Hibernate. Microsoft SQL Server je
pouûit˝ z dôvodu uû existujúcej infraötruktúry, ktorá zabezpe�uje dostupnos�
24/7, zálohovanie a obnovu dát. Túto technológiu rovnako pouûíva aj databáza
intranet_service, pod�a ktorej budú pravidelne aktualizované dáta t˝kajúce
sa organiza�nej ötruktúry. Technológie HTML a CSS sú dané, ke�ûe sa jedná
o webovú aplikáciu. V˝ber technológie pre komunikáciu s aplikáciami tretích
strán bol síce ur�en˝ poûiadavkami ale formát, v ktorom sa dáta budú pre-
náöa� v t˝chto poûiadavkoch ur�en˝ nebol. Pouûit˝ bude JSON, tento v˝ber
je zaloûen˝ na skuto�nosti, ûe aplikácie tretích strán, s ktor˝mi bude systém
komunikova� budú slúûi� na zobrazovanie dát a to primárne prostredníctvom
klientov písan˝ch v jazyku JavaScript. Kód Java objektu reprezentovan˝ vo
formáte Json, je totiû syntakticky identick˝ s kódom objektu jazyku JavaSc-
ript.

2.2 Návrh architektúry
Vöetky komponenty systému komunikujú nad TCP/IP. Systém bude prístupn˝
cez webov˝ prehliada�. Klient a server budú komunikova� cez HTTP protokol.
Nosnou platformou pre systém bude server, ktor˝ bude pouûíva� opera�n˝ sys-
tém Windows Server. Na tomto serveri bude nainötalovan˝ aplika�n˝ server
Apache Tomcat verzia minimálne 8.x.x, pre v˝voj bola pouûitá verzia 8.0.42.
Systém bude vo formáte WAR nahrat˝ do kontajneru servletu aplika�ného
serveru. Systém bude pracova� s rela�n˝mi databázami beûiacimi na Micro-
soft SQL Server 2014. Komunikácia s t˝mito databázami prebehne pomocou
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JDBC. So systémom Service Desk sa bude komunikova� prostredníctvom we-
bovej sluûby a protokolu SOAP. Komunikácia s ostatn˝mi aplikáciami pre-
behne pomocou RESTov˝ch rozhraní.

«device»
Klient
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Aplikac ný se rv er

«war»
Systém

«device»
Se rv er

«device»
Se rv er

«execut ionEnvironmen t»
Aplikac ný se rv er

Aplikác ie tre tích 
strán

«execut ionEnvironmen t»
Aplikac ný se rv er

Se rv ice  Des k

«device»
Se rv er

«execut ionEnviron ...
Microsoft SQL Se rv er 

20 14

SQL da tabas e

SQL da tabas e

SQL da tabas e

JDBC

TCP/IP

HT TP

REST/WS

JDBC

SOAP/WS

TCP/IP

JDBC

TCP/IP

TCP/IP

Obr. 2.7: Diagram nasadenia znázor�ujúci architektúru systému

2.3 Dátov˝ model

Dátov˝ model systému je popísan˝ z poh�adu jednotliv˝ch tabuliek, ktoré po-
mocou relácií tvoria súvisl˝ celok. Pre ú�ely ukáûky spôsobu tvorby modelu
bolo vybran˝ch iba nieko�ko diagramov, na ktor˝ch je moûné vysvetli� pou-
ûité postupy modelovania. Model je navrhnut˝ v nástroji Enterprise Architect
(EA). Jednou z funkcií EA je funkcia generate Data definition code (DDL),
táto funkcia slúûi pre vygenerovanie SQL skriptu pre vytvorenie databázy.
Tak˝to skript bude pouûit˝ pre vytvorenie a kaûdé prípadné rozöírenie data-
bázy. V databáze nikdy nebude dochádza� ku zmenám bez toho, aby k nim
doölo uû v dátovom modele.
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2.3.1 Verziovanie dát

Jeden z poûiadavkov na systém bola plná história dát v databáze. Pod t˝mto
poûiadavkom sa rozumie moûnos� uchova� dáta tak, ako vyzerali pred zme-
nou a následne vyrobi� nové dáta uû so zapracovanou zmenou. Pre návrh sys-
tému s tak˝mito vlastnos�ami je treba za�a� uû v dátovom modele. V modele
sa vyskytujú aj tabu�ky reprezentujúce objekty, ktoré verziované nie sú, jedná
sa o tabu�ky, ktor˝ch dáta sa v rámci business logiky systému needitujú. Pôjde
napríklad o tabu�ky reprezentujúce typy in˝ch tabuliek, prístupové práva do
systému, odoslan˝ email alebo udalos� reprezentujúcu neobvyklé chovanie sys-
tému. Verziované objekty budú v modele reprezentované hlavnou tabu�kou
�alej Master tabu�ka a dátovou tabu�kou �alej Data tabu�ka. Master tabu�ka
obsahuje vûdy iba id objektu, zárove� pôjde o primárny k�ú� tejto tabu�ky.
Data tabu�ka obsahuje id objektu Data, teda primárny k�ú� tabu�ky Data,
�alej cudzí k�ú� reprezentujúci id Master tabu�ky. Väzba medzi t˝mito tabu�-
kami je 1..N, teda Master tabu�ka má viacero Data tabuliek a Data tabu�ka
má práve jednu Master tabu�ku. Kaûdá Data tabu�ka �alej obsahuje poloûku
inserted_by, táto poloûka reprezentuje uûívate�a, ktor˝ vloûil záznam do da-
tabázy respektíve urobil posledn˝ zmenu. A nakoniec kaûdá Data tabu�ka ob-
sahuje ötyri poloûky typu datetime: vf (valid from), vt (valid to), ef (e�ective
from), et (e�ective to).

Systém bude naprogramovan˝ tak, ûe kaûdé vloûenie nového záznamu do
databázy znamená vytvorenie Master tabu�ky a Data tabu�ky s nastaven˝mi
parametrami inserted_by na id uûívate�a, ktor˝ záznam vkladá, nastavené
vf na aktuálny dátum a nastavené vt na hodnotu null. Hodnota null u vt
znamená, ûe sa jedná o platn˝ záznam. Pri editácii záznamu bude uloûeniu
dát do databázy predchádza� zneplatnenie aktuálneho záznamu data nasta-
vením vt na aktuálny dátum a pridanie nového záznamu data nastaven˝m
inserted_by, vf na aktuálny dátum a vt na null. Aplikácia bude naprogra-
movaná tak, aby neumoû�ovala do databázy prida� záznam tabu�ky Data bez
toho, aby bol predchádzajúca verzia invalidovaná nastavením vt na aktuálny
dátum. Pri vy�ahovaní záznamov z databázy pre ú�ely business logiky budú
pouûité modifikované hibernate criteria, ktoré k Master tabu�ke dotiahnu vûdy
iba validnú Data tabu�ku. V prípade viac alebo ûiadnych validn˝ch dát sys-
tém uûívate�a upozorní vyhodením v˝nimky. Pre ú�ely náh�adu do histórie cez
administráciu budú dotiahnuté aj invalidné teda uû historické dáta.

Parametre ef a et plnia podobnú, funkciu s t˝m rozdielom, ûe tieto pa-
rametre ukazujú na to, �i je záznam aktívny z poh�adu business logiky. Táto
vlastnos� sa naz˝va efektívna platnos�, t˝m pádom je záznam aktivovan˝ iba
vtedy, ak je aktuálny dátum v rozmedzí ef a et. Nastavovanie parametrov
bude narozdiel od vf a vt moûné prostredníctvom administrácie. Typick˝ prí-
pad neefektívneho záznamu je deaktivácia uûívate�a po�as rodi�ovskej dovo-
lenky. To, ako bude s neaktívnou hodnotou naloûené, závisí od konkrétneho
prípadu pouûitia. Ak majú dáta neefektívnu platnos�, neznamená to, ûe sa
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dáta z databázy do systému nedostanú. Tabu�ky v databáze obsahujú po-
loûku s názvom aktivni, ktorá nadobúda hodnotu T a F ako true a false,
poloûka má rovnak˝ ú�el ako ef a et. Pouûíva sa uû len z historick˝ch dôvodov
pre ozna�enie neaktívnych dát vzniknut˝ch migráciou z in˝ch systémov. V prí-
pade dát vzniknut˝ch v tomto systéme táto poloûka nemusí by� pouûitá.

Tabu�ky reprezentujúce neverziované objekty obsahujú id objektu ako pri-
márny k�ú�, �alej môûu obsahova� vf, ktoré slúûi pre ur�enie dátumu vytvore-
nia záznamu, poloûku aktivni a nakoniec poloûku inserted_by. Neverziované
objekty nemusia ma� primárny k�ú� typu integer. V systéme sa nachádzajú aj
neverziované objekty, ako napríklad systémové práva, ktor˝ch jedin˝m para-
metrom je ich id, teda primárny k�ú�. Tak˝to k�ú� je typu nvarchar a priamo
reprezentuje pomenovanie práva, napríklad CAN_READ_ALL_ZADOST je oprávne-
nie pre prísluöníkov personálneho oddelenia, ktoré im umoû�uje vidie� vöetky
ûiadosti uûívate�ov.

Vä�öina tabuliek obsahuje business parametre ako nazev, zkratka,
popis a poradi. Parameter poradi ur�uje ako sa dáta na frontende radia,
bude ho moûné jednoducho nastavi� v administrácii systému. Ostatné para-
metre tabuliek uû závisia na individuálnej funkcii daného objektu v systéme.
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2.3.2 Informa�né systémy a oprávnenia

informa cni_s yste m

«co lum n»
*PK informa cni_system _id  :int

«PK»
+ PK_info rmacni_system (int)

informa cni_s yste m_data

«co lum n»
*PK informa cni_system _da ta_id   :int
*FK informa cni_system _id  :int
*FK inserted _by  :int =  580 36
* vf  :date time
 vt  :date time
 ef  :date time
 et  :date time
*FK is_ typ_i d  :nvarch ar(1)
 po pis  :n text
 po radi  :int
* zkratka  :nvarchar(20)
 akt ivni  :nvarchar(1) = 'T'
* na zev  :nvarchar(2 55)
 FK na bizet_opra vnen i_typ _id  :nvarchar(10)
* ma pa_p ozic  :nva rchar(1)
*FK reg ion_ id  :n varch ar(10 )
 wo rk_group_ emai l  :nvarcha r(102 4)
 no tifikace_pri_vystupu  :nva rchar(1)
 up ozorn eni  :ntext
 sysaid_kateg orie  :nvarchar(255)
 sysaid_subka tegorie  :n varch ar(25 5)
 sysaid_p raco vni_skupin a  :n varch ar(25 5)
 vyzaduj e_instalaci_klie nta  :nvarchar(1024 )

«FK»
+ FK_info rmacni_system _id(in t)
+ FK_is_i s_typ _id(n varch ar)
+ FK_is_region _id(n varchar)
+ FK_is_n abize t_op ravn eni_typ_id (nva rchar)
+ FK_is_i nserte d_by(int)

«PK»
+ PK_is(in t)

CR Use r::cr_ user

is_ typ

«co lum n»
*PK is_ typ_i d  :nvarch ar(1)
* vf  :date time
* zkratka  :nvarchar(10)
* na zev  :nvarchar(2 55)
 po pis  :n text
 po radi  :int
 akt ivni  :nvarchar(1) = 'T'
*FK inserted _by  :int =  580 36

«PK»
+ PK_is_typ(nvarcha r)

«FK»
+ FK_is_typ_in serte d_by(int)

Grupuje IS podle typu, 
pokud je potreba na 
bankovní, skupinové 
nebo jiné.

oprav neni_typ

«co lum n»
*PK op ravne ni_typ_id   :nva rchar(10)
* vf  :date time
* zkratka  :nvarchar(10)
* na zev  :nvarchar(2 55)
 po pis  :n text
 po radi  :int
 akt ivni  :nvarchar(1) = 'T'

«PK»
+ PK_opravnen i_typ (nva rchar)

+FK_is_ inserted_b y

(in serted _by = cr_ user_ id)

+PK_cr_ user

+FK_informa cni_system _id

(in forma cni_ system _id  = informa cni_system _id)

+PK_in forma cni_ system

+FK_is_ nabi zet_o pravneni_ typ_ id

(na bize t_opravne ni_typ_id = opravne ni_typ_id)

+PK_op ravne ni_typ

+FK_is_ is_typ_id

(is_ typ_ id = i s_typ _id)

+PK_is_ typ

Obr. 2.8: informacni_system

2.3.2.1 Informa�n˝ systém

Verziovaná tabu�ka 2.8 informacni_system_data v sebe obsahuje referenciu na
neverziovanú tabu�ku is_typ, je pouûitá väzba 1..N. V�aka tejto väzbe bude
vygenerovan˝ objekt InformacniSystemData obsahova� poloûku IsTyp a objekt
IsTyp bude naopak obsahova� kolekciu objektov InformacniSystemData.

36



2.3. Dátov˝ model

informa cni_s yste m

oprav ne ni

«co lumn »
*PK op ravne ni_id   :int

«PK»
+ PK_opra vnen i(int)

oprav ne ni_data

«co lumn »
*PK op ravne ni_da ta_id   :int
*FK op ravne ni_id   :int
*FK inserted _by  :int =  5803 6
* vf  :date time
 vt  :date time
 ef  :date time
 et  :date time
 FK op ravne ni_typ_id  :nva rchar(10)
*FK is_ id  :in t
* na zev  :nvarchar(2 55)
* vyzaduj e_zdu vodn eni  :nvarchar(1 )
 po pis  :n text
 po radi  :int
 akt ivni  :nvarchar(1 ) = 'T '
 casovo_ zavisle_op ravn eni  :nvarchar(1 )
 vyzaduj e_zdu vodn eni_ zami tnuti  :nvarchar(1)
 mi nima lni_p ocet_ schva leni  :int

«FK»
+ FK_opra vnen i_id(int)
+ FK_opra vnen i_op ravne ni_typ_id(nvarchar)
+ FK_opra vnen i_is_ id(nvarcha r)
+ FK_opra vnen i_da ta_in serted _by(int)

«PK»
+ PK_opra vnen i_da ta(int )

oprav ne ni_typ

Typ oprávnení:
- nativní IS role nebo oprávnení
- abstratkní role nebo oprávnení

v a zba_ abs_ nat_map_ id

«co lumn »
*pfK vazba_a bs_n at_m ap_id   :int
*FK ab s_opravne ni_id   :int
*FK na t_opravnen i_id  :int
* vf  :date time
 vt  :date time
 akt ivni  :nvarchar(1 ) = 'T '

«FK»
+ FK_vazb a_ab s_na t_ma p_id (int)
+ FK_vazb a_ab s_na t_ab s_opravne ni_id (int)
+ FK_vazb a_ab s_na t_na t_opravnen i_id(int)

«PK»
+ PK_vazba_a bs_na t_ma p(int )

«in dex»
+ idx_vazba_a bs_na t_na t(int)

Vazba mezi abstraktním a nativním 
oprávnením.

CR Use r::cr_ user

+FK_op ravne ni_id

(op ravne ni_id  = op ravn eni_i d)

+PK_op ravne ni

+FK_op ravne ni_is_id
(is_ id =
informa cni_system _id)

+PK_informa cni_system

+FK_op ravne ni_o pravn eni_typ_id

(op ravne ni_typ_id  = op ravne ni_typ_id)

+PK_op ravne ni_typ

+FK_op ravne ni_d ata_i nserte d_by

(in serted _by = cr_u ser_ id)

+PK_cr_ user

+FK_va zba_a bs_n at_a bs_op ravn eni_i d

(ab s_op ravne ni_id  =
op ravne ni_id )

+PK_op ravne ni

+FK_va zba_a bs_n at_n at_op ravne ni_id

(na t_op ravne ni_id  =
op ravne ni_id )

+PK_op ravne ni

Obr. 2.9: opravneni

2.3.2.2 Oprávnenie

Verziovaná tabu�ka 2.9 opravneni_data zase obsahuje referenciu na ta-
bu�ku informacni_system, princíp je rovnak˝ ako v predchádzajúcom
prípade. Vygenerovan˝ objekt OprávneniData bude obsahova� poloûku
InformacniSystem a objekt InformacniSystem bude obsahova� kolekciu ob-
jektov OprávneníData.
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oprav ne ni

oprav ne ni_doplnuj ici_ udaj e

«co lumn »
*PK op ravne ni_do plnu jici_u daje _id  : int

«PK»
+ PK_opra vnen i_do plnuj ici_u daje(int)

oprav ne ni_doplnuj ici_ udaj e_da ta

«co lumn »
*PK op ravne ni_do plnu jici_u daje _data _id  :int
*FK op ravne ni_do plnu jici_u daje _id  : int
*FK op ravne ni_id   :int
 na zev  :nvarchar(2 50)
* po vinna _polo zka  :nvarchar(1)
* vf  :date time
 vt  :date time
 ef  :date time
 et  :date time
*FK inserted _by  :int
 po radi  :int

«FK»
+ FK_opra vnen i_do plnuj ici_u daje_ opra vnen i_id(i nt)
+ FK_opra vnen i_do plnuj ici_u daje_ inserted_b y_id (int)
+ FK_opra vnen i_do plnuj ici_u daje_ id(in t)

«PK»
+ PK_opra vnen i_do plnuj ici_u daje_ data (int)

«in dex»
+ idx_opra vnen i_do plnuj ici_u daje_ id(in t, datetime , datetim e)
+ id_ opra vneni _dop lnuji ci_ud aje_o pravneni_ id(in t, datetim e, da tetim e)

CR Use r::cr_ user

+FK_op ravne ni_d oplnu jici_ udaje _inse rted_ by_i d

(in serted _by = cr_u ser_ id)

+PK_cr_ user

+FK_op ravne ni_d oplnu jici_ udaje _opravne ni_id

(op ravne ni_id  = op ravn eni_i d)

+PK_op ravne ni

+FK_op ravne ni_d oplnu jici_ udaje _id

(op ravne ni_d oplnu jici_ udaje _id =
op ravne ni_do plnu jici_u daje _id)

+PK_op ravne ni_d oplnu jici_ udaje

Obr. 2.10: opravneni_doplnujici_udaje

2.3.2.3 Dopl�ujúce údaje oprávnení

Pri ûiadaní o oprávnenie bude v niektor˝ch prípadoch potreba okrem odôvod-
nenia vyplni� aj rôzne dopl�ujúce údaje. Tieto dopl�ujúce údaje sú závislé
na individuálnych oprávneniach. Napríklad oprávnenie s názvom „Inötalácia
neötandardného softwaru“ poûaduje odkaz na neötandardn˝ software. z to-
hoto dôvodu bolo potrebné zavies� pre dopl�ujúce údaje samostatnú tabu�ku,
v�aka ktorej bude prostredníctvom administrácie, moûné dynamicky pridá-
va� a odobera� dopl�ujúce údaje �ubovolného oprávnenia. Jednoducho sa do
databázy uloûí nová inötancia objektu OpravnniDoplnujiciUdaje, ktorému
sa ako Opravneni\verb nastaví oprávnenie s názvom „Inötalácia neötandard-
ného softwaru“ a do poloûky nazev\verb vloûí text „Odkaz na neötandardn˝
software“. Pôjde o verziovan˝ objekt, závisl˝ na objekte Opravneni a teda
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tabu�ka 2.10 opravneni_doplnujici_udaje_data obsahuje väzbu na tabu�ku
opravneni. Vygenerovan˝ objekt OpravneniDoplnujiciUdajeData bude obsa-
hova� poloûku Opravneni, a objekt Opravneni bude obsahova� kolekciu objek-
tov OpravneniDoplnujiciUdajeData.

oprav neni

oprav neni_s chv a lov a ni

«co lum n»
*PK op ravne ni_schval ovan i_id  :int

«PK»
+ PK_opravnen i_schvalo vani_ id(in t)

oprav neni_s chv a lov a ni_data

«co lum n»
*PK op ravne ni_schval ovan i_data_id  :int
* vf  :date time
 vt  :date time
*FK inserted _by  :int
*FK op ravne ni_schval ovan i_id  :int
*FK op ravne ni_id   :int
*FK sch valo vatel_ id  : int
*FK zastupu je_id   :int
 ef  :date time
 et  :date time

«FK»
+ FK_opra vnen i_sch valo vani_ id(in t)
+ FK_opra vnen i_sch valo vani_ opra vnen i_id(i nt)
+ FK_opra vnen i_sch valvan_in serte d_by(int)
+ FK_opra vnen i_sch valo vani_ schvalova tel_i d(int)
+ FK_opra vnen i_sch valo vani_ zastu puje _id(i nt)

«PK»
+ PK_opravnen i_schvalo vani_ data (int)

«in dex»
+ idx_opravnen i_schvalo vani(int, d ateti me, d ateti me)
+ idx_opravnen i(int , date time , date time )

CR Use r::cr_ user

Subjek t::subjekt+FK_op ravne ni_schval ovan i_sch valovatel_ id

(schvalo vatel _id =  subj ekt_i d)

+PK_su bjekt

+FK_op ravne ni_schval ovan i_zastupu je_id

(za stupu je_id  = su bjekt_id)

+PK_su bjekt

+FK_op ravne ni_schval van_ inserted_b y

(in serted _by = cr_ user_ id)

+PK_cr_ user

+FK_op ravne ni_schval ovan i_id

(op ravn eni_schva lovan i_id =
op ravne ni_schval ovan i_id)

+PK_op ravne ni_schva lovan i_id

+FK_op ravne ni_schval ovan i_opravne ni_id

(op ravn eni_i d = o pravn eni_ id)

+PK_op ravne ni

Obr. 2.11: opravneni_schvalovani

2.3.2.4 Schva�ovatelia oprávnení

O vä�öine oprávnení budú rozhodova� rôzni schva�ovate�ia. Kaûdé opráv-
nenie môûe a nemusí ma� schva�ovate�a, schva�ovate�ov môûe by� zá-
rove� viac. z tohoto dôvodu je zase vhodné pouûi� samostatnú ta-
bu�ku. Pouûit˝ je rovnak˝ princíp ako v predchádzajúcom prípade, ta-
bu�ka 2.11 opravneni_schvalovani_data obsahuje referenciu na tabu�ku
opravneni. Vygenerovan˝ objekt OpravneniSchvalovaniData bude obsaho-
va� poloûku Opravneni a objekt Opravneni bude obsahova� kolekciu objektov
OpravneniSchvalovaniData.
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zadost

«co lumn »
*PK zad ost_ id  :in t

«PK»
+ PK_zad ost(in t)

zadost_ data

«co lumn »
*FK zad ost_ id  :in t
*PK zad ost_ data_ id  :i nt
* vf  :date time
 vt  :date time
 ef  :date time
 et  :date time
*FK inserted _by  :int
*FK zad atel_ id  :i nt
 FK sub jekt_ id  :in t
 FK na drizen y_id   :int
 FK sch valil_ id  :i nt
 inserted _by_ cele_ jmen o  :nvarch ar(10 0)
 zad atel_ cele _jme no  :n varch ar(10 0)
 sub jekt_ jmen o  :nvarch ar(10 0)
 sub jekt_ prijm eni  :nvarchar(1 00)
 sub jekt_ cele_ jmen o  :n varch ar(10 0)
 na drizen y_ce le_jm eno   :nva rchar(100)
 sch valil_ cele _jme no  :n varch ar(10 0)
*FK zad ost_ typ_id   :nvarcha r(1)
*FK zad ost_ stav_ id  :n varch ar(1)
 da tum_ zadosti  :d atetim e
 da tum_ od  :d ateti me
 FK lokalita_ id  :i nt
 FK po zice_ id  :in t
 FK jed notka _id  :int
 jed notka _cel y_nazev  :ntext
 lokalita  :nva rchar(256)
 FK po tvrdil_ schvalova tele_ id  :i nt
 po znam ka  :n text
 titu l  :nvarcha r(50)
 titu l_za  :nva rchar(50)
 zaslano _do_ sysaid   :da tetim e
 jin a_jed notka   :nte xt
 j in a_po zice  :ntext
 j in a_lokalita  :ntext
 j in a_jed notka _pozice  :ntext
 FK zad ost_ user_ id_ge nera tor_id   :int
 typ _nastupu  :nvarchar(2) = 'JT'
 use rid  :nvarchar(9 )
 formaln iPrestup  :n varchar(1 )
 po zice_ cely_ naze v  :nvarcha r(256 )
 lokalita_ cely_ naze v  :n varch ar(25 6)

«FK»
+ FK_zad ost_stav_id (nva rchar)
+ FK_zad ost_u ser_id _gen erato r_id(int)
+ FK_zad ost_id (bigi nt)
+ FK_zad ost_lo kalita _id(i nt)
+ FK_zad ost_zadost_typ_ id(nvarcha r)
+ FK_zad ost_in serte d_by(int)
+ FK_zad ost_je dnotka_id (int)
+ FK_zad ost_p ozice _id(in t)
+ FK_zad ost_su bjekt_id(i nt)
+ FK_zad ost_p otvrd il_sch valovatele _id(i nt)
+ FK_zad ost_zadate l_id(int)
+ FK_zad ost_n adrizeny_i d(int)
+ FK_zad ost_schval il_id(int)

«PK»
+ PK_zad ost_d ata(in t)

«in dex»
+ idx_zad ost_p ozice (int)
+ idx_zad ost_je dnotka(in t)
+ idx_zad ost_n adrizeny(i nt)
+ idx_zad ost_subjekt(int)
+ idx_zad ost_zadate l(int)
+ idx_zad ost(in t, datetime , datetime )

zadost_typ

Subjekt::subjekt

Organizacní struk tura::jednotka

Organizacní struk tura::pozice

Lokalita ::lok alita

CR Use r::cr_ user

zadost_ stav

zadost_ user_id_generator

+FK_za dost_ zada tel_id

(za datel _id =  cr_u ser_id )

+PK_cr_ user

+FK_za dost_ stav_ id

(za dost_ stav_ id = zadost_sta v_id)

+PK_za dost_ stav

+FK_za dost_ jedno tka_i d

(je dnotka_id = jed notka _id)

+PK_jed notka

+FK_za dost_ inserted_b y

(in serted _by = cr_u ser_ id)

+PK_cr_ user

+FK_za dost_ potvrdil_schvalo vate le_id

(po tvrdil _schvalovatele _id =  cr_user_id )

+PK_cr_ user

+FK_za dost_ pozice_id

(po zice_ id = pozice_id)

+PK_po zice

+FK_lokalita_ inse rted_ by

(in serted _by = cr_u ser_ id)

+PK_cr_ user

+FK_za dost_ nadri zeny_ id

(na drize ny_id  = su bjekt_id)

+PK_su bjekt

+FK_za dost_ user_ id_ge nera tor_in serte d_by

(in serted _by = cr_u ser_ id)

+PK_cr_ user

+FK_za dost_ subje kt_id

(su bjekt_ id = subje kt_id )

+PK_su bjekt

+FK_za dost_ zado st_typ _id

(za dost_ typ_i d = zadost_typ_ id)

+PK_za dost_ typ

+FK_za dost_ id (za dost_ id = zadost_id)+PK_za dost

+FK_za dost_ schva lil_id

(schvalil _id =  cr_u ser_id )

+PK_cr_ user

+FK_za dost_ user_ id_ge nera tor_id

(za dost_ user_ id_g enera tor_i d = zadost_user_id_g enerator_ id)

+PK_za dost_ user_ id_g enera tor

+FK_za dost_ user_ id_ge nera tor_zadost

(za dost = zad ost_i d)+PK_za dost

+FK_za dost_ lokali ta_id

(lo kalita _id =  lokal ita_id )

+PK_lokalita

Obr. 2.12: zadost

2.3.2.5 éiados�

Tabu�ka 2.12 zadost_data obsahuje vöetky parametre potrebné k podaniu ûia-
dosti. Pri niektor˝ch dátach tabu�ka obsahuje cudzí k�ú� a následne eöte aj po-
loûku typu nvarchar rozöírenú o _cele_jmeno alebo _cely_nazev. Duplicitné
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parametre typu nvarchar umoûnia do systému migrova� ûiadosti vytvorené pô-
vodn˝m systémom, ktoré môûu obsahova� referencie na dáta, ktoré v novom
systéme existova� nebudú. Pre nové ûiadosti bude zase plati�, ûe pri ukla-
daní ûiadosti sa parametre typu nvarchar nastavia z referencovan˝ch objek-
tov. Pôjde o uûívate�ov, pozície, lokality a jednotky. äpecifická je referencia na
tabu�ku zadost_user_id_generator. Primárne k�ú�e tak˝chto tabuliek, budú
pouûité v identifika�n˝ch �íslach nov˝ch uûívate�ov, ktor˝ch systém automa-
ticky vytvorí pri schválení formuláru typu nástup.

CR Use r::cr_ user

zadost

zadost_ opra v neni

«co lumn »
*PK zad ost_ opravneni_ id  :i nt

«PK»
+ PK_zad ost_o pravn eni_ id(int )

zadost_ opra v neni_data

«co lumn »
*PK zad ost_ opravneni_ data _id  : int
*FK zad ost_ opravneni_ id  :i nt
*FK inserted _by  :int
* vf  :date time
 vt  :date time
 ef  :date time
 et  :date time
*FK zad ost_ id  :in t
*FK op ravne ni_id   :int
 zdu vodn eni  :ntext
 zad ost_ opravneni_ schvaleno   :nvarcha r(1)

«FK»
+ FK_zad ost_o pravn eni_ id(int )
+ FK_zad ost_o pravn eni_ zadost_id(bigin t)
+ FK_zad ost_o pravn eni_ opravneni_ id(in t)
+ FK_zad ost_o pravn eni_ inserted_b y(int)

«PK»
+ PK_zad ost_o pravn eni_ data(int)

«in dex»
+ idx_zad ost_o pravn eni_ zado st(int,  date time,  date time)
+ idx_zad ost_o pravn eni_ opravneni (int, d ateti me, d ateti me)

IS opráv není::oprav ne ni

+FK_za dost_ opravneni _zado st_id

(za dost_ id = zadost_id)

+PK_za dost

+FK_za dost_ opravneni _inse rted_ by

(in serted _by = cr_u ser_ id)

+PK_cr_ user

+FK_za dost_ opravneni _opra vnen i_id

(op ravne ni_id  = op ravn eni_i d)

+PK_op ravne ni

+FK_za dost_ opravneni _id

(za dost_ opra vneni _id =  zado st_op ravn eni_i d)
+PK_za dost_ opravneni _id

Obr. 2.13: zadost_opravneni

2.3.2.6 Uloûenie oprávnenia

Tabu�ka 2.13 zadost_opravneni_data obsahuje referenciu na tabu�ku
zadost a tabu�ku opravneni. Tak˝to objekt vznikne ozna�ením oprávne-
nia vo formulári ûiadosti. Tabu�ka okrem ötandardn˝ch poloûiek obsahuje
poloûku zduvodnni a zadost_opravneni_schvaleno. Hodnoty oboch polo-
ûiek budú závisie� na poloûkách tabu�ky opravneni_data. V prípade, ûe má
dané oprávnenie nastavenú poloûku vyzaduje_zduvodeni na hodnotu „T“,
vo formulári sa zobrazí vstupné pole pre vloûenie zdôvodnenia, ktoré sa
uloûí do tabu�ky zadost_opravneni_data. Systém nastaví hodnotu parametru
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zadost_opraveni_schvaleno na „T“, aû ke� po�et schválení dosiahne �íslo
nastavené v tabu�ke opravneni_data ako minimalni_pocet_schvaleni.

zadost_ opra v neni_doplnuj ici_udaje

«co lumn »
*PK zad ost_ opravneni_ dop lnujic i_uda je_i d  :in t

«PK»
+ PK_zad ost_o pravn eni_ dopln ujici _uda je_id (int)

zadost_ opra v neni_doplnuj ici_udaje_ data

«co lumn »
*PK zad ost_ opravneni_ dop lnujic i_uda je_d ata_ id  :in t
* vf  :date time
 vt  :date time
 ef  :date time
 et  :date time
*FK op ravne ni_do plnu jici_u daje _id  : int
*FK inserted _by_ id  :in t
*FK zad ost_ opravneni_ id  : int
 do plnuj ici_ud aj  :n text
*FK zad ost_ opravneni_ dop lnujic i_uda je_i d  :in t

«FK»
+ FK_zad ost_o pravn eni_ dopln ujici _uda je_id (int)
+ FK_zad ost_o pravn eni_ dopln ujici _uda je_op ravn eni_d opln ujici_ udaj e_id(int)
+ FK_zad ost_o pravn eni_ dopln ujici _uda je_in serted _by_ id(in t)
+ FK_zad ost_o pravn eni_ dopln ujici _zad ost_o pravn eni_ id(int )

«PK»
+ PK_zad ost_o pravn eni_ dopln ujici _uda je_da ta(in t)

«in dex»
+ idx_zad ost_o pravn eni_ dopln ujici _uda je(int , date time , datetime )
+ idx_zad ost_o pravn eni_ dopln ujici _uda je_za dost_ opra vnen i_id(i nt, da tetim e, d atetim e)

IS opráv není::
oprav ne ni_doplnuj ici_ udaj e

CR Use r::cr_ user

zadost_ opra v neni

+FK_za dost_ opravneni _dop lnujic i_za dost_ opravneni _id

(za dost_ opra vneni _id =  zado st_o pravn eni_ id)

+PK_za dost_ opravneni _id

+FK_za dost_ opravneni _dop lnujic i_ud aje_i nserte d_by_id

(in serted _by_ id
= cr_use r_id)

+PK_cr_ user

+FK_za dost_ opravneni _dop lnujic i_ud aje_o pravneni_ dopl nujic i_uda je_id

(op ravne ni_d oplnu jici_ udaje _id
=
op ravne ni_do plnu jici_u daje _id)

+PK_op ravne ni_d oplnu jici_ udaje

+FK_za dost_ opravneni _dop lnujic i_ud aje_i d

(za dost_ opra vneni _dop lnuji ci_ud aje_ id
=
zad ost_ opravneni_ dop lnujic i_uda je_i d)

+PK_za dost_ opravneni _dop lnujic i_ud aje_i d

Obr. 2.14: zadost_opravneni_doplnujici_udaje

2.3.2.7 Uloûenie dopl�ujúcich údajov oprávnenia

Tabu�ka 2.14 zadost_opravneni_doplnujici_udaje_data referencuje tabu�ky
zadost_opravneni a opravneni_doplnujici_udaje. Rovnako ako v pred-
chádzajúcom príklade sa jedná o spôsob uloûenia dát. Teraz, sa konkrétne
jedná o dáta, poûadované tabu�kou opravneni_doplnujici_udaje_data.
Ak oprávnenie „Inötalácia neötandardného softwaru“ pomocou ta-
bu�ky opravneni_doplnujici_udaje_data poûaduje „odkaz na ne-
ötandardn˝ software“, do parametru doplnujici_udaj v tabu�ke
zadost_opravneni_doplnujici_udaje_data sa uloûí poûadovan˝ odkaz.
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zadost_ opra v neni_schv alov ani

«co lumn »
*PK zad ost_ opravneni_ schvalova ni_id   :int

«PK»
+ PK_zad ost_o pravn eni_ schva lova ni(int )

zadost_ opra v neni_schv alov ani_data

«co lumn »
*PK zad ost_ opravneni_ schvalova ni_d ata_i d  :in t
*FK zad ost_ opravneni_ schvalova ni_id   :int
* vf  :date time
 vt  :date time
*FK inserted _by_ id  :in t
*FK zad ost_ opravneni_ id  : int
*FK sch valil_ id  :i nt
 zdu vodn eni_ zami tnuti  :ntext
 sch valen o  :n varch ar(1)
*FK op ravne ni_schvalo vani _id  : int
 ef  :date time
 et  :date time

«FK»
+ FK_zad ost_o pravn eni_ schva lovan i_id (int)
+ FK_zad ost_o pravn eni_ schva lovan i_in serted _by_ id(in t)
+ FK_zad ost_o pravn eni_ schva lovan i_op ravne ni_schval ovan i_id(i nt)
+ FK_zad ost_o pravn eni_ schva lovan i_za dost_ opra vneni _id(i nt)
+ FK_zad ost_o pravn eni_ schva lovan i_schvalil _id(in t)

«PK»
+ PK_zad ost_o pravn eni_ schva lova ni_da ta(in t)

CR Use r::cr_ user

zadost_ opra v neni

IS opráv není::
oprav ne ni_s chv a lov a ni

+FK_za dost_ opravneni _schvalova ni_i nserte d_by_id

(in serted _by_ id = cr_user_id )

+PK_cr_ user

+FK_za dost_ opravneni _schvalova ni_zadost_opravnen i_id

(za dost_ opra vneni _id =  zado st_o pravn eni_ id)

+PK_za dost_ opravneni _id

+FK_za dost_ opravneni _schvalova ni_o pravn eni_ schva lova ni_id

(op ravne ni_schval ovan i_id
=
op ravne ni_schvalo vani _id)

+PK_op ravne ni_schval ovan i_id

+FK_za dost_ opravneni _schvalova ni_i d

(za dost_ opra vneni _sch valovani_i d = zadost_opra vnen i_sch valo vani_ id)

+PK_za dost_ opravneni _schvalovani

+FK_za dost_ opravneni _schvalova ni_schval il_id

(schvalil _id =  cr_u ser_i d) +PK_cr_ user

Obr. 2.15: zadost_opravneni_schvalovani

2.3.2.8 Uloûenie schva�ovania oprávnenia

Tabu�ka 2.15 zadost_opravneni_schvalovani_data je odpove�ou na ta-
bu�ku opravneni_schvalovani_data a teda ukladá rozhodnutia schva�ovate�ov
oprávnení, poprípade ukladá zdôvodnenie zamietnutia. Preto referencuje ta-
bu�ky zadost_opravneni a opravneni_schvalovani.
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zadost

CR Use r::cr_ user

zadost_ user_id_generator

«co lumn »
*PK zad ost_ user_ id_ge nera tor_id   :int
 typ _nastupu  :nvarchar(2) = 'JT'
 FK inserted _by  :int
* vf  :date time
 vt  :date time
*FK zad ost  :int

«PK»
+ PK_zad ost_u ser_i d_ge nerator(int )

«FK»
+ FK_zad ost_u ser_id _ge nerator_za dost(int)
+ FK_zad ost_u ser_id _ge nerator_in serted _by(int)

+FK_za dost_ user_ id_g enera tor_i nserte d_by(in serted _by = cr_u ser_ id) +PK_cr_ user

+FK_za dost_ user_ id_g enera tor_zadost

(za dost = zad ost_i d)

+PK_za dost

Obr. 2.16: zadost_user_id_generator

2.3.2.9 Generovanie identifika�n˝ch �ísel

Jedná sa o neverziovanú tabu�ku 2.16 zadost_user_id_generator, ktorej pri-
márny k�ú� slúûi pre generovanie unikátnych identifika�n˝ch �ísel nov˝ch za-
mestnancov.

2.3.2.10 Vyuûitie väzieb pri vy�ahovaní z databázy

V�aka takto zadefinovanej ötruktúre bude moûné pri inicializácii vstupn˝ch
dát prázdneho formulára vytiahnu� vöetky potrebné dáta naraz s objektom
IsTyp. Pre do�ahovanie vnoren˝ch objektov bude vyuûité hibernate criterium
include, ktoré na pozadí vykonáva klasick˝ SQL LEFT OUTER JOIN. z databázy
sa dotiahne:

1. kolekcia objektov IsTyp, tento objekt obsahuje potrebné kolekcie
IsTypData a InformacniSystemData

a) k objektom InformacniSystemData je potreba ich Master objekty
InformacniSystem

2. InformacniSystem obsahuje potrebné kolekcie
InformacniSystemData a OpravneniData

a) k objektom OpravneniData je potreba ich Master objekty
Opravneni

3. Opravneni obsahuje potrebné kolekcie OpravneniData,
OpravneniSchvalovaniData a OpravneniDuplnujiciUdajeData

a) k objektom OpravneniDuplnujiciUdajeData je potreba ich Master
objekty OpravneniDuplnujiciUdaje

b) k objektom OpravneniSchvalovaniData je potreba ich Master ob-
jekty OpravneniSchvalovani
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V prípade zobrazenia stránky obsahujúcej uû existujúci formulár sa na-
vyöe z databázy dotiahnu �alöie potrebné dáta pomocou objektu Zadost. z da-
tabázy sa dotiahne:

1. objekt Zadost pod�a parametru zadostId, tento objekt obsahuje po-
trebné kolekcie ZadostData a ZadostOpravneniData

a) k objektom ZadostOpravneniData je potreba ich Master objekty
ZadostOpravneni

2. ZadostOpravneni obsahuje potrebné kolekcie ZadostOpravneniData,
ZadostOpravneniDoplnujiciUdajeData a ZadostOpravneniSchvalovaniData

a) k objektom ZadostOpravneniDoplnujiciUdajeData je potreba ich
Master objekty ZadostOpravneniDoplnujiciUdaje

b) k objektom ZadostOpravneniSchvalovaniData je potreba ich Mas-
ter objekty ZadostOpravneniSchvalovani

Pri ûiadosti typu „�aká na schválenie“, bude ma� nadriaden˝ moûnos�
poûiada� o viac alebo menej oprávnení ako je vo formulári uû vybraté, pop-
rípade pozmeni� dopl�ujúce údaje. Preto sa pri takomto prípade dotiahnu
vöetky dáta s objektom IsTyp a vöetky dáta s objektom Zadost. Tieto dáta sa
následne spárujú tak, aby nadriadenému vo formulári zobrazili vybraté opráv-
nenia, spolu s dopl�ujúcimi údajmi a schva�ovate�mi.

2.4 Návrh komunikácie
V kapitole sú uvedené sekven�né diagramy reprezentujúce návrh komunikácie
medzi jednotliv˝mi vrstvami systému. Vrstvy Browser a ZadostBean je v takto
navrhnutom systéme moûné ozna�i� za Frontend. Triedy ZadostService a DAO
zase reprezentujú Backend. Trieda ZadostService implementuje rozhranie IZa-
dostService, toto rozhranie obsahuje vöetky verejné metódy, ku ktor˝m trieda
ZadostBean pristupuje. V prípade potreby prechodu na inú technológiu, ako
JSF, by bolo moûné pristupova� k t˝mto metódam napríklad z rozhrania we-
bovej sluûby, t˝m pádom by Frontend mohol by� napísan˝ �isto v HTML a Ja-
vaScripte.

2.4.1 Zobrazenie formuláru pre novú ûiados�
V sekven�nom diagrame 2.17 reprezentuje vrstva Browser .xhtml stránky
obsahujúce HTML a JavaScript vygenerované z pouûit˝ch JSF komponent.
Táto vrstva pristupuje k JSF Managed Bean s názvom ZadostBean. Pre do-
siahnutie bezstavovej architektúry pouûíva ZadostBean request scope 2.1.2.3.
Formulár bude obsahova� v˝ber z mnoûsta dát skladajúcich sa z rôznych ob-
jektov, a preto je jednoduchöie si tak˝to formulár posklada� uû na úrovni
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 sd seq

Žiadatel
Browser ZadostBean ZadostServ ice DAO

Z databáze dotiahnem 
objekty IsTyp k nim 
dotiahnem objekty 
InformacniSystem a k 
nim objekty Opravneni

getZadostForm()

prepareNewZadostForm()

prepareNewZadost(ZadostTyp)

prepareNewEntity(Zadost.class)

:Zadost

:Zadost

initZadostForm()

loadIsTyp()

loadIsTyp()

:
List<IsTyp>

:
List<IsTyp>

:ZadostForm

Obr. 2.17: Sekven�n˝ diagram popisujúci zobrazenie formuláru pre novú ûia-
dos�

ManagedBeany a prenies� ho na stránku ako jeden objekt. Stránka v prehlia-
da�i poûaduje obsah premennej s názvom zadostForm, ku ktorej pristupuje
pomocou get metódy getZadostForm(). Táto premenná reprezentuje objekt
ZadostForm, nejedná sa o objekt s väzbou k databáze, ide len o pomocn˝ objekt
poskladan˝ z in˝ch pomocn˝ch a databázov˝ch objektov, ktor˝ reprezentuje
vöetky dáta nachádzajúce sa vo formulári. Kvôli tomu, ûe sa jedná o Ma-
naged Beanu v request scope, ktorej platnos� vykonaním HTTP odpovede
skon�í, je moûné pouûi� lazy inicializáciu. To znamená, ûe ak premenná nie
je inicializovaná, prebehne proces inicializácie, a ak inicializovaná je proces
inicializácie znovu neprebehne a get metóda vráti rovno hodnotu premen-
nej. Inicializácia za�ína volaním metódy prepareNewZadostForm(), v tejto
metóde sa volá metóda prepareNewZadost(zadostTyp), ktorej parametrom
je inötancia objektu ZadostTyp. o ak˝ typ ûiadosti ide, rozpozná Managed
Beana pod�a Enum objektu ZadostTypKategorie, ktor˝ sa nastaví akonáhle
uûívate� klikne na nejakú zo stránok ûiadostí. Metóda sa nachádza v triede
ZadostService, ide o Spring Beanu, ZadostBean môûe k beane ZadostService
pristupova� kvôli IOC za pouûiva� Setter Injection 2.1.4. ZadostService
je servisná vrstva a je na nej implementovaná vöetka business logika sys-
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 sd seq

Žiadatel
Browser ZadostBean ZadostServ ice DAO

Z databáze dotiahnem 
objekty IsTyp k nim 
dotiahnem objekty 
InformacniSystem a k 
nim objekty Opravneni

getZadostForm()

prepareOldZadostForm()

loadZadost(zadostId)

loadZadost(zadostId)

:Zadost

:Zadost

initZadostForm()

loadIsTyp()

loadIsTyp()

:
List<IsTyp>

:
List<IsTyp>

:ZadostForm

Obr. 2.18: Sekven�n˝ diagram popisujúci zobrazenie formuláru pre existujúcu
ûiados�

tému, táto vrstva môûe pristupova� k databáze, avöak komplikovanejöie do-
tazy sú presunuté na DAO vrstvu, ktorá slúûi ako databázová vrstva. Ná-
sledne je volaná metóda prepareNewEntity(Zadost.class) na triede DAO, je
to taktieû Spring Bean zavedená do ZadostService pomocou Setter Injec-
tion 2.1.4. Metóda vracia inicializovanú entitu Zadost, ktorá má nastavené
vöetky potrebné parametre. Pokra�uje sa volaním metódy initZadostForm(),
ktorá najprv dotiahne List<IsTyp>. Jedná sa o kolekciu, v ktorej sa ku
kaûdému objektu IsTyp, dotiahne kolekcia objektov InformacniSystem a k
nim kolekcia objektov Opravneni. Objekt Oprávnení môûe obsahova� kolek-
ciu objektov OpravneniSchvalovani a OpravneniDoplnujiciUdaje.Táto ötruk-
túra bude v objekte ZadostForm reprezentovaná stromom, pomocou ktorého
bude vo formulári moûné rozkliknú� jednotlivé inform�né systémy a dostá-
va� sa k oprávneniam ktoré poskytujú. Po tomto kroku je objekt ZadostForm
inicializovan˝ a server ho vracia klientovi. Pomocou tohoto objektu dokáûe
prehliada� zobrazi� vöetky potrebné dáta pre zobrazenie formulára klientovi.
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2.4.2 Zobrazenie formuláru pre existujúcu ûiados�
V sekven�nom diagrame 2.18 prebieha komunikácia rovnako ako v prí-
pade novej ûiadosti, menia sa iba volané metódy. Id existujúcej ûiadosti
je podané ako URL parameter a .xhtml stránka obsahuje komponent,
ktor˝ toto Id prevezme a predá Managed Beane. T˝m sa nastaví parame-
ter zadostId, na základe toho je volaná metóda prepareOldZadostForm().
Následne je volaná metóda loadZadost(zadostId), ktorá z databázy do-
tiahne objekt Zadost spolu s kolekciou objektov ZadostOpravneni. V me-
tóde initZadostForm() sa kolekcia objektov ZadostOpravneni naparuje na
prísluöné objekty Opravneni a t˝m pádom sa oprávnenia, o ktoré uû bolo ûia-
dané, vo formulári zobrazia so zaökrtnut˝m chcekboxom.

2.5 Návrh grafického uûívate�ského rozhrania
Grafické uûívate�ské rozhranie (GUI) slúûi k prezentácii informácií pomocou
vizuálnych prvkov. Táto forma prezentovania informácií u�ah�uje uûívate�ovi
prácu so systémom. Medzi �asto vyuûívané vizuálne prvky patria rôzne tla-
�ítka, kolonky ur�ené k vloûeniu informácií a mnoho in˝ch jednoduch˝ch, ale
aj zloûitejöích prvkov. Návrh GUI má by� na to�ko intuitívny, aby uûívate�ovi
umoûnil r˝chle pochopenie funkcií, ktoré od aplikácie poûaduje. So správnym
návrhom GUI by mal uûívate� dokáza� vyuûi� funkcie aplikácie bez ak˝chko�-
vek dodato�n˝ch návodov alebo memorovania priechodu jednotliv˝ch scená-
rov pouûívania. Ako dokáûe správny návrh GUI aplikácii prida� na kvalite, tak
dokáûe nesprávny návrh GUI aplikácii uökodi�. Nepreh�adn˝ GUI uûívate�ovi
�asto neodhalí vöetku funkcionalitu systému.

2.5.1 Vyuûitie Nielsenovej heuristiky pri návrhu
Pri návrhu GUI je postupované pod�a pravidiel Neilsenovej heuristiky [14].

2.5.1.1 Vidite�nos� stavu systému

Pri kaûdom úkone uûívate� vidí, kde sa nachádza. Názvy jednotliv˝ch stránok
sú vidite�né v menu, ktoré sa nachádza na kaûdej stránke.

2.5.1.2 Systém zodpovedá reálnemu svetu

Vöetky ovládacie prvky aplikácie sa zobrazujú v logickom poradí. Rozmiest-
nenie dôleûit˝ch prvkov je zobrazené v hornej alebo �avej �asti stránky.

2.5.1.3 Uûívate�ská sloboda

Systém vûdy umoû�uje návrat na predchádzajúcu stránku. Návrat na hlavnú
stránku je moûn˝ z akejko�vek stránky prostredníctvom menu v hornej �asti
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stránky.

2.5.1.4 Konzistencia a ötandardy

Názov stránky odkazuje na hlavnú stránku.
V systéme sa nenachádzajú rôzne veci, ktoré by boli rovnako pomenované.

2.5.1.5 Prevencia ch˝b

Návrh systému predchádza vzniku ch˝b. Pri zadávaní dát systém vyuûíva v˝-
ber z pred pripraven˝ch moûností. V prípade, ûe uûívate� potrebné polí�ko
zabudne vyplni�, systém ho upozorní prostredníctvom validácie.

2.5.1.6 �ahöie rozpozna� ako spomína�

Nie je potrebné pamäta� si öpecifické postupy. Systém je intuitívny a vöetky
dôleûité informácie má uûívate� k dispozícii na jednej stránke.

2.5.1.7 Flexibilita a efektivita pouûitia

Systém je jednoduch˝ a preh�adn ,̋ nie sú v �om navrhnuté ûiadne klávesové
skratky.

2.5.1.8 Estetick˝ a minimalistick˝ návrh

Systém neza�aûuje uûívate�a zbyto�n˝mi informáciami. Estetick˝ a jednoduch˝
design je rieöen˝ pomocou zauûívan˝ch elementov.

2.5.1.9 Pomoc uûívate�om rozpozna� a napravi� chyby

Systém je navrhnut˝ tak, aby minimalizoval chyby, ktoré môûe uûívate� spravi�.
Chybové hláöky sú navrhnuté jednoducho a zrozumite�ne.

2.5.1.10 Nápoveda a dokumentácia

Pri zadávaní informácií do systému uûívate� vä�öinou vyberá zo zo-
znamu, v tomto prípade mu napovedá samotn˝ zoznam moûností. Alebo za-
dáva informáciu do vopred pripraveného polí�ka, kde mu tak tieû napovedá
zoznam moûností formou okna, ktoré sa po kliknutí na dané polí�ko zobrazí.

2.5.2 Wireframe
Drôtené modely, anglicky wireframes, sú dôleûit˝m krokom návrhu grafického
uûívate�ského rozhrania. Sú potrebn˝m prostriedkom k navrhnutiu informa�-
nej hierarchie. Teda rozvrhnutia spôsobu, ak˝m bude uûívate� spracúva� in-
formácie. Nejedná sa o úplne detailn˝ návrh stránky. Cie�om je ukáza�, ktoré
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operácie a informácie budú dostupné na vybranej stránke. Drôtené modely
sa navrhujú v rôznych nástrojoch prostredníctvom öirokej ökály grafick˝ch
prvkov.

2.5.3 Proces návrhu
Pri návrhu uûívate�ského rozhrania sa vychádza z funk�n˝ch poûiadav-
kov na systém, ktoré sú detailne rozpísané v sekcii 1.2.1.1 Poûiadavky na sys-
tém. Pre ukáûku návrhu uûívate�ského rozhrania pomocou wireframe je po-
uûit˝ funk�n˝ poûiadavok na vytvorenie interaktívnych formulárov, kon-
krétne formuláru „Nástup zamestnanca“. Proces za�ína rozborom konkrét-
neho funk�ného poûiadavku. V˝stupom je zoznam operácií, ktoré má na-
vrhovaná stránka uûívate�ovi umoûni�, a logické poradie, v akom sa operá-
cie majú vykonáva�. Wireframe pre formulár reprezentujúci „Nástup zamest-
nanca“ v sebe musí zahr�a� nasledujúce operácie:

• moûnos� pouûi�, uû existujúce identifika�né �íslo

• overi�, �i sa naozaj jedná o existujúce identifika�né �íslo

• vloûenie mena, priezviska a titulov nastupujúceho zamestnanca pomocou
textov˝ch polí

• v˝ber dátumu nástupu a teda aj dátumu, od kedy majú schválené
údaje a oprávnenia nadobudnú� platnos�

• v˝ber oddelenia, na ktorom dan˝ zamestnanec pracuje

• v˝ber pozície, na ktorej bude zamestnanec pracova�

• v˝ber pobo�ky, na ktorej sa zamestnanec nachádza. Vo formulári sa
naz˝va lokalita

• v˝ber nadriadeného zo zoznamu uûívate�ov

• moûnos� zada� oddelenie alebo pozíciu, ktorá sa v systéme eöte nenachá-
dza, pomocou textového pola

• moûnos� vybera� oprávnenia zo zoznamu deleného pod�a systémov a ty-
pov systémov

• schváli� ûiados�

• zamietnu� ûiados�

• odosla� ûiados� na doplnenie a schválenie nadriaden˝m

• uloûi� ûiados�
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Obr. 2.19: Wireframe reprezentujúci nástupn˝ formulár
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Kapitola 3
Implementácia

Kapitola je rozdelená pod�a jednotliv˝ch vrstiev systému. Pri kaûdej vrstve je
stru�ne opísané jej vyuûitie a funkcia v systéme. �alej táto kapitola öpecifikuje
jednotlivé problémy vypl˝vajúce z poûiadavkov na systém a stru�ne popisuje
spôsob, ak˝m boli tieto problémy vyrieöené.

3.1 Konfigurácia projektu

3.1.1 Generovanie business objektov
Prv˝m krokom implementácie je vytvorenie tabuliek, k�ú�ov, a indexov
databázy pomocou vygenerovaného SQL, ktor˝ odpovedá dátovému mo-
delu. Systém bude ma� k dispozícii tri rôzne databázy: intranet_idm_dev,
intranet_idm_prod a intranet_idm_test. Pôjde o v˝vojovú, produk�nú a tes-
tovaciu databázu. �alöím krokom je vytvorenie Maven projektu z archetypu.
Aby bolo moûné vo vytvorenom projekte vygenerova� .hbm.xml a POJO ob-
jekty pod�a databázy, je potreba zadefinova� pripojenie pomocou súborov
hibernate.cfg.xml a hibernate.properties. Pre konfiguráciu generovania
.hbm.xml a POJO je pouûit˝ súbor hibernate.reveng.xml, v tomto súbore je
moûné napríklad zadefinova� mapovanie Microsoft SQL Server dátov˝ch ty-
pov na Java dátové typy alebo vopred zadefinova�, aby vygenerovan˝ objekt
dedil alebo implementoval �ubovoln˝ objekt. Kaûdá databáza má v projekte
vlastnú trojicu tak˝chto súborov. V súbore pom.xml je pre kaûdú databázu
vytvoren˝ profil, ktor˝ obsahuje cestu ku konkrétnym súborom. �alöie profily
sú vytvorené aj pre jednotlivé pluginy alebo skupiny pluginov, ktoré repre-
zentujú rovnakú funkciu. Pre vygenerovanie hbm.xml a POJO je pouûit˝ profil
genModel, ktor˝ obsahuje plugin maven-antrun-plugin [15] a kniûnice, ktoré
potrebuje fungovaniu prostredníctvom „maven dependencies“2. Pouûitím prí-
kazu mvn generate-sources -PgenModel,dev, maven pouûije schéma v˝vojo-

2
https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-dependency-

mechanism.html
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vej databázy, pod�a ktorého vygeneruje .hbm.xml a POJO. Ak by sa poûadoval
aj build projektu, nahradí sa fáza generate-sources fázou install. Pri pouûití
príkazu mvn install dôjde k buildu projektu a vytvoreniu war súboru, je
to t˝m, ûe fáze install predchádzajú fáze compile a package. Jedná sa o fáze
ûivotného cyklu maven.

3.1.2 Pristupovanie k jednotliv˝m vrstvám
Vrstvy pristupujú ku verejn˝m metódam in˝ch vrstiev pomocou modelu In-
version of Control 2.1.4. Vrstvy systému sú triedy, ktoré boli pomocou kon-
figura�ného súboru Springu spring-application.xml deklarované za Spring
beany. Pouûitie Setter Injection vyûaduje implementáciu getter a setter metód.
T˝m pádom bude kaûdá vrstva, ktorá pristupuje ku in˝m vrstvám, obsahova�
mnoûstvo t˝chto metód. Zjednoduöením je vytvorenie �alöej vrstvy, ktorá pri-
stupuje ku vöetk˝m potrebn˝m vrstvám a pouûitie tejto vrstvy ako kontajneru,
ktor˝ umoû�uje prístup ku potrebn˝m vrstvám. V systéme je táto vrstva po-
menovaná FormIdmFacadeImpl . Ukáûka deklarácie triedy FormIdmFacadeImpl
za Spring Beanu a pridanie parametrov in˝ch Spring Bean pomocou IOC:

<bean id="formIdmFacade"
class="com.jtfg.itservice.core.FormIdmFacadeImpl">

<property name="coreFacade" ref="coreFacade" />
<property name="formIdmPersisterService"

ref="formIdmPersisterService" />
<property name="zadostService"

ref="zadostService" />
</bean >

V prípade JSF Managed Bean táto funkcionalita pouûitá nie je, to je dané
t˝m, ûe pre deklaráciu Managed Bean sú pouûité anotácie a nie deklará-
cia cez konfigura�n˝ súbor faces-config.xml. Ak by boli deklarované cez
konfigura�n˝ súbor, bolo by im moûné nastavi� triedu FormIdmFacadeImpl
ako parameter a fungovalo by to rovnako ako pri Spring Beanach. Dôvo-
dom pre pouûitie anotácií namiesto deklarácie v konfigura�nom súbore je
to, ûe po�et Managed Bean môûe v takomto systéme v˝razne prevyöova�
po�et Spring Bean a t˝m pádom by konfigura�n˝ súbor faces-config.xml
obsahoval zbyto�ne ve�a záznamov. Managed Beany teda dedia od abstrakt-
nej triedy AbstractFormIdmManagedBean, táto trieda nie je JSF Managed Be-
ana, ktorá implementuje metódu getFormIdmFacade(), ktorá pomocou názvu
triedy a kniûníc FacesContext a FacesContextUtils získa inötanciu triedy
FormIdmFacadeImpl.

public IFormIdmFacade getFormIdmFacade () {
if (formIdmFacade == null) {

FacesContext currentInstance =
FacesContext.getCurrentInstance ();
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WebApplicationContext webApplicationContext =
FacesContextUtils

.getWebApplicationContext(currentInstance);
formIdmFacade = (IFormIdmFacade)
webApplicationContext.getBean("formIdmFacade");

}
return formIdmFacade;

}

3.2 Dátová vrstva
Dátová vrstva v tomto systéme slúûi pre vy�ahovanie dát z databázy, sú na nej
implementované iba komplikovanejöie dotazy. Jednoduché vy�ahovanie alebo
ukladanie dát pod�a nieko�ko málo parametrov sa v systéme vykonáva uû na
servisnej vrstve. Jedná sa o Spring Beanu so ötandardnou konfiguráciou, z toho
vypl˝va, ûe pôjde o singleton triedu. Pri takomto type triedy je potrebné
dba� na to, aby trieda neobsahovala ûiadne globálne premenné, pretoûe takéto
premenné by drûali rovnakú hodnotu pre vöetky inötancie aplikácie. Trieda
teda obsahuje iba metódy.

Jedn˝m z problémov vychádzajúceho z poûiadavkov bolo vymyslie� spô-
sob, ak˝m uûívate�om zobrazi� iba tie ûiadosti, ktoré sa ich konkrétne t˝kajú,
ale s v˝nimkou vlastného v˝stupu. Zárove� bolo potrebné umoûni� zamestnan-
com z HR a administrátorom systému vidie� vöetky ûiadosti. Systém umoû�uje
zobrazenie ûiadostí prostredníctvom stránky „Zoznam ûiadostí“ a následne
umoû�uje rozkliknú� detail ûiadosti, na základe �oho sa otvori stránka ûia-
dosti s id ûiadosti ako parametrom URL. Je potrebné, aby sa v oboch t˝chto
spôsoboch zobrazenia ûiadosti zobrazili iba ûiadosti, ktoré sa zobrazi� majú.
Univerzálne rieöenie takéhoto problému, je rozöírenie hibernate criteria o vola-
nie vlastnej funkcie, ktorá bude implementova� rôzne pravidlá pre do�ahovanie
rôznych objektov. T˝m pádom sa problém vyrieöi uû na úrovni databázy a zá-
rove� bude rieöenie rozöírite�né aj pre iné typy objektov.
@Override
public void modify(ExtendedDetachedCriteria criteria) {

ISecurityController securityController =
SecurityManagerUtil.getSecurityManager ().
getSecurityController ();
Class <?> entityClass =

criteria.getEntityClass ();
if (Zadost.class.isAssignableFrom(entityClass))

{
boolean canViewAllZadost =

securityController
.hasPermission("CAN_VIEW_ALL_ZADOST");
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if (canViewAllZadost) {
return;

}
modifyZadostCriteria(criteria);

}
}

Pri akomko�vek volaní dotazu do databázy pomocou hibernate criterií sa
zavolá metóda public modify(criteria). Metóda z parametru získa objekt
entityClass, ktor˝ hibernate criteria popisujú. Zistí, �i ide o objekt Zadost
pomocou isAssignableFrom(). Ak áno, najprv sa vyrieöi prípad, ak ide o pra-
covníka HR s rolou ROLE_HR_EMPLOYEE, alebo administrátora v roli
ROLE_ADMIN, pre ktor˝ch nie je potreba criteria modifikova�. Tento prí-
pad je rieöen˝ pomocou oprávneniá CAN_VIEW_ALL_ZADOST, ktoré majú iba
tieto role. V opa�nom prípade sa volá metóda, ktorá criteria pre vy�ahova-
nie objektu alebo objektov typu ûiados� zmodifikuje. Pre modifikáciu kritérii
je pouûit˝ nasledujúci postup:

Set <String > aliases = criteria.getAliases ();

Mnoûina aliases obsahuje vöetky zavedené aliasy z objektu criteria. Jed-
notlivé aliasy budú potrebné pri ur�ovaní, ktoré ûiadosti sa pre sú�astného
uûívate�a môûu dotiahnu� z databázy.

// nadrizenyData
boolean containsNadrizenyData =

aliases.contains("nadrizenyData");
if (! containsNadrizenyData) {

criteria.includeValid("nadrizeny.subjektDatas",
"nadrizenyData", true);

}
Criterion nadrizeny =

Restrictions.eq("nadrizenyData.userid", userid);

Najprv je potrebné ur�i�, �i kritérium obsahuje potrebn˝ alias. Ak nie,
alias sa zavedie. V tejto chvíli je moûné s istotou poveda�, ûe potrebn˝ alias sa
naozaj nachádza v objekte criteria, a to práve raz. Obmedzenie sa vytvorí
pod�a userid uûívate�a, toto obmedzenie hovorí, ûe sa ûiados� dotiahne, iba ak
aktuálne prihlásen˝ uûívate� v ûiadosti figuruje ako nadriaden .̋

Criterion subjekVystup = Restrictions.and(subjekt ,
vystup);

criteria.add(Restrictions.not(subjekVystup));

Vytvorí sa nové obmedzenie, ktoré vyberá iba také ûiadosti, v ktor˝ch aktuálne
prihlásen˝ uûívate� figuruje ako subjekt a zárove� sa jedná o ûiadosti typu
v˝stup. Ku existujúcemu criteria sa pridá negácia tohoto obmedzenia.
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criteria.add(Restrictions.or(subjekt , nadrizeny ,
schvalil , insertedBy , schvalovatelOpravneni));

Nakoniec sa pridá obmedzenie, ktoré hovorí, ûe sa majú dotiahnu� také ûia-
dosti, kde aktuálne prihlásen˝ uûívate� figuruje ako subjekt, nadriaden ,̋ ten
kto schválil ûiados�, ten kto ju vloûil alebo schva�ovate� nejakého z oprávnení.

3.3 Servisná vrstva
Táto vrstva umoû�uje pristupova� ku databáze a je na nej implementovaná
vöetka business logika aplikácie s v˝nimkou logiky, ktorá sa vyslovene t˝ka
zobrazenia dát. Rovnako, ako pri dátovej vrstve, sa jedná o Spring Beanu
so ötandardnou konfiguráciou, takûe platia rovnaké pravidlá ako pre dátovú
vrstvu.

3.3.1 Notifikácie pomocou emailu a Service desku
3.3.1.1 Webová sluûba

Systém Service desk umoû�uje pridáva� jednotlivé úlohy prostredníctvom me-
tód na to ur�en˝ch, ktoré poskytuje v rozhraní webovej sluûby. Service desk
poskytuje WSDL, ktoré tieto triedy a metódy definuje. Pre vygenerovanie
objektov z wsdl je pouûit˝ maven plugin jaxws-maven-plugin [16]. Ten je
umiestnen˝ v profile genWsClient, takûe generovanie tried pod�a WSDL pre-
behne iba po zavolaní príkazu mvn generate-sources -P,dev,genWsClient.
Plugin ponúka moûnos� vygenerova� objekty priamo z URL, na ktorom sa
WSDL nachádza, druhou moûnos�ou je uloûi� toto WSDL do súboru a na ge-
nerovanie pouûi� tento súbor. Druhá varianta je spo�ahlivejöia, pretoûe nie je
isté �i nenastane situácia, kedy odkaz s WSDL nebude fungova�.

3.3.1.2 Spôsob vyplnenia ticketu

Ticket do Service desku sa zadáva pomocou vygenerovaného objektu ApiSer-
viceRequest. Tento objekt má mnoûstvo rôznych parametrov, ktoré pre túto
úlohu nie sú podstatné, je ich vöak potreba správne vyplni�. Preto sa v systéme
nebude vytvára� nová inötancia tohoto objektu, ale nechá sa vytvori� Service
deskom pomocou na to ur�enej metódy. T˝m pádom je pripravená inötancia
objektu ApiServiceRequest, ktorej sta�í nastavi� iba potrebné parametre. Pri-
márne pôjde o parametre kategória, podkategória a rieöite�ská skupina, tieto
parametre sú uloûené v objekte InformacniSystem.

3.3.1.3 Kedy notifikova�

Koho, kedy a ako má systém notifikova� je závislé na ve�a parametroch, ma�
tieto údaje pevne uloûené v kóde, by bolo nepreh�adné. Preto vznikla nová
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tabu�ka v databáze s názvom zadost_notifikace, pod�a dát z tejto tabu�ky
systém ur�uje, koho a ako má notifikova�. Tento objekt sa z databázy do-
tiahne na základe parametrov ako sú typ ûiadosti, stav ûiadosti, �i schva-
�ovate� oprávnenia rozhodol o oprávnení alebo �i o oprávnení bolo rozhod-
nuté automaticky. z tohoto objektu systém zistí, �i treba notifikova� subjekt,
nadriadeného, schva�ovate�ov oprávnení alebo Service desk. �alöím problé-
mom, ktor˝ pri rieöení notifikácií nastal bolo, aby sa notifikácie neposielali
viackrát ako je potrebné. Takûe �alöím rozöírením bola implementácie pod-
mienky, ktorá rozliöuje �i ûiados� práve zmenila stav na schválenú. Rovnaké
opatrenie bolo treba zavies� aj pre jednotlivé oprávnenia, aby sa tickety do
Service desku posielali iba raz, a to vtedy, ke� objekt ZadostOpravneni zmení
stav schva�ovania. Akonáhle je ur�en˝ spôsob notifikácie, je treba ur�i�, koho
notifikova�. V prípade vybraného oprávnenia, ktoré má svojich schva�ovate-
�ov, systém po schválení ûiadosti notifikuje t˝chto schva�ovate�ov. Akonáhle
je oprávnenie schválené, systém musí notifikova� osoby zodpovedné za pride-
�ovanie oprávnenia. V prípade oprávnení typu vybavenie, sú tieto notifikácie
závislé od pobo�ky, na ktorej subjekt pracuje. Preto existuje moûnos� pouûi�
pre ur�enie príjemcu notifikácie objekt OpravneniNotifikce, ktor˝ na základe
oprávnenia a lokality ur�uje, koho notifikova�. Dáta tohoto objektu obsahujú
parametre pre notifikáciu prostredníctvom Service desku, ale aj parameter
pre zadanie emailov˝ch adries. Algoritmus pre ur�ovanie notifikácií najprv
skúsi vytiahnu� dáta objektu OpravneniNotifikace, ak ho nenajde, pouûije
dáta z objektu InformacniSystem. ktor˝ obsahuje tie isté parametre. Je isté,
ûe kaûd˝ objekt InformacniSytem má tieto parametre vyplnené.

3.3.1.4 Aktuálne oprávnenia

Pri v˝stupe alebo prestupe je potreba obsah ticketu rozöíri� o sú�asné opráv-
nenia vystupujúceho alebo prestupujúceho uûívate�a, aby mu mohli by� odo-
brané. V˝nimkou je, ak nadriaden˝ pri vypl�ovaní formuláru zaökrtne poloûku
Formálny prestup, t˝m pádom prestupujúci uûívate� o sú�astné oprávnenia ne-
príde. Tieto oprávnenia sa získavajú z databázy intranet_service, z tejto
databázy je moûné získa� jedine názvy systémov, v ktor˝ch uûívate� figu-
ruje. T˝m pádom nastáva problém, koho oh�adom t˝chto systémov notifiko-
va� a je potrebné získané prístupy do informa�n˝ch systémov spárova� so sys-
témami v databáze systému intranet_idm_prod. Ke�ûe databázy na sebe nie
sú závislé, môûe nastáva� prípad, ûe sa informa�né systémy v t˝chto databá-
zach líöia. Prípad, kedy by databáza intranet_idm_prod neobsahovala nejak˝
zo systémov z intranet_service znamená, ûe dan˝ informa�n˝ systém uû nie
je aktuálny a teda nie je moûné získa� informáciu o tom, ako rieöi� notifikáciu,
t˝m pádom sa ním program nebude zaobera�. Problémom je opa�n˝ prípad.

Rieöenie tohoto problému je algoritmus, ktor˝ získa z databázy
intranet_service dve mnoûiny, prvá obsahuje vöetky systémy nachádzajúce
sa v tejto databáze a druhá iba systémy, v ktor˝ch figuruje sú�astn˝ uûíva-
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te�. Tieto dve mnoûiny sa spoja do HashMap<String,Boolean>, táto mapa
obsahuje vöetky systémy a v prípade, ûe v nich figuruje sú�astn˝ uûívate�,
vracia hodnotu true. Následne sa z databázy intranet_idm_prod vytiahne
zoznam vöetk˝ch informa�n˝ch systémov a prechádza sa po jednom. Kaûd˝
informa�n˝ systém v tomto zozname sa pouûije ako k�ú� v mape. V prípade,
ûe mapa vráti true, informa�n˝ systém sa pridá do zoznamu, pod�a ktorého
sa bude notifikova� Service desk. V prípade, ûe mapa vráti false sa ide �a-
lej. Tento algoritmus je zaveden˝ kvôli tomu, aby oöetril tretí prípad. Prípad,
ke� mapa vráti null, �o znamená, ûe o informa�nom systéme neexistujú in-
formácie v databáze intranet_service, a teda program nemá ako ur�i�, �i
uûívate� v tomto systéme figuruje alebo nie. Najbezpe�nejöie rieöenie je tento
systém zaradi� do zoznamu, pod�a, ktorého sa bude notifikova� Service desk,
ako keby v tom systéme uûívate� figuroval.

3.3.2 Univerzálne REST rozhranie
ätandardne sa pre kaûd˝ objekt implementuje samostatné trieda, ktorá obsa-
huje implementáciu vöetk˝ch moûn˝ch HTTP metód [17]:

HTTP CRUD Celá kolekcia (napr. /customers)
POST Create 201 (Created), vytvorí nov˝ objekt.

GET Read
200 (OK), Vráti zoznam objektov. Pri ve�k˝ch
zoznamoch sa pouûíva stránkovanie, radenie a fil-
trovanie.

PUT Update
/Replace 404 (Not Found)

PATCH Update
/Modify 404 (Not Found)

DELETE Delete 404 (Not Found)

Tabu�ka 3.1: HTTP metódy celá kolekcia

3.3.2.1 Definícia problémov

ätandardné rieöenie by bolo pre poskytovanie vöetk˝ch aplika�n˝ch dát príliö
pracné a neefektívne.

Prv˝m problémom, ktor˝ treba vyrieöi�, je automatizácia implementácie
tak˝chto rozhraní. Ke�ûe je aplikácia implementovaná tak, aby sa POJO ob-
jekty generovali na základe tabuliek v databáze bez nutnosti písania kódu, bolo
by dobré RESTové rozhrania tak isto generova�. A t˝m pádom sa aplikácia
môûe dynamicky rozöirova� bez nutnosti písania kódu.

Druh˝m problémom je serializácia. Pri v˝bere prostriedku serializácie sa
rozhodovalo medzi JSON a XML. Kvôli tomu, ûe RESTové rozhrania budú
pravdepodobne pouûité klientom implementovan˝m v JavaScripte, bude ako
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HTTP CRUD Jedna poloûka (napr. /customers/id)

POST Create 404 (Not Found), 409 (Conflict) ak objekt uû
existuje.

GET Read
200 (OK), Vráti konkrétny objekt. 404 (Not
Found), ak neexistuje objekt s dan˝nm ID alebo
ID nie je validné.

PUT Update
/Replace

200 (OK) or 204 (No Content). 404 (Not Found),
ak neexistuje objekt s dan˝nm ID alebo ID nie
je validné.

PATCH Update
/Modify

200 (OK) or 204 (No Content). 404 (Not Found),
ak neexistuje objekt s dan˝nm ID alebo ID nie
je validné.

DELETE Delete 200 (OK). 404 (Not Found), ak neexistuje ob-
jekt s dan˝nm ID alebo ID nie je validné.

Tabu�ka 3.2: HTTP metódy jedna poloûka

prostriedok serializácie pouûit˝ ötandard, ktor˝ z JavaScriptu vychádza, zá-
rove� sa ozna�uje sa ako viac �itate�n ,̋ je ním JSON. Druh˝m problémom
je spôsob serializácie. Objekty sú navrhnuté tak, ûe ich nie je moûné pria-
mo�iaro serializova� pouûitím ötandardn˝ch kniûníc. Je to dané t˝m, ûe sú
zloûené z Master a Data objektu. Rieöenie teda musí zah��a� vytvorenie �al-
öích objektov, ktoré poslúûia ako kontajnery pre serilizáciu, klient príde do
styku iba s t˝mito objektami.

3.3.2.2 Rieöenie problémov

Na základe t˝chto problémov, je pre komunikáciu s aplikáciami tretích strán
vystavené iba jedno rozhranie, ktoré obsahuje vöetky HTTP metódy a dokáûe
spracováva� ak˝ko�vek objekt. Oba problémy sú rieöené sú�astne, implemen-
tovaním univerzálneho rozhrania, ktoré spracúva vöetky objekty t˝m, ûe ich
serializuje do formátu JSON rovno vo forme pomocn˝ch objektov slúûiacich na
prenos dát. Takéto rieöenie vôbec nepotrebuje generovanie pomocn˝ch POJO
objektov, objekty vzniknú rovno vo formáte JsonObject. Vöetky metódy ro-
zhrania sú mapované na öpecifickú cestu, ktorá sa líöi názvom metódy a ob-
sahuje parameter názov objektu, prípadne �alöí parameter id objektu. Názov
objektu je pouûit˝ ako parameter metódy Java.lang.Class.forName(), ktorá
vracia konkrétny Class objekt. V�aka takémuto rieöeniu odpadá potreba ge-
nerova� samostatné RESTové rozhranie pre kaûd˝ objekt.

// Read one
// Read multiple
@Post
@Produces ({ MediaType.APPLICATION_JSON })
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@Path("{objectName}")
public Response get(@Path Param("objectName") String

objectName , @RequestBody String jsonStr)

Metóda get je implementovaná pomocou POST, je to kvôli tomu, aby bolo
moûné prebera� parametre filtrov a sortov z @RequestBody a nie z paramet-
rov URL, ktoré má obmedzenú d�ûku. Na poûiadavok get je vûdy poslaná
odpove�, ktorá obsahuje iba aktuálne dáta, ke�ûe objekty sú zloûené z Master
objektu a kolekcie objektov Data, serializácia do JSON potrebuje öpecifickú
implementáciu. JSON objekty vzniknuté serializáciou v sebe obsahujú vöetky
parametre aktuálneho objektu Data okrem id objektu Data. Ako id vzniknu-
tého JSON objektu je pouûité id objektu Master. Zobrazenie neverziovan˝ch
objektov je jednoduchöie, v˝sledné JSON objekty obsahujú vöetky parametre
pôvodn˝ch objektov. Pri serializácii vnoren˝ch objektov sa do JSON serializuje
iba Master objekt, ktor˝ bude vo v˝sledku obsahova� iba poloûku id. Okrem id
obsahuje Master kolekcie vöetk˝ch Data objektov, ktoré ho referencujú, takéto
kolekcie serializované nebudú.

// Create
// Only versioned entity
@Post
@Consumes ({ MediaType.APPLICATION_JSON })
@Path("post/{ objectName}")
public Response post(@Path Param("objectName") String

objectName , @RequestBody String jsonStr)

Metóda post v @RequestBody prijma JSON objekt vo formáte popísa-
nom vyööie. Serializácia z JSON je tak isto öpecificky implementovaná. Pri-
praví sa prázdna inötancia verziovaného objektu, to znamená Master objekt,
ktor˝ obsahuje kolekciu objektov Data. JSON objekt prijat˝ metódou post
sa pomocou kniûnice Gson serializuje na Data objekt. Tento objekt sa vloûí
do kolekcie Data objektov a táto kolekcia sa nastaví Master objektu. Vy-
tvorenému Data objektu sa nastaví posledn˝ nenastaven˝ parameter, a t˝m
je Master objekt. Ke�ûe ide o univerzálne rozhranie, objekt Master aj ob-
jekt Data je typu lang.pojo.Objekt a je potrebné vyvola� settre, ktoré po-
trebné parametre nastavia.V ukáûke niûöie je pouûit˝ postup, ktor˝ vyvo-
láva setter na základe názvu nastavovanej poloûky pomocou Spring triedy
PropertyAccessorFactory. Ide o prípad nastavenia parametru Master objekt,
objektu Data, „objectName“ je názov objektu a „jsonStr“ je hodnota z para-
metru @RequestBody:

Class <?> classDataFromParam =
Class.forName("com.jtfg.itservice.pojo." +
objectName + "Data");

Gson gson = new GsonBuilder ().create ();
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Object fromJsonObjectData = gson.fromJson(jsonStr ,
classDataFromParam);

PropertyAccessor myAccessorForObjectData =
PropertyAccessorFactory

.forBeanPropertyAccess(fromJsonObjectData);
Object object = getPersistenceService ()
.prepareNewEntity(classFromParam);
String loCaseName = objectName.substring(0, 1)
.toLowerCase () + objectName.substring (1);
myAccessorForObjectData.setPropertyValue(loCaseName ,

object);

// Put
// Update/Replace
// Only versioned entity
@PUT
@Consumes ({ MediaType.APPLICATION_JSON })
@Path("put/{ objectName }/{ objectId}")
public Response put(@Path Param("objectName") String

objectName , @Path Param("objectId") String id,
@RequestBody String jsonStr)

Metóda put je iplementovaná podobne ako metóda post, s t˝m rozdielom,
ûe sa nevytvára nov˝ Master objekt ale vytihne sa z databázy pod�a id v URL.

// Patch
// Update/Modify
// Only versioned entity
@Post
@Consumes ({ MediaType.APPLICATION_JSON })
@Path("patch /{ objectName }/{ objectId}")
public Response patch(@Path Param("objectName") String

objectName , @Path Param("objectId") String id,
@RequestBody String jsonStr)

Metóda patch, vytiahne Master a Data objekty z databázy pod�a id v URL.
Vytvorí sa kópia aktuálneho Data objektu, a pôvodn˝ sa znevalidní. Pomocou
PropertyAccessorFactory sa novému data objektu nastaví poloûka vf na aktu-
álny dátum a insertedBy na uûívate�a ktor˝ akciu inicializoval a vöetky �alöie
poloûky, ktoré priöli v JSON objekte v @RequestBody.

// Delete
// Only versioned entity
@DELETE
@Produces ({ MediaType.APPLICATION_JSON })
@Path("delete /{ objectName }/{ objectId}")
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public Response delete(@Path Param("objectName") String
objectName , @Path Param("objectId") String id)

Metóda delete sa správa úplne rovnako ako metóda patch s t˝m, ûe sa pat-
chuje iba poloûka vt. Zavolá sa metóda invalidateEntity, ktorá slúûi na in-
validovanie verziovaného objektu. Táto metóda vytvorí kópiu aktuálneho data
objektu, pôvodn˝ invaliduje, novej verzii nastaví poloûku insertedBy a tieû ju
invaliduje. Je teda moûné vyh�ada�, kto Data vytvoril a aj kto ich invalidoval.

3.3.2.3 Zhodnotenie

Systém poskytuje rozhranie, ktoré aplikácii umoû�uje komunikáciu s apliká-
ciami tretích strán pomocou RESTov˝ch sluûieb. Táto funkcionalita bude pri-
márne pouûitá pre poskytovaní dát in˝m intern˝m aplikáciam. �alej by mohla
by� pouûitá pri prechode na in˝ typ architektúry, ktor˝ by implementáciu bu-
siness logiky preniesol na klienta. Implementácia t˝chto rozhraní bude spraco-
vaná ako kniûnica, ktorá sa bude pouûíva� aj v �alöích intern˝ch aplikáciách
spolo�nosti.

3.4 Prezen�ná vrstva

Prezen�ná vrstva sa skladá za JSF Managed Bean a z .xhtml stránok, ktoré
ku t˝mto Beanam môûu pristupova�. Narozdiel od Spring Bean sa Mana-
ged Beany chovajú ötandardne a umoû�ujú vytvára� inötancie. T˝m pádom
je v Managed Beanach moûné vyuûíva� globálne premenné, a ke�ûe sa k t˝mto
premenn˝m pristupuje �asto a eöte v kaûdej JSF fáze, je dobré pouûíva� lazy
inicializáciu. Príklad pouûitia lazy inicializácie objektu, prevzat˝ z [18]:

public final class MyFrame extends Frame
{

private MessageBox mb_ ; //null , implicit
// private helper used by this class
private void showMessage(String message)
{

if(mb_==null)// first call to this method
mb_=new MessageBox ();

//set the message text
mb_.setMessage( message );
mb_.pack();
mb_.show();

}
}

63



3. Implementácia

3.4.1 Bezstavovos�

Poûiadavkom na systém bola bezstavovos�, pri práci s JSF sa bezstavo-
vos� dosahuje nastavením scope na Request u konkrétnej Managed Beany.
Kaûd˝ request od klienta príde na server, kde nájde úplne novú Managed
Beanu a vöetky objekty sa inicializujú odznova [4]. Uûívate� má k dispozí-
cii stránku, ktorá obsahuje rôzne komba a vstupné polí�ka pre vypl�ovanie
hodnôt, akonáhle uûívate� nejaké polí�ko vyplní, pri dalöom requeste na ser-
ver sa zavolá setter danej poloûky a jej hodnota sa nastaví pod�a hodnoty
vo formulári. Takûe jednotlivé komba a polí�ka nachádzajúce sa vo formulári
slúûia ako úloûisko zadan˝ch hodnôt po cel˝ �as práce s formulárom. Problém
nastane akonáhle je potreba udrûa� údaje, ktoré sa do formuláru nezadávajú
ru�ne. V prípade formuláru ûiadosti ide o údaje z parametru URL, id ûiadosti.
�alej typ ûiadosti, ktor˝ sa nastavuje v závislosti na tom, na akej stránke, sa
uûívate� nachádza. A nakoniec dáta, ktoré sa do�ahujú z databázy v závislosti
na in˝ch zadan˝ch dátach. Pre kaûdú takúto poloûku je potrebné vytvori�
si vstupné pole, ktoré vo formulári síce nebude vidite�né, ale bude udrûova�
poûadovanú hodnotu. Takéto polí�ko potrebuje ma� nastavené tri parametre.
Prv˝m parametrom je value, mapuje vstupné polí�ko s premennou v Managed
Beane. Druh˝m parametrom je converter, ten slúûi na prevádzanie objektu
na string a opa�ne, pod string hodnotou sa bude nachádza� id objektu. Tre-
tím parametrom je binding, ktor˝ mapuje polí�ko na objekt typu UIInput
nachádzajúci sa v Managed Beane, akonáhle je polí�ko mapované cez UIIn-
put, dá sa ku hodnote dosta� uû vo fáze RESTORE_VIEW. Táto vlastnos�
je zásadná pri získavaní dát potrebn˝ch pre inicializáciu objektov, ktor˝m sa
následne nastavujú poloûky z formulára, ako napríklad id ûiadosti. Najprv
je potrebné dotiahnu� ûiados� z databázy pod�a k�ú�a zadostId, aû potom je
moûné nastavova� jednotlivé poloûky ûiadosti pomocou formulára.

Pri hodnote z URL parametru je pomocné textové polí�ko nesmierne dô-
leûité, pretoûe vykonaním metódy POST na stránke, URL automaticky stratí
parametre, a ke�ûe napríklad tla�ítka typu <h:commandButton> sú imple-
mentované pomocou POST, je potrebné dáta z parametru uchova� iná�. Im-
plementácia je nasledovná, getter pre dan˝ parameter pouûije lazy inicializá-
ciu, v ktorej sa najprv pokúsi získa� hodnotu z parametru URL, ak sa akcia
nepodarí, získa hodnotu z UIInput objektu. V prvom requeste sa hodnota na-
staví pod�a parametru, takûe hodnota vstupného polí�ka sa nenastavuje cez
formulár, ale cez server. V kaûdom �alöom requeste sa uû parameter v URL
nenachádza, ale hodnota je stále uloûená v polí�ku, z ktorého sa ku nej dá
dosta� pomocou UIInput.

3.4.2 Uûívate�ské rozhranie

Hlavnou úlohou systému je evidova� aktivitu pomocou formulárov ûiadostí,
preto domovská stránka systému obsahuje rovno presmerovania na stránky
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formulárov pod�a typu 3.1. Tla�ítka sú farebne odlíöené, �o prispieva k r˝ch-
lejöiemu v˝beru typu formulára. Pretoûe uûívate�, ktor˝ vyuûíva systém �asto,
má spojen˝ typ formulára s farbou tla�ítka.

Systém je k dispozícii v �eskom a anglickom jazyku. Vöetky texty, ktoré
sa v aplikácii nachádzajú sú do kódu importované z .properties súborov.
Tieto súbory sú vûdy k dispozícii v oboch jazykoch, systém ur�uje, ktor˝
jazyk pouûi� pod�a jazyku prehliada�a, v ktorom aplikácia beûí. V prípade, ûe
je jazyk prehliada�a in ,̋ ako angli�tina alebo �eötina, pouûije sa hlavn˝ jazyk,
ktor˝m je angli�tina. V˝ber jazyka je �alej moûn˝ kliknutím na ikony v menu
aplikácie, ktoré sú k dispozícii na kaûdej stránke systému. Informácia, ak˝
jazyk bol vybran˝ je drûaná v ManagedBeane s názvom LanguageBean, ktorá
je ako jediná v Session Scope, t˝m pádom sa informácia o vybranom jazyku
drûí v session.

Ukáûka 5.2 reprezentuje nástupn˝ formulár. V˝ber jednotky pomocou ad-
resárovej ötruktúry vyvolá akciu, ktorá z databázy vytiahne vöetky pozície,
ktoré vybraná jednotka poskytuje. Tieto pozície je následne moûné vybra�
prostredníctvom komba s popisom Pozice. Nadriaden˝ sa vyplní pod�a vybra-
tej pozície, v prípade potreby zmeny kombo umoû�uje vybra� iného uûívate�a.
Kombo pre v˝ber uûívate�a vy�ahuje uûívate�ov z databázy dynamicky na zá-
klade zadan˝ch znakov priezviska uûívate�a.

V prípade ostatn˝ch typov formuláru sa subjekt vyberá prostredníctvom
dynamického komba rovnako ako nadriaden .̋ Po v˝bere subjektu sa ostatné
údaje vyplnia automaticky na základe väzby, ktorú poskytuje objekt Subjekt-
Pozice.
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Obr. 3.1: Domovská stránka
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Obr. 3.2: Nástupn˝ formulár

67





Kapitola 4
Testovanie

Testovanie slúûi k odhaleniu ch˝b a dosiahnutiu a udrûaniu dostato�nej kvality
produktu. Kaûd˝ softwarov˝ produkt je nutné podrobi� testovaniu. Testova-
nie softwaru moûno deli� pod�a nieko�k˝ch kritérií. z h�adiska obsluhy sa delí
na manuálne a automatizované. Vo vöetk˝ch fázach v˝voja je vhodné kom-
binova� a priebeûne vykonáva� oba tieto spôsoby. Manuálne testovanie slúûi
predovöetk˝m pre detekciu nezhody s funk�nou öpecifikáciou a odch˝lok od
smeru k dosiahnutiu cieleného v˝sledku. z poh�adu softwarového systému sa
rozliöujú izolované (jednotkové) testovania, kedy sa testujú jednotlivé funk�né
�asti, ktor˝mi môûu by� bu� celé funk�né moduly alebo jednotlivé operá-
cie (metódy). �alöím druhom v tomto �lenení je integra�né testovanie. Pri
integra�nom testovaní sa testuje vzájomná interakcia medzi operáciami, mo-
dulmi a funk�n˝mi blokmi. Pri integra�nom testovaní je potreba vykonáva�
testy naprie� systémom, teda zadáva� príkazy na uûívate�skom rozhraní a sle-
dova� priechod dát naprie� prezen�nou, servisnou a databázovou vrstvou.

4.1 Unit testy

Jednotkové testovanie je základná �as� testovania, za jednotku je povaûovaná
�as� programu, ktorú moûno samostatne testova�. Typicky sa jedná o jednu
metódu triedy. U jednoduchöích tried môûe by� jednotkou celá trieda. Pri tes-
tovaní je dôleûité izolova� jednotku od ostatn˝ch �astí programu. Tieto testy
sa v�aka pouûití maven spúötajú automaticky vo fáze maven test, ktorá pred-
chádza fáze maven install. A teda poskytujú v˝vojárom najr˝chlejöiu odozvu
v˝sledkov testu. V ideálnom prípade by pri kaûdom pridaní novej metódy do
programu mal vzniknú� aj unit test, ktor˝ bude testova� funkcionalitu novej
metódy. Konfigurácia takéhoto testu zaberie ve�a �asu, preto sú v projekte
implementované unit testy, ktoré testujú takú funkcionalitu, ktorá je spolo�ná
pre rôzne systémy a testy bude moûné pouûi� aj v budúcich projektoch. V adre-
sáre src/test/java sú implementované Unit testy pre testovanie funkcionality:
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• CRUDTest - Testuje operácie create a read nad databázou.

• Odoslanie emailu - Testuje sa vytvorenie objektu Cr_Email jeho vloûe-
nie do databázy a následné odoslanie na emailovú adresu uûívate�a pod
ktor˝m je test pusten .̋

• Spracovanie notifikácií ûiadosti - Tento test umoû�uje vytiahnu� z data-
bázy ûiados� pod�a id, nastavi� jej parametre tak aby ju systém bral ako
práve schválenú a zavola� metódu, ktorá spracúva notifikácie.

• Pripravenie parametrov pre email - Testuje funkcionalotu, ktorá z ko-
lekcie príjemcov emailov vytvorí jeden re�azec v ktorom sú jednotlivé
emailové adresy oddelené pomocou znaku „;“. Zárove� testuje aj opa�n˝
postup.

Adresár src/test/resources obsahuje vlastné konfigura�né súbory, ktoré na-
príklad umoû�ujú, aby testy prebiehali nad databázou intranet_idm_test, aj
ke� samotná aplikácia pouûíva databázu intranet_idm_prod.

4.1.1 Vyhodnotenie Unit testov
Moûnos� spúö�a� a testova� jednotlivé komponenty systému samostatne bola
potrebná pri ladení a kontrole odosielania notifikácií do service desku. Po-
mocou testu „Odoslanie ticketu do Service Desku“ bol objaven˝ prípad kedy
odosielanie notifikácií neprebehlo a proces padol na NullPointerException.
Po vyladení tejto funkcionality prebehli vöetky testy bez chyby.

4.1.2 V˝sledky testovania

Unit test true/false
Pripravenie parametrov pre email true
Odoslanie emailu true
CRUDTest true
Spracovanie notifikácií ûiadosti true

Tabu�ka 4.1: V˝sledky Unit testov

4.2 V˝konnostné testy
Aplikácia bola testovaná na v˝kon. Pri v˝konov˝ch testoch je potreba sta-
novi� v˝konové parametre a ich limity. Na základe t˝chto parametrov b˝vajú
definovaná tzv. SLA (Service Level Agreement) kritériá, ktoré musia systém
sp��a�. SLA limity b˝vajú zakotvené priamo v zmluve o dodaní produktu me-
dzi dodávate�om a zákazníkom. Medzi parametre takéhoto testovania patrí
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doba odozvy jednotliv˝ch modulov, systémov ale aj operácií. �alej potom dá-
tová priepustnos� alebo ve�kos� správ na rozhraniach komunika�n˝ch kanálov.
Parametrom testovania v˝konu bol nefunk�n˝ poûiadavok na v˝kon 1.2.2.5.

4.2.1 V˝sledky v˝konnostn˝ch testov

Tabu�ka 4.2 zobrazuje, ko�ko sekúnd trvalo zobrazi� prísluönú stránku.

Názov stránky �as pred �as po
Dashboard.xhtml 0.506s 0.489s
Nastup.xhtml 2.640s 0.836s
Prestup.xhtml 2.461s 0.917s
Vystup.xhtml 0.785s 0.608s
Zmena.xhtml 2.640s 0.968s
SeznamZadosti.xhtml 0.892s 0.902s
InformacniSystem.xhtml 0.957s 0.941s
Opravneni.xhtml 0.874s 0.884s

Tabu�ka 4.2: V˝sledky v˝konnostn˝ch testov pred a po optimalizáciách

Testovanie ukázalo, ûe okrem stránok Nastup.xhtml, Prestup.xhtml, a
Zmena.xhtml sa stránky zobrazujú do 1 sekundy. Problém je z �asti v tom,
ûe tieto stránky potrebujú z databázy vytiahnu� zoznam vöetk˝ch oprávnení.
�as ktor˝ aplikácia potrebovala pre vytiahnutie dát z databázy bol pribliûne
1.5 sekundy. Tento �as bol porovnan˝ s �asom potrebn˝m na vytiahnutie t˝ch
ist˝ch dát z databázy prostredníctvom SQL skriptu. Rozdiel �asov viedol k
zisteniu, ûe hibernate kritérium, pomocou ktorého systém vy�ahuje dáta z
databázy je potreba optimalizova�.

�alöím zr˝chlením bolo odstránenie zakomentovaného kódu v .xhtml
stránke, ktor˝ sa kvôli cyklom v kóde stránky na pozadí zobrazoval pri kaûdom
oprávnení. T˝m sa zmenöila ve�kos� stránky prenáöanej zo serveru na klinenta
z 2,4 MB na 1,3MB.

Pri vybraní oprávnenia zaökrtnutím checkboxu, �o má následne zobrazi�
dopl�ujúce údaje a schva�ovate�ov tohoto oprávnenia dochádzalo k obnovo-
vaniu stránky �o spôsobovalo zdrûanie. To zdrûanie je primárne zaprí�inené
t˝m, ûe formulár je na pozadí reprezentovan˝ objektom, ktor˝ v sebe obsahuje
strom oprávnení a pri kaûdej operácii klienta sa znovu inicializuje. Na základe
tohoto zistenia boli vykonané optimalizácie. Aby táto akcia nepotrebovala ob-
novi� formulár, bola funkcia zobrazenia t˝chto poloûiek implementovaná po-
mocou JavaScriptu priamo v stránke, t˝m pádom nie je potreba vykonáva�
request na server a údaje sa zobrazia okamûite.

�alöou optimalizáciu z poh�adu v˝konu ale aj vyuûite�nosti, bola úprava
spôsobu zobrazenia existujúcej schválenej ûiadosti. Ku takejto ûiadosti sa po
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novom z databázy dotiahnu iba vybrané oprávnenia a t˝m pádom sa stránka
takéhoto formuláru zobrazí do jednej sekundy.

4.2.2 V˝sledky v˝konnostn˝ch testov po optimalizácii

Po optimalizáciách sa podarilo zníûi� �as potrebn˝ pre zobrazenie stránok
Nastup.xhtml, Prestup.xhtml, a Zmena.xhtml pod 1 sekundu. V˝sledky do-
siahnuté vo v˝konnostn˝ch testoch pred aj po optimalizáciách boli dosiahnuté
pri spustení aplikácie na serveri, ktor˝ je v˝konom ekvivalent˝ produk�nému
serveru.

4.3 Integra�né testy
Pred odovzdaním softwarového produktu k akceptácii zákazníkom je vykoná-
vané systémové integra�né testovanie (SIT). Tento druh patrí medzi manuálne
testy a v˝sledkom je identifikácia nezhôd so öpecifikáciou produktu vznik-
nut˝ch bu� z dôvodu chyby programátora, alebo zl˝m pochopením zadania.
Testy SIT sú vykonávané �udmi s nezaujat˝m poh�adom na problém. Pre SIT
vznikli testovacie prípady (test cases), pod�a ktor˝ch bola aplikácia testovaná.
Testovacie prípady sú zhodné s prípadmi pouûitia 1.5.1. Ak systém umoûní
vykona� dan˝ test case, povaûuje sa za splnen˝ a bude ozna�en˝ hodnotou
true.

4.3.1 V˝sledky testovania

Test case true/false
V˝ber formuláru pod�a typu true
Vyplnenie formuláru true
Uloûenie rozpracovaného formuláru true
Odoslanie formuláru na doplnenie a schválenie nadriaden˝m false
Schválenie formuláru nadriaden˝m true
Schválenie alebo zamietnutie vybran˝ch oprávnení false
Zobrazenie záznamov v administrácii aplikácie true
Pridanie záznamu v administrácii aplikácie true
Editácia záznamu v administrácii aplikácie true

Tabu�ka 4.3: V˝sledky integra�n˝ch testov

Testovanie odhalilo nasledujúce chyby systému:

• V niektor˝ch prípadoch sa do databázy neukladali dopl�ujúce údaje ûia-
dosti.
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• Schva�ovate�ia oprávnení nemali prístup ku ûiadosti, v ktorej mali schvá-
li� oprávnenie.

Vöetky chyby boli následne opravené.

4.4 Uûívate�ské akcepta�né testy
Uûívate�ské akcepta�né testy (UAT) vykonávajú pracovníci ur�ení zákazníkom.
UAT slúûi pre overenie zo strany zákazníka, �i systém sp��a ním kladené po-
ûiadavky na funkcionalitu, vzh�ad a ovládate�nos�. Pre UAT môûu by� pouûité
rovnaké testovacích prípady ako pre SIT. Testovanie UAT vykonali pracovníci
oddelenia HR, ktorí budú aplikáciu pouûíva� kaûdodenne a presne vedia, �o
od takéhoto systému potrebujú. V prípade interného v˝voja tohoto systému
zastávajú pracovníci HR úlohu pracovníkov zákazníka. Testy vykonávali 4 na
sebe nezávislí uûívatelia, ktorí boli vopred oboznámen˝ s nov˝m procesom sch-
va�ovania oprávnení. Kaûd˝ z t˝chto uûívate�ov vykonal kaûd˝ test case aspon
raz. Ak systém umoûní vykona� dan˝ test case vöetk˝m uûívate�om test case
sa povaûuje za splnen˝ a bude ozna�en˝ hodnotou true.

4.4.1 V˝sledky testovania

Test case true/false
V˝ber formuláru pod�a typu true
Vyplnenie formuláru true
Uloûenie rozpracovaného formuláru true
Odoslanie formuláru na doplnenie a schválenie nadriaden˝m true
Schválenie formuláru nadriaden˝m true
Schválenie alebo zamietnutie vybran˝ch oprávnení true
Zobrazenie záznamov v administrácii aplikácie true
Pridanie záznamu v administrácii aplikácie true
Editácia záznamu v administrácii aplikácie true

Tabu�ka 4.4: V˝sledky akcepta�n˝ch testov

Testovanie neodhalilo ûiadne chyby systému ale poukázalo na funkciona-
litu, ktorá by uûívate�om zjednoduöila prácu so systémom. Jedná sa o zmeny
vzh�adom na zadanie systému, preto sú ozna�ené ako Change Requesty:

• Vo schválenej ûiadosti zobrazi� iba oprávnenia, o ktoré bolo ûiadané.

• Emaily pre viac príjemcov sa posielali jednotlivo, t˝m pádom príjemco-
via nevideli ostatn˝ch príjemcov. Posiela� tieto maily radöej skupinovo.
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4. Testovanie

• V prípade, ûe nadriaden˝ schváli ûiados� a je zárove� schva�ovate�om
jedného alebo viac oprávnení, o ktoré je prostredníctvom formuláru ûia-
dané, tieto oprávnenia budú automaticky schválené. Táto funkcia bola
pôvodne implementovaná iba pre novú ûiados�. Po novom sa systém bude
takto správa� aj pre ûiadosti, ktoré �akajú na schválenie nadriaden˝m.

• Uûívate� v roli HR bude môc� schva�ova� aj ûiadosti, ktoré �akajú na
schválenie nadriaden˝m. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, bola
táto funkcionalita pôvodne implementované iba pre nové ûiadosti.
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Kapitola 5
Nasadenie systému a budúci

rozvoj

Kapitola obsahuje �as�, ktorá popisuje nasadenie systému, poûadovan˝ soft-
ware pre spustenie aplikácie a postup inötalácie. Diagram nasadenia 2.7 sa
nachádza uû v kapitole Návrh aplikácie, preto nie je nutné uvádza� ho znovu.
Druhá �as� popisuje poûiadavky pre budúci rozvoj aplikácie a ukáûky ich re-
alizácie.

5.1 Nasadenie systému

Systém je nasaden˝ v rámci infraötruktúry holdingovej spolo�nosti, v kto-
rej je dostupn˝ pre kaûd˝ jeden z podnikov spolo�nosti. Po�as prv˝ch troch
mesiacov fungovania systému bol systém pouûit˝ pobo�kami na Sloven-
sku, v �esku a v Rusku. Za tento �as bolo do systému vloûen˝ch 370 ûia-
dostí, z toho 316 bolo schválen˝ch. Prostredníctvom t˝chto ûiadostí bolo po-
ûiadané o 844 oprávnení, z toho bolo 730 schválen˝ch. éiadosti do systému
vloûilo 103 rôznych �udí, bolo ûiadané pre 232 rôznych �udí, na schva�ovaní
ûiadosti nadriaden˝m sa podielalo 90 rôznych �udí vrátane personalistov a na
schva�ovaní oprávnení sa zatia� podielalo 92 rôznych schva�ovatelov.

Jedná sa o enterprise aplikáciu, ktorá ku spusteniu potrebuje iba správnu
konfiguráciu a pobeûí na akomko�vek serveri, ktor˝ bude sp��a� ur�ité softwa-
rové poûiadavky.

5.1.1 Softwarové poûiadavky

• Opera�n˝ systém s podporou Javy

• Verziu Javy minimálne JavaEE 7 a Java 7
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5. Nasadenie systému a budúci rozvoj

• Aplika�n˝ server, pre v˝voj aplikácie bol pouûit˝ Tomcat 8.03

• Zdroj dát, aplikácia je nakonfigurovaná na Microsoft SQL Server, ná-
zov databázy je intranet_idm_prod, dodato�né dáta získava z databázy
intranet_service.

5.1.2 Inötalácia

Akonáhle server spl�uje softwarové poûiadavky, je inötalácia priamo�iara.

• Skompilovan˝ war súbor je treba nahra� do servlet kontajnera na apli-
ka�nom serveri.

5.2 Budúci rozvoj

Okrem hlavného ú�elu systému, ktor˝m je monitorovanie pride�ovania a odo-
berania oprávnení, systém momentálne slúûi aj na zakladanie nov˝ch uûíva-
te�ov a administráciu oprávnení. Systém pracuje nad svojou databázou, ktorá
je kaûdodenne dop��aná o dáta z intranetu. Ide iba o dáta t˝kajúce sa orga-
niza�nej ötruktúry, uûívate�ov a pracovn˝ch pozícií. �alöie rozöírenie systému
vypl˝va z poûiadavku na v˝raznú zmenu v organiza�nej ötruktúre. Vklada-
nie dát do intranetu je robené cez jednoduché rozhranie ktoré, neumoû�uje
hromadne upravova� organiza�nú ötruktúru.

�alöí rozvoj spo�íva v implementácii modulu, ktor˝ umoûní efektívnu ad-
ministráciu tak˝chto dát. T˝m pádom bude moûné vklada� vöetky dáta priamo
do tohoto systému, �o umoûní zmenu v dátovom toku. Úloha systému sa t˝mto
rozöíri o nástroj na administráciu organiza�nej ötruktúry pre intranet. T˝m
pádom sa systém stane hlavn˝m zdrojom dát.

V sú�astnosti je tento modul vo fáze implementácie. Ukáûka 5.2 znázor-
�uje uûívate�sk˝ profil. Táto stránka zobrazuje vöetky osobné údaje, ktoré
je u uûívate�a potrebné drûa�. Ke�ûe uûívate� môûe formálne pôsobi� na
viacej pozíciách, stránka umoû�uje zobrazi� viacej pozícií. Uûívate� v roli
ROLE_HR_EMPLOYEE má moûnos� uûívate�sk˝ profil editova�, to znamená
editova� osobné údaje a pridáva� alebo odobera� pozície. Stránka umoû�uje
pridávanie pozícií pod�a organiza�nej jednotky, ak ide o zavádzanie novej po-
zície, systém umoûní vytvorenie novej pozície priamo v tejto stránke. T˝m,
ûe bude systém hlavn˝m zdrojom dát, bude funkcionalita pre pridávanie resp.
odoberanie pozícií spustená aj pri schválení nástupného resp. v˝stupného for-
muláru.

Administrácia organiza�nej ötruktúry je rieöená pomocou stránky v ukáûke
5.3. Jednotky sú reprezentované pomocou adresárovej ötruktúry, rozhranie

3
https://tomcat.apache.org/
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5.2. Budúci rozvoj

stránky je inöpirované systémom TotalComander 4, ktor˝ obsahuje dva ad-
resárové okná ved�a seba. Kliknutím na jednotku v adresárovej ötruktúre ju
uûívate� vyberie, t˝m sa pod t˝mto oknom zobrazí celá cesta ku vybranej
jednotke a pod �ou sa zobrazí zoznam jednotiek, ktor˝m je táto jednotka
nadriadená. Pri vybranej jednotke sa zobrazujú tla�ítka reprezentujúce ope-
rácie:

• Vymaza�: táto operácia znamená zruöi� efektívnu platnos� záznamu. Vy-
mazaná jednotka zo zoznamu zmizne. Vybraním checkboxu „Zobrazi�
neplatné záznamy“ sa neplatné záznamy zobrazia, ale sú preökrtnuté,
tla�ítko vymaza� sa nahradí tla�ítkom obnovi�, ktoré efektívnu platnos�
obnovuje.

• Vytvori� novú jednotku: otvori popup okno pre vytvorenie novej jed-
notky, vybraná jednotka slúûi ako nadriadená jednotka novo vytváranej
jednotky.

• Editova�: otvori popup okno pre editáciu vybranej jednotky.

• Domov: tla�ítko zobrazí zoznam jednotiek, ktoré nemajú nadriadenú jed-
notku

Jednotky, ktoré sa zobrazujú v zoznamoch, obsahujú navyöe tla�ítko
„Presunú� doprava“ resp. „Presunú� do�ava“. Tieto tla�ítka umoû�ujú pre-
súva� jednotky a t˝m pádom meni� organiza�nú ötruktúru prostredníctvom
jedného kliknutia. Presunutej jednotke sa zmení nadriadená jednotka na tú,
korá bola vybraná v druhom okne.

4
https://www.ghisler.com/

77



5. Nasadenie systému a budúci rozvoj

Obr. 5.1: Detail uûívate�a
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5.2. Budúci rozvoj

Obr. 5.2: Nastup
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5. Nasadenie systému a budúci rozvoj

Obr. 5.3: Správa organiza�nej ötruktúry
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Záver

Cie�om práce bol návrh a funk�ná implementácia systému pre správu ûivotného
cyklu zamestnanca. V �asti anal˝za práce bol kladen˝ dôraz na poûiadavky,
ktoré od systému o�akáva zadávate�. Rovnako tak na poûiadavky, ktoré od
systému poûadujú potencionálni uûívatelia. Na základe vöetk˝ch poûiadavkov
boli vypracované prípady pouûitia. V �asti návrh systému boli dôkladne opí-
sané technológie, pomocou ktor˝ch bol systém implementovan .̋ V tejto �asti
vznikol dátov˝ model, ktor˝ umoûní poûadovanú funkciu na verziovanie dát.
Architektúra systému je zadefinovaná pomocou diagramu nasadenia a komuni-
kácia medzi jednotliv˝mi �as�ami systému pomocou sekven�n˝ch diagramov.
Uûívate�ské rozhranie bolo navrhnuté, aby pokr˝valo vöetky tieto poûiadavky.
Prechody jednotliv˝ch scenárov pouûitia pokr˝vajúcich poûiadavky na systém
boli detailne navrhnuté prostredníctvom drôten˝ch modelov. Pri návrhu bol
kladen˝ dôraz na jednoduchos� a preh�adnos�, cie�om bolo navrhnú� rozhranie,
ktoré budú vedie� uûívatelia ovláda� intuitívne.

Systém je implementovan˝ pomocou platformy Java EE, pre implementá-
ciu grafického uûívate�ského rozhrania bol vyuûit˝ JSF framework Richfaces.
Úloûisko dát poskytuje Microsoft SQL Server 2014.

Systém bol testovan˝ pomocou na to ur�en˝ch prostriedkov. Prebehlo au-
tomatizované a manuálne testovanie.

V˝sledn˝ software je moûné jednoducho nasadi� v rámci infraötruktúry
spolo�nosti. Návod a softwarové poûiadavky sú uvedené v kapitole Nasadenie
systému a budúci rozvoj, táto kapitola sa naviac zaoberá �alöím rozvojom
systému.

Systém je plne funk�n˝ a pouûíva sa kaûdodenne, je dostupn˝ na vöetk˝ch
pobo�kách spolo�nosti. Po�as prv˝ch troch mesiacov fungovania systému bol
systém pouûit˝ pobo�kami na Slovensku, v �esku a v Rusku. Za tento �as
bolo do systému vloûen˝ch 370 ûiadostí, z toho 316 bolo schválen˝ch. Pro-
stredníctovm t˝chto ûiadostí bolo poûiadané o 844 oprávnení, z toho bolo 730
schválen˝ch. éiadosti do systému vloûilo 103 rôznych �udí, bolo ûiadané pre
232 rôznych �udí, na schva�ovaní ûiadosti nadriaden˝m sa podielalo 90 rôznych
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�udí vrátane personalistov a na schva�ovaní oprávnení sa zatial podielala 92
rôznych schva�ovate�ov.
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Dodatok A
Zoznam pouûit˝ch skratiek

GUI Graphical user interface

XML Extensible markup language

EJB Enterprise JavaBeans

API Java Application Programming Interface

JVM Java Virtual Machine

JSF JavaServer Faces

UI User interface

MVC Model-View-Controller

JSP JavaServer Pages

POJO Plain Old Java Object

IOC Inversion of Control

ORM Object/Relational Mapping
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