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Abstrakt: V předložené práci studujeme návrh a konkrétní implementaci informačního systému
pro malé a střední firmy. Jejím cílem je správa dat o zaměstnancích, partnerských
společnostech (jak dodavatelích, tak zákaznících), jednotlivých zakázkách a samotných
výrobcích. Jedná se tedy o prakticky zaměřenou aplikaci, která se skládá ze tří částí:
databázové vrstvy, aplikačního serveru a klientského programu pro správu dat. Je navíc
specializována na správu výrobků, jejich rozklad na elementární součástky a vytváření jejich
výrobních postupů. Další významnou částí je evidence produkce zaměstnanců, díky které je
možné sledovat postup vývoje zakázky a také generovat mzdu. V práci se zaměříme zejména
na řešení jednotlivých částí aplikace a komunikace mezi nimi.
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application consists of three parts: a database layer, application server, and client program. In
addition, it focuses on the products management, division into elementary components and
production processes. Another significant part is documentation of workers' production, which
enables supervising the process evolution and also generation of salaries. In this work we focus
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Kapitola 1
Úvod
Resource management je podstatný pro fungování každé výrobní či jiné společnosti.
Schopnost udržet si přehled o vývoji výrobních procesů je stěžejní pro růst. To zahrnuje
docházku zaměstnanců, plánování úkolů a evidenci jejich plnění, zpětnou kontrolu, objednávky
surovin a služeb apod. S tím je také spojena administrativa a účetnictví – daňové doklady,
faktury, dodací listy a jiné dokumenty.
S růstem firmy je stále těžší udržet přehlednost o datech a stává se nereálným uchovávat
je jiným než elektronickým způsobem. Automatizace procesů (ať už automatický výpočet
mzdy zaměstnance nebo evidence skladu) pak velmi urychluje výrobu a umožňuje využít
lidské zdroje v místech, kde jsou skutečně potřeba. Zaměstnanci pak nejsou navíc nuceni
vykonávat zdlouhavé a stereotypní úkony, které může vykonat stroj.
Proto byla vyvinuta níže popsaná aplikace, má za úkol především udržovat veškerá data
v přehledné podobě a automatizovat maximální množství procesů.

1.1

Požadavky na aplikaci

Cílem je vytvořit komplexní systém pro editaci dat o výrobcích, zaměstnancích,
odchozích i příchozích objednávkách, partnerských společnostech (tím se rozumí dodavatelé a
zákazníci) a dalších informacích nutných pro udržení (a statistiky) běhu výroby. Jedná se o
menší společnost s cca 15 zaměstnanci a 5 – 10 stolními počítači.
Vzhledem k tomu, že systém má velmi konkrétní požadavky (například způsob editace
jednotlivých výrobků), bylo rozhodnuto o vývoji zcela nového softwaru. Existující aplikace
totiž splňovaly vždy pouze některá specifika, uměly například zpracovávat příchozí a odchozí
objednávky, ale nebyly optimální pro evidenci výrobků apod.
Zde jsou klíčové informace o chodu společnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

společnost vyrábí cca 60 druhů výrobků,
každý výrobek se skládá z 1 – 40 elementárních součástek,
každá součástka se buď vyrábí, nebo dováží,
každá součástka, která se vyrábí, má definována výrobní postup (jeho podrobná
specifikace je popsána níže),
výroba součástky se typicky skládá z několika prací na různých strojích, každý krok
může vykonávat jiný zaměstnanec, dokonce se součástka může zasílat mimo
společnost na opracování (např. pozinkování),
u výrobků bude nutné evidovat nákres (ve formě obrázku), sloužící k výrobě na
CNC strojích,
dále je třeba evidovat údaje o zaměstnancích, jejich docházku a produkci,
zaměstnanci bývají placeni buď úkolově, nebo hodinově,
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•
•
•
•

1.2

zaměstnanci budou sami v rámci aplikace evidovat svou docházku i produkci,
je potřeba generovat tyto dokumenty: objednávky materiálu, součástek, nebo
opracování, daňové doklady a dodací listy,
je potřeba evidovat zboží na skladě, a to jak hotové výrobky, tak jednotlivé
součástky a materiály,
různé počítače budou sloužit k různým účelům – například sekretářka bude moct
editovat všechny údaje o partnerských společnostech, zatímco zaměstnanci v dílně
budou pouze vyplňovat údaje o vlastní produkci a docházce (k jiným datům
nebudou mít přístup).

Hardwarové požadavky

Jak bylo řečeno, aplikace se bude používat na běžných stolních počítačích. Jejich
procesory pracují na frekvenci přibližně 1.5 - 2.5 GHz, paměťové nároky aplikace nebudou
velké, doporučuje se 256 MB RAM a více. Na všech počítačích je použita platforma Microsoft
Windows XP.
Stroj, na němž bude umístěna databáze a server (pozn.: nutně nemusí jít o tentýž stroj,
nicméně tento stav je předpokládaný), by pak měl disponovat alespoň 512 MB RAM pro
hladký běh aplikace.

1.3

Architektura aplikace

Zásadní vlastností aplikace je centralizace dat. Zcela jistě se tedy bude skládat ze
serveru a klientských programů. Server bude poskytovat data, a to jak textové (např. adresy
společností), tak datové (obrázky – nákresy výrobků). Bude také potřeba autentizace na
serveru, aby byla dodržena bezpečnost (jednak kvůli zamezení úniku osobních údajů mimo
společnost, jednak kvůli zamezení nežádoucích přístupu v rámci společnosti – není třeba, aby
zaměstnanci viděli mzdy všech spolupracovníků).
Princip síťového rozdělení může být znázorněn takto:

Obrázek 1 - základní architektura

Další částí návrhu je struktura serveru. Shrňme, jaké funkce má server plnit:
•
•

na žádost klienta zasílat textová či binární data,
autentizace uživatele.
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Server nemá žádnou další funkci, je jen prostředníkem mezi klientem a daty. Musí
pouze zachovat strukturu zasílaných dat a kontrolovat práva uživatelů.
Poslední otázkou architektury je, jak uchovávat data. Možností je několik – vlastní
formát dat (nutno zajistit bezpečnost čtení a zápisu), existující formát dat (například xml), nebo
databáze. Vzhledem k nutnosti udržet data jednak konzistentní a jednak dobře zabezpečená,
byla zvolena poslední možnost, databáze. Konkrétně pak MS-SQL 2005 Express Edition
(volně šiřitelná verze).

Schéma aplikace vypadá takto, tzv. třívrstvá architektura:

Obrázek 2 - Třívrstvá architektura

Jak bylo řečeno, bude se pracovat s daty dvojího druhu – textovými a binárními. Je
možné oboje ukládat do databáze, nicméně vzhledem k tomu, že se bude jednat o častý přenos
textových dat (která zaberou relativně málo prostoru) a velmi málo častý přenos dat binárních
(řádově 1000x větších), přistoupilo se k variantě v databázi uchovat pouze textová data a
binární uložit standardně do filesystému serveru. Při dotazu na data server pak rozliší, která
data uživatel chce.
Finální verzi schematu můžeme znázornit následujícím způsobem:

Obrázek 3 - kompletní architektura
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1.4

Alternativní architektura

Kromě tohoto postupu se nabízí ještě jiná alternativa, a to bez serveru, čili kdy se klienti
napojují přímo na databázi, tzv. dvouvrstvá architektura:

Obrázek 4 - dvouvrstvá architektrua

V tomto případě bude aplikace snazší na vývoj (je třeba pouze implementovat klienta a
databázi), nicméně bude nutné všechny funkce serveru zahrnout do databáze (což může být
oproti možnostem jazyka Delphi mnohem pracnější). Potom je nutné do databáze zahrnout i
binární data a to ji může nepříjemně zvětšit.
Hlavním argumentem pro tři vrstvy je rozdělení binárních a textových dat, server sám o
sobě nebude příliš složitý a poskytne dobré zajištění konzistence zasílaných dat i jejich
ochranu.

1.5

Schéma práce

V první kapitole jsou rozebrány konkrétní požadavky na aplikaci, možnosti realizace a návrh
celkové struktury aplikace.
Ve druhé kapitole jsou specifikovány konkrétní použité komponenty pro síťovou komunikaci.
V kapitole třetí jsou popsány úlohy aplikačního serveru a princip jeho funkčnosti.
Ve čtvrté kapitole je řešena datová vrstva formou databáze.
V páté kapitole je aplikace popsána z pohledu programátorského.
V kapitole šesté je popsána instalace všech tří částí aplikace – databáze, aplikačního serveru, a
klientské části.
V sedmé kapitole je podrobně popsána funkčnost klienta z uživatelského pohledu (uživatelská
dokumentace).
Na závěr, v osmé kapitole, jsou uvedeny další možnosti rozšíření aplikace a kritika zdařilých i
méně zdařilých řešení jednotlivých problémů.

-8-

Kapitola 2
Komunikace komponent
2.1

Specifikace komponent pro komunikaci

Nyní je známá architektura, je potřeba rozhodnout, jakým způsobem budou jednotlivé
části komunikovat. Všechny stroje ve společnosti používají platformu Windows, ve většině
případů MS Windows XP.
Jako protokol mezi klienty a serverem byl proto vybrán TCP/IP. Pro implementaci v
Delphi jsou použity komponenty ze sady Indy 10 (Internet Direct), a to IdCmdTCPServer a
IdCmdTCPClient (navržené právě pro potřeby takovýchto aplikací). Server do úložiště souborů
může zasahovat prostřednictvím API funkcí, s databází pak komunikuje pomocí komponenty
ze sady nástrojů ADO (ActiveX Data Objects), konkrétně ADOConnection a ADOQuery.

Graficky můžeme znázornit použití komponent v architektuře takto:

Obrázek 5 - použití komponent pro komunikaci

-9-

Kapitola 3
Aplikační server
3.1

Architektura serveru

Jak bylo naznačeno v architektuře aplikace, server je spojovacím bodem mezi klienty
na jedné straně a databází a úložištěm souborů na druhé straně. Jeho úkolem tedy je přijímat
příkazy od klientů, kontrolovat práva, převádět příkazy na SQL dotazy nebo nahrávat/posílat
soubory klietnům.
Pro komunikaci s klienty server používá komponenty Indy10, a to TIdCmdTCPServer.
Jedná se o model serveru, který velmi blízce splňuje požadavky pro aplikaci. Je vytvořen právě
za účelem přijímání parametrizovaných příkazů a zasílání odpovědí a funguje nad protokolem
TCP/IP.
Pro komunikaci s databází jsou pak použity komponenty ze sady ADO, a to
ADOConnection a ADOCommand (jak název napovídá, pro připojení k databázi a vykonávání
příkazů).
Důležitá je také otázka autentizace a zabezpečení. Uživatel je identifikován svou IP
adresou (diskuze na toto téma je rozebrána níže). Práva jsou řešena na úrovni serveru (nikoliv
databáze). Server při příkazu kontroluje, zdali uživatel (tj. IP adresa) má k zaslanému příkazu
právo, a podle toho se zachová (pošle data nebo chybový kód). Schema zpracování příkazu je
znázorněno na konci této kapitoly.

3.2

Princip zpracování příkazů

Nyní rozeberme princip fungování komunikace server – klient. Server naslouchá na
předem daném portu a zpracovává příkazy klienta. Příkazem se rozumí krátký text (do 200
znaků) s parametry. Za oddělovač parametrů se považuje znak ‘|’, nepředpokládá se tedy
použití tohoto znaku kdekoliv jinde v textových datech.
Můžeme rozlišit čtyři základní typy příkazů:
a) dotaz na data (např. získání seznamu výrobků)
b) úprava dat (typicky vkládání, úprava nebo mazání)
c) stažení souboru (dotaz na binární data, obvykle obrázek či pdf soubor)
d) nahrání souboru na server
Ad a) a b):
Důležitou otázkou je, jak vyřešit parametrizaci dat. Server bude generovat a vykonávat
SQL dotazy za použití parametrů od klienta. Např. klient zadá “INSPRODUCT|’Matice
0.5mm’”, načež server vygeneruje SQL příkaz „INSERT INTO Vyrobky (NAZEV) VALUES
(‘Matice 0.5mm’)”. Obecně se budou příkazy převádět následujícím způsobem:
INSPRODUCT|’Matice’
→ INSERT INTO Vyrobky (Nazev) VALUES (‘Matice’)
UPDPRODUCT|2|’Matice’ → UPDATE Vyrobky SET Nazev = ‘Matice’ WHERE ID = 2
DELPRODUCT|2
→ DELETE FROM Vyrobky WHERE ID = 2
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Téměř vždy se bude stávat, že bude potřeba generovat parametrizované řetězce. Klient
zašle příkaz s parametry a úkolem serveru je vytvořit SQL kód za použití parametrů. Z tohoto
důvodu se zavádí jakýsi předSQL kód uzpůsobený pro nahrazení příslušných částí parametry.
Jeho princip zní takto: Server pro každý příkaz má definován tento předSQL kód. V něm pak
textově nahradí všechny výskyty formátu [#n] n-tým parametrem od klienta. Klient se musí
tedy sám postarat o správné pořadí a typ parametrů, server je kvůli rychlosti nijak kontrolovat
nebude. Ve výše uvedeném příkladu by pak předSQL kód pro INSPRODUCT měl tvar
“INSERT INTO Vyrobky (NAZEV) VALUES ([#1])“.
Poté je vykonán SQL kód. Jednalo-li se o dotaz na data (případ a)), server zašle data ve
specifikovaném formátu. Jednalo-li se o dotaz na úpravu dat (případ b)), server vykoná SQL
příkaz a vrátí počet změněných (resp. smazaných, přídaných) řádků. Pokud by SQL dotaz
nebyl dobře zformulován (např. pro špatný počet nebo formát parametrů), dojde k výjimce a
její obsah je zaslán klientovi.
Vzhledem k tomu, že server bude muset umět zpracovat velké množství příkazů
(desítky až stovky) a navíc je velmi pravděpodobné, že se bude často upravovat a rozšiřovat,
nabízí se možnost neimplementovat příkazy přímo do kódu serveru jako takového, ale uložit je
do databáze. Server si z ní pak požadovaný příkaz s předSQL kódem dohledá. Navíc tento
systém umožní, že se nemusí při každé úpravě znovu kompilovat a instalovat server, pouze
stačí rozšířit databázi o nové příkazy.
Ad c) a d):
Tyto dva příkazy se od prvních dvou odlišují tím, že server nebude posílat textová data,
ale binární. Pro potřeby serveru postačí, že odliší příkazy pro nahrání a stažení souboru a
zachová se k nim individuálně, oproti standardním dotazům – nebude tedy probíhat proces
nahrazování parametrů, jediným parametrem bude ID souboru, a to jak při vkládání na server,
tak při stahování.
Všechny příkazy pro textová data jsou tím pádem mimo server, v databázi (konkrétně
tabulka Cmd). Struktura databáze je rozebrána níže, uveďme prozatím pouze údaje o zmíněné
tabulce Cmd - obsahuje čtyři sloupce, a to:
•
•
•
•

CMD – nvarchar(50)
SQL – nvarchar(255)
RES – tinyint
rID_PRAVO – nvarchar(10)

text příkazu,
předSQL kód,
0/1 hodnota, zdali se jedná o dotaz na data,
druh práva, který musí uživatel k tomuto příkazu
mít (jedná se o odkaz do tabulky Prava).
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Toto jsou exemplární data tabulky příkazů:

Obrázek 6 - ukázka tabulky CMD obsahující příkazy serveru
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3.3

Schéma zpracování příkazu serverem

Takto postupuje server při zpracování příkazu od klienta:

Start
Ano

Jedná se o příkaz
GETFILE?

Ano

Existuje soubor
se zadaným ID?

Ne

Ne

Jedná se o příkaz
SENDFILE?

Ano

Přijmi soubor.
Návratový kód 220.

Ne

Chyba, neznámý příkaz
(kód 502).

Ne

Chyba, uživatel nemá
práva (kód 503).

Ne

Vykonej SQL a zašli
počet ovlivněných řádků.
Návratový kód 201.

Ne

Je příkaz v databázi?

Ano

Má uživatel právo pro
tento příkaz?
Ano

Jedná se o dotaz, který
má vracet data?
Ano

Vykonej SQL,
linearizuj data a zašli
je. Návratový kód 202.
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Odešli soubor.
Návratový kód 210.
Chyba, soubor
neexistuje (kód 505).

Kapitola 4
Databázová vrstva
Důležitou součástí aplikace je databázová vrstva, která tvoří datový základ aplikace. Je
nutné předem vědět, jaká data má aplikace uchovávat a jak se k nim bude přistupovat. Hlavním
pravidlem je omezení redundancí dat (čili v principu aby zbytečně nebyly stejné informace
uloženy na více místech) a pružnost pro případ změn – každá společnost se v čase vyvíjí, a
změny, kterými prochází, je nutné akceptovat a na jejich základě měnit i aplikaci, tj. i
databázovou vrstvu.
Při tvorbě databáze je tedy snaha o udržení jednoduchosti systému. Připomeňme hlavní
pilíře:
• správa výrobků (rozklad na součástky),
• správa součástek (výrobní postupy, složení materiálů),
• správa zaměstnanců (osobní údaje, přidělovaní a plnění úkolů, docházka),
• správa skladu (evidence výrobků, součástek a materiálů).
Databáze obsahuje 36 tabulek a 15 pohledů na data. Vyvinuta je v prostředí Microsoft
SQL Server Management studio 2005. V příloze je také skript pro vygenerování celé databáze
a základních potřebných dat pro provoz, dále grafické schema celé databáze v souboru
Databaze\DbStruct.png1.
Pro ukázku vyjmenujme nejdůležitější tabulky:
Zamestnanci - obsahuje osobní údaje, informace o mzdě a způsobu vyplácení (hodinově nebo
úkolově),
Vyrobky
- seznam produktů společnosti se základními údaji (název, identifikační čísla),
Pozice
- seznam elementárních součástek, ze kterých se skládají výrobky,
Rozsypy
- mezitabulka, která nese informace o složení výrobků z pozic (jedna pozice
může být ve výrobku vícekrát, stejně tak může být použita ve více výrobcích),
Suroviny
- seznam surovin včetně údajů o jejich množství na skladě,
Dochazka
- tabulka příchodů a odchodů zaměstnanců,
Spolecnosti - seznam společností (dodavatelé i odběratelé),
Soubory

- seznam souborů a jejich vlastností (originální název, velikost apod.),

Prava
Auth
PravaAuth
Cmd

- seznam práv,
- seznam autorizovaných IP adres s popisem,
- mezitabulka určující uživatelům, kdo má jaká práva,
- tabulka klientských příkazů a jejich vlastnosti včetně odkazu na potřebné
právo,
- seznam překladu názvu sloupců do češtiny (JMENO na Jméno apod.),
- seznam proměnných pro interní užití (aktuální verze klienta aj.),

Czech
Variables

Ostatní tabulky jsou buď pomocné číselníky nebo mezitabulky mezi hlavními entitami.
1

Rozměry obrázku jsou pro zařazení přímo do textu příliš velké (2668x2107 pixelů)
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Kapitola 5
Klientská aplikace
Úkolem klienta je zobrazovat data a umožňovat jejich editaci. Musí přitom brát ohled
na formát dat, práva uživatelů a také musí být dobře ovladatelný. Hlavní důraz při vývoji
klienta je tedy kladen na správnou formulaci příkazů serveru a interpretaci dat.

5.1

Jedna centrální jednotka pro veškerou komunikaci se serverem

Pro komunikaci je potřeba implementovat vlastní třídu uzpůsobenou pro ukládání dat,
procedury a funkce pro komunikaci se serverem a zpracování dat. Všechny tyto metody jsou
shrnuty v centrální jednotce DBCommands.pas. Spolu s hlavním formulářem MainForm (který
obsahuje komponenty pro komunikaci, implementován v MainFormUnit.pas) pak tvoří
komunikační jádro aplikace. Klient obsahuje dalších 22 formulářů, ty pak využívají právě tyto
dvě jednotky pro zpracování různých dat – seznamy zaměstnanců, výrobků apod. Typicky má
takový formulář ještě k dispozici několik menších formulářů pro editaci dat, zadávání různých
hodnot apod. Např. formulář pro editaci zaměstnanců ZamForm využívá ještě EditForm,
obecný formulář na editaci dat. Formulář pro editaci surovin MatForm má zase své formuláře
pro správu dat. Každá takováto sekce (zaměstnanci, suroviny, výrobky) je tedy tvořena
několika (1 – 5) formuláři. Ty pak komunikují se serverem za pomocí komunikačního jádra
(hlavní formulář + DBCommands.pas).
Na propojení zdrojových souborů se můžeme proto dívat tímto způsobem:

Obrázek 7 - propojení použitých jednotek
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5.2

Reprezentace dat

Pro ukládání tabulkových dat (tím je myšleno textových dat, nikoliv binárních) byla
implementována vlastní třída, DataSet (jednotka DBCommands.pas). Obsahuje údaje o
velikosti tabulky, názvy sloupců a data samotná. Pro jednoduchost zpracování jsou veškerá
data uchovávána ve formě textových řetězců. Využívá se přitom dynamických polí, které jazyk
Delphi podporuje.

Třída DataSet implementuje následující metody pro zpracování dat:
procedure DataSet.SetSize(ARows, ACols : Integer);

nastaví velikost tabulky (v pořadí řádky, sloupce)
procedure DataSet.SetData(ARow, ACol : Integer; Text : String); overload;
procedure DataSet.SetData(ARow : Integer; AColName, Text : String); overload;

nastaví data v příslušném řádku a sloupci (sloupec je definován indexem
nebo názvem)
function DataSet.GetData(ARow, ACol : Integer) : String; overload;
function DataSet.GetData(ARow : Integer; ColName : string) : String; overload;

vrací data z tabulky, sloupec je opět definován indexem nebo názvem
function DataSet.GetColumnName(ACol : Integer) : String;

vrací název sloupce s příslušným indexem
function DataSet.ColumnIndex(ColName : String) : Integer;

vrací index sloupce s daným názvem, -1 v případě nenalezení
function DataSet.GetCols : Integer;
function DataSet.GetRows : Integer;

vrací rozměry tabulky
function DataSet.ToString( ARow : Integer ) : string;

vrací data ve formátu pro odchozí příkazy na server

Binární data jsou zpracovávána metodami popsanými v následující kapitole.

5.3

Nakládání s daty

Jak bylo řečeno, veškeré komunikační prostředky obsahuje jednotka DBCommands.
Implementuje tyto příkazy pro práci s daty:
Získávání dat:
procedure Command(s : string; D : DataSet)

zavolá příkaz s a výsledek dotazu (buď data nebo počet ovlivněných řádků) vrátí
v instanci DataSetu D,
procedure Command(s : string)

je implementována pro volání příkazů, jejichž výsledek není potřeba znát.
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Zobrazení dat:
procedure FillCB(L : TComboBox; D : DataSet; DT : DescType; ID_ColumnName : String)
procedure FillLB(L : TListBox; D : DataSet; DT : DescType; ID_ColumnName : String)
procedure FillLV(L : TListView; D : DataSet; DT : DescType)

vyplní dané komponenty (ComboBox - výběrové pole, ListBox – seznam, ListView tabulka) daty z DataSetu.

Práce se soubory – binární data:
procedure DownloadFile(ID : String)

stáhne soubor se zadaným ID do adresáře pro soubory
procedure InsertFile(Path : String; var ID_FILE : string);

vloží do databáze soubor zadaný cestou Path a vrátí jeho ID
procedure LoadPNG(ID_SOUBOR : string; Pic : TPicture; Transp : boolean);

načte obrázek PNG ze souboru zadaného ID (soubor se stáhne z databáze)
Pomocné funkce:
function Question(s : string) : boolean;

zobrazí dialog se zadaným textem a dá uživateli volbu ano nebo ne
procedure RunFile(Path : String);

spustí soubor
function GetVariable(VarName : string) : string;

zjišťuje hodnotu proměnné definované v tabulce Variables (např. verze klienta)
function GetLast(TableName : string) : string;

vrací poslední ID vložené v zadané tabulce (zaměstnanci, výrobky, apod.)
function DbStr(S : String) : String;

přidá apostrofy k textu
function DbDate(D : TDateTime) : string;

naformátuje datum podle zadaného formátu
function MyFloat(s : string) : string;

převádí text obsahující desetinné číslo na formát vhodný pro server
function MD5(s : string) : string;

vrací MD5 (Message Digest 5) zadaného textu
function MyStrToInt(S : String) : Integer;

převede string na číslo, přitom hlídá výjimky a kontroluje validitu textu
function MyStrToFloat(S : String) : Real;

převádí string na desetinné číslo
function MyFloatToStrDot(r : real) : String;

převádí desetinné číslo na string, používá desetinnou tečku, ne čárku.
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5.4

Celkový pohled na komunikaci
Zde je demonstrováno rozložení jednotlivých částí aplikace na hlavní komunikační
části:

Obrázek 8 - schéma celé aplikace

- 18 -

Kapitola 6
Uživatelská dokumentace
V této kapitole je rozebrán postup jednak instalace a správy serveru a databáze, jednak
používání klientské aplikace samotné.

6.1

Instalace databáze

Nejprve je nutné nainstalovat SQL server, pokud žádný není možné využít (doporučuje
se použít Microsoft SQL server 2005 express edition, volně ke stažení), a vytvořit databázi.
Možnosti pro vytvoření databáze jsou dvě, první, a nejrychlejší, je přiložit (attach) databázi ze
souboru (v příloze, Databaze\EurozetDB.mdf). Druhá je spustit na SQL serveru skript (také
v příloze, Databaze\Create all.sql). Implicitní jméno databáze je EurozetDB, je možné použít
jiné a aplikační server pak konfigurovat.

6.2

Instalace a správa serveru

Server se spouští program Server\EurozetServer.exe, vlastní instalace se tedy neprovádí.
Je potřeba nastavit údaje o databázi, komunikaci s klienty a úložišti souborů. Konfigurace
serveru je uložena v souboru Server\settings.ini. Obsahuje následující nastavení:
•
•
•
•

DBServer
DBName
Port
Uloziste

název SQL serveru (obvykle typ název počítače/SQLEXPRESS)
název databáze (pro současnou implementaci EurozetDB)
port, po kterém komunikuje server s klienty
cesta k úložišti souboru, typicky Server\Uloziste\

Tyto údaje je možné změnit i za běhu serveru, před prvním spuštěním je však vhodnější
je nastavit poprvé přímo v souboru. Po spuštění se objeví ikona v system-tray oblasti. Po
kliknutí na ni se zobrazí hlavní okno serveru. Zde je možné editovat tyto údaje:
• Nastavení připojení k databázi (název SQL serveru a databáze),
• nastavení aplikačního serveru (port a cestu k úložišti, ze jsou také zobrazeny možné
IP adresy serveru, které je nutné nastavit pak v klientské aplikaci),
• práva klientů (zde je tabulka, která zobrazuje seznam uživatelů a jejich práv),
uživatelé jsou identifikováni IP adresou,
• verzi klienta – při vydání novější verze klienta se tato verze nahraje na server,
klientské aplikace pak mají možnost se samy aktualizovat – odpadá tak často pracná
reinstalace na každém stroji.

Obrázek 9 - ikona v tray oblasti

V adresáři serveru se také vytvoří soubor log.txt, ve kterém jsou uchovány všechny aktivity
serveru, tedy každý příkaz, který je přijat od klientských aplikací. Logový soubor obsahuje
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čitelná data ve formátu čas, IP adresa klienta, popis akce. V případě potřeby je možné z
logového souboru klienta rekonstruovat veškeré aktivity všech klientských aplikací.

6.3

Instalace a konfigurace klientské aplikace

V této části je popsána instalace aplikace a její nastavení, samotné používání a funkce
jsou rozebrány v kapitole 7.
Klientská aplikace je spouštěna souborem Klient\EurozetDB.exe. Nastavení je pak
uloženo v souboru settings.ini. Obsahuje následující údaje:
• IP
• Port
• Dateformat
• Tempfolder

IP adresa serveru
Port serveru
Formát použití data (je totiž závislý na nastavení serveru, a proto
je vhodné mít možnost jej volit)
Adresář pro dočasné soubory, zejména pro zobrazování výkresů
ve formátu PNG, objednávek v PDF či ukládání jiných souborů,
typicky Klient\Temp\

Podobně jako při nastavení serveru, všechny tyto údaje je možné nastavit přímo
v klientské aplikaci, nicméně doporučuje se před prvním spuštěním nastavit je manuálně
v souboru. Při spuštění se klient automaticky snaží připojit na zadanou IP adresu.
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Kapitola 7
Uživatelské rozhraní klientské aplikace
Úkolem klientské aplikace je přehledně zobrazit a editovat jednotlivé sekce aplikace.
Práva uživatelů řeší sice server, ale aplikace by je měla také zohlednit (tzn. explicitně si zjistit,
k jakým úkonům má uživatel právo, a pouze tyto úkony uživateli povolit, skrýt tlačítka nebo
celé formuláře – nemělo by se v praxi stát, že uživatel dostane návratový kód 503 – uživatel
nemá práva). Dále se klient musí postarat o správnou sémantiku příkazů (tj. jejich pořadí a typ).
Aplikace obsahuje základní sekce: Výrobky, Pozice, Společnosti, Materiály, Sklad a
Zaměstnanci. Po připojení klient zjišťuje následující údaje:
Práva uživatele – podle nich pak skryje nedostupné sekce (i kdyby sekce neskryl,
otevřít by se je nepodařilo – ochrana je zajištěna na serveru; skrytí sekcí je však
podstatné kvůli uživateli – aby neměl možnost otevírat ty, které by mu server beztak
nepovolil)
verzi klienta – pokud je na serveru dostupná novější verze, stáhne ji, automaticky sám
sebe přepíše a spustí se znovu
české názvy sloupců – sloupce v databázi jsou pojmenovány bez diakritiky a velkými
písmeny, databáze obsahuje tabulku s jejich překlady do české
verze (Např. JMENO na Jméno).

7.1

Výrobky

V sekci výrobky je zobrazen adresář všech výrobků, které společnost vyrábí. Pokud má
uživatel příslušná práva, má možnost výrobky editovat (přidávat, upravovat či mazat). Dále
může otevřít kartu vybraného výrobku. Zde jsou zobrazeny detailní informace o něm a o jeho
složení z jednotlivých součástek, včetně grafického znázornění rozsypu.

7.2

Pozice

Pozice je pracovní název pro součástku výrobku. V této sekci je seznam naprosto všech
pozic, bez ohledu na jejich užití ve výrobcích. Podobně jako v sekci předchozí, dle práv má
uživatel možnost seznam pozic editovat a také zobrazit kartu pozice. Na kartě pozice jsou čtyři
záložky:
• Obrázky a výkresy – zde uživatel nastavuje jednak výkres ve formátu png,
jednak výkres ve formátu dwf (vektorový formát pro detailní zobrazení) a
jednak 3D model pro zobrazení v rozsypu u výrobku (jakýsi 3D náhled na
součástku),
• výrobní postup – slouží k evidenci jednotlivých kroků postupu výroby
součástky, každý krok obsahuje pracoviště, popis postupu, předpokládaný čas
trvání a použité nářadí,
• dodavatelské společnosti – zde je seznam společností, které danou součástku
dodávají; ne všechny součástky se vyrábí, některé se dováží,
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•

7.3

použité materiály – při výrobě součástek jsou potřeba různé materiály, zde se
eviduje, které materiály a v jakém množství jsou na výrobu součástky potřeba.

Společnosti

Tato sekce slouží ke zpracování informací o všech společnostech – dodavatelích,
odběratelích i o firmě samotné. Jedná se zejména o fakturační údaje pro snadné generování
objednávek, daňových dokladů a jiných dokumentů.

7.4

Materiály

Sekce materiály obsahuje údaje o všech používaných materiálech. Ty se měří v různých
jednotkách (metry, kg, aj.) a jsou dodávány některými společnostmi (viz 7.3).

7.5

Sklad

Na skladě se uchovávají výrobky, součástky a materiály. Právě tyto tři položky
reprezentují tři záložky sekce Sklad. U každé položky je určeno tzv. minimální množství, pod
které by skutečná hodnota neměla nikdy klesnout, a to aby se předešlo zbytečnému čekání na
dodávky, které mohou trvat řádově i měsíce.

7.6

Zaměstnanci

Tato sekce je určena k evidenci osobních údajů zaměstnanců a zobrazením jejich
osobních karet. Na těchto kartách jsou k dispozici údaje o docházce a produkci.

7.7

Nastavení

V poslední sekci Nastavení je možné nastavit IP adresu serveru a port, dále pak formát
data a adresář pro stahované soubory. Všechny tyto údaje by měly být nastaveny při instalaci a
za běžného provozu by neměla vzniknout potřeba tyto hodnoty měnit.
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Kapitola 8
Závěr
Za hlavní splněné pilíře se považuje bezproblémová komunikace se serverem (při
komunikaci nedochází ke kolizím, pokud na serveru dojde k výjimce, spojení se neruší a strany
mohou dále pokračovat v běhu), podpora většího množství uživatelů (testováno na 5 strojích
současně) a hladký průběh při posílání souborů mezi oběma stranami (upload i download).
Server umí jednoduše a efektivně zpracovávat příkazy klientů. Technicky je možné provozovat
aplikaci i na jiném druhu databázového serveru (experimentálně testováno na Oracle serveru).
Jsou relativně snadné úpravy při přidávání nových vlastností systému (bez obtíží je možné do
systému zahrnout zcela nové funkce včetně omezení právy). Ochrana dat je dostatečná
(uživatelé bez autorizované IP adresy se na server nepřipojí, každý uživatel má svá práva, která
hlídá server, takže při zaslání příkazu, ke kterému uživatel nemá práva, nedojde k jeho
vykonání), omezení dle IP zabrání jakémukoliv útočníkovi zvenčí získat data. Při tvorbě
uživatelského rozhraní se dbalo na jednoduchost, což je pro použitelnost aplikace v praxi velmi
významná vlastnost. Aplikace byla vyvíjena dle potřeb a přání zákazníka, čili se jedná o
individuální projekt.
Naopak za negativní můžeme označit tyto vlastnosti: identifikace dle IP adresy je
nedostatečná v případě, že jednotlivé stroje mají IP adresu přidělovanou např. DHCP serverem,
tudíž proměnlivou. Problém lze vyřešit např. zavedením virtuální privátní sítě (VPN). Další
nevýhodou je fakt, že stroj se chová jako jeden uživatel, není tedy možné změnit „uživatele“ a
chovat se jako administrátor (práva pro IP jsou předem dána a uživatel je ze svého stroje nemá
možnost ovlivnit). Není dostatečně dobře řešeno omezení práv v souvislosti se soubory, ve fázi
vývoje se hledělo především na funkčnost a bezpečnost byla odsunuta do pozadí, soubory
nejsou ochráněny právy, klienti si pouze říkají o soubory s daným ID a server jim je zasílá;
pokud by případný útočník byl schopný komunikovat se serverem a věděl by, jaké příkazy
použít, může donutit server, aby mu poslal libovolný soubor (toto se považuje za kritický
nedostatek, který musí být do budoucna odstraněn). Faktem je, že při použití standardních
klientů k tomutu problému nedojde. Aplikace byla vyrobena „na klíč“, což pro zákazníka
znamená ve výsledku vyšší cenu a delší dobu do plnohodnotného využití než zakoupení již
hotové aplikace.

Aplikace je stále ve vývoji, jelikož dochází ke změnám ve struktuře firmy a jejího
interního systému. Díky tomu, že umožňuje snadné rozšiřování o další vlastnosti a funkce však
nebude těžké na stávající architektuře tyto změny implementovat. V dalších krocích bude
aplikace umět evidovat zakázky, plánovat jednotlivé úkony výroby zaměstnancům a ti budou
jejich plnění zpětně hlásit. Tím dojde k zprůhlednění vývoje a odhalení nedostatků, nehledě na
časovou úsporu při přechodu na elektronický systém.
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Stuktura cd v příloze
Databaze
EurozetDB.mdf
EurozedDB_log.ldf
CreateAll.sql
DBStruct.png
MSSQLServ2005XE.exe
SMSEE.msi
Doc
BC Prace Čech Martin.pdf
ProgDoc.pdf
UserDoc.pdf
Klient
Temp
EurozetDB.exe
Settings.ini
Server
Uloziste
EurozetServer.exe
Settings.ini

adresář se soubory k databázi
soubor s databází
logový soubor pro databázi
skript pro vytvoření databáze
obrázek se strukturou databáze
instalace MS-SQL serveru 2005
MS SQL Management studio – aplikace pro správu databáze
adresář s dokumenty
tato práce
programátorská dokumentace
uživatelská dokumentace
adresář s klientskou aplikací
adresář pro soubory
aplikace - klient
konfigurační soubor pro nastavení klienta
adresář s aplikačním serverem
adresář pro soubory
aplikace – server
konfigurační soubor pro nastavení serveru
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