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Abstrakt: 
Tato diplomová práce se zabývá informa�ním systémem pro multikina. 

Hlavn� jde o návrh a realizaci softwaru, který bude schopný zacházet s relevantními 

daty multikina jako organizace. První �ást práce je o studiu programovacích 

platforem pro konstrukci informa�ních systém�. Nejhlavn�jšími jsou PHP, DOT 

NET a J2EE. Tato �ást také obsahuje popis souvisejících technologií pro vzdáleného 

desktopového a webového klienta. Druhá �ást je o analýze systému, jeho 

požadavcích a schématu databáze. T�etí �ást práce je o návrhu a popisu vlastní 

realizace systému prost�ednictvím J2EE technologií EJB, JSP. Nedílnou sou�ástí 

práce je proto i CD, které obsahuje dokumentaci a vytvo�ené zdrojové kódy. 

Abstract: 
The thesis deals with information system for multicinema. In general, it is 

about project and largely realization software which can manage relevant 

information in multicinema organization.  The first part is introduction and study of 

programming platform for construct information systems. In general they are PHP, 

DOT NET and J2EE. There is also description of related technologies for remote 

desktop and web clients too. The second part is about analysis. The most important 

chapters contain determination requirements and database schema for persistent 

storage data. At the end of this part analysis class diagram is mentioned too. The 

third part is about projection and about software realization using J2EE technologies 

EJB, JSP and so on. Selected segments of the system are described using UML 

diagrams. The appendix contains index to abbreviations. Main addition is compact 

disk containing complete documentation and created software (source codes, 

binaries). 

Klí�ová slova: 
Java, J2EE, EJB, informa�ní systém, databáze, multikino 

Keywords: 
Java, J2EE, EJB, information system, database, multicinema 
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Na tomto míst� bych rád pod�koval vedoucímu práce za výbornou spolupráci. 

Dále bych cht�l pod�kovat celé mé rodin� za dlouhodobou komplexní podporu p�i 

studiu. 

Cíle, kterých má být dosaženo 
1. Seznamte se s problematikou technologií JSP, J2EE, Dotnet. PHP a jejich 

využitím v informa�ních systémech. 

2. Prove�te analýzu informa�ního systému multikina a popište ji pomocí UML. 

3. Pro informa�ní systém multikina navrhn�te konceptuální model databáze. 

4. Implementujte a odla�te vzorovou aplikaci informa�ního systému multikina s 

využitím technologie J2EE. 

Charakteristika problematiky úkolu 
Informa�ní systém má umožnit ve�ejnosti získávat p�es WWW stránky 

informace o programu, filmech a obsazenosti jednotlivých promítání. Dále má 

prodava��m vstupenek umožnit prodej a rezervaci vstupenek a administrátorovi 

kompletní správu filmové agendy. 
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1. ÚVOD 

V roce 1992 organizace National Science Foundation, která v té dob� 

spravovala páte�ní sí� Internetu, umožnila p�ipojení komer�ních subjekt�. Díky 

tomu, a sou�asnému rozši�ování osobních po�íta��, se Internet za�al rozvíjet až do 

podoby, jaké je znám dnes. Tato globální sí� umož�uje sdílení informací libovolného 

typu celému civilizovanému sv�tu. Krom� p�ímých komunika�ních prost�edk�, jako 

nap�íklad emaily �i hlasové služby, je její hlavní výhodu možnost prezentovat 

prakticky cokoliv od fyzických objekt� p�es soukromé osoby až po gigantické 

nadnárodní firmy. Pod pojmem prezentovat v tomto kontextu je možné si p�edstavit 

poskytnutí základních statických informací jako nap�íklad název a sídlo firmy, ale 

také nap�íklad poskytnutí dynamicky aktualizovaných informací o nabídce produkt� 

a cenách. Tyto rozsáhlejší a složit�jší zp�soby dynamického poskytování informací 

bývají realizovány takzvanými informa�ními systémy. Pod tímto pojmem si lze 

p�edstavit systém, který na základ� vstupních informací uživatele poskytuje 

zpracovaná výstupní data. Jeho bližší vysv�tlení a definice jsou uvedeny v rozboru 

této práce. 

Ú�elem této práce je prostudovat a porovnat možnosti p�i návrhu a realizaci 

informa�ních systém� na platform� Java od spole�nosti SUN. Alternativou 

vysp�lých Java technologií p�i realizaci informa�ních systém� jsou p�edevším jazyky 

PHP, Perl nebo Dot NET, které budou z r�zných hledisek vzájemn� porovnávány. 

Aby bylo možné teoretické poznatky uplatnit a demonstrativn� použít, je téma blíže 

zam��eno na informa�ní systém multikina.  

Pomocí jazyka UML je popsán návrh i vlastní realizace zadaného 

informa�ního systému na Java platform�. 
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2. ROZBOR 

2.1 POJEM INFORMA�NÍ SYSTÉM [1] 

Pojem „informa�ní systém“ je pro tuto práci klí�ový. Jak jeho název 

napovídá, jde o blíže specifikovaný druh systému, který se zna�n� liší od chápání 

(dynamických) systém� v oboru automatizace. 

Definovat obecn� pojem systém je velmi složité p�edevším proto, že si každý 

v daném kontextu p�edstaví pod tímto pojmem n�co jiného. Nesubjektivní popis 

zmi�ovaného pojmu m�že definovat systém jako množinu elementárních prvk�, 

které svým uspo�ádáním a vazbami zp�sobují transformaci obecných vstupních 

signál� na signály výstupní. Pojem signál m�že reprezentovat elektrické nap�tí, tlak 

nebo nap�íklad informace. Transformace signál� m�že být závislá na aktuálním stavu 

systému, který se také zp�tn� m�že m�nit v závislosti na vstupním signálu.  

P�ízvisko „informa�ní“ udává, že systém bude pracovat s informacemi. Pojem 

informace bývá chápán jako synonymum pro data. P�i hlubším rozboru problému lze 

vysv�tlit, jak se liší data od informací. Data jsou schopná uchovávání, p�enosu a 

p�edevším zpracování, ovšem na rozdíl od informací nemusí mít význam. Informace 

lze chápat jako data s jejich sémantikou, neboli významem. Informace tedy jsou 

údaje �i sd�lení, které popisují stavy nebo procesy v daném prost�edí. Jinými slovy 

poznání �i vlastnosti fyzických nebo abstraktních objekt�. 

Informa�ní systém je tedy systém, který pracuje s informacemi. Obsahuje 

vstupní a výstupní bloky, kterými se vstupní informace zadávají, a po provedení 

daných algoritm� (transformací) poskytují informace výstupní. 

Takto intuitivn� definovaný informa�ní systém by mohl být libovolný 

po�íta�ový program, protože spl�uje všechny pot�ebné podmínky. Má své vstupy, 

stav a algoritmicky vypo�tené výsledky. Odlišnost informa�ní systém od b�žného 

programu spo�ívá v tom, že informa�ní systém modeluje n�jaký fyzický systém, 

jehož chod je následn� simulován. Model nem�že být nikdy p�esnou kopií reálné 

p�edlohy, vždy je do ur�ité míry jeho abstrakcí. 
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2.2 HISTORIE A SOU�ASNOST INFORMA�NÍCH SYSTÉM� 

Vývoj informa�ních systém� postupoval p�im��eným tempem k vývoji 

po�íta��, opera�ních systém� a sítí. P�edstava zpracovávat velké množství informací 

bez možnosti použití dnešních samoz�ejmostí, jako nap�íklad souborový systém, se 

zdá být nemožná. P�esto do po�átku šedesátých let dvacátého století nebyl pojem 

soubor �i dokonce databáze ani definován. Data samotná i jejich definice byly 

sou�ástí definice proces�. (Každý proces definoval kde a jak bude uložen daný bit a 

jaký bude jeho význam). 

Velký pr�lom p�inesly v sedmdesátých letech databáze, ve kterých se ukládají 

samotná data. Definice dat se p�esunula z definic proces�, které se tak staly zcela 

nezávislé. P�ístup proces� k dat�m je ovládán p�es „systém �ízení báze dat“ (S	BD). 

D�kazem toho, že tento krok vývoje byl klí�ový, je tém�� výhradní používání 

databázových technologií doposud. Nejpoužívan�jším databázovým modelem je 

rela�ní model dat, protože nový objektov� orientovaný model zatím nebyl pln� 

realizován (realizovány jsou zatím pouze objektov�-rela�ní databázové modely). 

Databáze jsou schopny kompletn� uchovávat a zpracovávat stav celého modelu. 

Krom� postupného odd�lení uživatelského rozhraní od samotných proces� již  

nedošlo k dalšímu relativn� p�evratnému vývoji. Ovšem práv� poslední zmi�ovaná 

etapa vývoje ustanovila informa�ní systémy do podoby, v jaké jsou známy dnes. 

Uživatelské rozhraní bývá realizováno dv�ma základními zp�soby; webový klient �i 

webová aplikace a klient v podob� b�žné aplikace nazývaný též desktopový klient. 

Oba typy klient� však vycházejí z architektury klient-server (viz 2.3.1). Odd�lení 

uživatelského rozhraní od proces� p�ineslo možnost odd�lit programování logiky 

systému od programování prezentace výsled�. Tohoto odd�lení však nebývá vždy 

pln� využito, protože to nemusí umož�ovat použitý programovací jazyk a platforma. 

Problematikou volby programovacích jazyk� a platforem se detailn� zabývá 

kapitola 2.5. 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M��ICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunika�ních technologií 

Vysoké u�ení technické v Brn� 

 
 

 

9 

2.3 WEBOVÝ KLIENT 

P�edm�tem této práce je informa�ní systém, který má poskytovat informace 

mimo jiné i široké ve�ejnosti. Nejjednodušším zp�sobem jak tuto podmínku 

realizovat, je naprogramovat webového klienta jako �ást celé aplikace. 

U webových aplikací, používajících rozhraní World Wide Web (WWW), 

spo�ívá hlavní výhoda v tom, že dnes již prakticky každý uživatel má ve svém 

opera�ním systému webový prohlíže�. Webové aplikace jsou založeny na 

architektu�e „klient-server“, která p�enáší mezi klientem a serverem pomocí 

protokolu HTTP p�edevším textové dokumenty (www stránky) definované jazykem 

HTML a dopl�ující data jako nap�íklad obrázky. Zmín�né pojmy budou blíže 

objasn�ny v následujících podkapitolách. 

2.3.1 Architektura klient - server, t�ívrstvá architektura [2] 

Internetové aplikace se vyvíjely spole�n� s Internetem za ú�elem komunikace 

a sdílení informací. Zvolený vzorový informa�ní systém pro multikina je klasickým 

p�íkladem takové aplikace. 

V historickém vývoji sí�ových výpo�etních model� se objevil nejprve model 

„file server - pracovní stanice“. Tento model umož�oval sdílení program� nebo dat, 

centrální správu a iluzi transparentního sdílení. Aplikace, neuv�domující si 

p�ítomnost sít�, byly p�íliš pomalé a zahlcovaly sí� z d�vod� zbyte�ného p�enosu dat. 

Server je využíván jen jako uložišt� dat. Nap�íklad pro nalezení požadovaných 

informací v n�kolika megabajtovém souboru se musel p�es sí� p�enést celý 

požadovaný soubor. Obdobn� probíhala komunikace i p�i nepatrné modifikaci dat, 

kdy se musel p�enášet celý modifikovaný soubor i zp�t. 

I p�esto, že p�enosové rychlosti p�ipojení k Internetu rostou, nelze pln� 

dosáhnout transparentního sdílení dat. Uživatel si tak uv�domuje sí�ovou komunikaci 

a rozdíl mezi lokálními a distribuovanými daty. Z t�chto d�vod� postupn� vznikla 

architektura „klient - server“, jejíž hlavní myšlenkou je zpracovávat data tam, kde se 

nachází, tedy na serveru, a na klientovi pouze zobrazovat požadované výstup. Tento 

model vznikl z platného p�edpokladu, že obvykle je možné úzce specifikovat s jakou 

množinou dat se má pracovat. Aplikace se tak musely rozd�lit na dv� �ásti. 
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Serverová �ást zajiš�uje uchovávání a zpracovávání dat. Server je relativn� pasivní 

z pohledu životního cyklu, protože vy�kává na požadavky klienta. P�i jejich 

zpracovávání však bývá výpo�etn� mnohem více vytížen než klient. Klient je naopak 

relativn� aktivn�jší, protože jeho prost�ednictvím se iniciuje uživatel požadované 

akce. Jednou z hlavních výhod tohoto modelu je �ešení konkuren�ního p�ístupu 

k dat�m od více uživatel�, p�edevším pak p�i jejich modifikaci. 

„T�ívrstvá (vícevrstvá) architektura“ je specifickým p�íkladem architektury 

„klient - server“. Rozd�luje aplikaci z jiného úhlu pohledu na následující t�i �ásti: 

• prezenta�ní logika – sb�r dotaz� p�es uživatelské rozhraní a prezentace výsledk� 

• aplika�ní logika – transformace uložených dat, vlastní logika aplikace 

• správu dat - databáze 

Zmín�né rozd�lení umož�uje definovat p�t druh� architektury 

„klient - server“: 

o systém s distribuovaným zpracováním – systém má pln� na starosti aplika�ní 

logiku i databázi 

o úplný klient/server systém 

o systém klient/server s mosty 

o omezený klient/server systém 

o minimální klient/server systém – na klientovi je také �ást databáze 

V p�ípad� webových aplikací se jedná o klient - server systém 

s distribuovaným zpracováním, protože aplika�ní logika a pochopiteln� i databáze 

budou pln�  na stran� serveru. Server se vytvá�ením HTML výstupu podílí i na 

prezentaci výsledk�. Obrázek 1 blíže znázor�uje popsanou klient - server 

architekturu webové aplikace. 
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Obrázek 1: Architektura klient - server 

Webový prohlíže�, dostupný všem b�žným uživatel�m, je takzvaný „tenký 

klient“. Vlastnosti tenkého klienta na rozdíl od „klienta tlustého“ uvádí, že tenký 

klient sám neobsahuje aplika�ní logiku, ale obsahuje p�edevším logiku prezenta�ní a 

ke své �innosti pak samoz�ejm� pot�ebuje sí�. Jiný úhel pohledu na tenkého klienta 

uvádí, že se jedná o aplikaci s minimálním vybavením. V p�ípad� pot�eby si stáhne 

pot�ebný program nebo jeho �ást za sít� (nap�íklad Java Applet). 

Obdobným zp�sobem, jako je prezenta�ní vrstva standardizována webovým 

prohlíže�em, je standardizována i správa dat obvykle rela�ní databází. Ta má p�esn� 

popsány zp�soby komunikace, ukládání i transformaci dat, více viz návrh struktury 

databáze. Zbývající aplika�ní logika je v podstat� samotná aplikace, umož�ující 

zpracovávání dat na stran� serveru na základ� uživatelských požadavk�. Rozborem 

programovacích jazyk� pro její realizaci se blíže zabývají kapitoly 2.5 a 2.6 této 

práce.  

2.3.2 Protokol HTTP 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) je bezestavový protokol definující 

komunikaci mezi serverem a klientem. Klientem v tomto kontextu je op�t nej�ast�ji 

webový prohlíže�, pomocí kterého zadává uživatel požadavek na zobrazení www 

stránky. Prohlíže� sestaví podle protokolu „HTTP dotaz“ obsahující mimo 

požadované stránky a zp�tné adresy p�íjemce i další informace, jako p�edané 

parametry (prom�nné), hodnoty uložených cookies a podobn�. Server po p�ijetí 
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tohoto požadavku vypracuje op�t podle protokolu „HTTP odpov��“. Tu posílá zp�t 

prohlíže�i, který jí interpretuje. Tato odpov�� obsahuje záhlaví a t�lo dokumentu. 

Záhlaví uvádí dopl�ující informace, nap�íklad požadavky na nastavení cookies, typ 

dokumentu apod. Pokud server nevrací obrázek nebo jiný multimediální soubor, je 

v t�le dokumentu text formátovaný podle HTML standard�. 

Popsaná komunikace nedává sama do souvislosti p�ípadnou p�edchozí 

komunikaci. To usnad�uje implementaci a zvyšuje robustnost, ale v p�ípad� nutnosti 

udržování informace o stavu aplikace, nap�íklad p�i p�ihlašování uživatele, p�id�lává 

práci programátor�m na vyšší vrstv�. 

Verze HTTP jsou pouze dv� 1.0 a aktuální 1.1. 

2.4 DESKTOPOVÝ KLIENT 

Druhým zp�sobem, jak realizovat uživatelské rozhraní, je desktopový klient, 

neboli b�žná, samostatn� spustitelná aplikace. 

I tento druh klienta vychází z architektury klient-server a tím spíše z jejího 

specifického p�íkladu výše popsané t�ívrstvé architektury. Tento p�ístup dokáže 

mnohem transparentn�ji odd�lit aplika�ní logiku, prezenta�ní logiku a správu dat. 

Teoreticky ovšem nebrání nic tomu, p�esunout veškerou aplika�ní a prezenta�ní 

logiku pln� na klientskou �ást a na serveru ponechat pouze databázi. Z toho 

jednozna�n� vyplývá, že samotné naprogramování desktopového klienta op�t 

nezaru�uje odd�lení uživatelského rozhraní od logiky aplikace, jak udává zmi�ovaný 

poslední krok vývoje informa�ních systém�. 

Tento typ klienta p�ináší �adu výhod p�i samotné tvorb� rozhraní, jako 

nap�íklad elegantn�jší ošet�ení chybových stav�, vyšší zabezpe�ení apod., ale p�ináší 

i �adu relativných nevýhod. První z nich je otázka schopnosti spustit klienta na 

r�zných opera�ních systémech. Další problémy vyvstávají s problémem distribuce 

klienta ke koncovému uživateli �i neochota uživatele instalovat cizí software do 

vlastního po�íta�e. I když žádná z uvedených nevýhod není ne�ešitelná, z uvedeného 

vyplývá, že tento typ klient� je více vhodný pro vnitropodnikovou �ást aplikace, 

kdežto klient webový je mnohem vhodn�jší pro presentování informací široké 

ve�ejnosti.  
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2.5 POPIS PROGRAMOVACÍCH JAZYK� 

Po vývoj informa�ního systému, jako webové aplikace, je v dnešní dob� 

k dispozici velké množství platforem, framework� a programovacích jazyk�. Ú�elem 

této �ásti práce je popsat nejvysp�lejší a nejrozší�en�jší z nich a pokusit se je 

navzájem porovnat. Tento úkol není p�íliš jednoduchý vzhledem k tomu, že každý 

autor knihy �i odborného �lánku již od úvodu �i motiva�ní kapitoly razí myšlenku, 

že práv� jeho �ešení je bezkonkuren�n� nejlepší. Toto jednání má své logické 

opodstatn�ní, nikdo p�ece nem�že napsat již na obal své publikace že existuje lepší 

�ešení. Programátor programuje vždy v prost�edí, které je podle jeho subjektivního 

názoru nejlepší, proto i �tená� (�tená�-programátor) této práce nemusí v n�kterých 

bodech zcela souhlasit, pokud nap�íklad budou dv� technologie prohlášeny za 

rovnocenné. 

2.5.1 PERL [3] 

Základy jazyka PERL položil již v roce 1986 Larry Wall. Jedná se o 

interpretovaný jazyk, jehož interpretr Parrot zpracovává textové skripty a je dostupný 

tém�� na všechny opera�ní systémy, což mu p�ináší nezávislost. Krom� 

interpretování skript� lze v dnešní dob� napsaný program zkompilovat do nativní 

samospustitelné podoby. Základní PERL je dostupný zdarma. Hlavní rysem jazyka je 

také jeho netypovost, kdy nemusí být u prom�nné definován datový typ. 

Po uvedení vesm�s kladných vlastností je nutné uvést, že se jedná o jazyk kde 

neexistuje striktn� daná syntaxe, navíc kv�li netypovosti rozlišuje prom�nné na t�i 

základní druhy: skalární prom�nné, klasické pole a asociativní pole. Volná syntaxe 

spole�n� s netypovostí prom�nných m�že p�inést obrovské potíže nap�íklad p�i 

udržování v�tších aplikací �i �tení kódu jiného programátora. 

Nejv�tší rozmach PERLu byl kolem roku 1992 s verzí 4. Verze 5 se snaží 

násiln� p�inést možnost objektového programování, které je v dnešní dob� nutností. 

Na rozdíl od jiných programovacích jazyk� nepodporuje datový typ pro 

implementaci objekt�, ale neohraban� se snaží využít stávajících prost�edk�. 

Sou�ástí definice t�ídy není definice atribut� a metody jsou realizovány jako prosté 

podprogramy, kterým se musí p�edat odkaz na objekt se kterým mají pracovat. 
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Z uvedených záporných vlastností jazyka PERL je z�ejmé, že v dnešní dob� 

není p�íliš vhodný. Jeho kladné vlastnosti mají i dnes nejrozší�en�jší jazyky PHP, 

.NET a Java. 

2.5.2 PHP skripty [4] 

Stru�n� �e�eno, PHP je skriptovací jazyk, umož�ující tvorbu dynamických 

webových stránek, pracující na stran� serveru. 

Základy tohoto jazyka položil Rasmus Lerdorf v roce 1994, kdy sadu skript� 

napsaných v jazyku Perl vydal jako balí�ek „Personal Home Page” (PHP). Pro velký 

zájem následn� naprogramoval první skriptovací jádro a tím za�al vývoj PHP až do 

dnešní podoby. 

Mechanizmus �innosti PHP je velmi jednoduchý. Uživatel prost�ednictvím 

svého prohlíže�e zadá požadavek na zobrazení ur�ité stránky, která ovšem není 

klasickou HTML stránkou, protože navíc obsahuje PHP kód. Ten jí �iní skriptem, 

který je nejprve proveden webserverem a jeho výsledek je vrácen uživateli stejn� 

jako b�žná statická stránka. Pojem skriptovací jazyk znamená, že program je napsaný 

ve skriptu, který vždy znovu provádí software zvaný skriptovací jádro. Skript není 

p�ekládán do nativního kódu, ale z�stává vždy na serveru v �itelné, textové, a tím i 

neoptimalizované podob�. Ve zdrojovém kódu PHP skriptu lze realizovat tém�� 

cokoliv od základních operací s textovými �et�zci, p�es práci se soubory až po 

nejpot�ebn�jší práci s databází. Syntaxe jazyka je také velmi jednoduchá a nap�íklad 

výpis údaj� z databáze lze provést elegantn� na n�kolika málo �ádcích. Další 

obrovskou výhodou PHP je, že se jedná o projekt typu „Open source“, neboli 

všechny jeho zdrojové kódy jsou voln� (zdarma) dostupné a není problém je zm�nit 

v p�ípad� vlastní pot�eby. Tento fakt výrazn� napomohl rozší�ení podpory PHP 

prakticky do všech webserver�, �ímž je PHP nezávislé na opera�ním systému. 

Uvedené vlastnosti p�ipomínají vý�et superlativ� a není proto žádným p�ekvapením, 

že PHP je bezkonkuren�n� nejrozší�en�jší jazyk pro programování dynamických 

webových stránek. Je tém�� nemožné sehnat webhosting bez podpory PHP. A práv� 

jeho rozší�ení mu p�idává další velké plus, protože množství kvalitních knih, 

manuál� a celková podpora jsou na vysoké úrovni. 
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2.5.3 Platforma „.NET“ (též DOT NET, DOT NET Framework) [5]  

Souhrnn� specifikovat, co vše se pod pojmem DOT NET skrývá je velmi 

obtížné. Na stránkách firmy Microsoft [6], která tento produkt vyvinula je uvedeno: 

„Microsoft® .NET je sada softwarových technologií spole�nosti Microsoft pro 

propojování sv�ta informací, lidí, systém� a za�ízení.“. Tato motiva�ní v�ta ovšem 

popisuje DOT NET velmi abstraktn�. 

DOT NET je kompletní platforma pro vývoj a povoz aplikací pracujících na 

systémech firmy Microsoft. Jinými slovy, minimáln� bez opera�ního systému 

Windows 2000 (a vyšší) se nelze obejít. Vyvíjené aplikace mohou mít uživatelské 

rozhraní bu� formou spustitelných soubor� na opera�ních systémech Windows, nebo 

rozhraní webové, kde aplikace b�ží na webovém serveru (IIS), jak jinak, než od 

spole�nosti Microsoft. 

Architekturu DOT NET Frameworku znázor�uje následující Obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Základní prvky architektury DOT NET 

Jednozna�n� nejd�ležit�jší �ástí této architektury je vrstva Common 

Language Runtime (CLR), neboli spole�ný jazykový b�hový modul. Jeho hlavním 
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úkolem je abstrahovat služby opera�ního systému a p�evzít úlohu vykonávacího 

jádra pro tzv. �ízené aplikace (managed code). Jinak �e�eno, CLR vytvá�í virtuální 

prost�edí pro �ízené aplikace p�eložené do pseudostrojového kódu (CLI) a poskytuje 

tak p�ístup k systémovým službám Windows API �i COM. Tento b�hový modul 

komplexn� zajiš�uje �adu dalších úloh jako jsou správa pam�ti, vytvá�ení a rušení 

objekt� (pomocí „garbage collector“), nahrávání knihoven do pam�ti, správu vláken 

a provád�ní kódu bezpe�ným zp�sobem založeným na odchytávání výjimek. 

Vykonávání pseudostrojového kódu (CLI) je pomocí CLR provád�no tak, že p�i 

prvním zavolání CLI se provede kompilace do nativního kódu, který se následn� 

provede a uloží do pam�ti pro p�ípad dalšího provád�ní, které se tímto zp�soben již 

nezpož�uje op�tovným p�ekladem. 

Dalším základním stavebním kamenem .NET je velké množství standardních 

knihoven. Anglicky bývají ozna�ovány r�zn�, nap�íklad Framework Class Library 

(FCL) nebo také Base Class Library (BCL). Tyto knihovny poskytují objektov� 

orientované rozhraní s kterým pracují �ízené aplikace namísto p�ímé práce 

s Windows API �i COM. 

Další vrstvou na obrázku 2 je již zmi�ovaná vrstva uživatelského rozhraní. 

Programátor m�že zvolit typ uživatelského rozhraní podle ú�elu aplikace. 

V DOTNET není problém vytvo�it aplikaci s rozhraním klasické formulá�ové 

aplikace Windows, webové služby, webová rozhraní (ASP.NET) nebo konzolové 

aplikace. 

Poslední �ástí architektury je podpora pro r�zné programovací jazyky. Pokud 

programovací jazyk splní specifikace Common Language Specification (CLS), m�že 

být speciálním kompilátorem p�eložen do CLI, n�kdy ozna�ovaného též Microsoft 

Intermediate Language (MSIL), který je provád�n pomocí CLR. Podpora 

libovolného programovacího jazyka se zdá být dominantní výhodou. Ne všechny 

jazyky ovšem mají stejnou, p�edevším vizuální, podporu. Proto opravdu relevantními 

z�stávají C# a Visual Basic.NET, které není problém se nau�it pro programátory 

klasických jazyk� C++ a Visual Basic. 
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2.5.4 ASP.NET 

Sou�ástí .NET je technologie ASP.NET, pln� pokrývající pot�eby webového 

programování založeného na webových formulá�ích. Jedná se o pokra�ování 

technologie ASP (Active Server Pages, p�vodní název je bez �ásti .NET), pomocí 

které již od devadesátých let bylo možné programovat dynamické internetové 

stránky. ASP.NET je revolu�ní v tom, že p�ináší opakovan� použitelné serverové 

ovládací prvky, pomocí kterých se pouze prost�ednictvím internetových prohlíže�� 

vyvolávají akce provád�né na serveru. Konkrétn�jší vysv�tlení jak ASP.NET 

pracuje, si lze p�edstavit jako psaní prostých WWW stránek se všemi b�žnými 

(X)HTML prvky mezi které jsou za�len�ny funk�ní prvky jako formulá�e �i odkazy. 

Tyto funk�ní prvky se zapisují speciální syntaxí, která každému prvku p�i�adí volání 

obslužné metody na stran� serveru v p�ípad� aktivace prvku uživatelem. Tato 

technologie tvo�í ekvivalent JSP stránek na platform� Java, které budou popsány 

dále. 

Poznámka k verzím: Platforma DOT NET je aktuáln� ke stažení ze stránek 

výrobce ve verzi 3.0, obsahující ASP.NET 2.0. Nejvýznamn�jší p�edchozí 

verze .NET byly 1.0, 1.1 a 2.0, které ASP.NET obsahovali v první verzi specifikace. 

2.5.5 Platforma Java [7], [8] 

Java platforma tvo�í základ skupiny díl�ích platforem od spole�nosti SUN 

[9], které používají programovací jazyk Java. Tyto díl�í platformy pokrývají širokou 

oblast použití jazyka od aplikací v mobilních telefonech, p�es klasické desktopové 

aplikace, až po rozsáhlé podnikové aplikace a informa�ní systémy. 

Základem samotné Java platformy jsou Java Virtual Machine (JVM), neboli 

virtuální stroj jazyka Java, a déle Java Core Application Interface (zkrácen� 

Java API). 

Java API p�edstavuje zna�né množství standardních knihovních t�íd, které 

m�že programátor pln� používat ve svém kódu. Nemusí se samoz�ejm� starat 

nap�íklad o jejich distribuci, protože jak již bylo uvedeno, jedná se o standardní t�ídy 

dostupné v každé dané distribuci Javy. 
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Druhým základním kamenem Java platformy je zmi�ovaný virtuální stroj 

jazyka Java (JVM), který v podstat� p�edstavuje virtuální zásobníkový procesor 

s pam�tí. Vstupem JVM je takzvaný „bytekód“ (viz níže), který je bu� postupn� 

interpretován pomocí JVM, nebo p�eložen do strojového kódu hardwarového 

procesoru v daném po�íta�i. P�eklad do strojového (=nativního) kódu je realizován 

tzv. Just In Time (JIT) kompilátory. P�esn�ji �e�eno, je provád�ná kombinace 

p�ekladu do nativního kódu a interpretace bytekódu, což mnohonásobn� optimalizuje 

b�h programu. 

Do pojmu Java platforma se n�kdy zahrnuje i specifikace jazyka Java, která 

nap�íklad udává syntax jazyka. Spole�nost SUN, která je autorem Java platformy, 

dohlíží nad specifikacemi Java API, JVM i samotného jazyka Java. Zárove� však 

umožnila ostatním spole�nostem realizovat vlastní implementace, což p�isp�lo ke 

zna�nému rozší�ení Javy na všechny opera�ní systémy. Práv� toto rozší�ení pomohlo 

k napln�ní hlavní myšlenky Javy – nezávislost na opera�ním systému. Jinými slovy, 

programátor m�že sv�j kód vytvá�et nap�íklad na opera�ních systémech rodiny 

UNIX. Díky myšlence interpretovaného kódu pomocí virtuálních stroj� 

nainstalovaných na konkrétních opera�ních systémech m�že vytvo�ené programy 

spoušt�t nap�íklad na opera�ních systémech Windows od firmy Microsoft bez 

nutnosti op�tovné kompilace. 

 Následující obrázek 3 blíže znázor�uje popsaný cyklus aplikace vytvo�ené na 

Java platform� od jejího programování až po její spušt�ní pomocí virtuálního stroje 

JVM na daném opera�ním systému. 
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Obrázek 3: Životní cyklus aplikace vytvo�ené na Java platform�. 

2.5.6 �ásti Java platformy - distribuce J2ME, J2SE a J2EE 

Java platforma se d�lí na t�i základní distribuce, které jsou vždy ur�eny pro 

specifické uplatn�ní. Jde o: 

• J2ME – Java Micro Edition. Jedná se o sadu JVM a Java API omezenou 

z kapacitních a výkonnostních d�vod�. Tato �ást je ur�ena pro 

provozování aplikací na mobilních telefonech �i PDA, které mají 

mnohem nižší výkon, ale i nároky.  Nap�íklad není nezbytn� nutné, aby 

zmín�né Java API obsahovalo knihovny, které se s velkou 

pravd�podobností nevyužijí a v p�ípad� pot�eby je možné jejich dodání 

s aplikací. 
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• J2SE – Java Standard Edition. Tato edice je základem Javy jak se 

vyvíjela od svého po�átku. Obsahuje standardní virtuální stroj i balíky 

knihoven. Její primární ur�ení je v sou�asnosti pro tvorbu a provoz 

klasických tzv. desktopových aplikací. Tato �ást Java platformy je dále 

dostupná ve dvou základních verzích. Jedná se o Java Runtime 

Environment (JRE) a Java Development Kit (JDK). Zatímco menší JRE 

p�edstavuje prost�edí ur�ené pouze pro spoušt�ní Java aplikací a applet�, 

v�tší JDK rozši�uje JRE o vývojový balík obsahující nap�íklad nástroje 

pro kompilování do Java bytekódu. 

• J2EE – Java Enterprise Edition. V tomto p�ípad� se jedná o 

nejkomplexn�jší sadu všeho co Java standardn� nabízí. J2EE je ur�eno 

k vývoji a provozu rozsáhlých podnikových aplikací a informa�ních 

systém�, pro které samoz�ejm� lze vytvá�et tenké i tlusté klienty 

s libovolným rozhraním (webové, desktopové, konzolové, …). Základem 

J2EE je pochopiteln� J2SE-JDK dále rozší�ené o balík technologií pro 

vývoj serverových systém�. Nejpodstatn�jší základ J2EE tvo�í 

technologie JSP, servlety a EJB, které jsou blíže vysv�tleny v následující 

kapitole 2.5.7. Základní strukturu a zp�sob komunikace J2EE jsou 

názorn�ji zobrazeny na  následujícím obrázku 4. 
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Obrázek 4: Struktura primárních J2EE technologií a jejich zp�sob komunikace 

aplika�ní logiky s klienty. 

Ve stru�nosti zde byla zmín�na základní architektura J2EE platformy 

obsahující balík technologií u��ených pro vývoj podnikových aplikací a 

informa�ních systém�. K pochopení souvislostí je dále d�ležité seznámit se 

s pojmem aplika�ní server, což je software sloužící k chodu jiných (serverových) 

aplikací. Výrobci aplika�ních server� mohou zažádat spole�nost SUM Microsystems 

o certifikaci, po které se servery mohou ozna�ovat jako aplika�ní servery J2EE 

kompatibilní. Na druhou stranu platí, že n�které servery specifikaci spl�ují i bez 

oficiálního ud�lení certifikátu. Nejvýznamn�jší p�edstavitelé J2EE server� jsou: 

• Apache Tomcat - open source; pouze �áste�ná implementace J2EE, 

zato však referen�ní implementace pro kontejner na JSP/servlety 

• JBoss – open source aplika�ní server 

• Oracle Application Server – komer�ní produkt 

• BEA WebLogic – komer�ní produkt 

• IBM WebSphere Application Server – komer�ní produkt 
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2.5.7 JSP/servlety [10], [11] 

Pro spoušt�ní a b�h JSP stránek a servlet� je t�eba takzvaný webový 

kontejner, který bývá sou�ástí webových �i zmi�ovaných aplika�ních server�. Pro 

vývoj a testování je vhodné používat referen�ní implementaci takového kontejneru, 

kterou je Apache Tomcat. 

Servlety jsou programy napsané a p�eložené v jazyce Java, které se provozují 

ve zmi�ovaných webových kontejnerech. Vznikly jako analogie CGI skript� – na 

stran� serveru se vytvá�ejí odpov�dní (X)HTML stránky. V p�ípad� dotazu 

(požadavku) na server, obvykle z webového prohlíže�e, použije kontejner pro 

sestavení odpov�di p�íslušný servlet, kterému p�edá pot�ebné parametry požadavku. 

V kódu servletu pochopiteln� lze využít kompletní Java API zahrnující vše pot�ebné 

od práce s textovými �et�zci až po komunikaci s databází. Obecn� servlety jako 

takové nejsou ur�eny pouze pro web. Teoreticky je možné je použít nap�íklad jako 

sou�ásti FTP �i emailových server�, ovšem tato možnost se v praxi neuplatnila. Pod 

pojmem servlet se v dalším textu bude p�edpokládat http servlet. Podle J2EE 

specifikací servlet� je tedy servlet t�ída, která je potomkem HttpServlet. Po zd�d�ní 

ze zmín�né t�ídy p�edstavuje programování servlet� p�edevším p�edefinování 

metody doGet a doPost. T�mto metodám jsou p�edány odkazy na objekty požadavku 

a odezvy (HttpServletRequest a HttpServletResponse), pomocí kterých je 

generována odezva na p�íslušný typ požadavku. Obdobn� mohou být v p�ípad� 

pot�eby obslouženy i ostatní typy http požadavk� jako PUT �i DELETE. 

JSP je zkratkou Java Server Pages. Jak již sama zkratka napovídá, jde o 

technologii klasických (X)HTML stránek, do kterých jsou vloženy jednoduché 

skriptovací zna�ky dynamicky ovliv�ující výslednou podobu stránky. Skriptovací 

zna�ky se d�lí na t�i základní druhy. Jedná se o takzvané skriplety umož�ující psát ve 

stránce klasický Java kód, deklarace umož�ující deklarování globálních prom�nných 

v dané stránce a nakonec výrazy sloužící pro zkrácené vkládání hodnot. Krom� 

t�chto t�í druh� skriptovacích zna�ek se dále ve struktu�e JSP stránek používají 

takzvané direktivy m�nící celkovou strukturu. Souhrnn� lze �íci, že JSP stránky jsou 

ekvivalentem skriptovací technologie PHP nebo v architektu�e DOT NET �ásti 

ASP.NET. 
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Vztah technologií JSP a servlet� není v p�edešlém popisu uveden. Mohlo by 

se tak zdát, že spolu navzájem nesouvisí, p�i�emž opak je pravdou. Stránky JSP se 

nemusí žádným zp�sobem kompilovat. Sám webový kontejner provede jejich p�evod 

na servlety, které se následn� automaticky zkompilují. Je tedy možné dopátrat se na 

serveru zdrojových kódu p�evedených servlet�, které vznikly automatickým 

p�ekladem stránek JSP. Z této závislosti vyplývá hlaví použití JSP stránek pro psaní 

obsáhlých (X)HTML stránek a použití servlet� pro složit�jší obsluhování požadavk� 

a vytvá�ení vlastní obchodní logiky s minimem výstupního (X)HTML kódu. 

2.5.8 EJB – „Enterprise JavaBean“ [12] 

Jednou z nejd�ležit�jších technologií v J2EE aplika�ním serveru je 

„Enterprise JavaBean“, zkrácen� EJB. Tuto technologii vymyslela již v roce 1997 

firma IBM. Pozd�ji si její myšlenky osvojila spole�nost SUN a za�adila EJB do 

definice J2EE. Samotná specifikace EJB uvádí, že se jedná o modulární architekturu 

pro vytvá�ení serverových komponent sloužících pro vývoj distribuovaných 

enterprise aplikací. 

P�i rozboru uvedeného popisu je d�ležitý pojem komponenty, který vyjad�uje 

softwarový celek poskytující p�es své ve�ejného rozhraní dané služby. Tyto služby 

jsou takzvaná business logika a je velmi d�ležitý fakt, že jí komponenta poskytuje 

práv� p�es rozhraní. Z pohledu klienta využívajícího komponentu není v�bec známo, 

jakým zp�sobem je daná funkcionalita prakticky realizována. Tomuto jevu se 

v oblasti objektov� orientovaného návrhu �íká zapouzd�ení. Další podstatnou 

vlastností komponenty je, že pro svou správnou �innost m�že pot�ebovat jinou 

komponentu. Vznikají tak logické vazby, které jsou prakticky naprosto b�žné. 

Zárove� to však znamená, že málokterá komponenta je zcela nezávislá a poskytuje 

služby sama o sob�. V praxi je totiž snahou p�i návrhu každého systému 

dekomponovat složité problémy do n�kolika jednodušších �ástí. 

Pojem enterprise aplikace zahrnuje všechny programy, které poskytují 

podporu pro podnikové procesy. Tyto procesy zahrnují �innosti, spravované danou 

organizací, o kterých se vedou informace nejr�zn�jšího druhu. Jde nap�íklad o 

ú�etnictví, fakturaci, sledování zásob nebo také spravování filmové agendy a 

programu promítání v multikinech. 
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Obrázek 4, na kterém je znázorn�na struktura J2EE platformy a rozbor 

obecného popisu EJB technologie spole�n� nazna�ují, že práv� EJB technologie 

umož�uje realizaci aplikace zcela podle t�ívrstvé architektury (popsané v 2.3.1). 

V EJB kontejneru budou umíst�ny komponenty realizující aplika�ní, neboli business 

logiku, jejíž služby m�že využívat jak desktopový klient, tak jednotlivé JSP stránky 

�i servlety plnící pouze funkci zobrazení uživatelského rozhraní. 

V tuto chvíli by již m�lo být jasné, že Enterprise JavaBeans slouží p�edevším 

k tvorb� aplika�ní logiky pomocí komponent. Nebylo zatím uvedeno, jak tyto 

komponenty - Enterprise Beany vypadají a k �emu slouží. EJB definuje t�i r�zné 

druhy Enterprise Bean�: 

2.5.8.1 Entity Bean  

Jak již název t�chto Bean� napovídá, jedná se o Beany, které reprezentují 

entity v databázi. Jinými slovy, pro každý �ádek tabulky v rela�ní databázi lze 

vytvo�it instanci dané t�ídy Entity Beanu a prost�ednictvím ní pracovat s pat�i�ným 

záznamem. V souvislosti s t�mito Beany se mluví o takzvaném objektov� – rela�ním 

mapování, kde t�ída má vlastnosti odpovídající jednotlivým atribut�m v p�íslušné 

tabulce a její instance tak m�že reprezentovat jeden záznam. 

Poskytování nízkoúrov�ových služeb a životní cyklus instancí Entity Bean� 

�ídí sám EJB kontejner. Po svém startu samoz�ejm� hned nevytvá�í instance pro 

všechny záznamy v databázi, ale vytvo�í je až v okamžiku, kdy s nimi n�jaký klient 

chce pracovat. Kontejner každé instanci p�i jejím vzniku p�i�adí identitu záznamu 

v databázi, který klient požadoval. Zajímavostí je, že všichni klienti pracující se 

stejným záznamem v databázi pak prakticky pracují se stejnou instancí Entity Beanu, 

což zajiš�uje sám kontejner. EJB kontejner tak umož�uje podstatné šet�ení 

systémových prost�edk� jejich sdílením a vylepšenou správou p�ístupu. Souhrnn� se 

tyto metody nazývají „resource pooling“. 

Entity Beany se rozd�lují podle zp�sobu �ízení perzistence záznam� na 

„Container-Managed Persistence“ (CMP) a „Bean-Managed Persistence“ (BMP). 

P�i tvorb� CMP Bean� se programátor nemusí starat o zajišt�ní perzistence. 

Jakákoliv zm�na vlastnosti v Beanu je ihned provedena kontejnerem i v databázi. 
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Programátor v tomto p�ípad� nemusí psát žádný SQL kód. BMP Beany jsou 

z pohledu zajišt�ní perzistence p�esným opakem CMP. Všechny metody zajiš�ující 

perzistenci si musí programátor implementovat sám, což p�ináší možnost použít 

speciální SQL p�íkazy pro konkrétní implementaci databáze. Tento p�ístup již však je 

implementa�n� závislý a proto se p�íliš nedoporu�uje. 

Na záv�r popisu Entity Bean� je nutné podotknout, že v aktuáln� nejnov�jší 

specifikaci EJB 3.0 je místo použití Entity Bean� poskytována možnost využít 

technologii Java Persistence 1.0, která není vázána na J2EE server a lze jí proto 

používat i samostatn� nap�íklad v klasických desktopových aplikacích. 

2.5.8.2 Session Bean 

Session Beany obvykle slouží k samotné implementaci business metod, které 

má systém nabízet. V hojné mí�e proto využívají zmi�ované Entity Beany, které 

slouží p�edevším pro perzistentní uchovávání dat a již mén� pro implementaci logiky 

(vyjma n�kterých ošet�ení jako validace vlastností). Z pohledu klienta je tento druh 

Bean� pouze interface na jehož implementaci musí získat odkaz, aby mohl využívat 

jeho služeb. 

Session Beany jsou dvojího druhu. Stavové (Stateful Session Bean = SFSB) a 

bezstavové (Stateless Session Bean = SLSB). Stavové Session Beany jsou ur�eny pro 

p�ípady, kdy je nutné si pamatovat n�které prom�nné hodnoty mezi jednotlivými 

komunikováními klienta. Typickým p�ípadem m�že být objednávkový košík 

v internetovém obchod�. Bezstavové Session Beany samoz�ejm� mají také sv�j 

vlastní stav. Rozdíl spo�ívá v tom, že vlastnosti daného Beanu jsou sdílené mezi 

všemi klienty navzájem. To vyvolává zdání, že všichni klienti pracují se stejnou 

instancí Session Beanu. 

2.5.8.3 Message Bean  

Tento druh enterprise Bean� se zna�n� liší od výše zmín�ních tím, že není 

sám o sob� viditelný pro žádného klienta. I když to na první pohled vypadá zcela 

nelogicky, je užite�ný i tento druh Bean�. Je totiž ur�en ke zpracovávání zpráv 

odeslaných prost�ednictvím technologie Java Message Service (JMS) Tyto zprávy 
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pak p�edá kontejner ke zpracování konkrétní instanci. Obdobn� jako SLSB jsou i tyto 

Beany bezstavové a nezávislé na konkrétním klientovi. 

2.6 POROVNÁVÁNÍ .NET, PHP, JAVA 

2.6.1 Zhodnocení skriptovacího jazyka PHP 

Jak bylo výše uvedeno, programovací jazyk PHP slouží ke psaní 

dynamických webových stránek a jeho hlavní p�edností je jednoduchost! Jazyk je 

p�vodn� ur�en ke psaní malých a st�edních webových aplikací, což ovšem 

neznamená, že není používán i ke psaní opravdu rozsáhlých informa�ních systém�. 

Volba PHP i pro složité projekty m�že mít �adu racionálních d�vod�. Krom� 

zmi�ované jednoduchosti, rozší�enosti a nezávislosti na opera�ním systému p�ispívá 

k volb� PHP i úvaha, zda je nutné �i dokonce možné p�eškolovat celý vývojový tým 

analytik�, návrhá�� a programátor� na komplexn�jší platformy .NET nebo J2EE. 

P�echod mezi technologiemi je náro�ný �asov� a tedy i finan�n�. Klí�ovou roli hrají 

praktické zkušenosti vývojá��, které se získávají dlouhodob�. Pokud ovšem není 

praxe v tomto programovacím jazyce opravdu zna�ná, hraje proti volb� PHP n�kolik 

negativních vlastností. 

Poslední generální zm�na verze na PHP 5 p�idala jazyku objektovou 

charakteristiku. V nižších verzích m�l jazyk pouze strukturovanou povahu, což 

vybízí k myšlence, že na špatných základech se nedá p�íliš stav�t. Hlavním rysem 

PHP je netypovost prom�nných, díky které není možné splnit vlastnost objektov� 

orientovaného programování zvanou polymorfizmus. Metody t�íd se nedají libovoln� 

p�etížit, protože je nemožné ur�it o�ekávaný typ parametru, podle kterého by se 

zavolala daná metoda. 

Další zna�nou nedokonalostí objektového p�ístupu v PHP je, že vytvo�ené 

instance t�íd zanikají po provedení skriptu a následném odeslání vytvo�ené stránky 

uživateli. Jednou z hlavních myšlenek objektového programování obecn�, je 

vzájemná spolupráce a využívání n�kterých instancí po celou dobu b�hu aplikace. 

PHP tuto vlastnost nem�že jednoduše splnit a �ešení pomocí serializace objekt� �i 

r�zné typy ukládání instancí jsou zna�n� krkolomné. 
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Objekty v PHP jsou jednozna�n� p�ínosem p�i organizaci zdrojových kód�. 

Za úplným napln�ním objektové povahy však bude PHP vždy zaostávat nap�íklad za 

jazykem Java, který je jako objektový již navržen. Pro Javu platformu nap�íklad není 

problém udržovat objekty s platností (délkou života) pro dané sezení s konkrétním 

uživatelem, až po objekty s platností pro celou dobu b�hu aplikace. 

Mezi nevýhody jazyka PHP je dále možné po�ítat i fakt, že zdrojové kódy se 

nikterak nep�ekládají a nedochází k možné výkonnostní optimalizaci. 

Nejv�tší nevýhodou pro PHP dnes a p�edevším p�i budoucím vývoji je, že ve 

svém principu neumož�uje p�izp�sobení zmi�ovaného vývoje informa�ních systém�, 

tedy úplné odd�lení aplika�ní a prezen�ní logiky. V PHP se psaním kódu vytvá�í 

zárove� reprezentace výsledk� ale i vlastní aplika�ní logika. 

Souhrnn� lze �íci, že v PHP je možné realizovat libovolnou webovou aplikaci. 

Její vývoj a p�ípadné zm�ny p�i složit�jších požadavcích jsou náro�n�jší než u 

komplexních platforem .NET a Java, navrhovaných p�ímo k tomuto ú�elu. Obrácen� 

však také platí, že pro jednoduché aplikace je nesmyslné tyto platformy studovat, 

když lze použít PHP. Zcela nemožné je vytvá�et v PHP jiná rozhraní než p�ímo 

webová a proto v oblasti tlustých klient� a desktopových aplikací netvo�í ostatním 

platformám konkurenci. 

2.6.2 Porovnání platforem .NET a Java [13] 

Ob� výše popsané platformy byly navrženy k tvorb� rozsáhlých aplikací. 

P�edstavují komplexní moderní �ešení r�zných problém� a je prakticky nemožné 

obecn� stanovit, která technologie je vysp�lejší. Porovnání je nutné provád�t 

z n�kolika díl�ích hledisek, které poodhalí jejich rovnocennost. 

Na prvním míst� je vždy cena. V tomto ohledu relativn� vyhrává Java, 

protože za vývoj a provoz Java aplikací není nutné utratit v�bec nic. Java je zdarma 

stažitelná nap�íklad z internetových stránek firmy SUN Microsystems. Její 

nezávislost na opera�ním systému umož�uje použití voln� dostupných systém� 

rodiny Linux. Oproti tomu pro DOT NET pot�ebujeme minimáln� opera�ní systém 

Windows 2000 od firmy Microsoft, který v žádném p�ípad� zdarma není (nepo�ítaje 

Linuxový projekt Mono pro �áste�nou podporu .NET mimo Windows). Náklady na 

zam��ení pracovník� na jednu z technologií jsou rovnocenné, stejn� jako cena �asu 
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p�i vývoji konkrétních aplikací. Tyto provozní náklady jsou ovšem v praxi 

mnohonásobn� vyšší než cena licence opera�ního systému Windows a finan�ní 

rozdíl je tedy p�i objektivním porovnání zanedbatelný.  

Z pohledu dostupnosti kvalitních vývojových prost�edí, které nabízejí vysoký 

komfort programátor�m, jsou op�t technologie shodné. Pro vývoj DOT NET aplikací 

je k dispozici vysp�lé Visual Studio a pro Javu prost�edí Elipse �i NetBeans - 

všechny zdarma. 

Další shodu lze pozorovat p�i porovnání standardního API, které je sou�ástí 

jádra u obou platforem. Knihovny jsou samoz�ejm� vnit�n� odlišné, ale celkov� vždy 

poskytují kompletní sadu t�íd p�ipravených pro �ešení b�žných programátorských 

úkon�. 

Další podobnost lze sledovat z pohledu vnit�ní struktury. Ob� technologie 

používají takzvaná runtime, neboli b�hová prost�edí pro spoušt�ní mezikódu 

(bytekód pro Javu a MSIL pro .NET). B�hová prost�edí dále umož�ují nap�íklad 

automatickou správu pam�ti pomocí Garbage Collector �i bezpe�né provád�ní kódu 

založené na odchytávání výjimek. 

Ob� technologie také podporují moderní zp�soby programování aplikací,  

odd�lující obchodní logiku od zp�sobu prezentace dat. Ke efektivn�jšímu návrhu 

softwaru je používán programátorský model zvaný Model View Controller (MVC). 

Díky tomuto p�ístupu lze ke t�ídám realizujících vnit�ní chod aplikace vytvá�et 

webové, ale i klasické rozhraní desktopových aplikací. 

P�i porovnávání obou platforem by bylo možné jít postupn� hloub�ji do 

konkrétních detail�, popisujících práci pro díl�í segmenty použití. Nelze ovšem 

nalézt relevantní �ást, kde by n�která z t�chto dvou technologií m�la extrémní 

nedostatky. Jednozna�ným p�ínosem pro programátory je existence obou platforem, i 

když daný vývojá� platformu p�ímo nevyužívá. V��ná rivalita nejen DOT NET a 

Javy vede k neustálému zdokonalování technologií. Bez neustále vyrovnaného 

konkuren�ního boje by vývoj technologií stagnoval, jak dokazuje nap�íklad 

historický vývoj prohlíže�e Internet Explorer, jehož popis již není p�edm�tem této 

práce. 
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3. ANALÝZA 

Od roku 1994 slouží UML (Unified Modeling Language - unifikovaný 

modelovací jazyk) [14] jako prost�edek p�i vývoji software k vizuálnímu modelování 

systém�. Dnes je v tomto oboru považován za standard. 

UML definuje celkem dev�t r�zných diagram�, které tvo�í r�zné pohledy na 

model systému. Komplexn� tak popisují systémovou strukturu (statický model) a 

chování systém� (dynamický model). Mezi klí�ové pat�í diagram p�ípad� užití a 

diagram t�íd. 

UML ovšem není druhem metodiky modelování nebo návrhu. Samo o sob� 

neposkytuje návod jak postupovat, poskytuje pouze vizuální syntaxi pro tvorbu 

jednotlivých pohled� na model. Modelovacích metodik se používá velké množství, 

nap�íklad OPEN (Object-oriented Process, Environment and Nation). S UML je 

nejvíce spojována metodika UP (Unified Process). UP definuje postup od stanovení 

požadavk� p�es analýzu a návrh až k implementaci, a proto se jím bude tato práce 

�ídit. 

3.1 STANOVENÍ POŽADAVK� NA INFORMA�NÍ SYSTÉM 

MULTIKINA 

Prvním krokem p�i vývoji každého softwaru je definice požadavk� na systém. 

�astým d�vodem neúsp�chu p�i tvorb� softwaru jsou špatn� specifikované nebo 

nekompletních požadavky. Cílem této práce je p�edevším studium a praktické použití 

Java technologií p�i tvorb� informa�ních systém�. Zvolený informa�ní systém pro 

multikina je proto spíše vzorovým p�íkladem než p�esným zadáním od konkrétního 

zadavatele. Systém ovšem musí spl�ovat všechny obecné funkce systému pro 

multikina. 

Požadavky lze rozd�lit do dvou skupin na požadavky funk�ní a non-funk�ní. 

Funk�ní požadavky slouží k popisu toho, co by navrhovaný software m�l d�lat. Je 

d�ležité klást d�raz na slovo „co“ má systém d�lat, aby nedošlo k mylnému popisu 

„jak“ má systém danou záležitost d�lat. Funk�ní požadavky mohou mít podobu 

seznamu požadovaných funkcí nebo cíl� zadavatele. Oproti tomu non-funk�ní 
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požadavky 1 definují vlastnosti, které systém konkretizují a omezují. Jde nap�íklad o 

požadavky na použité technologie, dokumentaci nebo rychlost systému. 

3.1.1 Funk�ní požadavky – Use Case diagram 

Jazyk UML používá pro definici funk�ních požadavk� Use Case diagram, 

v �eském p�ekladu nazývaný jako diagram typových úloh nebo �ast�ji diagram 

p�ípad� užití. Tento diagram se skládá ze �ty�ech druh� sémantických prvk�. 

• Hranice systému - ohrani�ení p�ípad� užití, které má samotný systém provád�t 

• Akté�i - role �lov�ka nebo jiného systému využívající funkce systému 

• P�ípady užití - popisuje požadovanou funkci systému z pohledu aktéra. 

Konkrétní popis se realizuje scéná�em typové úlohy. Název 

typové úlohy p�edstavuje jeden z cíl� systému. 

• Relace - vztahy mezi ú�astníky a p�ípady užití 

                                                 
1 P�eklad použitý v knize [14] jako „nefunk�ní požadavky“ je zavád�jící a nevhodný. Obecn� lze 

doporu�it tento pojem nep�ekládat. 
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Obrázek 5: Stanovení funk�ních požadavk� pomocí Use Case diagramu. 

Obrázek 5 znázor�uje navrhnuté funk�ní požadavky na informa�ní systém 

multikina. Na první pohled je z�ejmé, že se systémem budou pracovat t�i typy 

uživatel�. Akté�i administrátor a operátor p�edstavují pracovníky multikina, 

oprávn�né manipulovat s vlastními informacemi. K jejich práci je samoz�ejm� nutné 

p�ihlášení do systému. Administrátor je jedinou rolí, která do systému p�idává nové 

informace o filmech, promítáních, hercích �i režisérech. Naopak operátor p�edstavuje 

prodava�e lístk�, který krom� vlastního prodeje vstupenek má oprávn�ní pracovat 

s rezervacemi. Posledním aktérem je ve�ejnost, která má možnost �erpat informace o 

programu multikina a konkrétního jeho obsazení. 
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3.1.2 Non-funk�ní požadavky 

UML nespecifikuje žádný konkrétní diagram pro znázorn�ní non-funk�ních 

požadavk�, proto bývají definovány prostým vý�tem: 

• Systém (aplika�ní logika) bude realizovaný v programovacím jazyce Java, 

konkrétn� pomocí klí�ové technologie EJB. 

• Uživatelské rozhraní bude rozd�leno na �íst pro ve�ejnost, realizovanou webovým 

klientem a �íst pro pracovníky multikina realizovanou desktopovým klientem. 

• Systém bude kompatibilní s referen�ní implementací J2EE. Za konkrétní J2EE 

aplika�ní server bude použit voln� dostupný JBOSS, který obsahuje EJB kontejner i 

webserverový kontejner Tomcat pro JSP a servlety. 

• Jako databáze bude použita voln� dostupná aplikace MySQL verze 5 a vyšší. 

• Webový klient umožní shodné zobrazení v b�žn� používaných prohlíže�ích 

Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera. Kód jednotlivých stránek bude validní 

s normou HTML strict 4.01. 

• Webový klient nep�estane fungovat p�i vypnutí podpory cookies v prohlíže�i 

uživatele. Identifikátor session se v p�ípad� selhání cookies bude p�edávat p�episem 

URL.  

3.2 ANALÝZA, E-R DIAGRAM [14], [15] 

Podle metodiky návrhu software Unified Process probíhá tém�� sou�asn� se 

stanovením požadavk� i analýza. Objektov� orientovaný analytický model se 

znázor�uje diagramem t�íd (class diagram), který se v daném stupni UP soust�edí na 

t�ídy a jejich atributy (vlastnosti). Analytické t�ídy neobsahují žádné implementa�ní 

detaily. Do diagramu t�íd jsou v této fázi UP používány pouze takové t�ídy, které 

jsou sou�ástí „slovníku problémové domény“.  Jinými slovy, jsou p�i komunikaci 

zainteresovaných pracovník� a analytik� shromaž�ovány  pojmy popisující všechny 

relevantní objekty reálného sv�ta. Tyto pojmy �asto bývají z�ejmé z p�ípad� užití a 

vytvá�ejí tak analytické t�ídy �i entity v E-R diagramu. 

Analytický diagram t�íd se v první �ásti svého vývoje velmi podobá 

databázovému schématu, které se vyvíjí ve stejné fázi vývoje informa�ního systému. 

Znázorn�ní databázového schématu, ur�ujícího strukturu perzistentn� ukládaných 
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dat, tak podstatn� pomáhá budovat analytický diagram. Proto sestavení databázového 

schématu bude p�edcházet p�ed samotným analytickým diagramem. Jeho tvorba 

bude podrobn�ji popsána v následujících odstavcích.  

P�i návrhu dat v databázi se nejprve vytvá�í konceptuální schéma, které je 

zcela nezávislé na fyzickém uložení dat. Konceptuální modelování využívá 

k zobrazení entity, atributy a vztahy. Nej�ast�ji bývá konceptuální model realizován 

jako E-R diagram, který pro své modelování definuje následující pojmy: 

• Entita - objekt reprezentující objekt z reálného sv�ta 

• Typ Entity - množina stejných objekt�  

• Vztah - popis vazby mezi entitami  

• Kardinalita - pom�r neboli násobnost vztahu 

• Atribut - vlastnost Entity 

• Kandidátní klí� – množina atribut� schopná jednozna�n� identifikovat entitu 

• Primární klí� - kandidátní klí� který byl k identifikaci vybrán 

Obrázek 6 znázor�uje navržený E-R, který vznikl shromaž�ováním 

informa�ních artefakt� z diagramu užití a scéná�� jednotlivých typových úloh. 

Uvedený E-R diagram již není pouze konceptuální schéma, ale 

dekomponovaný výsledný rela�ní model dat (RMD). To potvrzuje fakt, že všechny 

navržené tabulky jsou ve 3. normální form� (3NF). Tyto normální formy jsou 

definovány takto: 

• 1NF – Tabulka je v 1. normální form�, když všechny její hodnoty jsou 

atomické. 

• 2NF – Tabulka je v 2. normální form�, pokud je v 1NF a zárove� každý 

neklí�ový atribut je pln� funk�ní závislý na primárním klí�i. 

• 3NF – Tabulka je v 3. normální form�, pokud je v 2NF a zárove� všechny 

neklí�ové atributy jsou vzájemn� zcela nezávislé. 
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Obrázek 6: Databázové schéma znázorn�né E-R diagramem. 

3.2.1 Podrobn�jší popis navrženého E-R diagramu 

V celém informa�ním systému pro multikina je samoz�ejm� nejd�ležit�jší 

entita typu Filmy. Vyjad�uje základní vlastnosti reálných film�, které zajímají 

širokou ve�ejnost, tedy p�edevším název filmu a jeho popis. Dalšími d�ležitými 

informacemi o filmu jsou jeho délka a p�ípadn� datum premiéry, které ovšem nemusí 

být vždy známo a proto je povolené tento údaj vynechat a hodnotu nastavit na null. 

V neposlední �ad� také ve�ejnost zajímá kdo film nato�il a kdo ve filmu ze 

známých osobností hraje. Tyto informace by teoreticky mohly být uvedené v popisu 

filmu, ale mnohem vhodn�jší je vytvo�ení Entity typu Osobnosti. Tato entita op�t 

obsahuje základní informace, které nás u celebrit zajímají, tedy jméno a p�íjmení, 

voliteln� popis �i údaje o datu narození a úmrtí. 
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Mezi entitami typu Filmy a Osobnosti tedy existují dva druhy relací. První 

vyjad�uje, že daný film režírovala známá osobnost a obrácen� že osobnost m�že být 

režisérem libovolného množství film�. Z praktických d�vod� je ovšem povoleno, 

aby režisér nebyl v záznamu o filmu uveden, protože nemusí být administrátorovi 

znám, nebo ho nebude chtít zadávat do databáze. Popsanou problematiku mezi 

entitami vyjad�uje relace typu 0-1:N. Zmín�ný druhý vztah vyjad�uje, že ve filmu 

m�že hrát libovolné množství herc� a obrácen� známá osobnost m�že hrát 

v n�kolika filmech. Tento vztah je typu M:N a je t�eba ho dekomponovat rela�ní 

tabulkou Hraje. Tato tabulka obsahuje záznamy dvojic primárních klí�� film� a 

osobností, které jednozna�n� identifikují jednotlivé entity a dohromady tvo�í 

primární klí� tabulky Hraje. 

Dalším d�ležitým typem entit v multikinu je Promítání, které nese informace 

o cen� vstupenky, za�átku a konci promítání. Pomocí relace s tabulkou Filmy musí 

dále informovat o tom, jaký film se bude promítat. Tato relace je typu 1:N a proto 

promítání musí obsahovat identifikátor záznamu o filmu. Tato relace také vyjad�uje, 

že daný film m�že mít zcela libovolný po�et promítání, tedy také žádné. 

Protože se jedná o multikino s více promítacími sály, musí entita Promítání 

krom� jednozna�ného ur�ení filmu a �asu definovat i místo pomítání. K tomuto ú�elu 

slouží jednoduchá entita typu Sály, která nese informace o názvu sálu a m�stu kde se 

sál nachází. Jedná se tedy op�t o vztah typu 1:N, kdy každé promítání má 

jednozna�n� p�i�azen sál a naopak v daném sále se postupn� odehrává n�kolik 

promítání. 

Na takto definované promítání již lze vytvá�et rezervace, které reprezentuje 

jak jinak než entita typu Rezervace. Mezi ní a entitou typu Promítání je op�t vztah 

1:N vyjad�ující, že každá rezervace musí mít striktn� definováno konkrétní promítání 

a obrácen�, že každé promítání m�že mít z pohledu této relace libovolný po�et 

rezervací. Tento po�et rezervací na promítání je ovšem omezen jiným faktorem, a to 

definováním rezervace na konkrétní sedadlo. 

Typ entity Sedadla má krom� primárního klí�e ješt� atributy vyjad�ující 

umíst�ní sedadla a dv� relace typu 1:N. První vyjad�uje vztah mezi sedadlem a 

sálem, kde každé sedadlo je umíst�no práv� v jednom konkrétním sále. Naopak sál 
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m�že obsahovat libovolný po�et sedadel. Druhá relace, jak již bylo nazna�eno, 

definuje vztah mezi rezervacemi a sedadly, kdy každá rezervace je definována práv� 

na jedno konkrétní sedadlo a naopak na dané sedadlo m�že být postupn� v n�kolika 

promítáních vytvo�eno n�kolik rezervací. 

Poslední typ entity v databázi je Uživatelé. Její hlavní využití je p�i �ízení 

oprávn�ní p�ístupu, ale také dopl�uje informace o rezervaci, aby bylo možné zjistit 

kdo s rezervací naposledy manipuloval. Její nejd�ležit�jší atributy jsou login a heslo, 

p�i�emž heslo se v databázi bude ukládat zahešované algoritmem SHA1, proto m�že 

mít p�esn� definovanou délku. Dále jsou samoz�ejm� k dispozici dopl�ující atributy, 

nap�íklad atribut povolen umož�uje zaznamenat informaci o zamezení �i povolení 

p�ístupu uživateli do systému, aniž by museli být smazány jeho údaje. 

3.2.2 Integritní omezení, konzistence databáze 

Pod pojmem konzistentní databáze si lze p�edstavit stav, kdy všechny uložené 

informace dávají smysl a nenabývají nedefinovaných stav�. Pro udržení konzistence 

se v databázích definují takzvaná integritní omezení, která definují systémem �i 

uživatelem stanovené podmínky. Typy integritních omezení jsou: 

• Vyžádané hodnoty 

• Omezení domén 

• Integrita Entity 

• Referen�ní integrita 

• Enterprise (podniková) omezení 

Integritní omezení typu vyžádané hodnoty pomáhá definovat, které atributy 

musí být v entit� vždy vypln�ny. Atributy které nejsou striktn� vyžadovány mohou 

nabývat hodnoty null. Obrázek 6 uvád�jící navržený E-R diagram definuje atributy, 

které nesmí být null pomocí ozna�ení NN (not null). 

Doménová integrita uvádí hodnoty, které jsou pro daný atribut Entity platné. 

Jedná se o omezení, která definují p�edevším datový typ, formát, ale i rozsah hodnot 

kterých m�že atribut nabývat. Z navrženého E-R diagramu je na první pohled patrné, 

jakého typu jsou atributy dané entity. Jedná se p�edevším o datové typy Integer, 

Char, Varchar, Timestamp a Text. Databáze MySQL definuje také typ Enum, neboli 
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vý�et, pomocí kterého lze definovat množinu hodnot, kterých m�že daný atribut 

nabývat. U entity Rezervace se jedná o atribut stav, který m�že nabývat hodnot: 

'rezervovano', 'zaplaceno', 'zruseno'. U entity Uživatelé jde o atributy povolen 

(hodnoty: 'ano', 'ne') a oprávn�ní (hodnoty: 'administrator', 'operator', 'verejnost'). 

V databázích, které tento datový typ nepodporují, jako databáze Postere, je možné 

definovat hodnoty nap�íklad jako textová pole typu Varchar, nad kterými je možné 

definovat integritní omezení pomocí CONSTRAIN. 

Omezení typu integrita entity udává jednozna�nou identifikaci každé Entity. 

Tento jedine�ný identifikátor tvo�í hodnotu primárního klí�e. Jeho hodnota musí být 

samoz�ejm� neprázdná (not null). Proto navržené schéma databáze obsahuje pro 

každou databázovou tabulku atribut ozna�ený jako id_“název tabulky“. 

Referen�ní integrita stanovuje velmi d�ležitá omezení, která zakazují entitám 

odkazovat se na jiné neexistující entity. Každá entita m�že obsahovat atribut 

ozna�ený jako cizí klí� (FK), který jednozna�n� identifikuje rodi�ovskou entitu na 

kterou se dce�iná entita odkazuje. Výše popsaný E-R diagram zadává referen�ní 

integritu pomocí výše popsaných relací 2. V p�ípad�, že by se relace v databázi 

nemodelovaly, mohlo by nap�íklad dojít k tomu, že administrátor vymaže film, který 

je za�azen v programu. Následn� by se nikdo nedozv�d�l jaký film se tedy bude 

promítat. Samoz�ejm� t�chto možných nekonzistencí lze vymyslet celá �ada, proto je 

velmi d�ležité tyto omezující relace v databázi definovat. V praxi je možné u každé 

relace zadat chování databáze p�i zmi�ovaném mazání (�i aktualizaci), zda se mají 

rela�n� svázaná data také vymazat, nebo zda se má výmazu zabránit. 

Posledním typem integritních omezení jsou takzvaná podniková omezení,  

nazývaná také jako business nebo enterprise omezení. Tato integrita je specifická pro 

každou konkrétní aplikaci a je možné jí zabezpe�it pomocí speciálních omezení nad 

tabulkou, uložených procedur nebo spouští (trigger). Na uvedeném E-R diagramu 

nejsou tato omezení znázorn�ná, protože neexistuje žádná notace pro jejich grafický 

zápis. Jako p�íklad t�chto omezení m�že sloužit kolize rezervací. Tato kolize by 

mohla nastat, pokud by operátor vytvo�il dv� rezervace na shodné promítání a 

                                                 
2 U MySQL databáze musí být tabulky v tzv. InnedDB módu, jinak DB konzistenci neudržuje. 
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konkrétní sedadlo. Problém nelze vy�ešit pouhým definováním unikátnosti dvojice 

atribut� id_promitani a id_sedadla v entit� Rezervace, protože rezervace nabývají 

r�zných stav�. Díky atributu stav lze vytvo�enou rezervaci ozna�it jako zrušenou a 

sedadlo musí být pro dané promítání volné. Jinými slovy musí systém umožnit 

vytvo�ení další rezervace na stejné id_promitani a id_sedadla, ale jen pokud 

neexistuje jiná zaplacená nebo zadaná rezervace. Podle standardu SQL92 je možné 

definovat toto omezení dv�ma zp�soby. 

Prvním zp�sobem je p�idání omezení nad tabulkou Rezervace, které lze 

zahrnout nap�íklad do SQL dotazu pro vytvo�ení tabulky, nebo ho dodate�n� p�idat 

p�íkazem ALTER. Jedná se o následující fragment kódu. 

CONSTRAINT kolizerezervaci 

CHECK ((SELECT COUNT(*) FROM rezervace 

        WHERE stav!='zruseno' 

        GROUP BY id_promitani,id_sedadla) < 2) 

Druhým zp�sobem je vytvo�it toto omezení jako globální v daném schématu 

následujícím zp�sobem. 

CREATE ASSERTION kolizerezervaci 

CHECK ((SELECT COUNT(*) FROM rezervace 

        WHERE stav!='zruseno' 

        GROUP BY id_promitani,id_sedadla) < 2) 

Bohužel zvolená databáze MySQL 5.0 p�íkaz CHECK v tomto kontextu 

syntakticky p�ijme, ale funk�n� zcela ignoruje. Byly proto zkoušeny i jiné databáze, 

jako nap�íklad Postgre, která ani v nejnov�jší verzi 8.3 nemá implementovaný druhý 

zp�sob definice omezení. Databáze Postgre sice umož�uje definovat základní 

omezení pomocí CHECK v dané tabulce, ale zakazuje v tomto omezení vno�ené 

dotazy, kterým p�íkaz SELECT zajisté je. Uvedená omezení je tedy pom�rn� obtížné 

aplikovat, protože pouze gigantické databáze jako Oracle implementují standard 

SQL92 dostate�ným zp�sobem pro definici t�chto omezení. Aby bylo možné 

zachovat p�enositelnost vytvo�eného informa�ního systému a udržet tak jeho 

nezávislost na konkrétní databázi, jsou podniková integritní omezení p�enechána na 
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aplika�ní logice. Na databázi je zajišt�ní zbylých integritních omezení, protože tato 

omezení implementují všechny aktuáln� používané databáze. Aplika�ní logika proto 

dále musí �ešit p�edevším následující omezení (víc viz popis implementace). 

• Neprom�nlivosti rezervace z koncových stav� zrušeno a zaplaceno. 

• Vylou�ení �asových kolizí v programu promítání u daného sálu. 

• Zajišt�ní konzistence rezervací p�i zm�n� sálu u promítání. 

• Povolení m�nit údaje pouze oprávn�ným zam�stnanc�m. 

P�i tvorb� databázového schématu a samoz�ejm� již i v E-R diagramu je 

použita doporu�ená konvence z knihy [15] 3 . Vytvo�ený rela�ní model dat zcela 

podchycuje pot�ebná data, která tvo�í vnit�ní stav modelu informa�ního systému. Ten 

tak lze perzistentn� uchovávat a m�nit na základ� vstup� uživatele. 

Vytvo�ení databázového schématu, pomocí SQL p�íkaz�, pro zvolený 

komer�ní S	BD (MySQL) je uvedeno v p�íloze. Pro tuto databázi platí, že její 

tabulky musí být v tzv. InnerDB módu, aby DB udržovala konzistenci pomocí relací. 

3.3 ANALÝZA, ANALYTICKÝ DIAGRAM T�ÍD 

Uvedené pojmy E-R konceptuálního modelování sémanticky odpovídají 

definicím prvk� class diagramu podle jazyka UML: Typ entity - t�ída, 

entita - instance, vztah - asociace, kardinalita - multiplicita, atribut - vlastnost. 

Jak již bylo uvedeno, pomáhá E-R diagram k vytvo�ení analytického 

diagramu t�íd. V prvním kroku analytický diagram p�evezme jednotlivé typy entit a 

jejich atributy a stanoví tak základní t�ídy a jejich vlastnosti. Další vývoj 

analytického diagramu spo�ívá v postupném p�idáváním t�íd, jejich vlastností a 

p�edevším jejich metod, které udávají vlastní funkcionalitu jednotlivých �ástí. 

Up�es�ují se také vztahy mezi t�ídami, objevují se kompozice �i agregace. 

Analytický diagram má znázor�ovat logický model aplikace, proto z n�ho 

musí být z�ejmé jednotlivé �ásti systému, jejich vlastnosti a požadované operace. 

Jeho klí�ový význam spo�ívá v tom, že pomáhá p�i tvorb� návrhových diagram� pro 

                                                 
3 Kapitola „4.2 Definice dat v SQL“, strana 105.  
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vlastní implementaci systému. Obrázek 7 znázor�uje vytvo�ený analytický diagram 

t�íd pro vzorový IS multikina, kde jsou patrné popsané kroky.  

 

 

Obrázek 7: Analytický diagram t�íd IS multikina. 
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4. NÁVRH A POPIS REALIZACE 

Dalším evolu�ním stupn�m p�i vytvá�ení informa�ního systému je návrh. Jak 

již bylo uvedeno, analýza se snaží zachytit požadované chování systému, aniž by se 

starala o konkrétní implementaci. Hlavním cílem návrhu je naopak konkrétní, 

implementa�n� závislý popis systému. Jinými slovy návrh spo�ívá ve slu�ování 

technického �ešení a analytického modelu. V této �ásti práce bude vytvo�en návrh a 

tím zárove� popis konkrétního implementa�ního �ešení aplika�ní logiky, webového i 

desktopového klienta. 

4.1 NÁVRH APLIKA�NÍ LOGIKY 

Z kapitoly 2.5.8 o rozboru technologií pro realizaci business logiky 

v aplika�ním serveru J2EE jasn� vyplívá, že použití technologie Enterprise 

JavaBeans umož�uje návrh systém� podle t�ívrstvé sí�ové architektury. Aplika�ní 

logika musí komunikovat s vrstvou uživatelského rozhraní i vrstvou pro persistentní 

uchovávání dat v databázi. 

Pro kompletnost a srozumitelnost dalšího textu je nutné uvést, že technologie 

EJB používá pro popis vlastností všech Entity Bean� takzvaný „deployment 

descriptor“. Jedná se o XML soubor ejb-jar.xml, který slouží k definování nasazení 

jednotlivých komponent v kontejneru. Musí obsahovat podrobný popis Bean� 

zahrnující p�edevším: 

• typ Bean� (Entity Bean, Session Bean, Message Bean) 

• konkrétní druh (BMP �i CMP, SFSB �i SLSB) 

• definice rozhraní pro vzdálené a lokální klienty 

• detailní popis O/R mapování, které musí definovat databázový zdroj, jednotlivé 

tabulky, jejich atributy a jim p�íslušné virtuální pole a CMR relace 

• n�které další informace jako vyhledávací metody v jazyce EJB-QL 

Protože tento soubor obsahoval po dokon�ení práce více jak tisíc �ádk�, 

nebude zde textov� uveden ani v textové p�íloze. Samoz�ejm� ho lze nalézt na 

p�iloženém CD, které obsahuje kompletní zdrojové kódy celého systému p�irozen� 

v�etn� deployment deskruptoru. 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M��ICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunika�ních technologií 

Vysoké u�ení technické v Brn� 

 
 

 

42 

4.1.1 Objektov� - rela�ní mapování 

Pro styk s databází technologie EJB využívá Entity Beany a jak již bylo 

nastín�no v rozboru práce, takzvané objektov� – rela�ní mapování. Každý záznam 

v databázi m�že být reprezentován jednou instancí p�íslušné t�ídy. 

Protože pro funkci systému není vyžadována žádná speciální SQL databáze, 

je lepší pokusit se vyhnout implementa�n� závislému SQL kódu. Zachová se tak 

flexibilita a nap�íklad možnost kdykoliv zm�nit voln� dostupnou MySQL databázi za 

Oracle, MS SQL, PostgreSQL nebo libovolnou jinou databázi. Z tohoto d�vodu je 

vhodn�jší použít typ Entity Beanu s kontejnerem �ízenou persistencí – takzvané 

CMP. Pro jednotlivé tabulky v databázi se vytvo�í CMP Beany, které budou mít 

stejné vlastnosti jako atributy tabulek. Samoz�ejm� není vylou�eno vytvo�it atypické 

CMP t�ídy, které by svými vlastnostmi spojovaly n�kolik tabulek. V p�ípad� 

navrženého multikina by nep�inesl tento krok žádné podstatné zlepšení, proto se 

návrh drží standardního postupu. Obrázek 8 znázor�uje �ást návrhu systému pro 

CMP t�ídy FilmBean a OsobnostBean, které vycházejí z odpovídajících typ� entit 

Filmy a Osobnosti. 

Pro demonstraci základních princip� návrhu CMP t�íd je v horní �ásti 

obrázku zkopírována �ást E-R diagramu z uvedeného návrhu schématu databáze. 

Kapitola 3.2.1 se podrobn�ji zabývá popisem uvedených typ� entit Filmy a 

Osobnosti a jejich dvou relací. Tyto relace vyjad�ují jaká osobnost film režírovala i 

jaké osobnosti ve filmu hrají a jsou typu 0-1:N a M:N. 

V dolní �ásti obrázku jsou již k vid�ní ob� navržené CMP t�ídy FilmBean a 

OsobnostBean. Základní princip CMP Bean� je, že ve svých t�ídách nedefinují p�ímo 

vlastnosti odpovídající atribut�m, ale definují abstraktní metody nazývané selektory 

a modifikátory. Tímto zp�soben vznikají takzvané virtuální pole vlastností. Jedná se 

o metody za�ínající textem „get“ pro selektory a „set“ pro modifikátory. Tyto 

metody musí být abstraktní, protože jejich vlastní implementaci zajistí sám EJB 

kontejner. U BMP by naopak bylo nutné metody naprogramovat a zajistit tak 

p�íslušnou funkcionalitu komponenty. Pro každý základní atribut entity obsahuje 

t�ída p�íslušné virtuální pole. Nap�íklad pro atribut „nazev“ z filmové entity jsou 

v CMP t�íd� FilmBean uvedeny abstraktní metody „getNazev“ a „setNazev“. 
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Obrázek 8: Návrh Entity Bean� pro objektov� - rela�ní mapování. 

Krom� typických selektor� a modifikátor� v uvedených CMP t�ídách si lze 

povšimnou nap�íklad toho, že neobsahují modifikátor pro primární klí�. D�vod je 

zcela logický. Pokud EJB kontejner vytvo�í instanci CMP t�ídy, musí tato instance 

mít p�i�azenou identitu, která propojuje instanci CMP se záznamem v databázi. Proto 

nelze instanci v pr�b�hu existence m�nit primární klí�. 

Další podstatná vlastnost CMP t�íd je schopnost mapování relací. Popsané 

relace mezi filmy a osobnostmi totiž lze snadno mapovat virtuálními poli zvanými 

Container Managed Relation (CMR – pozor, není totéž jako CMP). CMR umož�ují 

snadno a elegantn� získat odkazy na instance CMP t�íd propojených danou relací. 
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V kódu pak lze použít následující zápis pro získání instance na osobnost režiséra 

p�ímo z instance filmu. 

OsobnostBean reziser = instanceFilmu.getReziser(); 

Pro správnou funkci CMP t�íd samoz�ejm� nesta�í pouhé jejich vytvo�ení, ale 

všechny virtuální pole i relace musí být popsány a mapovány na odpovídající 

databázové zdroje v p�íslušném deskriptoru, jak je uvedeno na za�átku této kapitoly 

4.1.  

4.1.2 Aplika�ní kontroléry, rozhraní �ídící logiky systému 

V p�edchozím odstavci byly popsány EJB komponenty umož�ující 

objektov� – rela�ní mapování. Tyto objekty jsou v navrhovaném informa�ním 

systému klí�ové z pohledu perzistence informací, ovšem samy o sob� neposkytují 

žádnou funkcionalitu. Tu by naopak m�ly zajistit takzvané aplika�ní kontroléry, 

které dovedou pracovat s CMP instancemi a obsahují vlastní logiku aplikace. Práv� 

tím, že CMP t�ídy neobsahují žádnou logiku konkrétní aplikace, získávají v�tší 

nezávislost a mohou být použity v jiné �ásti informa�ního systému. Absence logiky u 

Entity Bean� také napovídá, že není standardn� vhodné jednotlivým CMP t�ídám 

vytvo�it vzdálené rozhraní pro samostatné použití mimo kontejner. V p�ípad�, že by 

k tomuto kroku byl racionální d�vod, m�lo by rozhraní obsahovat pouze selektory, 

aby nemohl libovolný uživatel m�nit záznamy v databázi. Naopak všechny Entity 

Beany by m�ly obsahovat lokální rozhraní, které umož�uje manipulaci s daty 

aplika�ním kontrolér�m, umíst�ným ve stejném EJB kontejneru a tedy i stejném 

virtuálním stroji jazyka Java (JVM). 

Aplika�ní kontroléry obvykle bývají v Enterprise JavaBeans technologii 

realizovány jako Session Beany. Jedná se o t�ídy, které umož�ují p�ístup ke svým 

metodám klient�m umíst�ným zpravidla mimo EJB kontejner. Pro snadn�jší návrh 

kontrolér� poskytuje modelovací jazyk UML takzvaný sekven�ní diagram. Ten 

pomáhá znázornit nejen jednotlivé vazby mezi Enterprise Beany, ale i �asovou 

souslednost provád�ných akcí a tím obecn� znázornit algoritmus �ešení. Jeho tvorba 

vychází ze scéná�� typových úloh navrženého Use-Case diagramu. 
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Obrázek 9 ukazuje první �ást sekven�ního diagramu pro kontrolér film�, 

který byl vybrán jako �ást systému pro bližší popisu realizace kontrolér�. Na tomto 

obrázku je zachycená �ást interakce ve�ejnosti nebo operátora prodávajícího 

vstupenky. Oba akté�i využívají daný kontrolér shodným zp�sobem a to 

k vyhledávání detailních informací jednotlivých film�. K usnadn�ní hledání slouží 

filtr, který mohou oba uživatelé nastavit a tím blíže specifikovat výb�r film�. Získané 

informace obsahují mimo jiné i odkazy na jednotlivá promítání zvoleného filmu, 

které v p�ípad� p�ání uživatele m�že zobrazit další realizovaný kontrolér – kontrolér 

promítání. 

Obrázek 10 znázor�uje druhou �ást sekven�ního diagramu pro stejný 

kontrolér film�, kde se dramaticky zvyšuje jeho funkce. Krom� vyhledávacích funkcí 

z první �ásti sekven�ního diagramu, které administrátor bude také jist� pot�ebovat, 

p�ibývají funkce pro správu záznam� o filmech v databázi. Jedná se o funkce 

aktualizace, mazání a vytvá�ení záznam�, které všechny pot�ebují pro svou �innost 

p�ihlášení uživatele. Autorizaci pro používání t�chto funkcí lze snadno zajistit 

vyhledáním p�íslušné instance CMP t�ídy pro daného uživatele a kontrolu 

p�íslušných údaj�. Další zajímavou �ástí tohoto diagramu je vytvá�ení nových 

záznam�, protože p�ímo využívá jiný kontrolér nazvaný IdCreator. Ten umož�uje 

generování automaticky inkrementovaného primárního klí�e nezávisle na zvolené 

databázi. Bližší popis jeho realizace je uveden v kapitole 4.1.2.3. 

Z uvedeného sekven�ního diagramu a jeho popisu je z�ejmé, že musí být 

realizovaný jako Session Bean typu Stateful (SFSB). Chování jeho metod je totiž 

podstatn� závislé na interakci s konkrétním klientem. Nap�íklad p�ihlašování ke 

kontroléru, umož�ující provád�ní n�kterých funkcí, nem�že být sdíleno mezi 

jednotlivými klienty. To samé ovšem platí i pro nastavování filtr� na jehož základ� 

se vypisuje seznam film�. 

Ze sekven�ního diagramu, který je uveden na zmín�ných obrázcích je vid�t, 

jaké metody musí daný kontrolér jednotlivým aktér�m poskytnout. Tyto metody 

musí být v daném kontroléru správn� implementované s ohledem na dodržení všech 

požadavk� na aplika�ní logiku. Nap�íklad pro aktéry typu ve�ejnost a operátor musí 

uvedený kontrolér poskytnout metody: getFiltrFilmu(), setFiltrFilmu(filtr), 
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getFilmy() a getDetailFilmu(id). Pro administrátora poté metody: 

p�ihlazeni(login, sha1_heslo), smazatFilm(id), aktualizovatFilm(film) a 

vytvo�itFilm(film). 

 

Obrázek 9: Sekven�ní diagram pro kontrolér film�, �ást pro aktéry typu 

ve�ejnost a operátor. 
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Obrázek 10: Sekven�ní diagram pro kontrolér film�, �ást pro aktéry typu 

administrátor. 
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4.1.2.1 Rezervace vstupenky 

Obdobn� jako popsaný kontrolér film� jsou realizovány ostatní kontroléry pro 

správu osobností, uživatel� a promítání. Jejich hlavní ú�el spo�ívá ve vyhledávání a 

editaci záznam�, které nemají vlastní životní cyklus. Nap�íklad informace o nov� 

nato�eném filmu jsou do systému zadány a jejich stav se již nikdy nebude m�nit, 

snad jen s výjimkou odhalení p�eklep� v textu �i dopln�ní informací o získaných 

filmových ocen�ních. V p�ípad�, že se administrátor rozhodne daný záznam smazat, 

bude n�kolikrát upozorn�n s tím, že dojde ke kaskádnímu mazání všech rela�n� 

svázaných údaj�, aby nedocházelo k nekonzistentnosti databáze. 

U rezervace vstupenek musí p�íslušný kontrolér vykonávat složit�jší operace 

v tom smyslu, že rezervace m�že nabývat n�kolika stav�. Jedná se o stavy: 

rezervováno, zaplaceno, zrušeno. Obrázek 11 znázor�uje podle UML stavového 

diagramu p�echod mezi jednotlivými stavy.  

 

Obrázek 11: Stavový diagram rezervace vstupenek. 

P�estože je stavový diagram jednoduchý, musí kontrolér rezervací zajistit 

jeho správné provád�ní. Nap�íklad v metod� pro aktualizaci nesmí dojít k tomu, aby 

se stav zm�nil z jednoho z koncových stav� zaplaceno nebo zrušeno. Dále kontrolér 

v metod� pro vytvo�ení nové rezervace nesmí p�ipustit vytvo�ení rezervace na 

sedadlo, kde již pro dané promítání existuje rezervace zaplacená nebo rezervovaná 

na jméno. V takovém p�ípad� musí klientovi okamžit� vyhodit p�íslušnou výjimku. 

Tímto mechanizmem je zabezpe�eno, že n�kolik paraleln� pracujících operátor� 

nevytvo�í více rezervací na konkrétní sedadlo daného promítání. Naopak však musí 

umožnit vytvo�ení rezervace na sedadlo, na které již v daném promítání existují 

zrušené rezervace. 
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4.1.2.2 Ošet�ení �asových kolizí v programu promítání 

Jak již bylo zmín�no v analýze, bylo by možné s použitím nap�íklad databáze 

Oracle ošet�it životní cyklus rezervací, �asové kolize promítání aj. v databázi. Místo 

toho byl zvolen snazší p�ístup - ošet�ení t�chto situací v aplika�ní logice. Umožní se 

tam vytvo�ení bezpe�né aplikace i nad databázemi MySQL, Postere aj. Proto 

kontrolér promítání musí zohlednit všechny možné kolizní stavy p�i p�idávání 

nových promítání i aktualizaci stávajících. V p�ípad� výskytu necht�ného stavu 

nedovolí kontrolér promítání provést požadovanou akci a klientovi signalizuje tento 

stav okamžitým vyhozením p�íslušné výjimky. 

4.1.2.3 Funkce Beanu IdCreator 

Krom� kontrolér� poskytujících služby vzdáleným klient�m je v EJB 

kontejneru umíst�n i Stateless Session Bean (SLSB) jménem IdCreator. Tento Bean 

má za úkol generovat automaticky inkrementované primární klí�e pro jednotlivé 

databázové tabulky. Pro provád�ní jeho logiky je nepodstatné, který klient si o id 

zažádal. Jeho služby jsou v rámci kontejneru sdíleny n�kolika lokálními klienty, 

proto je realizován jako SLSB bez vzdáleného rozhraní. Ozna�ení Stateless ovšem 

neznamená, že tato komponenta nemá žádný stav �i vlastnost, ba naopak. Obsahuje 

skupinu vlastností pro každou databázovou tabulku vyjad�ujících obsazená id. 

Tento Bean pracuje tak, že p�i prvním požadavku o volné id se nejprve 

z databáze zjistí nejv�tší aktuální hodnota id v dané tabulce. Dále je klientovi 

odesláno id o jednotku vyšší a zárove� se tato hodnota uloží, aby se p�i dalším 

požadavku na volné id nemuselo uskute��ovat databázové volání, ale pouze 

inkrementace uložené hodnoty. 

4.2 NÁVRH WEBOVÉHO ROZHRANÍ 

Zadání této práce uvádí, že informa�ní systém multikina musí poskytovat 

informace o filmech a programu promítání široké ve�ejnosti p�es webové rozhraní. 

Jak již bylo uvedeno v rozboru práce, jedná se o nejjednodušší prost�edek sd�lování 

informací, protože webový prohlíže� má prakticky každý uživatel p�ipojený 

k Internetu. T�žko si lze p�edstavit násilné zavád�ní jiného zp�sobu komunikace 
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ve�ejnosti než p�es WWW stránky. Z tohoto d�vodu musí každá platforma pro 

budování distribuovaných informa�ních systém�, kterým IS multikina jednozna�n� 

je, poskytovat možnost vytvo�it webového klienta. 

Platforma Java Enterprise Edition poskytuje možnost realizace aplika�ní 

logiky v Enterprise JavaBeans kontejneru, jak bylo popsáno v p�edchozí kapitole 

návrhu 4.1. Využití této robustní technologie ovšem není povinné! Celá J2EE 

architektura je samoz�ejm� postavena tak, že lze využívat její �ásti odd�len�. Tento 

fakt podtrhuje používání webového kontejneru J2EE platformy zcela samostatn�, 

dokonce mimo aplika�ní server. Vznikl tak samostatný webový server. Organizace 

The Apache Software Foundation, je autorem jedné z implementací samostatného 

webového kontejneru nazvaného Tomcat, který se stal oficiální referen�ní 

implementací webového kontejneru pro servlety a JSP stránky. N�které J2EE servery 

(nap�íklad JBOSS) dokonce zahrnují tuto referen�ní open source implementaci p�ímo 

jako vlastní webový kontejner. 

Samostatné používání webového kontejneru poskytuje možnost realizace 

celého informa�ního systému bez zbytku J2EE platformy. Tomcat tak m�že 

poskytnout �ist� objektov� orientované prost�edí, založené na programovacím jazyku 

Java a širokém základu Java API (knihoven). Programátor se tak nemusí u�it 

rozsáhlé principy celého J2EE aplika�ního serveru, ovšem dostává se zp�t na 

pomyslnou úrove� PHP. Tím se myslí fakt, že nelze striktn� odd�lit prezenta�ní a 

aplika�ní logiku a je proto nutné psát sou�asn� kód zobrazující výsledky i kód vlastní 

logiky aplikace.  

Z tohoto d�vodu aplika�ní logika byla realizována v EJB kontejneru a 

webový kontejner tak m�že pouze poskytovat vizualizaci operací jednotlivých EJB 

kontrolér�. Nap�íklad JSP stránka s názvem filmy.jsp má za úkol poskytnout 

ve�ejnosti vyhledávání film� podle zvolených kritérií. Tato JSP stránka získá odkaz 

na instanci kontroléru film�, kterou mezi jednotlivými voláními stejného uživatele 

bude uchovávat v prom�nných session. Uživatel tak bude prost�ednictvím prohlíže�e 

v interakci stále se stejným kontrolérem, který vypisuje seznam film� na základ� 

nastaveného filtru. Zmi�ovaná JSP stránka má jediný snadný úkol, zobrazit kolekci 
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objekt� FilmView, která nese informace o daných filmech. Tuto kolekci získá 

jednoduchým voláním metody kontroléru „getFilmy()“. 

4.2.1 MVC a tvorba vlastních JSP zna�ek 

Webový klient p�irozen� také musí umož�ovat zm�nu stavu daného EJB 

kontroléru voláním jeho metod s parametrem. JSP stránka pomocí standardních 

(X)HTML zna�ek umož�uje zobrazit vstupní prvky typu textových polí, 

zaškrtávacích polí�ek, tla�ítek �i odkaz�. Tyto vstupní hodnoty musí cílová JSP 

stránka �i servlet p�evzít, vyhodnotit a p�edat EJB kontroléru. 

Objektov� orientovaný p�ístup umož�uje popsané kroky odd�lit do t�í 

samostatných �ástí: model uchovávající stav, zobrazení stavu modelu a �ást pro 

zm�nu stavu modelu. Souhrnn� se tento p�ístup nazývá MVC (Model, View, 

Control). Uživatel typu ve�ejnost m�že nastavovat u EJB kontroléru film� jedinou 

vlastnost, kterou je požadovaný filtr. 

V MVC tento filtr p�edstavuje „Model“, který uchovává stav. Konkrétn� u 

filtru film� uchovává stav vlastností, podle kterých se má filtrovat (nap�íklad 

„za�átek názvu filmu“ a podobn�). 

Vrstva „View“ m�že být realizována prost�ednictvím uživatelské JSP zna�ky, 

která se vkládá klasicky do stránky obdobn� jako zbytek (X)HTML. Specifikace JSP 

umož�uje definovat tyto vlastní zna�ky tak, že pro vykonávání funkce zna�ky si 

programátor vytvo�í p�íslušnou t�ídu (zd�d�nou od t�ídy TagSupport), ve které 

popíše co daná zna�ka má provád�t. Pro zobrazování filtru film� byla vytvo�ena t�ída 

VFiltrFilmu, která ve své metod� „doStartTag()“ získá filtr film� z EJB kontroléru 

film� a zobrazí jeho stav spole�n� s prvky HTML pro jeho zm�nu. 

Poslední vrstvou MVC je vrstva „Control“. Je nutné zd�raznit, že se jedná o 

servlet pracující ve webovém kontejneru! Tento servlet nazvaný CFiltrFilmu má za 

úkol pouze obsluhu požadavk� na zm�nu filtru, zadaných uživatelem p�es prohlíže�. 

V žádném p�ípad� tento servlet není totéž jako komponenta EJB kontroléru film� 

pracující v EJB kontejneru. Obrázek 12 znázor�uje princip a použití MVC realizující 

zm�nu filtru film� u EJB kontroléru film�. Obdobným zp�sobem jsou realizovány i 

filtry u stránek pro vyhledání osobností �i programu promítání. 
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Obrázek 12: Použití programovací techniky MVC u filtru film�. 

4.2.2 Realizovaný webový klient 

Obrázek 13 pro úplnost uvádí strukturu JSP stránek souhrnn� realizujících 

webového klienta. Obrázek 14 znázor�uje konkrétní podobu vybrané stránky. 

Ú�elem této práce je p�edevším vývoj systému a jeho vzhled se v praxi p�enechává 

odborník�m z oblasti designu a reklamy. Takto naprogramovaným JSP stránkám, 

které pouze vizualizují aplika�ní logiku je následn� snadné doplnit elegantní vzhled 

�i reklamní bannery. 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M��ICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunika�ních technologií 

Vysoké u�ení technické v Brn� 

 
 

 

53 

 

Obrázek 13 Struktura stránek realizujících webového klienta. 
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Obrázek 14: Ukázka realizovaného webového klienta. 

4.3 NÁVRH DESKTOPOVÉHO ROZHRANÍ 

Nevýhody desktopových klient� se prakticky zcela ztrácejí p�i jejich nasazení 

v rámci konkrétní organizace. Odpadá problém distribuce klient� �i odpor uživatel� 

instalovat další software na sv�j osobní po�íta�. Výpo�etní odd�lení cílové 

organizace nebo firma realizující zakázku na informa�ní systém jsou schopni zajistit 

všechny požadované úkony v�etn� zaškolení personálu. 

Realizovaný desktopový klient je v podstat� standardní sí�ová aplikace, která 

se p�ipojí k aplika�nímu serveru. Zde p�es Java technologii JNDI pro svojí práci 

vyhledá p�íslušné EJB kontroléry realizující aplika�ní logiku. Vlastní sí�ová 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M��ICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunika�ních technologií 

Vysoké u�ení technické v Brn� 

 
 

 

55 

komunikace je realizována Java technologií RMI [16], která umož�uje vzdálené 

volání metod objekt� umíst�ných v EJB kontejneru (vytvo�ením objekt� skeleton a 

stub, které v klientské �ásti umož�ují p�ijmout volání metody-stub objekt, p�enést 

p�es sí� a uskute�nit vlastní volání metody cílové EJB instance-objekt skeleton). 

Obrázek 15 znázor�uje �ást realizovaného desktopového klienta diagramem t�íd 

podle specifikací UML. 

 

Obrázek 15: Class diagram panelu pro správu film� v desktopovém klientu. 

Jedná se o samostatný grafický panel, který obsluhuje práci s kontrolérem 

film�. Celý panel st�ídav� zobrazuje klí�ové grafické prvky pro vyhledávání film� 

(TabulkaFilmu, FiltrFilmu) nebo prvky pro editaci a vytvá�ení záznam� o filmech 
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(PanelFilmuView). Krom� zobrazování, má tato hlavní t�ída PanelFilmu za úkol 

navázat komunikaci s kontrolérem film� a v p�ípad� požadavk� uživatele vzdálen� 

volat jeho metody p�es zmi�ované RMI. Uvedený diagram vyjad�uje krom� 

zmín�ných t�í t�íd i jednotlivá rozhraní, p�es která se dorozumívají. Uvedený diagram 

obsahuje pouze klí�ové metody a vlastnosti, protože z kapacitních d�vod� by bylo 

nemožné, ale také nep�ehledné, zobrazit všechny vlastnosti t�íd, jako jsou jednotlivá 

tla�ítka, textová pole a podobn�. Obrázek 16 uvádí ukázku realizovaného 

desktopového klienta, více obrázk� je na p�iloženém CD. 

 

Obrázek 16: Ukázka realizovaného desktopového klienta. 

(�ást pro zobrazení detailu filmu operátorem) 
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5. ZHODNOCENÍ REALIZOVANÉHO SYSTÉMU 

Zadaný informa�ní systém multikina slouží této práci jako vzorový projekt 

pro �ešení informa�ních systém�. Téma nebylo zadáno externí firmou, proto 

požadavky na realizaci neobsahují žádné konkrétní specifikace. Stanovené zadání je 

však dostate�n� široké, aby umožnilo demonstrovat použití nejvýznamn�jších 

technologií platformy Java Enterprise Edition. 

Základem celé realizace systému je pochopiteln� detailní analýza vycházející 

ze stanovených požadavk�. Z analýzy a rozboru technologií následn� vychází návrh 

jednotlivých �ástí systému. Ten je postaven na architektu�e klient-server, respektive 

její speciální variant� - t�ívrstvém modelu. T�ívrstvý sí�ový model je posledním 

evolu�ním krokem ve vytvá�ení složitých distribuovaných systém�. Jeho d�sledné 

odd�lení prezenta�ní a aplika�ní logiky p�ináší výhody v návrhu a p�ípadné obm�n� 

celého systému. Prezenta�ní logika již nemusí pomáhat �ešit složité procesy a m�že 

se soust�edit na zobrazování výsledk� a volání aplika�ní logiky. Aplika�ní logika 

umož�uje komponentn� orientovaný návrh, pomocí n�hož se dá systém snadn�ji 

rozši�ovat. V navrženém systému multikina podle t�ívrstvé architektury plní databáze 

funkci perzistentního uchovávání dat, ale také funkci základního zajišt�ní 

integritních omezení a konzistence. Aplika�ní logika poskytuje rozhraní 

zapouzd�ující vlastní logiku aplikace, která nap�íklad �ídí manipulaci s daty na 

základ� oprávn�ní apod. 

Technologií Enterprise JavaBeans je realizována kompletní aplika�ní logiky 

v EJB kontejneru pomocí Session Bean�. V EJB kontejneru jsou také umíst�ny 

Entity Beany, které poskytují objektov� – rela�ní mapování záznam� v databázi. 

K vlastní aplika�ní logice celého systému se vzdálen� p�ipojují ob� realizované 

varianty klient�. Webový klient poskytuje informace široké ve�ejnosti, kdežto 

bohatší desktopový klient umož�uje práci zam�stnanc�m multikina. 

Nap�íklad PHP, které je dnes nejrozší�en�jší technologií pro budování 

informa�ních systém�, ve srovnání s použitou platformou J2EE v�bec neumož�uje 

tvorbu desktopových klient�. Tato nevýhoda by byla zanedbatelná, pokud by PHP 

nenásiln� vytvá�elo rozsáhlé systémy podle zmi�ovaného t�ívrstvého sí�ového 
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modelu a striktn� odd�lilo prezenta�ní a aplika�ní logiku (PHP neodd�luje aplika�ní 

logiku od prezenta�ní, protože obojí kód je psán do jednoho PHP skriptu). Z pohledu 

realizace informa�ního systému podle t�ívrstvé architektury se jeví realizovaný 

informa�ní systém na vyšší úrovni návrhu i realizace. 

Dalším kladným rysem realizovaných desktopových klient� je jejich 

nezávislost na použitém opera�ním systému. Programovací jazyk Java totiž 

poskytuje b�hové prost�ední Java Runtime Environment na všechny b�žné opera�ní 

systémy a se spoušt�ním aplikací nevznikají žádné komplikace ani pot�eba 

p�ekompilování. Obdobnou nezávislost poskytuje i serverová �ást systému, protože 

J2EE servery poskytuje n�kolik výrobc� op�t na r�zné opera�ní systémy. V tomto 

ohledu získává realizovaný informa�ní systém p�evahu nad technologií DOT NET, 

která je obdobn� vysp�lá, ale závislá na opera�ním systému typu Microsoft 

Windows. 

Realizovaný webový klient a možná i klient desktopový by v praxi jist� 

museli projít ješt� úpravou vzhledu, aby vypadali opravdu profesionáln� a lákav� pro 

širokou ve�ejnost. Tento krok ovšem není primárním cílem diplomové práce na 

technických školách. Graficky jsou ovšem �ešeny n�které základní jevy, jako volba 

sedadel pro rezervaci �i vizualizace obsazenosti, protože tyto prvky obsahují logické 

algoritmy, které by grafik nem�l �ešit. 

Z pohledu bezpe�nosti aplikace je nutno uvést, že se jedná o standardn� 

zabezpe�enou aplikaci, která nap�íklad místo hesel ukládá do databáze jejich 

hashované tvary pomocí algoritmu SHA-1. Dalším kladným bezpe�nostním rysem 

je, že webové rozhranní neumož�uje žádnou zm�nu dat a desktopový klient m�že být 

k dispozici pouze intern�. Desktopový klient využívá p�íslušné kontroléry umíst�né 

na serveru, které neprovád�jí požadované funkce bez p�ihlášení. 

Celý informa�ní systém byl vyvinut konkrétn� na J2EE implementaci 

aplika�ního serveru JBoss 4.2.2 viz [17], což je open source projekt od organizace 

Red Hat. Jednotlivé EJB komponenty byly programovány podle specifikace EJB2.0, 

a proto je umož�ují používat i mnohem starší J2EE servery. Jako databázový server 

byl použit MySQL 5.0.27 viz [18] a vývojové prost�edí usnad�ující kompilace Java 
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aplikací Eclipse 3.3 viz [19]. Veškerý pot�ebný software je pro nekomer�ní použití 

k dispozici pro opera�ní systémy na bázi Linuxu i Windows. 

Jak již bylo uvedeno, téma informa�ního systému multikina nestanovila 

externí organizace, ale slouží této práci jako vzorové zadání pro demonstraci použití 

Java technologií p�i realizaci informa�ních systém�. Realizovaný systém tedy 

spl�uje stanovené požadavky, které by v praxi mohly být rozší�eny dle p�ání 

zákazníka. Jedná se nap�íklad o p�idání komponenty pro evidenci p�íjm�, p�idání 

komponenty obsluhující agendu galerie fotografií komplexn� pro filmy i osobnosti. 

Dalším možným rozší�ením by mohlo být p�idání komponenty, která by umožnila 

vytvá�et rezervace široké ve�ejnosti. Uvedená rozší�ení by nebyl problém do systému 

postupn� p�idat, což nazna�uje, že vytvo�ený systém je velmi dob�e škálovatelný. 
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6. ZÁV�R 

Podrobné zhodnocení i nám�ty pro možné rozší�ení aplikace jsou uvedeny 

v p�edchozí kapitole 5! 

Jádrem celé práce bylo studovat a prakticky použít klí�ové Java technologie 

EJB, JSP, servlety i programování klasických Java aplikací, ale i technologie 

související jako Java JNDI, RMI apod. Jejich detailní popis v textu by výrazn� 

p�esahoval rozsah práce a zna�n� by jí znep�ehlednil. 

Vytvo�ený zdrojový kód obsahuje n�kolik tisíc �ádk� a bylo by nesmyslné 

detailn� ho popisovat v textu této práce. Namísto toho je využito jazyka UML pro 

vizuální zápis všech podstatných �ástí vývoje celého systému. Postupn� jsou 

uvedeny diagramy Use-Case, E-R, analytický diagram t�íd, sekven�ní diagramy 

apod. Není tedy nutné popisovat postup vývoje každé komponenty slovn�, ale je 

využito stru�né vizuální syntaxe UML. 

V �ásti práce o návrhu informa�ního systému je zvolena a detailn� 

popisována jen vzorová �ást kompletní implementace zabývající se prací 

s informacemi o filmech. Jsou zde samoz�ejm� uvedeny všechny relevantní údaje ve 

kterých se zbylé �ásti systému liší.  

Nezbytnou p�ílohou této práce je CD, které krom� tohoto textu obsahuje 

podrobn� komentované zdrojové kódy i jejich zkompilovanou formu. Kód je pe�liv� 

�len�n do jednotlivých Java balí�k� podle ú�elu použití, což zna�n� uleh�uje 

orientaci v kódu. Pro rychlé nahlédnutí obsahuje p�iložené CD také �adu sejmutých 

obrazovek (screenshot) z obou realizovaných klient�.  

Pevn� doufám, že tato diplomová práce splnila sv�j primární úkol, kterým je 

prokázání schopnosti samostatn� �ešit technické inženýrské úkoly na odpovídající 

úrovni. Nejpodstatn�jším osobním p�ínosem práce je získání detailních informací 

z široké oblasti návrhu software a programování na Java platform�. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A TERMÍN� 

zkratka / termín vysv�tlení 

API 
(Application Programming Interface) - rozhranní zdrojových kód�. V kontextu s 
programovacím jazykem se jedná o p�edprogramované prost�edky, které m�že 
programátor využít. 

aplika�ní logika vlastní logika aplikace, definující klí�ové algoritmy provád�né v programu 

ASP.NET (Active Server Pages) - skriptovací jazyk firmy Microsoft. Více viz odstavec 2.4.4. 

BCL (Base Class Library) knihovny frameworku .NET Více viz odstavec 2.4.3. 

business logika viz aplika�ní logika 

bytekód Kód vzniklý kompilací Java aplikace. Jeho spoušt�ní provádní JVM. 

C#, C++ Programovací jazyky. 

Class diagram Digram t�íd sloužící pro vizuální modelování podle UML. 

CLI (Common Language Infrastructure) pseudostrojový kód frameworku .NET. 

CLR (Common Language Runtime) - b�hový jazyk platformy .NET 

CLS (Common Language Specification) - specifikace programovacích jazyk� které lze 
používat v .NET. 

cookies Malá textová zpráva, kterou webserver posílá prohlíže�i pro uložení u klienta. P�i 
následovné komunikaci je zp�tn� posílána serveru. 

Databázové 
schéma 

Kolekce objet� popisujících konkrétní strukturu uchovávaných dat. Jde o tabulky, 
procedury, triggrry atd. 

DOT NET Framework spole�nosti Microsoft pro vývoj softwaru. Více viz odstavec 2.4.3. 

EJB (Enterprise JavaBeans) - klí�ová technologie J2EE server� pro budování aplika�ní 
logiky viz 2.5.8 

Entity Bean technologie pro objektov� - rela�ní mapování viz.2.5.8.1 

FCL (Framework Class Library) viz BCL. 

file server-
pracovní stanice 

Druh sí�ového výpo�etního modelu. Více viz odstavec 2.3.1. 

framework Softwarová struktura pro podporu programování. Zpravidla obsahuje vlastní 
knihovny �i podp�rné programy. 

Garbage Collector Mechanizmus pro správu pam�ti používaný v Jave i .NET. 

HTML (HyperText Markup Language) - zna�kovací jazyk pro tvorbu standartních WWW 
stránek. 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - internetový protokol ur�ený pro komunikaci serveru 
a klienta. 

IIS (Internet Information Services) - webserver spole�nosti Microsoft. 

IS Informa�ní systém. Více viz odstavec 2.1. 

J2EE (Java Enterprise Edition) - standard aplika�ních server� postavených na platform� 
Java viz 2.5.6 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M��ICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunika�ních technologií 

Vysoké u�ení technické v Brn� 

 
 

 

65 

Java Programovací platforma od spole�nosti SUN. Více viz odstavec 2.4.5 

Java applet Program napsaný v jazyce Java ur�ený pro b�h v internetové stránce. 

JIT (Just In Time) - druh kompilátoru p�ekládající kód do spustitelné podoby. 

JSP (Java Server Pages) - skriptovací jazyk firmy SUN. Více viz odstavec 2.4.7 

JVM (Java Virtual Machine) - virtuální stroj jazyka Java sloužící ke spoušt�ní Java 
aplikací. Více viz odstavec 2.4.5. 

klient Program komunikující se serverem. Tvo�í �ást aplikace u uživatele. 

klient-server Druh sí�ového výpo�etního modelu. Více viz odstavec 2.3.1. 

konceptuální 
model 

Grafické vyjád�ení databázového schématu (struktury uložených dat). 

Microsoft Nejv�tší po�íta�ová firma vyvíjející software, p�edevším opera�ní systémy ale i 
platformu .NET. 

MSIL (Microsoft Intermediate Language) - viz CLI 

MVC (Model View Control) - programovací technika viz 4.2.1 

nativní kód Zkompilovaný kód, který lze na daném opera�ním systému p�ímo spustit. 

OS Opera�ní systém, základní program po�áta�e pro spoušt�ní uživatelských program�. 

Perl Programovací jazyk. Více viz odstavec 2.4.1. 

PHP Programovací jazyk. Více viz odstavec 2.4.2. 

server Program obsluhující požadavky klienta. 

servlety Programy napsané v jazyce Java ur�ené pro b�h na serveru. Více viz odstavec 
2.4.7. 

session Trvající sí�ová relace mezi klientem a serverem. 

Session Bean technologie pro umíst�ní aplika�ní logiky viz.2.5.8.2 

SQL (Structured Query Language) - standardizovaný dotazovací jazyk ur�ený pro 
komunikaci s databází. 

S�BD Systém �ízení Báze Dat - software zprost�edkující práci s daty v databázi. Slouzí k 
odstín�ní fyzického uložení dat. 

SUN SUN Microsystems je firma vyvíjející (mimo jiné) kompletní platformu Java. 

t�ívrstá 
architektura 

Druh sí�ového výpo�etního modelu. Více viz odstavec 2.3.1. 
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10. SEZNAM P�ÍLOH 

1. Databázové schéma pro MySQL ve form� textu. 

2. CD se zdrojovými kódy. 



 

 

P�íloha: Databázové schéma pro MySQL 
Následuje souhrn p�íkaz� definujících databázové schéma navrženého 

informa�ního systému. Tabulky v MySQL databázi musí být v tzv. InnerDB módu, 

jinak tato databáze neudržuje konzistenci pomocí relací. Relace mezi tabulkami jsou 

uvedeny až na konci skriptu, aby nedocházelo nap�íklad k pokus�m o vytvo�ení 

relace na zatím neexistující tabulky. 

Create table Filmy ( 

 id_filmu Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 reziser Int UNSIGNED, 

 nazev Varchar(100) NOT NULL, 

 popis Text NOT NULL, 

 delka Int UNSIGNED NOT NULL, 

 premiera Date, 

 Primary Key (id_filmu)) ENGINE = InnoDB; 

 

Create table Saly ( 

 id_salu Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 nazev Varchar(50) NOT NULL, 

 mesto Varchar(20) NOT NULL, 

 UNIQUE (nazev), 

 Primary Key (id_salu)) ENGINE = InnoDB; 

 

Create table Sedadla ( 

 id_sedadla Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 id_salu Int UNSIGNED NOT NULL, 

 umisteni_x Int NOT NULL, 

 umisteni_y Int NOT NULL, 

 Primary Key (id_sedadla)) ENGINE = InnoDB; 

 

Create table Promitani ( 

 id_promitani Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 id_filmu Int UNSIGNED NOT NULL, 

 id_salu Int UNSIGNED NOT NULL, 

 zacatek Timestamp NOT NULL, 

 konec Timestamp NOT NULL, 

 cena Int UNSIGNED NOT NULL, 

 Primary Key (id_promitani)) ENGINE = InnoDB; 

 



 

 

Create table Rezervace ( 

 id_rezervace Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 id_uzivatele Int UNSIGNED NOT NULL, 

 id_promitani Int UNSIGNED NOT NULL, 

 id_sedadla Int UNSIGNED NOT NULL, 

 stav Enum('rezervovano', 'zaplaceno', 'zruseno') NOT NULL, 

 objednatel Varchar(55), 

 Primary Key (id_rezervace)) ENGINE = InnoDB; 

 

Create table Uzivatele ( 

 id_uzivatele Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 jmeno Varchar(20) NOT NULL, 

 prijmeni Varchar(30) NOT NULL, 

 login Varchar(10) NOT NULL, 

 heslo Char(28) NOT NULL, 

 opravneni Enum('administrator', 'operator', 'verejnost') NOT NULL, 

 povolen Enum('ano', 'ne') NOT NULL, 

 UNIQUE (login), 

 Primary Key (id_uzivatele)) ENGINE = InnoDB; 

 

Create table Osobnosti ( 

 id_osobnosti Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 jmeno Varchar(20) NOT NULL, 

 prijmeni Varchar(30) NOT NULL, 

 narozen Date, 

 zemrel Date, 

 popis Text, 

 Primary Key (id_osobnosti)) ENGINE = InnoDB; 

 

 

Create table Hraje ( 

 id_filmu Int UNSIGNED NOT NULL, 

 id_osobnosti Int UNSIGNED NOT NULL, 

 Primary Key (id_filmu,id_osobnosti)) ENGINE = InnoDB; 

 

Alter table Sedadla add unique altKeySedadla (id_salu,umisteni_x,umisteni_y); 

Alter table Promitani add Foreign Key (id_filmu) references Filmy (id_filmu) on delete 

cascade on update cascade; 

Alter table Hraje add Foreign Key (id_filmu) references Filmy (id_filmu) on delete cascade 

on update cascade; 



 

 

Alter table Sedadla add Foreign Key (id_salu) references Saly (id_salu) on delete cascade on 

update cascade; 

Alter table Promitani add Foreign Key (id_salu) references Saly (id_salu) on delete cascade 

on update cascade; 

Alter table Rezervace add Foreign Key (id_sedadla) references Sedadla (id_sedadla) on 

delete cascade on update cascade; 

Alter table Rezervace add Foreign Key (id_promitani) references Promitani (id_promitani) 

on delete cascade on update cascade; 

Alter table Rezervace add Foreign Key (id_uzivatele) references Uzivatele (id_uzivatele) on 

delete cascade on update cascade; 

Alter table Hraje add Foreign Key (id_osobnosti) references Osobnosti (id_osobnosti) on 

delete cascade on update cascade; 

Alter table Filmy add Foreign Key (reziser) references Osobnosti (id_osobnosti) on delete 

cascade on update cascade; 

 



 

 

P�íloha CD 
Obsah CD: 

1. Tento text diplomové práce. 

2. Zdrojové kódy, kompilace i deply desktiptory IS multikina pro J2EE server 

JBOSS 4.2. 

3. Nasnímané vzhledy (screenshoty) webového i desktopového klienta.  

4. Základní stru�ný popis instalace systému a spušt�ní klient�. 

5. Základní struktura navržené databáze ve form� SQL p�íkaz�. Dále minimálním 

množstvím dat p�edvypln�ných pro MySQL databázi. 

 


