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Abstrakt  

 

Předmětem diplomové práce je návrh a vytvoření hotového nástroje určeného k migraci 

systémové databáze elektronického obchodu z ptaformy ZenCart na platformu 

PrestaShop. Obě systémové databáze budou popsány, analyzovány a na základě 

získaných informací bude vytvořen migrační nástroj splňující podmínky zadavatele a 

provedena finální migrace dat z databáze původní do databáze nové. 

 

Abstract 

 

The object of my master‘s thesis is design and creation of e-commerce system database 

migration tool from the ZenCart platform to the PrestaShop platform. Both system 

databases will be described and analysed and based on gained information the migration 

tool will be created according customers‘ requirements and then final data migration from 

original to the new database will be executed. 
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ÚVOD 

 

V dnešní době je velké množství dat spravováno aplikacemi a databázemi. Stejně je tomu 

v případě internetových obchodů, které potřebují ukládat různě velké objemy dat o svých 

produktech, objednávkách, zákaznících atd. E-commerce je oblast obchodu, která se 

rychle vyvíjí, zdokonaluje a na internetové obchody jsou kladeny stálě vyšší nároky na 

funkčnost. Není tedy divu, že e-shopové platformy, na kterých byly starší obchody 

postaveny, se stavají zastaralými, bez podpory autorů a bez dostupnosti nových upgradů. 

V těchto případech je přesun na novou, lepší platformu nevyhnutelný. 

 

S tímto přesunem nesouvisí jen například výběr nové platformy, vytvoření nového 

designu a podobně, ale především přesun dat, která byla v dlouhém časovém horizontu 

e-shopem nastřádána a uložena v databázi. Správné fungování a rychlé znovuspuštění 

internetové obchodu na nové platformě na přítomnosti těchto dat velmi závisí. V tuto 

chvíli přichází na řadu databázová migrace, čili proces přesunu dat z jedné databáze do 

druhé.  

 

V některých případech jsou migrace dat provedeny manuálně, což může být velmi časově 

náročné. Napříč trhem existuje několik produktů, které se zabývají databázovou migrací 

a migrací dat všeobecně. Avšak největším problémem je nalézt vhodný produkt, který 

odpovídá specifickým požadavkům na danou migraci. Práktická část této diplomové 

práce se zabývá právě tímto problém v souvisti s migrací databáze internetového obchodu 

z jedné platformy na druhou. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE, POUŽITÉ 

METODY A POSTUPY 

 

Vymezení problému 

Zakazník, který je provozovatelem několika internetových obchodů vystavěných na 

zastaralé a uživatelsky nepřívětivé opensource platformě, si přeje postupně přesunout 

všechny svoje e-shopy na platformu novou, a to PrestaShop. Veškeré podklady pro 

přesuny e-shopů je zákazník schopen připravit sám, kromě zajištění migrace záznamů 

uložených v databázi. Těmito záznamy jsou pro něj důležité údaje, které je nutné 

přesunout rychle, bez velkých prodlev způsobených nutností manuálního přesunu dat 

nebo potřeby velkých úprav, které by brzdily spuštění internetového obchodu na nové 

platformě. Za takové položky provozovatel považuje například produkty, které e-shop 

nabízí s jednotlivými kategoriemi, do kterých produkty spadají a dále pak údaje o svých 

zákaznících.  

 

Cíle práce 

Cílem diplomové práce je zpracovat návrh projektu migrace databáze internetového 

obchodu z platformy ZenCart na novou platformu PrestaShop, spolu s realizací řešení 

této migrace. Migrovány budou veškerá data, která bude zákazník požadovat spolu s daty, 

která budou nutná pro uskutečnění úspěšné migrace. 

 

Jedním z dílčích cílů vedoucím k naplnění hlavního cíle, je analyzovat obě e-shopové 

platformy, především jejich databáze, z pohledu možnosti uskutečnění migrace, spolu 

s určením rizik, které by mohly nastat a možnostmi jejich minimalizace nebo případné 

úplné eliminace. Dalším dílčím cílem je, na základě této analýzy určit vhodnou metodu 

migrace dat z jedné databáze do druhé a také migrační nástroj, který bude k tomuto účelu 

použit. Tento nástroj musí splňovat nároky na znovupoužitelnost v případě migrace 

dalších e-shopů, které společnost spravuje. Dalším důležitým požadavkem je snadná 
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modifikovatelnost v případě mírně odlišné struktury jiných databazí nebo odlišných 

požadavků na určité další migrace.  

 

Jedním z dílčích cílů je taktéž požadavek, na nezvyšující se náklady opakovaného použití 

výsledného řešení. Ke zvýšení nákladů může dojít pouze v případě, že budou nutné nějaké 

modifikace na základě požadavků zákazníka. Mezi dílčí cíle jsou taktéž zahrnuty 

vlastnosti, jež by měl použitý migrační nástroj splňovat, jako jsou zásady bezpečnosti dat 

tak, aby nedošlo ke ztrátě nebo zneužití citlivých dat. Dále efektivita a provedení samotné 

migrace v pro zakazníka akceptovatelném časovém horizontu vzhledem k objemu 

migrovaných dat. 

 

Posledním z cílů týkajích se finálního migračního řešení je otestování jeho funkčnosti na 

testovacích datech včetně finálního ověření správnosti migrace na datech produkčních. 

 

Ve zkratce je cílem této práce je vytvořit prototyp funkčního migračního nastroje, 

určeného k opakované migraci dat z více různých elektronických obchodů, jehož fukčnost 

bude ověřena a první migrace uskutečněna na modelovém e-shopu dodaném od 

zákazníka. 

 

Použité metody a postupy 

Diplomová práce je rozdělena do tří základních částí – teoretická východiska práce, 

analýza problému současné situace a vlastní návrh řešení, jež se zabývá finálním 

produktem popsaným v předchozím odstavci. Každá z těchto částí má odlišný způsob 

využitý k získávání potřebných informací, dat a metod vedoucích ke splnění vytyčených 

cílů práce.  

 

Teoretická část 

 

V teoretické části jsou popsány východiska, sloužící jako znalostní základ k vytvoření 

finálního řešení. Všechny informace byly čerpány z dostupné literatury a ověřených 

internetových zdrojů.  
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Analytická část 

 

Ve druhé části diplomové práce se nachází podrobná analýza současné ZenCartové i 

budoucí PrestaShopové databáze, včetně stručného srovnání obou platforem. Dále jsou 

zde uvedeny přesné požadavky zákazníka na migraci dat a na výsledné řešení. Mimo jiné 

je v této části zahrnuta i analýza rizik – jejich určení, pravděpodobnosti, hodnota dopadu 

a jejich minimalizace nebo případná možnost eliminace, jež je důležitá pro úspěšné 

dokončení projektu migrace. Součástí analýzy je taktéž iniciální plán spolu s 

harmonogramem, který je důležitý pro řízení projektu. 

 

Návrhová část 

 

V této části se spojují znalosti a informace nabyté v teoretických východiscích a poznatky 

získané v analytické části, na jejichž základě je vytvořeno finální řešení použité k migraci 

databáze. Jsou zde zhodnoceny možnosti různých dostupných technologií, které by bylo 

možné využít k finálnímu řešení a vybráno nejvhodnější z nich. Podle vybrané 

technologie je zhotoven plán s harmonogramem jednotlivých činností, na jehož základě 

je detailně popsán a zpracován migrační proces včetně naprogramované migrační 

aplikace. V migračním procesu jsou detailněji popsány použité metody jako ETL a 

paralelní migrace a také vývoj aplikace za použítí programovacího jazyka Java včetně 

využitých rámců a funkcí.  Jako poslední, je zde uveden postup testování řešení a celého 

systému po migraci s ohledem na řízení rizik.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1.1 Databázová migrace 

Databázovou migrací může být myšlen proces přesunu dat z jedné databáze do druhé. 

Existuje několik možností, jak tento typ migrace provést (17): 

· Manuálně. 

· Použití komerčního software. 

· Vývoj vlastního nástroje. 

 

Manuální migrace je z určitého pohledu velmi náročná na alokaci zdrojů a je výrazně 

neefektivní. Z tohoto důvodu ji můžeme považovat za užitečnou jen v případě, že je 

migrována malá množina dat. Pro větší množství dat je vhodné investovat čas a zdroje do 

nákupu komerčního software nebo do vývoje vlastní aplikace. Komerční software 

představuje relativně jednoduchou cestu k získání funkčního a použitelného nástroje. 

Bohužel ne každý software dokáže plně uspokojit specifické požadavky na migraci, a 

proto naprogramovaný nástroj na míru je v některých případech nejlepší volbou. Oproti 

komerčnímu software je připravený přesně dle potřeb dané databáze a splňuje veškeré 

specifické požadavky na konkrétní migraci dat. Databázová migrace by měla být 

prováděna odděleně od přesunu celého systému jako takového na novou platformu (17). 

 

1.2 Důvody vedoucí k databázové migraci 

Neustálý pokrok informačních technologií nutí společnosti k ústavičnému vylepšování 

svých produktů tak, aby uspěla před svou konkurencí. Integrace nových technologií nebo 

upgrade stávajících se bohužel někdy neobejde bez migrace. Samozřejmě důvodem k 

databázové migraci mohou být i byznys důvody. Níže je uvedeno několik z mnoha 

důvodů k iniciování migrace dat (17): 

· Korporátní důvody jako fůze a akvizice. 

· Implementace nových obchodních modelů a procesů přinášejících nové funkční a 

nefunkční požadavky, jež nejsou podporovány stávající aplikací. 
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· Technologický pokrok a upgrady. 

· Nové právní a regulatorní požadavky a poupravené obchodní procesy 

podporované pouze aktuálními podnikovými aplikacemi. 

 

1.3 Fáze databázové migrace 

V případě migrace systémové databáze se nabízí tyto tři základní kroky, jejichž obsahem 

může být (13): 

1. Analýza migrace 

a. Zjištění požadavků na migraci 

b. Identifikace současné a budoucí databáze  

c. Identifikace rizik 

d. Posouzení bezpečnosti dat 

e. Výběr migračního technologie 

2. Migrační a testovací plán 

3. Proces migrace 

4. Validace dat a testy systému po migraci 

Čas věnovaný tvorbě plánu zavisí především na rozsahu migrace, tudíž na rozsahu 

systému a požadavcích zákazníka, komplexitě platformy a databáze a v neposlední řadě 

také na důležitosti a citlivosti migrovaných dat (13).  

 

 

1.3.1 Analýza migrace 

 

Zjištění požadavků na migraci 

Jedním z prvních kroků je zjištění specifických požadavků na migraci. Tyto požadavky 

lze rozdělit na funkční a nefunkční, které musí být proveditelné, měřitelné, testovatelné, 

musí se vztahovat ke konkrétnímu požadavku, nebo příležitosti a také musí být 

definovány dostatečné detailně pro účely migrace systému (18). 
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Funční požadavky popisují chování a informace, které bude řešení spravovat. Dále 

mohou zahrnovat požadavky typu, která data budou přenášena, jaké konkrétní objekty, 

data určitého stáří apod. (18).  

 

Požadavky nefunkční, jak název napovídá, nesouvisí přímo s funkcionalitou řešení, ale 

spíše popisují podmínky prostředí, za kterých musí řešení zůstat efektivní nebo jaké 

kvality musí řešení splňovat. Do této kategorie spadají požadavky související například 

s kapacitou, rychlostí, bezpečností, uživatelským rozhraním, dostupností, výkonností, 

načasováním apod. (18). 

 

Identifikace současné a budoucí databáze 

Identifikace současné a budoucí databáze pomůže k získání představy o tom, kolik úsilí 

bude nutné do migrace vložit, dále k určení časové osy s kontrolními body a také zdrojů. 

Neméně důležité je zjistit velikost objemu migrovaných dat oproti velikosti nového 

uložiště (18). 

 

V této fázi je také možné provést profilování dat za použítí tzv. „landscape“ analýzy. Tato 

analýza je způsob simulace databázové migrace pomáhající porozumět zdrojovým datům, 

cílovému systému, možným hrozbám a výzvám. Obsahuje 4 aktivity (18): 

· Analýzu byznys procesů, která se soustředí na rozdíly mezi zdrojovým a cílovým 

systémem. 

· Anazýza datových modelů za použití paretova pravidla a se zaměřením na 20% 

nejkritičtějších dat – typicky primární klíče. Datové modelování začíná 

s konceptuálními modely a pokračuje s logickými a fyzyckými modely. Tato 

analýza může být taktéž součástí samotného procesu migrace. 

· Analýza objevování dat využívá modely vytvořené v předochozí fázi k určení 

technologie a nástrojů, které by měly být při migraci použity. 

· Mapovací analýza identifikuje možné výzvy a rizika, ke kterým může dojít během 

migrace ze zdrojového do cílového systému. 
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Identifikace rizik 

Jednou z velmi důležitých fází migrace je identifikace rizik. Této časti je věnována 

zvláštní kapitola. 

 

Posouzení bezpečnosti dat 

Bezpečnost dat je jednou z podsekcí analýzy rizik, protože únik citlivých dat hrozící 

během migrace je jednou z přímých hrozeb. Je důležité futo fázi nepodcenit a podívat se 

na problematiku z několika možných pohledů (16). 

 

Za prvé je nutné zhodnotit jaká data budou přesouvána. Pokud jsou například migrována 

citlivá data jako kreditní karty nebo zdravotní informace je nutné se ujistit, že migrace 

nebude mít vliv na plnění právních předisů. Dále je důležité se zamyslet nad tím, kdo má 

přístup do databáze. V souvislosti s touto problematikou, je nutné si před zahájením 

migrace odpovědět na několik otázek, a na ty případně reagovat zajištěním určitých 

bezpečnostních opratření. Těmito otázkami jsou (16): 

· Které aplikace přistupují do databáze? 

· Které IP adresy přistupují do databáze? 

· Kteří uživatelé přistupují do databáze? 

· Kdy uživatelé přistupují do databáze? 

· Jaké typy databázových příkazů jsou určití uživatelé oprávněni provádět? 

· K jakému typu dat může každý uživatel přistupovat, a které by měly být naopak 

blokovány? 

Určitou pomoc ke zmapování přístupů k databázi z různých externích zdrojů mohou 

poskytnou nástroje k monitorování databázové aktivity. Jakmile jsou všechny přistupy 

zmapovány, je jednodušší určit požadavky na bezpečnost (16). 

 

Poslední otázkou, kterou je nutné si položit je, kam budou data přesunuta. Porozumění 

prostředí, do kterého budou data migrována hraje důležitou roli v zabezpečení dat. Jako 

podružné otázky se nabízí (16): 

· Jaké fyzické a síťové zabezpečení je v cílovém systému? 

· Kdo má administrátorský přístup do databáze? 

· Je možné tento přístup zamezit? 
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Jakmile jsou veškeré otázky zodpovězeny, je dosaženo jasnější představy o tom, jaké 

zabezpečovací prostředky jsou nutné a jak je možné jich docílit.  

 

Výběr migrační technologie 

Výběr migrační technologie je jednou z nejdůležitějších částí celého procesu, protože 

může usnadnit a urychlit migraci nebo naopak způsobit velké problémy. 

Při výběru vhodné technologie k migraci je nutné zvážit (9): 

· Odolnost cílového datového prostředí (odolností je myšleno, jak se cílové 

prostředí vyrovná se selháním migrace nebo s přetížením způsobeným migrací).  

· Migrovatelnost dat z cílového prostředí v budoucnu, v případě nutnosti migrovat 

data opět do dalšího nového systému/databáze. 

· Znovupoužitelnost cílového prostředí (znovupoužitelností je myšleno, zda je 

možné v případě nutnosti opakovaně data migrovat do cílového prostředí). 

· Rozšiřitelnost cílového prostředí. 

· Předpokládaná datová kapacita. 

· Možný přístup dalších aplikací v budoucnu. 

· Datový formát, spravující systém a systém pro správu databáze (jako XML, MS 

SQL Server 6.0, MS SQL Server 2005, Oracle atd.), zdrojových dat a cílové 

databáze. 

· Operační systém (jako je UNIX, Linux, MS Windows) zdroje a cílového 

prostředí. 

· Rozhraní. 

· ETL software. 

· Modelovací nástroje. 

· Software profilující data. 

· Software pro správu metadat. 

· Nastavení hardware a software. 

 

Dalším parametrem pro výběr je zvolená forma migrace, kde se nabízí obecně tento výčet 

možností (7): 
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· Big bang – všechna data jsou přesunuta najednou a původní zdroj je okamžitě 

vyřazen z provozu. 

· Fázovaná – data jsou přesunuta v oddělených částech, například na základě 

umístění nebo byznysové funkce, v několika migračních seriích. 

· Paralelní – data jsou přesunuta, avšak původní systém běží po určitou dobu 

paralelně, aby bylo zjištěno, zda cílová databáze operuje korektně. 

· Za běhu – typ migrace, kdy zdrojový systém nemůže být nikdy vypnutý, byť jen 

na chvíli (telefonní systém). Toto vyžaduje speciální migrační nástroj s dopřednou 

synchronizací a přepínáním z původního systému do cílového. 

 

Jednou z nejvíce používaných technologií určených nejen k migraci dat je takzvaná ETL, 

což je zkratka z anglického extract, transform a load. Výhodou této technologie je 

schopnost vyhovět extrémním požadavkům jako jsou například velký objem dat, detailní 

profilování dat, vysoké integrační schopnosti. Pro ETL technologii jsou používány různé 

nástroje a programy (19). 

 

Druhou možností jsou vlastnoručně kódovaná řešení. Studie uvádí, že užití komerčních 

software především k datové integraci, která předchází samotné migraci, je produktivnější 

než kódovaní nových, avšak je nutné zvážit, že ne vždy komerční řešení dokáží pokrýt 

veškeré specifické požadavky nebo velmi komplexní databáze. Pokud stará i nová 

platforma běží zároveň, s aktuálními daty a aktivními uživateli, proces datové integrace 

musí synchronizovat data napříč oběma systémy. V případě, že integrace poběží mimo 

špičku, vhodnými technologiemi k synchronizaci jsou ETL a replikace založená na SQL, 

naopak EAI nebo transakčně založená replikace jsou vhodné při synchronizaci v reálném 

čase (19). 

  

1.3.2 Migrační a testovací plán 

 

V předchozích krocích byly shromážděny veškeré informace za pomoci hloubkové 

analýzy stávajícího stavu a také plán cílového stavu. Nyní je možné přistoupit k přípravě 

samotného migračního plánu. Celou metodologii datové migrace mezi dvěmi databázemi 
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je možné naznačit v jednoduchém diagramu zahrnujícím také předchozí zmíněné aktivity, 

jako analýzu migrace a shromáždění požadavků (14), (19). 

 

Obrázek 1: Diagram plánu migrace (Zdroj: vlastní) 

 

 

Testovací plán by měl obsahovat výčet nástrojů, které budou k testování použity, jakým 

způsobem bude prováděn reporting, struktura testů a jejich případná omezení. Dále by 

měly být specifikovány tzv. unit testy1 a integrační testy. Do plánu migrace je nutné 

zahrnout ještě dva další plány, které ještě nebyly zmíněny. Jedná se o plán obnovy nebo 

také zotavení, který má za úkol shromáždit možnosti obnovy dat v každé fázi migrace. 

Druhým je tzv. „go live plan“, ve kterém jsou určeny akce vyžadované ke spuštění do 

ostrého provozu (14), (19). 

 

Pokud se podíváme na plán z obecného hlediska, jeho smyslem je stanovení cílů 

organizace v čase a vymezení postupů, jak těchto cílů dosáhnout. Při určovaní cílů je 

nutné soustředit se na takové, které mají rozhodující vliv, jsou měřitelné a přiměřené. 

Aktivity, které zabezpečují dosažení stanovených cílů musí být vymezeny přesně. 

Požadavky na zdroje, které jsou potřebné k naplnění vymezených cílů, je taktéž nutné 

                                                 
1Unit test – testování správné funkčnosti dílčích částí neboli jednotek zdrojového kódu 

Plán

Shromáždění 

požadavků

Identifikace dat 

(analýza současného 
a budoucího stavu)

Plán migrace

Určení migračního 

týmu

Odhad časové 

náročnosti migrace

Odhad omezení 

rozpočtu projektu
Kalkulace zdrojů

Vytvoření testovacího 

plánu
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stanovovat co nejpřesněji. Přesnější odhad zvyšuje pravděpodobnost úspěšné realizace 

plánu. Každý kvalitní plán by měl obsahovat důležité termíny a odpovědnosti (14), (19). 

 

1.3.3 Proces migrace 

 

Samotný proces migrace, lze taktéž rozdělit do několika fází dle komplexity a úhlu 

pohledu, jejichž úkoly se mohou částečně překrývat s obsahem obecných kroků migrace, 

jimiž jsou plán migrace a validace dat a testy systému po migraci. V rámci této práce 

budou uvedeny dva možné postupy migračního procesu s jejich jednotlivými fázemi (19). 

 

Postup 1 

Fázemi jednoho z možných rozdělení procesu migrace jsou návrh řešení, konstrukce 

řešení, modelování dat, mapování dat, vývoj řešení a testování řešení. Obsah 

jednotlivých fází je popsán níže (19). 

 

 

Obrázek 2: Fáze procesu migrace (Zdroj: (19)) 

 

Návrh řešení 
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Zde se ještě návrhem řešení myslí plán migrace se zaměřením na revizi datových profilů 

s mažery a doménovými experty, kteří vědí, jak položky reálně fungují ve skutečném 

grafickém uživatelském rozhraní, což muže být odlišné od nového systému (19).  

 

Konstrukce řešení 

Některé migrace jsou provedeny nárazově jako celek, avšak většina migračních projektů 

se vyhýbá takto riskantním řešením jako je big bang a rozděluje projekt na serii 

zvládnutelných částí. Závislosti poukazují na objekty v databázi, které by měly být 

z nějakého specifického důvodu migrovány samostatně a případně v jakém pořadí (19).  

 

Modelování dat 

Zjednodušeně řečeno se jedná o proces, během nějž se definují a analyzují požadavky na 

strukturu dat informačního systému, jehož výsledkem je datový model popisující 

strukturu a vztahy jednotlivých datových prvků (6), (19). 

 

V souvislosti s modelováním dat je možné se setkat se dvěma extrémy. Jedním z nich je 

migrace dat do existující aplikace s předdefinovým datovým modelem, což je limitujícím 

faktorem, pokud není možné aplikaci customizovat. Za druhý extrém lze považovat, 

migrace do nové, na domácí půdě vytvořené aplikace, kdy je třeba více modelování 

prakticky od nuly. Datové modelování je také příležitostí pro zlepšení datové integrace, 

operačního reportingu nebo slučování dat obohacením datového modelu o 

materializované dotazy, databázové pohledy, indexy atd (6), (19). 

 

Mapování dat 

Mapování dat je proces vytváření vazeb mezi datovými prvky dvou rozdílných datových 

modelů. Z důvodu, že zdrojové a cílové modely jsou rozdílné, mapování dat většinou 

zahrnuje i transformaci dat. Transformace dat má tendence být velmi komplexní, protože 

některé zdrojové položky obsahují více hodnot, které musí být rozděleny a mapovány 

samostatně (6), (19).  

 

 

Vývoj řešení 
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V této fázi, jak tomu název napovídá, dochází k vývoji samotného řešení za pomoci buď 

existující technologie nebo nově naprogragmovaného nástroje (19). 

 

Testování řešení 

Velikost testovacího vzorku dat je přímo úměrná velikosti zdrojové databáze. Pokud je 

databáze malá, je možné využít kompletní dataset. Naopak pokud je původní databáze 

rozsáhlá a komplexní, je efektivní pracovat pouze s vhodně zvolenou podmnožinou. K 

tomuto účelu lze využít různá komerční řešení, které nabízí integraci profilování a 

generování testovacího datasetu. Profilování a generování datasetu bude detailněji 

popsáno v samostatné kapitole věnované testování (19). 

 

Postup 2 

Z jiného úhlu pohledu, lze proces migrace rozdělit na exportní fázi, transformační fázi 

a importní fázi (ETL – Extract, Transform, Load) (18). 

 

 

Obrázek 3: ETL proces (Zdroj: http://blog.appliedinformaticsinc.com/wp-content/uploads/2015/05/ETL-

Process.png) 

 

Exportní fáze 

Během této fáze jsou data exportována ze zdrojového systému. Tato fáze s ohledem na 

časové možnosti může být provedena opakovaně. Důležité je stanovit, jaký přístup bude 

zvolen pokud během exportu dojde k chybě. Zda bude celý proces restartován nebo zda 

bude pokračovat od momentu chyby s ohledem na možné duplicity dat (18). 
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Transformační fáze 

Transformace dat mezi zdrojovým a cílovým systémémem je běžným jevem. Většinou 

jsou při transformaci dat využívány programy, které jsou kódovány mimo migrační 

nástroje. Je nutné se ujistit, že všechna požadovaná data existují a jsou ve správném 

formátu. Během transformace také dochází k čištění a opravám dat (18). 

 

Importní fáze 

Jedná se o zpětné nahrání dat do cílového systému. V této fázi by data již měla být 

transformována tak, aby odpovídala struktuře databáze cílového systému. Stejně jako 

v exportní fázi je nutné určit, jak bude zacházeno s errory během přenosu, aby bylo 

předejíto případným duplicitám (18).  

 

1.4 Validace dat a testy systému po migraci 

Cílem této fáze je nacházení chyb v datech, migračních programech a skryté 

infrastruktuře. K odhalování chyb slouží tři základní techniky, a to testovací techniky 

v datových migračních projektech, mapování testovacích technik na rizika a doplnění 

procesního modelu testovacími fázemi (12). 

 

1.4.1 Testovací techniky v databázových migračních projektech 

 

Jednou z testovacích technik je validace dat. Validace dat má čtyři aspekty: kompletnost, 

sémantickou korektnost, konzistenci ve struktuře a interoperabilitu s ostatními 

aplikacemi. Pro ověření dat a jejich struktury je nutné provést manuální a automatické 

srovnávací testy zdrojové a cílové databáze (11), (12): 

· Testy kompletnosti a typové shody – indentifikují byznysové objekty chybějící ve 

zdrojové databázi nebo objekty nové. Tyto testy jsou obyčejně automatizovány a 

spočívají v mapování primárních klíčů cílové a zdrojové databáze. Dále je nutné 

ověřit, že objektové typy zůstaly nezměněné. Výsledkem testu je list chybějících 

objektů v cílové databázi a list objektů přebývajících. Kód migračního programu 

způsobující případné chyby musí být odstraněn a nazhrazen novým. 



27 
 

· Testy vzhledu – soustředí se na vzhled objektů v grafickém uživatelském 

rozhranní. Obvykle jsou testy prováděny manuálně například kvůli kontextu 

změny dat. 

· Test běhu migrace – má za úkol ověřit dobrou spolupráci migračních programů. 

Jde o zkoušku všech fází migrace (ETL) a provádí se buď nad všemi daty (měření 

času běhu) nebo nad datasetem (rychlé testy při developmentu). Výsledekem testů 

jsou logy s chybovými zprávami. 

· Testy procesovatelnosti – ověřují souhru a fungování cílové aplikace s nově 

importovanými daty. Takovými testy jsou například spouštění procesů přes 

uživatelské rozhraní. 

· Integrační testy – jedná se o testy integrace nové aplikace s novými daty 

a okolními aplikaci, existují-li takové. Předmětem integračních testů je zjistit, zda 

vazby mezi aplikací fungují správně v obou směrech. 

 

1.4.2 Mapování testovacích technik na rizika 

 

Testovací techniky cílí na zmírňování rizik. Mapování rizik na jednotlivé testy je shrnuto 

v následující tabulce. 

 

Riziko Odpovídající typ testů 

Riziko stability 
Testy běhu na plné migraci 

Testy běhu na částečné migraci 

Riziko korupce dat 

Testy vzhledu 

Integrační testy 

Testy procesovatelnosti 

Riziko změny sémantiky 

Testy vzhledu 

Integrační testy 

Testy procesovatelnosti 

Riziko kompletnosti Testy kompletnosti a typové shody 

Riziko doby běhu Testy běhu na plné migraci 
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Riziko přípravy 
Testy běhu na plné migraci 

Testy běhu na částečné migraci 

Riko měření rozsahu 
Testy běhu na plné migraci 

Testy běhu na částečné migraci 

Riziko zásahu Nelze pokrýt testy 

Riziko parametrizace cílové aplikace 

Testy vzhledu 

Integrační testy 

Testy procesovatelnosti 

Testy kompletnosti a typové shody 

Tabulka 1: Mapování testovacích technik na rizika (Zdroj: vlastní dle (11), (12)) 

 

Riziko zásahu je rizikem infrastruktury, které není možné pokrýt testy a je nutné jej 

minimalizovat komunikací v organizaci (11). 

 

1.4.3 Doplnění procesního modelu testovacími fázemi 

 

Ve chvíli, kdy je známo, které testy bude třeba provést, je nutné určit správné pořadí 

spuštění testů. Základem je uspěšné zprocesování testů běhu migrace. Pokud některé 

migrační programy nejsou vyvolány, zhavarují nebo jsou spuštěny v nesprávném pořadí 

mohou způsobit mnoho chyb. Po oveření funkčnosti běhu migrace je možné přistoupit 

k testům vzhledu, kompletnosti a typové shody. Následně se spouští testy 

procesovatelnosti a poté integrační testy. Pokud všechny testy uspějí i během finálního 

opakování všech testů, původní aplikace je odpojena a nová cílová aplikace je nasazena 

do ostrého provozu (11), (12). 

 

1.4.4 Generování testovacího datasetu 

 

Testovací data by měla být vybírána velice pečlivě. Zárukou jejich kvality jsou 

následující čtyří vlastnosti, které poukazují na to, jak by měla testovací data vypadat (14): 
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1. Realistická: Reálností je myšleno, že data by se měla shodovat s aspekty reálného 

života. Příkladem může být testování věku studentů univerzity, kde všechny 

hodnoty by měly být pozitivní a větší nebo rovny 18. 

2. Prakticky validní: Tato vlastnost je podobná reálnosti avšak je více příbuzná 

s byznys logikou. Pro představu například hodnota 60 je realistická jako ukazatel 

věku, ale prakticky nevalidní jako výška věku studenta. 

3. Univerzální k pokrytí scénáře: V jednom testovacím scénáři můžeme nalézt více 

po sobě následujících stavů, proto by data měla být vybírána tak, aby pokryla celý 

scénář za použití minimálního vzorku dat. Na příkladu studenta univerzity je tento 

bod možno vysvětlit tak, že je lepší zvolit jako vzorek dat studenta, který opakuje 

předměty a patří do různých semestrů a studijních programů oproti studentovi, 

který hladce zvládá včas dokončit studium.  

4. Výjimečná data: Při výběru dat je nutné se soustředit i na výjimečné scénaře, které 

jsou méně časté, zato vykazují vysokou důležitost pokud skutečně nastanou. 

 

Po souhrnu náležitostí, které by měly testovací data splňovat je možné přistoupit 

k technikám samotné přípravy dat. Existují dvě možnosti, jak připravit testovací data (14): 

 

Metoda 1. Vložení nových dat:  

Data specifikovaná v testovacích případech jsou vložena do prázdné databáze. Poté jsou 

spuštěny a vyhodnocovány testy. Tato metoda ovšem může mít značná rizika (14).  

 

Nevýhody metody (14): 

1. Prázdná databáze je nedostupná. 

2. Importovaná testovací data mohou být nedostatečná například pro zátěžové testy. 

3. Vložení dat do prázdné databáze může být složité z důvodu závislostí 

databázových tabulek. 

4. Vložení malého vzorku dat může skrýt některé chyby, které je možné odhalit 

pouze s větším datasetem. 

 

Výhody metody (14): 

1. Vykonávání testů je více efektivní za použití pouze nutného vzorku dat. 
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2. Izolování chyb je rychlejší. 

3. Rychlejší získání výsledků testů. 

4. Přehledný testovací proces. 

 

Metoda 2. Vzorek dat je vybrán z aktuální databáze 

Tato metoda je dosažitelnější a více praktickou technikou pro přípravu testovacích dat. 

Nicméně vyžaduje znalost databázového schématu, SQL a technické dovednosti. Při 

použití této metody je nutné okopírovat a použít produkční data a nahradit některé 

hodnoty hodnotami umělými. Před využítím druhé metody je třeba zvážit zabezpečení 

dat (14). 

 

1.5 Analýza rizik 

Při analýze rizik je vhodné využít například speciální model rizik spojující metodiku 

řízení projektu se specifikými riziky migrace dat. Tento model má tři úrovně: byznys 

pohled, IT management level a rizika migrace dat. Cílem analýzy rizik je jejich určení, 

vyhodnocení dopadů a návrh na jejich minimalizaci či úplnou eliminaci (11).  

 

Mezi byznys rizika můžeme zařadit (11): 

· Ziskovost – porovnání nákladů a příjmů. Náklady nesmí přesáhnout rozpočet. 

Dále je tu riziko nepřímých nákladů spojených se špatně provedenou transformací 

dat. 

· Reputace – dopady na reputaci v případě neodhalených chyb po migraci. 

· Regulace – u některých podnikatelských sektorů hrozí postihy od státních institucí 

v případě, že aplikace nefunguje korektně. 

· Bezpečnostní riziko – toto riziko bylo popsáno detailněji v kapitole 1.3. 

 

Výčet možných IT management rizik je následující (11): 

· Ztráta dat nebo informací - migrace musí přenést data beze změny jejich 

sémantiky. 

· Stabilita cílové aplikace – přenášená data mohou ohrozit stabilitu cílové aplikace. 
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· Přerušení přepnutí na novou aplikaci – zdůvodu chyb v migraci. Aplikace fungují 

dobře avšak migrace ne. 

· Prodlevy – z důvodu řešení výše zmíněných přerušení. 

· Překročení rozpočtu. 

· Spoždění – jednoduchá projektová spožení, která mohou vyustit v expiraci licencí 

staré aplikace, nedostupnost klíčových zaměstnansů apod. 

 

Rizika migrace dat se rozdělují do tří skupin (11): 

· Rizika migračního programu 

o Kompletnost – rizika ztráty jednoho nebo více byznysových objektů. 

o Sémantika – změna významu dat. např. špatná měna po migraci dat, 

záměna objednávek z modrého auta na bílé. 

o Korupce dat – migrovaná data neodráží databázový model cílové aplikace. 

Stává se pokud jsou nastavena nějaká omezení na aplikačním levelu. 

o Stabilita – chyby v kódu mohou způsobit selhání programu. 

· Rizika spuštění migračního programu 

o Doba běhu – migrační programy mohou běžet déle než bylo očekáváno. 

Tato situace je často způsobena například pokud byly testy prováděny 

pouze s datasetem. 

o Příprava – riziko spočívá v koordinaci všech migračních programů a 

jejich spuštění ve správném pořadí.  

o Měření rozsahu – odráží nespolehlivost při velkém zatížení. 

o Zásahy – riziko zásahů se objevuje v případě pokud někdo nejen 

z migračního týmu, ale i z uživatelů, developerů či nějaký z procesů je 

aktivní v aplikaci během migrace. 

· Rizika parametrizace cílové aplikace – pokud se změní cílová aplikace může se 

snadno stát nekompatibilní s migračními programy. 
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1.6 Možnosti užití komerčního software k provedení migrace 

Na trhu existuje velké množství softwarových produktů, které mohou být použity 

k migrování dat stejně dobře jako zákaznicky vyvinutá řešení. Každé s těchto řešení má 

své silné a slabé stránky týkající se například výkonosti, podpory operačního systému, 

podpory platformy uložiště nebo nutnosti vypnutí aplikace během migrace dat. Některé 

z těchto produktů tedy umožňují online migraci dat, což jinak řečeno znamená, že není 

nutné aplikaci vypnout během migračního procesu. Podmnožiny těchto software dále 

umožňují nepřerušenou migraci – nejen že aplikace zůstává online po celou dobu 

migrace, ale také provoz a procesování aplikace pokračuje bez přerušení nebo 

význačných prodlev. Z tohoto důvodu by společnosti měly pečlivě prozkoumat možnosti 

software a specifikovat velmi přesně požadavky na migraci, aby dokázaly vybrat ze 

široké škaly software ten nejvhodnější a odpovídající jejich požadavkům (13). 

 

Jedním z klíčových atributů při výběru komerčního migračního software je výkonnost – 

jak rychle jsou data zkopírována ze zdroje do cíle. Na druhou stranu, výkonnost musí být 

v rovnováze se šířkou pásma sítě a možným přetížením systému. Dalším požadavkem ke 

zvážení, je schopnost vrácení migrace „zpět“. Jinými slovy pokud se během procesu 

migrace něco pokazí, zda je snadné migraci přerušit a znovu spustit a zda může aplikace 

dále běžet. Některé software vyžadují obnovy licencí. Tyto licence musí být platné až do 

konce všech migračních fází i v případě nutnosti přerušení a znovu-spuštění migrace 

z důvodu selhání (13), (17). 

 

Nyní si uvedeme některé příklady velmi kvalitních software, které je možné při migraci 

využít. Ke generování testovacího datasetu existují na trhu například tyto software: 

DataFactory, Generatedata.com, DataGenerator, DTM Data Generator, RedGate (pouze 

pro MS SQL server), Mysqlslap, Benerator, Moinne a mnoho dalších. K samotné migraci 

se taktéž nabízí nepřeberné množstí software určených k různým druhům migrace: 

SwisSQL - Data Migration Tool, rsync (host-based file-level migration), Raintinify 

(network-based file-level migration), NAS virtualization, Universal replicaotr, Data 

Migration Manager, MySQL Migration Toolkit, MySQL Workbench apod. 
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1.7 Software využitelný při migraci e-shopových databází 

Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce se zabývá konkrétně migrací databáze 

internetového obchodu, v této kapitole budou zmíněny některé aplikace a různé 

technologie, jež mohou být speciálně užity k tomuto typu migrace. 

 

WapmServer 

V případě, že k provedení migrace je nutné vytvořit a naprogramovat nový nástroj, 

vhodným pomocníkem při vývoji řešení určenému právě k migraci databáze 

internetového obchodu je WampServer. Jedná se o windowsové prostředí určené 

k webovému vývoji. Umožňuje vytvářet webové aplikace s Apache2, PHP a MySQL 

databázemi. V širším pojetí dokáže spravovat Apache a MySQL služby, přepínat online 

a offline mód (udělení přístupu všem nebo pouze localhostu), instalovat a zapnout 

Apache, MySQL a PHP vydání, spravovat serverová nastavení, díle umožňuje přístup 

k logům a souborům s nastavením a vytvářet aliasy (20).  

 

IntelliJ IDEA  

IntelliJ IDEA je komerční vývojové prostředí s verzemi zdarma, určené k programování 

v jazycích Java, Groovy, XML, Regexp, Scala, Clojure a Kotlin. Autorem tohoto 

prostředí je společnost JetBrains, která byla založena v roce 2000. IntelliJ IDEA obsahuje 

kodovacího asystenta, který programátorovi poskytuje relevantní nabídky vzhledem ke 

kontextu: kompletaci kódu, analýzu kódu a odpovídající refaktoringové nástroje. Jednou 

z dalších funkcí editoru je chytrá navigace kódem, dále pak buildovací nástroje a 

integrace (15). 

 

Gradle 

Gradle je buildovací systém pro Javu (JVM). Autoři Gradle se o něm vyjadřují jako o 

velmi flexibilním a přepínatelném buildovacím nástroji, který poskytuje silnou podporu 

pro multi-projektové buildy a dependency management (založený na Apach Ivy2). Dále 

může svým uživatelům nabídnout podporu pro existující Maven nebo Ivy infrastrukturu 

repositáře a management tranzitivních závislostí bez nutnosti použití vzdáleného 

                                                 
2 Apache Ivy – populární dependency manager. 
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repositáře nebo pom.xml a ivy.xml souborů. Výčet všech služeb, které Gradle nabízí je 

možné zakončit možností použití Groovy buildovacích skriptů a také bohatou doménu 

k popisu buildů (10). 

 

MySQL 

MySQL je světově velmi populární opensource databázový systém jejímž autorem je 

švédská společnost MySQL AB. Jedná se o multiplatformní databázi, kde komunikace 

probíhá pomocí jazyka SQL, který obsahuje určitá rozšíření. Je kompatibilní prakticky se 

všemi operačními systémy. Majoritně využívá MySQL technologie LAMP jako základní 

software webového serveru v kombinaci – MySQL, PHP, Apach. Architektura MySQL 

serveru má oproti ostatním databázovým serverům širokou základnu a umí řešit velké 

množství různorodých úloh. Mnoho velkých světových organizací jako Facebook, 

Google, Adobe at. spoléhají na MySQL server (1), (2). 

 

Java 

Java je jeden z nejpoužívanějších objektově orientovaný programovacích jazyků na světě 

a byl vyvinut společností Sun Microsystems. Jeho silnými stránkami jsou jednoduchost 

syntaxe, distribuovatelnost – podporuje aplikace v síti, interpretovatelnost – vytváří tzv. 

bajt kód, který je nezávislý na architektuře počítače, robustnost, generační správa paměti, 

bezpečnost, nezávislost na architektuře, přenositelnost - mezi platformami Javy, 

výkonnost, víceúlohovost – podpora zpracování vícevláknových aplikací a dynamičnost 

– rozšiřování knihoven za chodu (3), (8). 

 

phpMyAdmin 

PhpMyAdmin je opensoure software napsaný v jazyce PHP uřený ke správě MySQL přes 

webové rozhraní. Tento software podroporuje velké množství operací nad MySQL a 

MariaDB databázemi. Zmíněné operace mohou být prováděny jednoduše přes uživatelské 

rozhranní, ale taktéž prostřednictvím přímého spuštění SQL příkazů (5). 

2. ANALÝZA PROBLÉMU SOUČASNÉ SITUACE 
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V této kapitole bude představena firma (zákazník), která je zadavatelem požadavku na 

migraci, poté budou srovnány e-shopové platformy ZenCart a PrestaShop, dále bude 

následovat podrobná analýza migrace a také analýza rizik, jež by mohla migrace databáze 

přinést. 

 

2.1 Představení firmy 

Obchodní firma:  INDUSTRIAL SYSTEMS s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:    Senovážné náměstí 1565/16,  

Nové Město (Praha 1),  

110 00 Praha 

Předmět podnikání:  specializovaný maloobchod 

velkoobchod 

poskytování technických služeb 

pronájem a půjčování věcí movitých 

zpracování dat, služby databank, správa sítí 

grafické práce a kresličské práce 

 

INDUSTRIAL SYSTEMS s.r.o. je česká firma zabývající se v souvislosti s pilotním 

internetových obchodem www.vzduchotechnika-eshop.cz, maloobchodním prodejem 

kompletního sortimentu pro vzduchotechniku a to již od roku 2004. Jejich hlavním 

působištěm jsou menší a střední stavby, různé bytové úpravy, ať už jde o odvětrání 

koupelen, sklepů nebo kuchyní či rekuperaci obytných ploch, atd. Firma je distributorem 

silných značek v této oblasti jako jsou výrobci MULTI-VAC, ELEKTRODESIGN a nebo 

SYSTEM AIR. V sortimentu e-shopu je možné nalézt: 

· Distribuční elementy. 

· Elementy pro rozvod vzduchu. 

· Ventilátory. 

· Vytápěcí jednotky. 

· Rekuperační a ventilační systémy. 

· Vzduchové clony. 
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    a mnoho dalšího. 

2.2 Současná E-shop platforma– ZenCart 

V současné době používá e-shop http://vzduchotechnika-eshop.cz/ open-source 

platformu ZenCart, ve verzi 3.8. ZenCart vznikl v roce 2003 a je napsán v jazyce PHP, 

využívá HTML komponenty a databázi MySQL. E-shop je dostupný v české lokalizaci. 

V základní výbavě ZenCartu je několik předinstalovaných modulů a další je možné 

postupně přidávat. Bohužel instalaci modulů, jako je tomu u většiny ostatních e-

shopových platforem, není možné provést prostřednictvím administrátorského rozhraní, 

ale tyto moduly musí být nahrány do instalační složky. Bohužel velké množství těchto 

modulů je placených. Dalším poněkud komplikovaným procesem je změna šablon, která 

sebou nese velké množství práce. Po změně šablony je nutné přeložit některé odkazy, 

přepsat texty a další záležitosti a to přímo v daných souborech. Dalším negativem je 

zdlouhavé přidávání zboží v případě, že pracujeme s větším množství položek. Výstavba 

a úpravy e-shopu tedy nejsou snadné a i při použití základního vzhledu vyžaduje velké 

množství zákroků a úprav. 

 

2.2.1 Databáze ZenCart 

 

Verze databáze ZenCart je stejná jako platformy samotné, tedy 3.8. Základní databáze e-

shopu Zencart se skládá celkem z 94 tabulek. Objekty lze rozdělit do několika měnších 

schémat, které ukládají informace z určité oblasti e-shopu – výprodeje + speciální detaily 

o cenách, extra informace o produktových typech, CMS + správa obsahu, informace o 

zákaznících, zákaznická komunikace, uložené nákupní košíky zákazníků, historie 

objednávek, paypal, informace o produktech, kontrola pohybu pro administrátora, 

nastavení systému, daně + nastavení daňových zón a jiné. Vzhledem k tomu, že e-shop je 

stavěný pro celosvětové užití, některé oblasti databáze nejsou e-shopy fungujícími 

v české republice využívány. Dále také e-shop Vzduchotechnika například nevyužívá 

Paypal apod., mnoha databázových tabulek se tedy migrace nedotkne.  

 

Databáze e-shopu Vzuchotechnika má celkem 123 tabulek, což je více než je obvyklé, a 

to z důvodu, že se v databázi nacházejí také tabulky z jiných e-shopů, která tam mají svá 
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specická data, a také protože byl e-shop hodně upravován. Toto bude pravděpodobně 

překážkou v použití nějakého komerčního řešení k migraci. Databáze není napojena na 

žádný další systém, ale jak již bylo řečeno, je zdrojem pro několik internetových obchodů 

jako rekuperace-eshop.cz nebo ventilatory-eshop.cz. Dále integruje phpbb diskuzní 

fórum. 

 

2.3 Budoucí e-shop platforma - Prestashop 

Platforma ZenCart již nevyhovuje požadavkům na provoz e-shopu, proto se provozovatel 

rozhodl přejít na jinou platformu a to PrestaShop. Tato platforma, která je zdarma šířitelná 

pod licencí OSL, se může pochlubit obsáhlou nabídkou funkcí, potenciálem a snadnou 

použitelností. Má jednoduché nastavování atributů produktů, úprav a statistik. Narozdíl 

od zmiňovaného ZenCartu má velmi jistou budoucnost a jeho vývoj jde neustále dopředu, 

tudíž jsou poměrně často dostupné nové verze a aktualizace. Na trhu je dostupné velké 

množštví pluginů, modulů a šablon pro PrestaShop, které jsou zdarma a jejich instalace 

bývá zpravidla velmi snadná (4). 

 

2.4 Srovnání platformy ZenCart a PrestaShop 

Srovnání funkcí obou platforem je možné vidět níže. 

 

Služba ZenCart Prestashop 

Doprava a platba dle hmotnosti ne ano 

PaySec ne ano 

eKonto ne ano 

mPenize ne ano 

GoPay ne ano 

Heureka – Ověřeno zákazníky ne ano 

URL aliasy  ne ano 

E-mail/online formulář ne ano 

Telefon ne ano 
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Skype ne ano 

Online chat ne ano 

Automatické denní zálohy ne ano 

Zasilkovna ne ano 

Uloženka ne ano 

Abra ne ano 

Helios ne ano 

Microsoft dynamics ne ano 

Tabulka 2: Srovnání platformy ZenCart a PrestaShop (Zdroj: vlastní dle http://www.vybrat-eshop.cz/srovnani-

eshopu-zencart_prestashop) 

 

Hlavním důvodem proč chce majitel e-shopu přejít z platformy ZenCart na PrestaShop je 

uživatelská přívětivost, snadnější ovladatelnost, větší dostupnost rozšíření a také napojení 

na nový účetní systém. ZenCart je zastaralým systémem s malou komunitou uživatelů, 

graficky není přiliš dobře zpracován a dle odbrníků je snadno hacknutelný. 

2.5 Analýza migrace 

Celý proces migrace databáze je zastřešen plánem, který je rozdělen na několik dílčích 

plánů s výčtem procesů, které dílčí plán zaštiťují. Následující tabulka vymezuje iniciální 

plán, který obsahuje první tři fáze celého migračního procesu. Další fáze budou uvedeny 

až po výběru migrační technologie jež významně ovlivňuje další postup jak ve směru 

zvolení aktivit, tak i dob trvání těchto aktivit. 

 

Aktivita Dílčí aktivity Doba trvání Odpovědnost 

Iniciální plánování Identifikace cílů a strategií  3 dny zákazník 

 Odhad nákladů na analýzu 3 dny zákazník 

Analýza migrace 
Zjištění požadavků na 

migraci 
2,5 dne architekt řešení 

 
Identifikace současné a 

budoucí databáze 
3 dny architekt řešení 

 Posouzení bezpečnosti dat 2 dny architekt řešení 



39 
 

 Analýza rizik 2 dny architekt řešení 

Výběr migrační 

technologie 
 3 dny architekt řešení 

Tabulka 3: Iniciální plán (Zdroj: vlastní) 

 

Veškeré aktivity zmíněné v plánu budou prováděny postupně za sebou tak, jak jsou 

uvedeny v tabulce. Není tedy nutné hledat kritickou cestu. Případné spoždění jedné 

aktivity bude mít dopad na celkové spoždění projektu.  

 

2.5.1 Zjištění požadavků na migraci 

 

Zákaník si přeje migrovat konkrétně tyto položky: kategorie, produkty spolu s jejich 

umístěním do kategorií a zákazníky. Budou migrovány všechny položky, které tyto 

objekty obsahují bez ohledu na staří dat. Důležité záznamy jsou také uloženy v tabulkách 

týkajících se objednávek. Ty si však zákazník migrovat stejným způsobem nepřeje. Starší 

vyřízené objednávky má zaznamenané v účetnictví a nové nevyřízené, kterých je nízký 

počet, budou přeneseny do nového e-shopu manuálně. Jiné funkčí požadavky zákazník 

nemá.  

 

Jedinným nefunkčním požadavkem, který je kladen na migraci je rychlost a snadnost 

jejího provedení. 

 

2.5.2 Identifikace současné a budoucí databáze 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o analýze současného stavu databáze není napojena na 

žádný externí systém, ale je zdrojem pro několik dalších internetových obchodů. Dále 

integruje phpbb diskuzní fórum a není napojena na žádný účetní systém. Napojení na 

účetní systém je plánováno po migraci na novou platformu. Celkem je v databázi uloženo 

asi 15 000 produktů, 1200 kategorií a 1500 záznámů o zákaznících, čili se jedná o středně 

rozsáhlou databázi co do počtu jednotlivých záznamů. 
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Databáze platformy PrestaShop se liší od databáze ZenCartu především datovým 

modelem. Tato problematika bude detailněji probrána později. Jednou z dalších odlišností 

je způsob ukladání cesty k obrázkům. PrestaShop, oproti ZenCartu, který ukládá cestu 

k obrázkům v databázi, si sám tuto cestu k obrázkům dopočítává. Tato skutečnost se musí 

vzít v potaz při realizaci řešení.  

 

2.5.3 Posouzení bezpečnosti dat 

 

Data, která budou migrována obsahují středně citlivé informace. Mezi data na jejichž 

bezpečnost by měl být kladen větší důraz jsou údaje o zákaznících, tedy jejich jména, 

adresy a telefonní čísla. Tyto informace by se neměly dostat do rukou nějaké nepověřené 

osoby nebo třetí strany, která by je mohla zneužít. 

 

Součástí posouzení bezpečnosti dat při migraci je i zmapování přístupů do databáze. K e-

shopové databázi jak v případě ZenCartu, tak i PrestaShopu se přistupuje přes 

phpMyAdmin, což je bezplatný softwarový nástroj napsaný v jazyce PHP určený 

k administraci MySQL Skrz webový prohlížeč. Tento nástoj umožňuje nastavit práva 

uživateli, který přes něj přistupuje do databáze, od uživatele určeného pro správu databáze 

s plnými přistupovými právy po uživatele s omezenými právy. Databáze je přístupná 

pouze z webhostingu a rozhraní phpMyAdmin. Přístup zvenku či z VPS3 není možný ani 

za příplatek. 

 

Nástroj phpMyAdmin umožňuje uživateli provádět nad databází různé operace. Mezi ně 

patří vytváření SQL dotazů, import různých formátů dat do databáze přes uživatelské 

rozhraní, taktéž export databáze v různých formátech, synchronizace databází, vytváření 

tabulek, změna názvu databáze, smazání tabulek, nastavování uživatelů apod. 

PhpMyAdmin nijak nerozšiřuje zabezpečení MySQL serveru. Jeho úkolem jakožto 

správce systému je, aby řádně povoloval/odebíral oprávnění k MySQL databázím. 

Všechna zabezpečení databáze jež jsou na ZenCart platformě je možné stejně nastavit i 

na nové platformě Prestashop. V tomto ohledu se systémy nijak neliší. 

 

                                                 
3 VPS – virtuální server 
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Současné nastavení zabezpečení původní i budoucí databáze zůstane stejné. Přístup do 

databáze je možný z různých IP adres. Do databáze přistupuje pouze systémový admin a 

ten je definován v zákaznickém účtu společnosti Gigaserver, která momentálně 

zprostředkovává internetovému obchodu hosting. Dále je zakázán vzdálený přístup do 

databáze. Již v této fázi je možné říci, že migrace bude pravděpodobně řešena na úrovní 

localhostu a následně bude zpět naiportován migrovaný soubor. 

 

Zabezpečení bude spočívat v testování a programování na testovacím vzorku, který je 

možný získat při instalaci ZenCart e-shopu. Toto zacházení předejde případné korupci a 

ztrátě dat.  

 

2.6 Analýza rizik 

Analýza rizik hrozících při tomto migračním projektu bude shrnuta v tabulce, kde 

k jednotlivým hrozbám bude přiřazena hodnota rizika. Zranitelnostní jsou v tabulce 

myšleny aktivity, které mohou zapříčinit naplnění hrozby. Naopak opatření mají za úkol 

tyto aktivity a tím i případné hrozby minimalizovat či naprosto eliminovat. 

Pravděpodobnost incidentu vyjadřuje, jak vysoká je pravděpodobnost výskytu incidentu 

a může nabývat hodnot od 1 do 5, kdy 1 je nejmenší a 5 nejvyšší pravděpodobnost. Ve 

sloupci dopad jsou hodnoty vyjadřující závažnost dopadu, pokud by některá z hrozeb 

nastala. Škála je opět od 1 do 5, kdy hodnota 1 vyjadřuje nejméně závažný dopad na 

projekt migrace a číslo 5 nejzávažnější dopad. Výsledná hodnota rizika je součinem 

hodnoty pravděpodobnosti výskytu a dopadu.  
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Hrozba Zranitelnosti Pravděpodobnost 

incidentu 

Dopad Riziko Opatření k minimalizaci/eliminaci 

rizik 

Ztráta 

Nevhodně zvolená technologie, 

chyby při migraci, nefunkčnost e-

shopu po migraci 

2 4 8 

Důkladná analýza nároků a požadavků 

kladených na technologie, ověření 

funkčnosti technologie před zahájením 

kompletní migrace, důkladné testy po 

migraci 

Reputace 

Neodhalené chyby při migraci, 

které se projeví až při běžném 

chodu e-shopu 

3 3 9 Důkladné testy e-shopu po migraci 

Bezpečnostní 

riziko 

Ztráta dat 

Neoprávněný přístup k datům 
2 3 6 

Nastavení přístupových práv do DB, 

přesně vymezené zacházení s daty 

Změna 

informací 

Pozměnění významu dat během 

migrace 
2 4 8 

Testy migrovaných objektů a jejich 

významu v novém e-shopu 

Stabilita cílové 

aplikace po 

migraci 

Stabilita e-shopu při provozu, 

náhlá selhání z důvodu špatné 

migrace 

2 5 10 
Performance testy, přetestování všech 

procesů 

Překročení 

rozpočtu 

Nesprávně provedená kalkulace 

nákladů, neočekávané problémy 
2 3 6 

Analýza migrace a vhodně zvolená 

technologie 
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před a po migraci e-shopové 

databáze 

Nedodržení 

časového 

harmonogramu 

Neočekávanané chyby při 

migraci, selhání migračního 

programu 

2 3 6 
Testy před zahájením kompletní migrace, 

jak programu tak systému 

Korupce dat 
Model nové e-shopové databáze 

neodpovídá původní 
4 4 16 

Důkladné mapování dat, analýza rozdílů 

mezi procesy staré a nové e-shopové 

platformy 

Stabilita 

migračního 

programu 

Chyby v kódu 3 3 9 
Testy migračního programu před 

zahájením migrace 

Doba běhu 

migrace 

Migrace běží delší dobu než bylo 

očekáváno 
3 2 6 

Performance testy programu na menším 

datasetu 

Podcenění 

přípravy 

Špatná koordinace v provádění 

posloupnosti aktivit před 

zahájením migrace 

2 2 4 Detailní go-live plán 

Zásah 

v průběhu 

migrace 

Změna dat způsobená zásahem 

člověka nebo aktivním procesem 

v průběhu migrace 

2 1 2 Informovanost zainteresovaných osob 
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Parametrizace 

cílové databáze 

Změna cílové databáze těsně před 

startem migrace 
1 5 5 

Určení verze e-shopu, na kterou bude 

databáze migrována 

Tabulka 4: Hodnocení rizik (Zdroj: vlastní)
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Nyní budou podrobněji probrána některá rizika s nejvyšší hodnotou rizika. Prvním  

takovým rizikem s hodnotou 9 je reputace. V průběhu migrace by mohlo dojít  

k pozměnění dat, nebo špatnému zobrazení jednotlivých položek e-shopu či nefunkčnosti 

některých základních procesů internetového obchodu, jako je zobrazení produktu, 

objednání produktu, přihlášení zákazníka apod. Všechny tyto situace by mohly mít 

výrazný dopad na reputaci e-shopu. Minimalizaci tohoto rizika lze zajistit jenom 

důkladnými testy e-shopu. 

 

Dalším rizikem s celkovou hodnotou dopadu 10 je stabilita cílové aplikace po migraci. 

Celková hodnota rizika je vysoká z důvodu vyšší známky přiřazené k dopadům, avšak 

pravděpodobnost výskytu je nízká. V případě migrace dat tohoto rozsahu se 

nepředpokládá, že by nějak ovlivňovala stabilitu cílové aplikace. Zákazník si sám 

v testovacím provozu bude ověřovat, že v případě vyššího zatížení, nehrozí narušení 

funkce internetováho obchodu způsobené migrovanými daty. 

 

S vysokou hodnotou rizika je v tabulce taktéž uvedena možnost korupce dat. K té může 

dojít v případě, že modely původní a nové databáze nejsou stejné, což je v tomto případě 

vysoce pravděpodobné. Proto musí dojít k přesnému mapování dat, aby nedošlo 

k pozměnění významu dat nebo migraci hodnot do nesprávných polí. 

 

Posledním rizikem, které bude detailněji rozebráno je riziko stability/selhání migračního 

programu. Při vývoji řešení pravděpodobně může dojít k selháním programu než bude 

nástroj tzv. debuggován, čili než budou odstraněny chyby. Před spuštěním migračního 

nástroje s ostrými daty bude program otestován za pomoci testovacího datasetu, což 

minimalizuje případné budoucí potíže. 

 

Po celkovém zhodnocení rizik, nebylo nalezeno žádné takové, které by se nedalo 

minimalizovat nebo bránilo úspěšnému dokončení migračního projektu. Při dodržení 

všech proti rizikových opratření je celková hodnota všech zmiňovaných rizik snížena na 

akceptovatelnou hodnotu, jak architektem řešení, tak i zadavatelem. Všechna opatření 

zmíněná v tabulce s riziky budou použita v průběhu celého migračního procesu. 
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3. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

3.1 Migrační technologie 

Při výběru migrační technologie budou zohledněny všechny okolnosti zmíněné 

v teoretické části.  

 

Prostředí, na které budou data migrována je databáze vytvořená na MySQL serveru. Jde 

o databázi, kde lze provádět plně integrované, bezpečné transakce, splňující vlastnosti 

ACID4, commitu, rollbacku a crash recovery s možností zamykání na úrovni řádků. 

Prostředí je velmi dobře znovu použitelné, tedy v případě nutnosti migrovat data 

opakovaně by neměl nastat žádný problém. Prostředí je taktéž velmi snad no rozšiřitelné 

pouhým dokoupením místa na serveru, tudíž není nutné se omezovat datovou kapacitou. 

Jak již bylo zmíněno dřívě databáze se bude migrovat v rámci stejného systému pro 

správu databází se stejným datovým formátem, čímž odpadají možné problémy 

s kompatibilitou. 

 

3.1.1 Možná komerční řešení 

 

Na trhu existují možná online migrační řešení sestavená přímo pro účel migrace databází 

opensource e-shopů z jedné platformy na druhou. Jedním z takovýchto řešení je přímo 

migrační modul, který se instaluje do Prestashopu a je specializovaný právě na přesun dat 

ze ZenCartu do PrestaShop, nabízí stránka http://www.presto-

changeo.com/en/prestashop-migration-modules/51-zen-cart-to-prestashop-migration.ht 

ml. Tento modul importuje zákaznické účty, objednávky, kategorie, produkty, výrobce, 

recenze produktů, měny a jakzyky. Modul importuje pouze výchozí nastavení ZenCartu, 

nezahrnuje žádné modifikace systému jako například nové položky, změněné adresy 

obrázků nebo informace z modulů třetích stran. Dále vlastník uvadí, že z důvodu 

rozdílných struktur a schopností ZenCartu a PrestaShopu, některé části nemusí být 

                                                 
4ACID  je zkratka anglického spojení slov Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, a označuje 
množinu vlastností, které zajišťují, že dabázové transakce jsou zprocesovány spolehlivě 
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importovány naprosto shodně a budou vyžadovat manuální změny, například atributy se 

slevami, text boxy a nahrané soubory. Pro správnou funkci modul vyžaduje, aby byl na 

PrestaShop serveru povovlen file_get_contet() nebo CURL. Import z velkých databází 

dle výrobce může trvat několik hodin. Cena za jednu licenci tohoto modulu je 125$. 

 

Dalším podobným řešením je Lixtension migration tool dostupný z 

http://litextension.com/prestashop-migration-tool/zen-cart-to-prestashop.html. Tento 

software umí migrovat informace o produktech, kategorie, zákazníky, objednávky, URL 

adresy, recenze, danové informace, výrobce a měny. Prakticky uplně stejné položky jako 

předchozí modul. Navíc nabízí plugin k migraci SEO odkazů. Cena tohoto násroje se 

pohybuje od 149$ za jednu licenci. 

 

3.1.2 Výběr migrační technologie 

 

V předchozím textu byly zmíněny všechny okolnosti týkající se původního a cílového 

databázového systému ve vztahu k migraci a také hotová řešení, která nabízí trh. Před 

finálním rozhodnutí o tom, jaká migrační technologie bude zvolena pro proces migrace 

ZenCart e-shop databáze na platformu PrestaShopu, nutné zvážit také specifické 

požadavky vlastníka na migraci a zohlednit, zda některé z možných řešení vyhovuje 

těmto požadavkům. 

 

Vzhledem k tomu, že zakázník si přeje používat opakovaně na větší množství e-shopů, 

které má ve správě nechce utrácet za každou další licenci komerčních online řešení, která 

jsou určena na jednorázové použití. Dále komerční řešení bohužel nezaručují, že nebudou 

nutné další úpravy dat po provedené migraci, čemuž chce zákazník vzhledem k úspoře 

času předejít. Komerční řešení taktéž bohužel neumožňují migraci dat z modulů, které 

rozšiřují systém a dále není možné provádět různé customizace v podobě specifického 

výběru dat k migraci na základě zákazníkem určených podmínek. Jedním z dalších 

důležitých aspektů finálního řešení je výkonnost. Tudíž nástroj musí migrovat data 

efektivně a v rámci možností rychle a především spolehlivě. 
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Po zvážení všech těchto pohledů a po představení možných řešení zákazníkovi bylo 

rozhodnuto, že nejvhodnějším řešením bude vlastní aplikace napsaná přímo na míru, 

který bude splňovat nároky znovupoužitelnosti a možné customizace. Typ migrace, který 

bude použit je paralelní, čili data budou přesunuta, avšak původní systém poběží po 

určitou dobu paralelně, aby bylo zjištěno, zda cílová databáze operuje korektně. 

 

3.2 Plán migrace 

Aktivita  Dílčí aktivity 
Doba 

trvání 
Odpovědnost 

Plán migrace - vychází z 

předchozí analýzy 

Časový odhad 

Odhad nákladů na 

migraci 

Kalkulace zdrojů 

2 dny 
architekt 

řešení 

Příprava prostředí 3 dny 
architekt 

řešení 

Vývoj - migrační skripty, 

procedury 
14 dní 

architekt 

řešení 

Migrace na testovací 

prostředí 
1 den 

architekt 

řešení 

Testovací plán (testy řešení) 
Specifikace testů 

Způsob reportingu 
2 dny 

architekt 

řešení 

 Testování 5 dní 
architekt 

řešení 

 
Vylepšení kódu na 

základě výsledku testů 
5 dní 

architekt 

řešení 

Go live plan 
Příprava ostrého prostředí 

- konfigurace 
4 dny 

majitel e-

shopu 

 Migrování dat 1 den 
architekt 

řešení 

 Spuštění nového systému 2 dny zákazník 
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Testování nového systému 

po migraci 
 7 dní zákazník 

Tabulka 5: Plán migrace (Zdroj: vlastní) 

 

Stejně jako tomu bylo v plánu zmíněném v analytické části veškeré plánované aktivity  

budou prováděny postupně za sebou tak, jak jsou uvedeny v tabulce. Opět tedy není nutné 

hledat kritickou cestu. Případné spoždění jedné aktivity bude mít dopad na celkové 

spoždění projektu. Plán takto nastevený je proveditelný. 

 

3.3 Migrační proces 

V migračním procesu bude použita kombinace obou migračních postupů uvedených 

v teoretických podkladech. 

 

3.3.1 Příprava prostředí k vývoji řešení 

 

Kvůli problémům se vzdáleným přístupem k produkčním databázovým systémům bylo 

nutné přistoupit k migraci na úrovni localhostu. Pro snadnou a rychlou přípravu prostředí, 

které bude simulovat technologie použité na produkčních prostředích (PHP, MySQL) byl 

využit Wamp (http://www.wampserver.com/en/).  

 

Po stažení a nainstalování WampServeru, byla překontrolována jeho konfigurace, tak aby 

opdpovídala požadavkům definovaných pro internetové obchody ZenCart a PrestaShop.  

 

ZenCart požadavky na prostředí:  

· Server – standartní LAMP5 software: PHP, Apache, MySQL na většině 

operačních systémů. 

· Protokoly SSL a OpenSSL, knihovna cURL. 

                                                 
5LAMP je zkratka, která v informatice označuje sadu svobodného softwaru používaného jako platforma 
pro implementaci dynamických webových stránek 
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· Verze PHP – odpovídající pro ZenCart v.3.8 je PHP 4.3.2 až PHP 5.2.x, kromě 

PHP 5.3. 

· MySQL verze - odpovídající pro ZenCart v.3.8 je MySQL 4, na MySQL 5 mohou 

nastat errory. 

· Apache 2.2. 

Prestashop požadavky na prostředí:  

· Server – standartní LAMP software. 

· PHP 5.2+. 

· MySQL 5.0+. 

· Apache 1.3, Apache 2.x, Nginx nebo Microsoft IIS. 

 

Defaultní nastavení WampServeru odpovídalo minimální požadavkům, tudíž se server 

podařilo spustit bez sebemenších problémů. 

 

Při testu jednotlivých služeb (Apache, PHP, Mysql) se objevil problém s 

PhpMyAdminem. Po otevření admina byla obdržena chybová hláška "Access denied for 

user root". Nepodařilo se spustit mysql/appache service kvůli obsazeným portům. Přes 

příkaz netstat bylo nutné zkontrolovat, jaké porty jsou používány a co je blokuje. Při 

spuštění WampServeru je důležité mít volný především port 80. V tomto případě se 

jednalo o ISS server a dále o NT Kernel & System. Bylo nutné v Services.msc vypnou 

Web Deployment Agent Service. 

 

 

Obrázek 4: Obsazenost portů (Zdroj: vlastní) 

 

PhpMyAdmin URL:http://localhost/phpmyadmin/ 

Apache web index URL:http://localhost/ 
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Adresář na file systému:C:\wamp\www 

 

Ve chvíli, kdy je prostředí funkční a připravené, je možné stáhnout instalační soubory 

PrestaShopu a ZenCartu v příslušných verzích. Každý instalační soubor byl extrahován 

do příslušné složky.  

 

Prestashop:C:\wamp\www\prestashop\ 

Zencart:C:\wamp\www\zencart\ 

 

Po extrahování byly prostřednictvím phpMyAdmin vytvořeny databáze a nový uživatel 

s oprávněním k přístupu k vytvořeným databázím. 

 

DB pro prestashop:preastashop 

DB pro zencart:zencart 

Nově vytvořený uživatel:servce_account cDDBcxsTHnKQUS5E 

 

Po vytvoření uživatelů je možné nainstalovat oba internetové obchody dle návodů.  

 

Prestashop://localhost/prestashop 

Zencart http://localhost/zencart 

 

Zencart byl nainstalován tak, aby obsahoval nějaká testovací data. K tomuto účelu stačilo 

v jednom z prvních kroků instalace zaškrtnout checkbox určující, zda chce uživatel 

nainstalovat i sample data. Tyto data budou sloužit pro testy migrace. PrestaShop byl 

naopak nainstalován bez testovacích dat a to tak, že po úspěšné instalaci byl použit modul 

PrestaShop cleaner, který odebere všechny demo produkty, zákazníky atd. V tuto chvíli 

je prostředí kompletně přepravené pro vývoj migračního programu. 
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Obrázek 5: Uvodní obrazovka WampServeru (Zdroj: vlastní) 

 

Dalším krokem bylo nainstalování IntelliJ IDEA, vzhledem k tomu, že celý program bude 

psán v jazyce Java. IntelliJ IDEA byl jednoduše stažen z oficiálních stránek a 

nainstalován s defaultním nastavením.  

 

Po naistalování IntelliJ IDEA je ještě třeba a nastavit program uřčený k sestavení buildu, 

projektu – Gradle, který je součástí balíčku IntelliJ IDEA. Vyžadované nastavení se 

provádí ve Windows advanced settings na záložce Advanced v okně Environment 

variables, kde je třeba nastavit cestu pro Gradle. Ovření funkčnosti Gradle se snadno ověří 

přes příkazový řádek. 

 

3.3.2 Modelování dat 

 

V tomto případě je databáze migrována do existující aplikace s předdefinovaným 

datovým modelem. Je nutné určit, se kterými modely bude v rámci obou databází při 

migraci pracováno a prozkoumat, zda jsou datové modely podobné a nebo naopak budou 

nutné úpravy modelu. 
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V případě databáze ZenCartu po prozkoumání datového modelu bude pracováno 

s následujícími tabulkami: 

· Kategorie: categories, categories_description, products_to_categories. 

· Produkty: products, products_description. 

· Zákazníci: customers, adress_book. 

 

Tento datový model nejlépe odpovídá následujícím objektům databáze Prestashop: 

· Kategorie: category, category_lang, category_product. 

· Produkty: product, product_lang. 

· Zákazníci: customer, gender, address. 

 

V rámci datového modelování je taktéž nutné porovnat kardinalitu vazeb jednotlivých 

entit. V tomto případě jsou kardinality vazeb stejné. 
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Obrázek 6: ER diagram ZenCart (Zdroj: vlastní) 
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Obrázek 7: ER diagram PrestaShop (Zdroj: vlastní) 

 

3.3.3 Mapování a transformace dat 

 

Vzhledem k tomu, že pracujeme se dvěma různými datovými modely, jež byly porovnány 

v předchozí kapitole, bude nutné vytvořit vazby mezi jednotlivými prvky těchto datových 

modelů. Po mapovádí dat bude jasné, zda a jaké transformace dat bude nutné provést.  

 

Vzhledem k tomu, že je mapováno poměrně malé množství tabulek, není nutné používat 

žádný speciálně určený program. V případě, že by se jednalo o větší počet objektů, je 
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vhodné k mapování použít například opensource program Apatar, který slouží 

k provedení mapovaní a také k odhalení nutných transformací dat. 

 

Migrovány nebudou všechny atributy tabulek, ale pouze vybrané, které obsahují důležité 

informace pro majitele. Vybrané položky k migraci, mapování a nutné transformace dat 

před migrací jsou shrnuty a znázorněny v následující tabulce. 

 

Tabulka/Atribut Datový typ Tabulka/Atribut Datový typ 

categories  category  

PK categories_id INT(11) id_category INT(10) 

parent_id INT(11) id_parent INT(10) 

  date_add DATETIME 

  date_upd DATETIME 

  level_depth TINYINT(3) 

categorie_description  category_lang  

PK, FK categories_id INT(11) id_category INT(10) 

  id_lang INT(10) 

categories_name VARCHAR (256) name VARCHAR (128) 

categories_description TEXT description TEXT 

products_to_categories  category_product  

PK, FK products_id INT(11) id_product INT(10) 

PK, FK categories_id INT(11) id_category INT(10) 

products  product  

PK products_id INT(11) id_product INT(10) 

products_quantity FLOAT quantity INT(10) 

products_model VARCHAR(32) reference VARCHAR(32) 

products_price DECIMAL (15,4) price DECIMAL(13,6) 

  id_tax_rules_group INT(11) 

  redirect_type 
ENUM('','404','30

1','302') 

  date_add DATETIME 
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  date_upd DATETIME 

  active TINYINT(1) 

  available_date DATETIME 

products_description  product_lang  

PK, FK1 products_id INT(11) id_product INT(10) 

products_name VARCHAR(256) name VARCHAR(128) 

products_description TEXT description TEXT 

  id_lang INT(10) 

  link_rewrite VARCHAR(128) 

products  product_shop  

products_id INT(11) id_product INT(10) 

  id_shop INT(10) 

  id_category_default INT(10) 

  id_tax_rules_group INT(11) 

products_price DECIMAL (15,4) price DECIMAL(13,6) 

  redirect_type ENUM('','404','30
1','302') 

  date_add DATETIME 

  date_upd DATETIME 

  active TINYINT(1) 

  available_date DATETIME 

customers  customer  

PK customers_id INT(11) id_customer INT(10) 

  id_gender INT(10) 

  id_lang INT(10) 

customers_firstname VARCHAR(32) firstname VARCHAR(32) 

customers_lastname VARCHAR(32) lastname VARCHAR(32) 

customers_email_address VARCHAR(96) email VARCHAR(128) 

  date_add DATETIME 

  date_upd DATETIME 

  active TINYINT(1) 
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customers_password VARCHAR(32) passwd VARCHAR(32) 

  gender  

customers_gender CHAR(1) name VARCHAR(16) 

  address  

customers_telephone VARCHAR(32) mobile_phone VARCHAR(16) 

customers_default_adress_

id 
INT(11)   

address_book    

PK adress_book_id INT(11) id_address INT(10) 

FK customers_id INT(11) id_customer INT(10) 

entry_company VARCHAR(32) company VARCHAR(32) 

entry_firstname VARCHAR(32) firstname VARCHAR(32) 

entry_lastname VARCHAR(32) lastname VARCHAR(32) 

entry_postcode VARCHAR(10) postcode VARCHAR(12) 

entry_city VARCHAR(32) city VARCHAR(64) 

entry_gender CHAR(1)   

entry_company VARCHAR(64) 

address1 VARCHAR(128) 

entry_street_address VARCHAR(64) 

entry_postcode VARCHAR(10) 

entry_city VARCHAR(32) 

entry_state VARCHAR(32) 

entry_suburb VARCHAR(32) other TEXT 

  id_country INT(10) 

  alias VARCHAR(32) 

  date_add DATETIME 

  date_upd DATETIME 

countries    

countries_iso_code_2 CHAR(2)   

Tabulka 6: Mapování dat (Zdroj: vlastní) 
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První problém, na který je třeba se soustředit je rozdíl ve velikosti datového typu 

INTEGER u primárních a cizích klíčů. Na první pohled by se mohlo zdát, že zde bude 

nutná transformace dat, ale není tomu tak. Číslo 10 nebo 11 ovlivňuje pouze výsledné 

zobrazení číselné hodnoty uložené v atributu a neovlivňuje velikost čísla, kterou je možno 

uložit. Například pokud je uloženo v databázi číslo 999 999 999 pak výsledné zobrazení 

s datovým typem INT(10) je 0999999999. Oproti tomu s datovým typem INT(11) je 

obdržen výsledek 00999999999, čili hodnota pouze ovlivňuje počet nul na začátku a ne 

možnou velikost uloženého hodnoty. 

 

Zelenou barvou jsou v mapovací tabulce zobrazeny položky PrestaShopové databáze, do 

kterých neboudou migrovány žádná data, ale budou muset být uměle naplněna hodnotou, 

protože každý záznam v tabulce je musí obsahovat. Mají nastavenou hodnotu not null 

without default value.  

 

Červené položky v tabulce výše poukazují na data, která možná budou vyžadovat 

transformaci, protože májí rozdílné datové typy nebo velikost datového typu.  

 

categories_name VARCHAR (256) name VARCHAR (128) 

 

Prvním takovým atributem je categories_name s VARCHAR (256) oproti němumuž je 

položka z PrestaShop DB name s datovou velikostí poloviční - VARCHAR (128). Po 

přezkoumání bylo zjištěno, že ačkoliv databáze ZenCart umožňuje uložit takto dlouhý 

název kategorie, žádný z nich nepřesahuje ani z daleka hodnotu 128 znaků. Čili 

transformace nebude nutná. Stejně tak je tomu u atributu products_name. 

 

products_quantity FLOAT quantity INT(10) 

 

Vzhledem k tomu, že množství produktů je uváděno pouze v kusech, tedy jsou použita 

pouze celá čísla, je možné bez problémů mapovat data s datovým typem FLOAT do INT. 

 

products_price DECIMAL (15,4) price DECIMAL(13,6) 
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V tomto případě je očividé, že s položkou by taktéž neměl být problém. V databázi se 

nenachází cena produktu, která by měla více jak 7 místná s 6ti desetinnými čísly.  

 

customers_telephone VARCHAR(32) mobile_phone VARCHAR(16) 

 

Opět stejný problém jako v případe názvů kategorií. Žádná evropská čísla včetně 

předvolby nemají více jak 16 znaků, čímž odpadá potřeba transformace dat. 

 

entry_company VARCHAR(64) 

address1 VARCHAR(128) 

entry_street_address VARCHAR(64) 

entry_postcode VARCHAR(10) 

entry_city VARCHAR(32) 

entry_state VARCHAR(32) 

 

Vzhledem k tomu, že PrestaShop ukládá do databáze adresu jako celek a ZenCart naopak 

ukládá jednotlivé položky adresy jako ulici, město, PSČ, samostatně, bude nutné 

jednotlivé části adresy složit a až poté namigrovat. 

 

Modře jsou v mapovací tabulce označeny atributy, které nebudou přímo migrovány do 

databáze PrestaShopu, avšak poslouží nějakým způsobem k naplnění některých položek 

databáze. 

 

3.3.4 Vývoj řešení 

 

V této kapitole budou popsány základní funkce migračního programu spolu s ukázkami 

částí zajímavého kódu. Celá aplikace je napsána v programovacím jazyce Java. Tento 

jazyk byl zvolen z důvodů zmíněných v teoretické části. 

 

Migrační aplikace je napsána jako konzolová standalone aplikace6. Pro vývoj bylo 

použito vývojové prostředí IntelliJ IDEA a pro sestavení celého projektu systém Gradle. 

                                                 
6 Konzolová standalone aplikace – program, který nevyužívá grafické rozhraní ale počítačovou konzoli, 
může pracovat offline a není součastí dalšího software 
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Aby bylo možné aplikace snadno rozšířit, byl integrován Spring kontejner7. Veškerá 

konfigurace aplikace je realizována v rámci aplikačního kontextu. 

 

Pro závislosti projektu, jak je zmíněno výše, aplikace využívá Spring kontejner. Jeho 

definice musí být uvedena v gradle.settings souboru. Další důležitá, je i závislost na mysql 

library, konkrétně mysql-connector-java artefaktu, který poskytuje JDBC spojení. 

Ukázku konfigurace sestavení je možné vidět níže. 

 

dependencies { 
  testCompile group: 'junit', name: 'junit', version: '4.11' 
compile 'mysql:mysql-connector-java:5.1.38' 
compile 'org.springframework:spring-jdbc:4.2.4.RELEASE' 
compile 'org.springframework:spring-context:4.2.4.RELEASE' 
compile 'org.springframework:spring-beans:4.2.4.RELEASE' 
compile 'org.springframework:spring-core:4.2.4.RELEASE' 
compile 'org.springframework:spring-
expression:4.2.4.RELEASE' 
compile 'org.springframework:spring-tx:4.2.4.RELEASE' 
} 
 

Projekt jako takový je rozdělen do několika balíků: 

• Dao - obsahuje třídy, které implementují operace na úrovni databáze a třídy, které 

se starají o mapování výsledků dotazů na entity. 

• Helper - obsahuje pomocné třídy pro business logiku. 

• Model - zde je možné najít definice entit a transfer objektů. 

• Service - třídy implementující business logiku a mapování entit na transfer 

objekty. 

 

Přehled jednotlivých tříd a rozhranní je možné vidět na obrázku níže. 

 

                                                 
7 Spring kontejner (framework) - open-source aplikační rámec neboli framework (označován také jako 
kontejner) pro usnadnění vývoje J2EE aplikací. 
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Obrázek 8: Přehled jednotlivých tříd a rozhranní (Zdroj: vlastní) 

 

Konfigurace aplikace v rámci aplikačního kontextu definuje seznam všech dostupných 

bean (komponenty jež dokáží reagovat na události a samy naopak události vyvolávat) v 

projektu. Například níže uvedená konfigurace DAO bean pro ZenCart e-shop. 

 

<bean id="ZencartServiceDao" 
class="zen2presta.dao.ZencartServiceDaoImpl"> 
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<property name="dataSource" ref="zencartDataSource"/> 
</bean> 
 

Takto definované beany lze pak jednoduchým způsobem využít pomocí anotace 

Autowired kdekoliv v projektu. Spring kontejner se postará o vytvoření a setování 

instance.  

@Autowired 
ZencartServiceDao zencartServiceDao; 
 

Datové zdroje (beany) jsou konfigurovány stejným způsobem jako zdroje pro ZenCart a 

PrestaShop. Každý eshop má definovaný vlastní data source, který je v příslušných 

třídách injektován. Pro příklad je níže uvedena definice datového zdroje pro internetový 

obchod ZenCart. 

 

<bean id="zencartDataSource" 
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDat
aSource"> 
<property name="driverClassName" 
value="com.mysql.jdbc.Driver" /> 
<property name="url" value="jdbc:mysql://localhost/zencart" 
/> 
<property name="username" value="root" /> 
<property name="password" value="" /> 
</bean> 

 

Jeho použití v DAO třídě je pak následující.Spring kontejner se opět postará o inicializaci 

instance.  

 

private DataSource dataSource; 
 
@Override 
public List<Product>getAllProducts() { 
  JdbcTemplate selectProduct = new 
JdbcTemplate(dataSource); 
  .... 
} 
 

Spuštění aplikace je realizováno v třídě Run. Po spuštění se inicializuje aplikační kontext. 

public static void main(String[] args) { 
final ApplicationContext context = 
new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml"); 
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  final Run run = context.getBean(Run.class); 
run.run(); 
} 

 

a spustí se migrace. 

 

private void run() { 
migrationService.processMigration(); 
} 

 

Migrace se provádí v následující krocích: 

• Aplikace získá všechny produkty, kategorie, vazby mezi produkty a kategoriemi, 

zákazníky a adresy k migraci z internetového obchodu ZenCart. 

• Aplikace získá číselník zemí z internetového obchodu PrestaShop. 

• Aplikace provede zápis do internetového obchodu PrestaShop. 

 

@Override 
public void processMigration() { 
  List<ProductTO> zencartProducts = readProducts(); 
List<CategoryTO> zencartCategories = readCategories(); 
List<ProductToCategoryTO> zencartProductsToCategories = 
readProductsToCategories(); 
List<Country> prestashopCountries = 
prestashopServiceDao.selectAllCountries(); 
List<CustomerTO> zencartCustomers = readCustomers(); 
List<AddressTO> zencartAddresses = 
readAddresses(prestashopCountries,zencartCustomers); 
writeDateInTransaction(zencartProducts,zencartCategories,zencartProduc
tsToCategories,zencartCustomers,zencartAddresses); 
} 

 

Získání všech potřebných entit probíhá následujícím způsobem. Všechny entity jsou 

získány z příslušené DAO. Iterativně jsou procházeny a transformovány do transfer 

objektů. Tyto transfer objekty jsou následně rozšířeny o další potřebné informace a jsou 

předány na výstup.  

 

private List<ProductTO>readProducts() { 
  List<Product> listOfProducts = zencartServiceDao.getAllProducts(); 
List<ProductTO> result = new ArrayList<ProductTO>(); 
  for (Product product : listOfProducts) { 
    ProductTO enriched = new 
ProductTO(product.getId(),product.getQuantity(),product.getModel(),pro
duct.getPrice(),product.getName(),product.getDescription()); 
enriched.setRewritedUrl(generateRewritedUrl(product.getName())); 
enriched.setRedirect_type("301"); 
enriched.setDate_add(new Date()); 
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enriched.setDate_udp(new Date()); 
enriched.setAvailableDate(new Date()); 
enriched.setActive(DEFAULT_ACTIVE_VALUE); 
result.add(enriched); 
} 
return result; 
} 

 

Výsledné transfer objekty jsou poté předány k zápisu do PrestaShopu. V následujících 

příkladech je uvedeno, jak je realizováno čtení a zápis entit/transfer objektů. 

 

Každá třída, kterou je třeba injectovat v rámci Spring kontejneru, musí implementovat 

vlastní interface, který definuje výčet funkcí, které musí být implementované.  

 

@Repository 
public interface ZencartServiceDao { 
 
List<Product>getAllProducts(); 
List<Category>getAllCategories(); 
List<ProductToCategory>getAllProductsToCategories(); 
List<Customer>getAllCustomers(); 
List<Address>getAllAddress(); 
} 

 

Pro příklad je níže uvedena implementace funkce getAllProducts(). Implementace 

využívá standardní JdbcTemplate pro přístup k databázi.  

 

 
public class ZencartServiceDaoImpl implements ZencartServiceDao { 
 
private DataSource dataSource; 
 
@Override 
public List<Product>getAllProducts() { 
  JdbcTemplate selectProduct = new JdbcTemplate(dataSource); 
  return selectProduct.query("SELECT p.products_id, 
p.products_quantity, p.products_model, p.products_price, 
pd.products_name, pd.products_description FROM products p LEFT JOIN 
products_description pd on p.products_id = pd.products_id", 
      new ProductRowMapper()); 
} 

 

Pro mapování výsledků a také pro přehlednost byl implementován pro každou entitu 

vlastní mapper. Mapper implementuje interface RowMapper, konkrétně metodu 

mapRow. Pro každý řádek výsledku dotazu se vytvoří nová entita, přiřadí se jí příslušné 

hodnoty a je předána na výstup. 
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public class ProductRowMapper implements RowMapper<Product> { 
 
public Product mapRow(ResultSet resultSet, int arg1) throws 
SQLException { 
      Product product = new Product(); 
product.setId(resultSet.getLong(1)); 
product.setQuantity(resultSet.getLong(2)); 
product.setModel(resultSet.getString(3)); 
product.setPrice(resultSet.getDouble(4)); 
product.setName(resultSet.getString(5)); 
product.setDescription(resultSet.getString(6)); 
      return product; 
} 
} 

 

Pro zápis se opět využívá JdbcTemplate, tentokrát s rozdílnou metodou, update. 

 

@Override 
public void insertProductToCategory(ProductToCategoryTO 
productToCategory) { 
  JdbcTemplate createPerson = new JdbcTemplate(dataSource); 
createPerson.update("INSERT INTO category_product 
(id_category,id_product) VALUES (?,?)", 
      new 
Object[]{productToCategory.getCategoryId(),productToCategory.getProduc
tId()}); 
} 

 

Kvůli rozdílnosti databázových schémat, bylo nutné některé povinné atributy dopočítávat 

za běhu programu. Dobrým příkladem je úroveň zanoření kategorie ve stromu kategorií. 

Tato informace v internetovém obchodě ZenCart není uvedena. 

 

Ze získaných entit kategorií byl sestaven strom, tento strom bylo dále nutné pomocí 

algoritmu breadth first projít a zpětně dopočítat úroveň zanoření jednotlivých kategorií. 

Níže je vidět ukázka rekurzivního volání procházejícího strom a dopočítávajícího úroveň 

kategorií. 

 

private void buildList(HashMap<Long, Node> tree, Long identifier, long 
level) { 
if (level == ROOT) { 
    Node node = tree.get(identifier); 
node.setLevel(level); 
list.add(node); 
} 
 
  ArrayList<Long> children = tree.get(identifier).getChildren(); 
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  if (!levels.containsKey(level)) { 
levels.put(level, new ArrayList<Long>()); 
} 
for (Long child : children) { 
levels.get(level).add(child); 
 
// Recursive call 
this.buildList(tree, child, level + 1); 
} 
} 

 

Tento migrační program nezajišťuje přesun obrázků, protože PrestaShop si sám 

dopočítává cestu k obrázkům (není uloženo v db). Migrace obrázků produktů bude 

zajišťovat nástroj, který není součastí tohoto řešení. 

 

3.3.5 Testy řešení 

 

Testy řešešní budou spuštěny nad testovacím vzorkem dat, který byl získán při instalaci 

Zencart e-shopu. Budou provedeny testy kompletnosti a typové shody, ke zjištění, zda 

objektové typy zůstaly nezměněny, dále testy běhu migrace, aby bylo zjištěno, jak dobře 

migrační program funguje a jaká je jeho rychlost. Bude zahrnut i rychlý test 

procesovatelnosti, aby bylo zjištěno, zda e-shop po migraci dat do databáze funguje 

korektně.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o migraci databáze menšího rozsahu, kterou zaštiťuje jeden 

člověk, nebyby vytvořeny žádné specifické scénáře, podle kterých by se postupovalo 

v průběhu testování.  
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Obrázek 9: Srovnání e-shopu před a po migraci (Zdroj: vlastní) 

 

Testy kompletnosti a typové shody 

Tento test bude zaměřen především na kontrolu doplňovaných hodnot do PrestaShopové 

databáze (zeleně označené položky v mapovací tabulce), dále na kontrolu přenosu 

položky „gender“ a dále na přenos adresy, kterou bylo nutno skládat z několika 

samostatných atributů. Zde byl zkotrolován větší počet migrovaných položek. 

 

Všechny položky, které byly doplňovány do PrestaShop databáze byly zkontrolovány 

přes phpMyAdmin přímo v databázi. Bylo zjištěno, že všechny atributy byly korektně 

naplněny hodnotami. Jako příklad je uveden v sekci přílohy screen tabulky product_shop. 

Pohlaví (gender) bylo úspěšně nově provázáno přes číselník, čili místo ukládaného m pro 

muže a f pro ženy se nyní v PrestaShopu korektně přiřazuje oslovení Pan nebo Paní.  

 

 

 

Obrázek 10: Porovnání zobrazení adresy před a po migraci (Zdroj: vlastni) 

 

Jak je možné vidět na obrázcích výše, adresa byla taktéž korektně složena do atributu 

address1. 
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Dále byla vybrána náhodná množina záznamů z každé tabulky, které byly migrovány a 

byl překontrolován zbývající obsah, jednak prostřednictím phpMyAdmin v databázi ale 

taktéž během testů vzhledu přímo v e-shopu (v adminstrátorském i uživatelském 

rozhraní). Všechny kontrolované záznamy byly namigrovány korektně. 

 

Testy běhu migrace 

Testy běhu migrace byly prováděny průběžně během vývoje. Několikrát došlo k pádu 

migrace zdůvodu chyb v programu, které byly prezentovány pomocí exit kódu. Tyto 

chyby byly průběžně odstraněny. Nyní program běží bez jakýchkoliv známek chyb pouze 

několik desítek vteřin nad velkým objemem dat. 

 

Testy vzhledu a procesovatelnosti 

Během testů vzhledu bylo nutné manuálně projít veškeré zobrazení migrovaných položek 

přes uživatelské a administrátorské rozhraní, takzvaně aplikaci proklikat. Při těchto 

testech bylo zjištěno, že po migraci dat, nefungoval proklik na kategorie, bylo třeba v 

administraci aktualizovat libovolnou kategorii a PrestaShop se sám postaral o aktualizaci. 

Při testech vzhledu aplikace nebyly zjištěny žádné odchylky vzhledu nebo nesrovnalosti. 

 

Testy procesovatelnosti byly soustředěny na ověření fungování aplikace s nově 

naimportovanými daty. Bylo tedy nutné vyzkoušet základní procesy: 

· Vytvoření objednávky. 

· Zobrazení kategorií, produktů. 

· Vyhledání produktu, kategorie a zákazníka podle různých klíčových slov. 

· Úprava produktu, kategorie a zákazníka. 

· Přidání kategorie, produktu a zákazníka. 

· Smazání kategorie, produktu a zákazníka. 

· Filtrace. 

 

Funkčnost všech výše zmíněných procesů byla ověřena. 

 

3.3.6 Export a import dat 
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Vzhledem k tomu, že testy se potvrdilo správné fungování migračního nástroje na 

testovacích datech je možné přistoupit k migraci dat produkčních. Prvním krokem je 

export dat z přímo z produkční databáze ZenCartu, který byl jednoduše proveden přes 

uživatelské rozhraní phpMyAdmin. Způsob exportu lze nastavit na vlastní, kde bylo 

zvoleno náledující nastavení: 

· Databáze – databáze e-shopu. 

· Výstup – uložit do souboru. 

 

 

Obrázek 11: Nastavení exportu dat (Zdroj: vlastní) 

 

· Formát – SQL. 

· Parametry pro výstupní formát – Zobrazit komentáře, struktura a data. 

· Nastavení vytváření objektů. 

 

Obrázek 12: Parametry výstupu (Zdroj: vlastní) 

 

· Nastavení výpisu dat – příkazy INSERT DELAYED, INSERT IGNORE, 

Vypisovat binární pole šestnáctkově (například, „abc“ becomes 0x616263), 
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Vypisovat pole TIMESTAMP v UTC (usnadní přenost polí TIMESTAMP 

mezi servery v různých časových pásmech). 

 

Tento exportovaný soubor byl znovu importován pomocí phpMyAdmin zpět do prázdné 

ZenCart databáze na testovacím prostředí. 

 

 

Obrázek 13: Import dat (Zdroj: vlastní) 

 

3.4 Testy migrace na produkčních datech 

Aby bylo možné otestovat správné fungování migračního programu i na produkčních 

datech, je nutné vyčistit přes phpMyAdmin databázi PrestaShopu. PhpMyAdmin 

obsahuje záložku SQL, ve které lze spouštět SQL dotazy nad danou databází. K vyčištění 

tabulek byl spuštěn tento skript: 

 

delete from category where id_category not in(1,2); 
delete from category_lang where id_category not in(1,2); 
delete from category_shop where id_category not in(1,2); 
truncate category_product; 
truncate product; 
truncate product_shop; 
truncate product_lang; 
truncate customer; 
truncate address; 
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Po vyčištění databáze byl spuštěn migrační program a data byla úspěšně migrována do 

databáze PrestaShopu. Dále byly provedeny stejné testy jako při předchozím testování 

s menším datasetem. Testy na produkčních datech dopadly se stejným výsledkem jako na 

datech testovacích, tedy nebyly nalezeny žádné chyby. 

 

3.5 Go-live plán 

Nyní je projekt tve fázi, kdy je migrační program plně připraven na svoje ostré použití. 

Je tedy naprogramován, korektně otestován včetně testu na reálných produkčních datech. 

Zbývá pouze akceptace zákazníkem. Před tím než zákazních schválí finální podobu a 

funkčnost migrační aplikace bude mu připravo stejné testovací prostředí jako v kapitole 

3.3.1. Poté bude opětovně spuštěna migrace na produkčních datech a program bude 

předveden a popsán. Poté bude mít zákazník čas na to, aby si sám otestoval správnost 

migrace a to, že internetový obchod na platformě PrestaShop s migrovanými daty ze 

ZenCartu operuje korektně.  

 

Jakmile zákazník akceptuje výsledné řešení, postup bude následující. Zákazník si sám 

připraví doménu s novou platformou, provede veškerá nutná nastavení včetně 

phpMyAdmin. Poté co budou všechna nastavení hotova, bude importován aktuální SQL 

soubor s migrovaný daty pomocí phpMyAdmin do databáze. Následně ještě nějakou dobu 

poběží oba e-shopy na obou platformách zárověň, s tím že obchod na platformě ZenCart 

bude umístěn na doménu 3. řádu. 

 

3.6 Přínosy řešení 

Přínosy řešení migrace dazabáze internetového obchodu ZenCart na platformu 

PrestaShop za pomocí této naprogramované aplikace, lze shrnout v několika bodech: 

· Možnost opakovatelného použití aplikace bez rostoucích nákladů. 

· Snadná rozšiřitelnost či customizace. 

· Ochrana dat – s daty nebude operovat neověřená třetí strana. 
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· Ověřené řešení na míru – bylo třeba z důvodu úprav v databázi. 

· Odpadá nutnost data dále upravovat po dokončení migrace. 

· Vysoká výkonost, spolehlivost. 

 

Vzhledem k tomu, že zadavatel bude aplikaci používat opakovaně na více různých e-

shopů, vlastní aplikace mu zajistí nezvyšující se náklady bez nutnosti zakoupení dalších 

licencí, jak by tomu bylo v případě použítí komerčních aplikací. Dále již při zadávání 

požadavku na realizaci migrace pilotního internetového obchodu bylo zmíněno, že ostatní 

plánované budoucí migrace nebudou standartní a bude vyžadováno migrování dat 

například i z některých modulů rozšiřujících e-shopy. Z tohoto důvodu bylo třeba sestavit 

výsledné řešení s ohledem na možnost pozdějšího rozšíření, čehož bylo díky vlastní 

aplikaci dosaženo. Velkým přínosem vlastní aplikace je taktéž možnost načasování 

migrace přesně tak, jak zákazník potřebuje, bez nutnosti spoléhat se na třetí stranu.  
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ZÁVĚR 

Na základě teoretických poznatků, přání zákazníka a závěrů analytické časti byla 

vypracována migrační aplikace, která bude používána k migraci databáze z internetového 

obchodu ZenCart na novou platformu PrestaShop. Pří přípravě migračního řešení, jímž 

se zabývá praktická část této práce byl kladen důraz na minimalizaci všech rizik, a to 

především pečlivým namapováním a transformací dat, velmi důkladnými testy, jak na 

testovacím datasetu tak i na produkčních datech, a také, co nejvíce efektivním vývojem 

migrační aplikace. 

 

Výsledný nástroj, jak si zákazník přál, je snadno rozšiřitelný a může se přizpůsobit 

případným odlišným nárokům nebo modifikacím e-shopů, jimiž se mohou ostatní 

internetové obchody lišit od prvotního migrovaného e-shopu/databáze. Při opakovaném 

použití neporostou žádné náklady, jako by tomu bylo u licencovaných řešení zmíněných 

při výběru migrační technologie. Data mohou být bezpečně přenesena na novou 

platformu bez obavy ztráty dat nebo rizika neoprávněného užití. 

 

Zákazník výsledné řešení akceptoval a nyní je možné postupně všechny spravované e-

shopy přesunout na novou, lepší a zákaznicky i administrátorsky přívětivější platformu, 

bez velkého úsilí a dále tyto e-shopy zlepšovat, rozvíjet a rozšiřovat.  
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