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1. Úvod 

Tento dokument popisuje kompletnú aplikáciu Databáza hraničných kameňov. Dokument opisuje 

požiadavky na funkcionalitu, použité technológie, návrh softvéru z technického i vizuálneho hľadiska.  

Obsahuje taktiež inštalačnú a používateľskú príručku. Slúži ako manuál pre ďalší vývoj aplikácie. 
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2. Popis projektu. 

 Rozsah projektu 2.1.

Softvér bude slúžiť na jednoduché vytvorenie archívu hraničných kameňov pre 

Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava. Bude slúžiť na jednoduché pridávanie získaných 

dát do databázy, ich modifikáciu, zobrazenie a filtrovanie v závislosti od formy prístupu. 

Systém bude jednotlivé kamene zobrazovať aj na mape, čo pomôže lepšie si predstaviť 

historickú hranicu. Pri splnení základných funkcionalít bude systém rozšírený o PNG 

obrázok, ktorý bude znázorňovať orientáciu kameňa a jeho rozmery. Systém bude rozlišovať 

medzi rôznymi typmi registrácie, pre každú budú prístupné iné práva. 

 Kontext Systému 2.2.

Tento projekt nadväzuje na snahu nadšencov zhromažďovať informácie o hraničných 

kameňov najmä v okolí Bratislavy. Dobrovoľníci budú pomocou systému pridávať získané 

informácie z ich archívu do databázy, ktorá bude pre nich následne dostupná.  

 

 Softvérové rozhrania 2.2.1.

 MySQL 

 Webový server 

 

  Hardvérové rozhrania 2.2.2.

 Systém nemá žiadne hardvérové rozhrania. 

 

 Používateľské rozhrania 2.2.3.

 Používateľské rozhranie musí korektne fungovať v prehliadačoch Internet Explorer 

7+, Firefox 3+, Opera 10+ a Google Chrome.  

 Softvér je tvorený formou webovej aplikácie 

 Preferuje sa jednoduchosť a funkčnosť.  

 

2.2 Funkcie systému 

Hlavnou úlohou projektu je vytvoriť systém, ktorý bude schopný spravovať veľké 

množstvo digitalizovaných dát, ktoré sa budú pridávať prostredníctvom webového rozhrania. 

Užívateľ bude môcť (podľa jeho práv) pridávať, modifikovať a zobrazovať jednotlivé položky 

z databázy. Pri pridávaní a modifikácii sa vstupné dáta budú testovať na správny formát a 



5 

 

rozumné hodnoty. Zmeny dát budú archivované. Systém bude ponúkať aj možnosť filtrácie a 

usporiadania výsledkov, ktoré sa budú dať exportovať do CSV súboru. Pri vylistovaní údajov 

o jednotlivých kameňov bude zobrazená aj mapa. Systém bude taktiež obsahovať editor pre 

vytvorenie PNG obrázku, ktorý bude informovať o orientácii a rozmeroch kameňa. Nebude 

chýbať ani základná správa užívateľov. 

 

2.3 Triedy používateľov a ich vlastnosti 

 

Neprihlásený 

(anonymný) užívateľ 

Má možnosť prezerať a filtrovať položky databázy. Presné údaje 

mu ostanú skryté, zobrazia sa len taká časť dát, aby používateľ 

nebol schopný kameň lokalizovať. Mapa ostane taktiež skrytá. 

Registrovaný užívateľ 
Má možnosť prezerať a filtrovať položky databázy, môže editovať 

vlastné importy. Zobrazia sa všetky dáta. 

Administrátor 

Má absolútne práva pre správu všetkých položiek v databáze. Má 

možnosť pridávať, editovať, prezerať a exportovať všetky položky 

databázy. Môže vytvárať a spravovať užívateľov a pridávať nové 

administrátorské kontá. 
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3. Špecifikácia požiadaviek 

 Slovník pojmov 3.1.

CSV ,,comma separeted values“ - typ súbor, kde sú hodnoty oddelené čiarkou. 

PNG ,,portable network graphic“ - grafický formát určený pre bezstratovú kompresiu 

rastrovej grafiky. 

 

  Pridávanie údajov do databázy 3.2.

A. Kameň možno pridať do databázy vyplnením údajov vo formulári. Ide o nasledovné 

údaje: typ, poloha, nadmorská výška, šírka, hrúbka, výška, stena1 až stena4, rok 

nájdenia, poznámka. 

B. Údaj typ bude na výber z dostupných typov v systéme. 

C. Údaj stav bude na výber z dostupných stavov v systéme. 

D. Ku kameňu bude možné nahrať fotografie, ktoré sa po odoslaní údajov preškálujú na 

dohodnutú veľkosť a následne uložia.  

E. Formulár ponúka na výber aj niekoľko ikon, ktoré sa na mieste kameňa budú 

zobrazovať na mape.  

F. Formulár bude obsahovať aj možnosť nahratia vlastnej ikony, ktorej veľkosť sa 

zachová, aby sa dali na mapu umiestniť ikony rôznych veľkostí.  

G. Nová ikona bude od momentu nahratia dostupná pre všetkých s právom pridávania 

kameňa. 

H. Formulár bude obsahovať editor pôdorysu kameňa. 

Používateľ si vyberie jednu zo 4 základných orientácií 

(Obr.1). Následne do obrázka môže povpisovať rozmery 

kameňa, označenie strán, orientáciu v stupňoch a šípku s jeho 

orientáciu. Výsledný obrázok editor exportuje do PNG 

formátu a uloží sa do databázy. 

I. Operácie popísané v 3.1.A - 3.1.F môže vykonávať registrovaný používateľ a 

administrátor 

 

 Úprava a mazanie údajov v databáze 3.3.

A. Registrovaný používateľ môže upraviť údaje o kameňoch, ktoré sám pridal.  

B. Registrovaný používateľ môže vymazať záznamy o kameňoch, ktoré sám pridal. 

C. Administrátor môže upraviť údaje o ktoromkoľvek kameni. 

D. Administrátor môže vymazať záznam o ktoromkoľvek kameni. 

Obr. 1 
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 Vyhľadávanie kameňov 3.4.

 Všetci používatelia majú možnosť vyhľadávať kamene v databáze podľa filtra, 

v ktorom bude možné nastaviť filtrovanie podľa ID čísla, stavu, typu, dátumu vloženia 

a roku kameňa. 

 Prázdne vyhľadávanie zobrazí všetky kamene. 

 

 Zobrazenie zoznamu kameňov 3.5.

 Po vyhľadaní kameňov (vid. 3.3.) sa zobrazí zoznam kameňov zodpovedajúci 

obmedzeniam filtra.  

 Zoznam zobrazí základné informácie o kameňoch v riadkoch, keďže ho vidia všetci 

užívatelia. Nezobrazí sa údaj o polohe kameňa, nadmorská výška, meno užívateľa, 

ktorý kameň pridal a dátum pridania. 

 

 Detailný náhľad kameňa 3.6.

A. Po kliknutí na kameň zo zoznamu (vid. 3.4.) sa registrovanému používateľovi 

a administrátorovi zobrazí detailný náhľad kameňa so všetkými dostupnými údajmi, 

fotografiami, nákresom pôdorysu aj mapa s presnou polohou kameňa. 

B. Mapa s presnou polohou bude interaktívna. Bude sa dať zoomovať a meniť 

zobrazovaný výsek. Mapa však zobrazovať iba aktuálne prezeraný kameň. 

C. Po kliknutí na kameň zo zoznamu (vid. 3.4.) sa anonymnému používateľovi zobrazia 

všetky údaje okrem polohy a mapového zobrazenia, nadmorskej výška, mena 

užívateľa, ktorý kameň pridal a dátum pridania., aby nebol schopný kameň 

lokalizovať. 

 

 Mapový prehľad 3.7.

A. Možnosť prepnúť zoznam kameňov (vid 3.4.) do mapového zobrazenia. 

B. Po prepnutí sa na mieste zoznamu používateľovi zobrazí interaktívna mapa, ktorá 

bude vo výseku zobrazovať všetky kamene vyhľadané v predchádzajúcom kroku. 

C. Mapa bude interaktívna. Bude možné zoomovať či meniť zobrazovaný výsek. 

D. Operácie 3.6.A - 3.6.C môže vykonávať registrovaný používateľ a administrátor. 

 

 Registrácia a prihlásenie používateľov 3.8.

A. Každý používateľ sa môže zaregistrovať. Na registráciu je potrebné vyplniť meno, 

priezvisko, telefónne číslo, email a heslo. 

B. Následne po registrácií príde používateľovi odkaz do zadanej emailovej schránky na 

základe čoho bude verifikovaný a registrácia bude kompletná. 

C. Prihlásenie používateľa je možne až po verifikácií emailom. 
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D. Prihlásenie používateľa prebieha prostredníctvom zadania svojho emailu a hesla. 

 

 Zmena údajov 3.9.

 Prihlásený používateľ a administrátor si môžu zmeniť svoje údaje a heslo 

v nastaveniach profilu. 

 Pri zmene emailu bude nutná opätovná emailová verifikácia. 

 

 Administrácia používateľov 3.10.

 Administrátor môže zmazávať používateľské kontá. 

 Administrátor môže zo štandardného registrovaného používateľa urobiť 

administrátora. 

 

  Administrácia predvolených údajov 3.11.

A.  Administrátor bude môcť pridať nový typ kameňa do databázy 

B. Administrátor bude môcť pridať nový stav kameňa do databázy 

 

 Export dát 3.12.

 Administrátor vie dáta o kameňoch z databázy vyexportovať vo formáte CSV 

(exportujú sa iba položky z bodu 3.1. A). 

  

  Archivácia dát 3.13.

 Všetky zmeny v databáze kameňov budú archivovane do zvlášť tabuliek a budú 

prístupné pre administrátora na prezeranie. 

 

 . Ostatné požiadavky 3.14.

 Požiadavky na bezpečnosť 3.14.1.

 Heslá v databáze musia byť uložené v bezpečnom formáte, napr. s využitím 

hašovacích funkcií a vo formulároch prekryté hviezdičkou. 
 

 Požiadavky na dostupnosť 3.14.2.

 Percentuálna požiadavka na dostupnosť nie je, no predpokladá sa, že systém bude 

štandardne dostupný s výnimkou situácií, ako sú odstávka servera z technických 

príčin, alebo nedostupnosť servera nespôsobená týmto informačným systémom. 
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4. Analýza používateľov 

K systému budú mať prístup používatelia, ktorí sa dajú konceptuálne rozdeliť do troch 

kategórií: 

- anonymní používatelia 

- prihlásení používatelia 

- administrátori 

Anonymní používatelia sú používatelia, ktorí získajú ľubovoľným spôsobom odkaz na 

stránku. Títo budú mať obmedzené práva – nebudú mať umožnenú žiadnu editáciu, mazanie 

či pridávanie nových údajov. Budú mať možnosť filtrovať a vyhľadávať v databáze, ale 

presné údaje o položke im zostanú skryté. 

Druhou kategóriou sú prihlásení používatelia. Majú možnosť prezerať si, filtrovať, 

exportovať, pridávať údaje do databázy. Tiež môžu editovať alebo vymazávať údaje, ktoré 

sami vložili do databázy. Ku každej položke sa im zobrazia kompletné údaje. 

Treťou kategóriou sú administrátori. Okrem funkcií prístupných prihláseným používateľom 

môžu upravovať alebo vymazávať akékoľvek záznamy v databáze. Tiež môže spravovať 

používateľské kontá a prideľovať administrátorské práva používateľom. 

Jednotlivé kategórie používateľov spolu s akciami, ktoré môžu vykonávať, je možné názorne 

vidieť v kategórii Diagramy, časť use-case diagram.  
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5. Diagramy 

 Entitno-relačný diagram 5.1.

 

Obr. 5.1 – Entitno-relačný diagram 

 

Entitno-relačný diagram (obr. 2.1) zobrazuje entity vystupujúce v systéme a relácie – vzťahy 

– medzi nimi. Tento diagram sa stane základom pre návrh samotnej databázy, t.j. jednotlivých 

tabuliek, stĺpcov, primárnych či cudzích kľúčov, prípadne indexov a iných databázových 

objektov. 
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 Use-case diagram 5.2.

 

Obr. 5.2 – Use-case diagram 

 

Use-case diagram (obr. 5.2) má za cieľ ilustrovať jednotlivé prípady použitia systému 

najmä z pohľadu jeho používateľov. Z diagramu je zrejmé, že kategórie používateľov sú 

v súlade s platným katalógom požiadaviek a kategóriou 2 Analýza používateľov tohto 

dokumentu. Tiež je jasne viditeľný prekryv medzi funkcionalitou, ktorá je verejná, a 

funkcionalitou, ktorá je prístupná len pre prihlásených používateľov a administrátorov 

systému. 
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 Stavový diagram 5.3.

 

Obr. 5.3 Stavový diagram 

 

Stavový diagram (Obr. 5.3)  opisuje množinu stavov používateľského rozhrania, ktoré 

môže nadobúdať pri správe kameňov z pohľadu administrátora 
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6. Používateľské rozhanie 

Táto časť obsahuje predbežný návrhu komponentov, s ktorými bude používateľ nášho 

softvéru pracovať. Dizajn, zloženie a umiestnenie komponentov nie je finálne. Ide o zhrnutie 

podstaty ich fungovania a o približný náčrt rozhrania. 

 

 Prihlásenie 6.1.

Prístupnosť: administrátor, prihlásený používateľ, anonymný používateľ 

Súčasťou hlavného menu, ktoré bude vždy na stránke prítomné, bude 

klasický prihlasovací formulár. Skladá sa z dvoch editov pre meno 

a heslo a dvoch tlačidiel na prihlásenie alebo registráciu (Obr. 6.1). 

Heslo bude maskované hviezdičkami. Po prihlásení tento formulár 

nahradí odhlasovací formulár. 

 

 

 Vyhľadávanie kameňov 6.2.

Prístupnosť: administrátor, prihlásený používateľ, anonymný používateľ 

 

Druhou súčasťou hlavného menu bude filter pre vyhľadávanie kameňov 

v databáze. Jeho súčasťou bude niekoľko dropdownov ktoré obmedzia 

vyhľadávanie v databáze a tlačidlo na vyhľadanie (Obr. 6.2). 

 

 

 

 Manažment konta 6.3.

Prístupnosť: administrátor, prihlásený používateľ 

 

Používateľ si bude môcť zmeniť svoje údaje a heslo 

vo formulári s niekoľkými editmi. Táto možnosť bude 

požadovať zadanie starého hesla (Obr. 6.3). Pre 

administrátora pribudne tlačidlo vymazať. 

 

 

 

 

Obr. 6.1 

Obr. 6.2 

Obr. 6.3 
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 Prezeranie výsledkov 6.4.

Prístupnosť: administrátor, prihlásený používateľ, anonymný používateľ 

 

Hlavnou súčasťou aplikácie bude samotné zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Po vyplnení 

filtra sa zobrazí zoznam hraničných kameňov ktorý je možné prepnúť na zobrazenie kameňov 

na mape (neprístupné pre anonymného používateľa, Obr. 6.3). Po kliknutí na kameň zo 

zoznamu sa zobrazí detailný náhľad kameňa s fotkami, umiestnením orientáciou, popisom 

(obmedzené pre anonymného používateľa, menej dát, Obr. 6.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pridanie / úprava kameňa 6.5.

Prístupnosť: administrátor, prihlásený používateľ 

 

Na úpravu existujúcich a pridávanie nových kameňov bude slúžiť editačný režim ktorého 

súčasti ilustruje Obr. 6.5. Do editačného režimu sa možno dostať buď použitím odkazu 

„pridať kameň“ v menu, alebo otvorením existujúceho kameňa a kliknutím na odkaz 

„upraviť“ (túto možnosť ma administrátor pre všetky kamene a prihlásený používateľ len na 

kamene ktoré sám pridal, komponenty budú predvyplnené pôvodnými hodnotami). Možnosť 

„vymazať“ bude mať rovnakú dostupnosť ako možnosť upraviť. 

Obr. 6.3 
Obr. 6.4 
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 Odstránenie používateľa 6.6.

Prístupnosť: administrátor 

 

Administrátor si môže vylistovať zoznam všetkých používateľov. Po kliknutí na používateľa 

sa mu zobrazí editačný mód (vid. 2.7.) s možnosťou používateľa vymazať. 

 

 Zobrazenie logov 6.7.

Prístupnosť: administrátor 

 

Administrátor si môže z navigácie vybrať zobrazenie logov, ktoré zobrazia tabuľky zmien 

v databáze kameňov. Zobrazí sa mu tabuľka naposledy pridaných kameňov, vymazaných 

kameňov a taktiež tabuľka zmien v existujúcich kameňoch. 

 

 

 Navigácia 6.8.

Prístupnosť: administrátor, prihlásený používateľ 

 

Navigácia bude odkazovať na všetky predchádzajúce možnosti a bude sa meniť podľa toho 

ktorý typ používateľa je prihlásený. 

  

Obr. 6.5 
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7. Analýza technológií 

 Hypertext Markup Language HTML 7.1.

V projekte bude použitý spolu s kaskádovými štýlmi na rozmiestnenie jednotlivých prvkov na 

stránke z hľadiska ich obsahu. 

 

 Kaskádové štýly CSS3 7.2.

V projekte bude táto technológia použitá pri statickom návrhu aplikácie.  

 

 Bootstrap front-end framework 7.3.

Je opensource framework na zjednodušenie tvorby dizajnu web stránok a webových aplikácií. 

Obsahuje šablóny pre typografiu, formuláre, tlačidlá, navigáciu a iné prvky stránky na báze 

HTML a CSS. Bootstrap podporuje aj responzívny dizajn.  

Predpokladáme jeho použitie pri tvorbe front-endu aplikácie. 

 

 Javascript 7.4.

Predpokladáme jeho použitie pri tvorbe editora pôdorysu kameňa. 

 

 Hypertext prepocessor PHP 7.5.

Hlavnou technológiou pri vývoji projektu bude CakePHP framework, na vytvorenie klient-

server aplikácie na strane servera. 

 

 PHP framework CakePHP 7.6.

CakePHP je framework na rýchly vývoj webových stránok a aplikácií, ktorý využíva PHP. 

Poskytuje rozšíriteľnú architektúru na vývoj, údržbu a nasedenie pričom sa snaží vývojarom 

šetriť čas a umožňuje písať menej kódu. Využíva dobre známe postupy ako je MVC a ORM. 

 

Jedným z najhlavnejších pilierov fungovania CakePHP je používanie konvencií, ktoré 

predstavujú pravidlá pri vytváraní modelov,views a controllerov. Konvencie predstavujú 

formálne pravidlá pri pomenovaní súborov, tried a ich umiestnení v adresárovej štruktúre. 

Konvencie sa používajú pri vytváraní súborov, tried, tabuliek v databáze atď. Pri dodržaní 

konvencí je zabezpečené určitým spôsobom automatická funkčnosť aplikácie, pričom je 

samozrejme možné vykonať zmeny použitím určitých metód. Pri použití konvencí prichádza 

k podstatnému šetreniu času, pretože nie je nutné manuálne písať SQL dotazy.  
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Architektúra CakePHP je postavená na návrhovom vzore MVC. Skratka MVC predstavuje tri 

hlavné časti aplikácie: model, view a controller. Aplikácia vytvorená vo frameworku 

CakePHP musí striktne dodržiavať návrhový vzor MVC, pretože samotné jadro frameworku 

je založené taktiež na návrhovom vzore MVC. Preto nie je možné používať iný návrhový vzor 

ako je MVC. 

 Model predstavuje aplikačné dáta 

 View predstavuje samotné zobrazenie dát 

 Controller získava požiadavky od klienta a riadni beh aplikácie 

Celá štruktúra aplikácie bude založená na tomto frameworku. 

 

 OpenStreetMap a Leaflet 7.7.

OpenStreetMap je otvorený projekt, ktorého cieľom je tvorba voľných geografických dát, ako 

sú napríklad cestné mapy. Používa predovšetkým dáta z prijímačov GPS (v režime 

automatického zaznamenávania súradníc prechádzanej trasy), ktoré sú následne kontrolované 

a editované. Webstránka OpenStreetMap poskytuje zobrazovač založený na 

koncepte AJAX a OpenLayers. Leaflet je opensource JavaScript knižnica na manipulovanie s 

mapou 

Táto technológia bude v projekte využívaná pri implementácií všetkých funkcií súvisiacich so 

zobrazovaním kameňov na mape (podľa katalógu požiadaviek). 

 

 Structured Query Language SQL 7.8.

Jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu údaj (DDL).  

Tvorí hlavnú časť projektu, keďže bude použitý na manipulovanie databázy. 

 

 MySQL DBMS 7.9.

MySQL je slobodný a otvorený viacvláknový, viacužívateľský SQL relačný 

databázový server.  

Tvorí jadro projektu keďže hlavnou časťou je databáza. 

 

 phpMyAdmin 7.10.

Programový systém phpMyAdmin je nástroj napísaný v jazyku PHP umožňujúci jednoduchú 

správu obsahu databázy MySQL prostredníctvom webového rozhrania.  

V projekte bude používaný pri manipulácií s databázou. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/GPS
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=AJAX&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=DML&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=DDL&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Viacvl%C3%A1knov%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Viacu%C5%BE%C3%ADvate%C4%BEsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/SQL
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rela%C4%8Dn%C3%A1_datab%C3%A1za
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rela%C4%8Dn%C3%A1_datab%C3%A1za
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL
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 XAMPP 7.11.

XAMPP je voľne prístupný, open-sourcový „web server solution stack package“. Pozostáva 

hlavne z Apache http Servera, MySQL databázy a intepreterov pre skripty napísané v PHP 

a Perl programovacích jazykoch.  

Bude používaný najmä v prvých fázach vývoja pri testovaní základných funkcií projektu. 
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8. Dekompozícia 

 Komponentový diagram 8.1.

Diagram komponentov (Obr. 8.1) zobrazuje komponenty, ktoré  tvoria systém a závislosti 

medzi nimi. Každý komponent pracuje s databázou. Použité komponenty sú popísané 

v nasledujúcom bode tohto dokumentu. 

 

Obr. 8.1 – Diagram komponentov 

 

 Popis komponentov 8.2.

 Komponent Autorizácia 8.2.1.

Pomocou tohto komponentu sa budú môcť používatelia správnym vyplnením formulára 

zaregistrovať. Komponent je využívaný aj na prihlasovanie administrátorov a bežných 

registrovaných používateľov. Z formuláru sa načítajú prihlasovacie údaje a porovnajú sa zo 

záznamami v databáze. Ak sa nájde zhoda, používateľ sa prihlási do systému a podľa typu 

účtu má k dispozícii rôzne funkcionality systému. 

 

 Komponent Vyhľadávanie 8.2.2.

Modul slúži na filtrovanie a zobrazenie údajov z databázy. Je dostupný pre všetkých 

používateľov. Ak formulár filtra ostane nevyplnený, zobrazia sa všetky údaje, inak sa 

zohľadnia parametre, ktoré používateľ napísal do formulára. 
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 Komponent Správa používateľov 8.2.3.

Komponent, ktorý je prístupný len pre používateľov s administrátorskými právami. Slúži na 

správu registrovaných používateľských účtov . Funkcionalita pozostáva: 

 Pridávanie používateľov 

 Modifikácia používateľov 

 Mazanie používateľov 

 

 Komponent Správa hraničných kameňov 8.2.4.

Komponent prístupný všetkým registrovaným používateľom. Rozsah operácii je závislí podľa 

typu účtu. Administrátorský účet má plne pod kontrolou správu všetkých záznam, ostatné 

účty majú obmedzené práva pri manipulácii s databázou. Komponent spolupracuje 

s komponentom Zobrazenie. Funkcionalita pozostáva: 

 Pridávanie záznamov hraničných kameňov 

 Modifikácia záznamov hraničných kameňov 

 Mazanie záznamov hraničných kameňov 

 Export záznamov hraničných kameňov 

 

 Komponent Správa predvolených úd 8.2.5.

Komponent, ktorý budú môcť využívať len administrátori. Pôjde o správu predvolených 

stavov a typov, z ktorých si môžu používatelia v procese pridávania hraničného kameňa do 

databázy vybrať. Funkcionalita pozostáva: 

 Pridávanie záznamov predvolených typov 

 Mazanie záznamov predvolených typov 

 Export záznamov predvolených typov 

 

 Komponent Template 8.2.6.

Tento komponent obsahuje cele GUI aplikácie. Spolupracuje so všetkými ostatnými 

komponentmi. Zabezpečuje zobrazenie obsahu, fomrulárov, mapy a navigácie. 

 Komponent Controllers 8.2.7.

Komponent, ktorý obsahuje všetky kontroly vstupov. 
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9. Dátový model 

 Entitno-relačný model 9.1.

Na obrázku (Obr 9.1.) je znázornený entitno-relačný diagram dátového modelu informačného 

systému. Diagram zobrazuje jednotlivé tabuľky a stĺpce a taktiež vzťahy medzi tabuľkami. 

Bližší popis je popísaný v nasledujúcom texte.  

  

Obr. 9.1 – Entitno-relačný model 
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 Popis modelu 9.2.

 Tabuľka užívatelia 9.2.1.

Tabuľka  uchováva informácie o užívateľoch. 

 id – identifikátor užívateľa,  auto inkrementálny primárny kľúč 

 meno – meno užívateľa 

 priezvisko – priezvisko užívateľa 

 mobil – telefónne číslo užívateľa 

 email – email na užívateľa 

 heslo – heslo užívateľa 

 admin – určuje administrátorské práva užívateľa  

 

 Tabuľka kamene 9.2.2.

Tabuľka uchováva údaje o kameňoch. 

 id – identifikátor kameňa,  auto inkrementálny primárny kľúč 

 typ _id – typ kameňa, cudzí kľúč do tabuľky typy reprezentujúci id daného typu 

 zem_sirka – zemepisná šírka polohy kameňa 

 zem_dlzka – zemepisná dĺžka polohy kameňa 

 mnm – nadmorská výška kameňa 

 sirka – šírka kameňa v cm 

 hrubka – hrúbka kameňa v cm 

 vyska – výška kameňa v cm 

 stena-1 – obsah na stene 1 

 stena-2 – obsah na stene 2 

 stena-3 – obsah na stene 3 

 stena-4 – obsah na stene 4 

 stav_id – stav kameňa, cudzí kľúč do tabuľky stavy reprezentujúci id daného stavu 

 rok – rok nájdenia kameňa 

 poznámka – poznámka ku kameňu 

 vlozil_id – cudzí kľúč do tabuľky užívatelia reprezentujúci id užívateľa, ktorý kameň 

pridal 

 datum_vlozenia – dátum vloženia kameňa do databázy 

 

 Tabuľka stavy 9.2.3.

Tabuľka uchováva druhy stavov kameňov. 

  id – identifikátor stavu,  auto inkrementálny primárny kľúč 

 nazov – názov stavu  
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 Tabuľka typy 9.2.4.

Tabuľka uchováva typy kameňov. 

 id – identifikátor typu,  auto inkrementálny primárny kľúč 

 nazov – názov typu  

 Ikona – cesta / názov k danej ikone 

 

 Tabuľka fotky 9.2.5.

Tabuľka uchováva fotografie kameňov. 

  id – identifikátor fotografie,  auto inkrementálny primárny kľúč 

 kamen_id – cudzí kľúč do tabuľky kamene reprezentujúci id kameňa, ktorému patrí  

fotografia 

 subor – cesta/názov  k danej fotografií 

 

 Tabuľka podorysy 9.2.6.

Tabuľka uchováva pôdorysy kameňov. 

  id – identifikátor pôdorysu,  auto inkrementálny primárny kľúč 

 kamen_id – cudzí kľúč do tabuľky kamene reprezentujúci id kameňa, ktorému patrí  

pôdorys 

 subor – cesta/názov  k danému pôdorysu 

 

 Tabuľka historia_insert_kamen 9.2.7.

Tabuľka uchováva históriu piatich posledných pridaných kameňov 

 id – identifikátor pridania,  auto inkrementálny primárny kľúč 

 kamen_id – cudzí kľúč do tabuľky kamene reprezentujúci id kameňa, ktorý bol 

pridaný 

 

 Tabuľka historia_delete_kamen 9.2.8.

Tabuľka uchováva históriu piatich posledných vymazaných kameňov 

 id – identifikátor vymazania,  auto inkrementálny primárny kľúč 

 kamen_id – cudzí kľúč do tabuľky kamene reprezentujúci id kameňa, ktorý bol 

vymazaný 

 udaje – zoznam údajov (všetky z tabuľky kamene) vymazaného kameňa 
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 Tabuľka historia_update_kamen 9.2.9.

Tabuľka uchováva históriu piatich posledných zmien údajov o  kameňov 

 id – identifikátor úpravy,  auto inkrementálny primárny kľúč 

 kamen_id – cudzí kľúč do tabuľky kamene reprezentujúci id kameňa, ktorý bol 

upravený 

 udaje – zoznam údajov o kameni (všetky z tabuľky kamene) pred úpravou  
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10. Návrh 

 Úvod k návrhu 10.1.

Systém je vyvíjaný vo frameworku CakePHP, ktorý používa architektúru Model-View-

Controller. Návrh tried teda vychádza z MVC architektúry a delí sa na Modely a Controllery. 

Model je trieda slúžiaca na komunikáciu s databázou. Modely sú určené dátovým modelom 

a teda tabuľkami. Modelová trieda obsahuje atribúty, ktoré sú totožné so stĺpcami v 

databázových tabuľkách. Obsahuje metódy, ktoré vykonávajú čítanie a zápis dát systému. 

Model obsahuje najmä metódu beforeValidate(), ktorá kontroluje zadané údaje, pred pridaním 

do databázy. 

Controller(radič) je trieda na prácu s údajmi získaných z modelu, alebo view. Controller môže 

naraz pristupovať k viacerým modelom, z ktorých získava dáta či im dáta posiela.  

V projekte budeme využívať plugin Authake do frameworku CakePHP, ktorý slúži na 

prihlasovanie, registráciu a administráciu užívateľských účtov. Súčasťou  tohto pluginu je 6 

tried typu controller a 4 triedy typu model. Tieto triedy v tomto dokumente uvádzame, len 

v prípadoch, keď do nich dopĺňame nami definované metódy alebo atribúty. 

 

 Modelové triedy 10.2.

 Trieda Pouzivatel 10.2.1.

Trieda asociovaná s tabuľkou users. Trieda je už obsiahnutá v Authake plugin pre CakePHP. 

Uvádzame len nami definované atribúty. 

@property integer $id 

@property string $meno 

@property string $priezvisko 

@property integer $mobil 

@property string $email 

@property integer $heslo 

@property boolean $admin 

 

 

Metódy: 

 validate(): metóda kontroluje správnosť pridaných údajov. Obsahuje pravidla pre typy 

jednotlivých hodnôt, či príslušné polia vo formulári môžu byť prázdne, maximálne dĺžky 

reťazcov. 
 

 Trieda Kameň 10.2.2.

Trieda asociovaná s tabuľkou kamene. 
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Atribúty: 

@property integer $id 

@property integer $ typ _id 

@property integer $ zem_sirka 

@property integer zem_dlzka 

@property integer $ mnm 

@property integer $ sirka 

@property integer $ hrubka 

@property integer $ vyska 

@property integer $ orientacia 

@property string $stena1 

@property string $stena2 

@property string $stena3 

@property integer $stena4 

@property integer $stav_id 

@property integer $rok 

@property string $poznamka 

@property integer $vlozil_id 

@property date $datum_vlozenia 

 

 

Metódy: 

 validate(): metóda kontroluje správnosť pridaných údajov. Obsahuje pravidla pre typy 

jednotlivých hodnôt, či príslušné polia vo formulári môžu byť prázdne, maximálne dĺžky 

reťazcov. 

 beforeSave(): štandardná metóda, ktorá s avykonáva pred uložením záznamu. Metoda 

pred ulozenim prida udaj o case vlozenia. 

 afterSave(): standardná metóda vykonaná po uložení. Metoda po ulozenim prida udaje o 

ulozeni do tabulky historii vlozeni. 
 

 Trieda Typ 10.2.3.

Trieda asociovaná s tabuľkou typy. 

Atribúty: 

@property integer $id 

@property string $nazov 

@property string $ikona 

 

Metódy: 

 validate(): metóda kontroluje správnosť pridaných údajov. Obsahuje pravidla pre typy 

jednotlivých hodnôt, či príslušné polia vo formulári môžu byť prázdne, maximálne dĺžky 

reťazcov. 
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 Trieda Stav 10.2.4.

Trieda asociovaná s tabuľkou stavy. 

Atribúty: 

@property integer $id 

@property string $nazov 

 

Metódy: 

 validate(): metóda kontroluje správnosť pridaných údajov. Obsahuje pravidla pre typy 

jednotlivých hodnôt, či príslušné polia vo formulári môžu byť prázdne, maximálne dĺžky 

reťazcov. 

 Trieda Fotka 10.2.5.

Trieda asociovaná s tabuľkou fotky. 

Atribúty: 

@property integer $id 

@property integer $kamen_id 

@property string $subor 

 

Metódy: 

 validate(): metóda kontroluje správnosť pridaných údajov. Obsahuje pravidla pre typy 

jednotlivých hodnôt, či príslušné polia vo formulári môžu byť prázdne, maximálne dĺžky 

reťazcov. 

 

 Trieda Pôdorys 10.2.6.

Trieda asociovaná s tabuľkou podorysy. 

Atribúty: 

@property integer $id 

@property integer $kamen_id 

@property string $subor 

 

Metódy: 

 validate(): metóda kontroluje správnosť pridaných údajov. Obsahuje pravidla pre typy 

jednotlivých hodnôt, či príslušné polia vo formulári môžu byť prázdne, maximálne dĺžky 

reťazcov. 

 

 Trieda Historia_insert_kamen 10.2.7.

Trieda asociovaná s tabuľkou historia_insert_kamen. 
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Atribúty: 

@property integer $id 

@property integer $kamen_id 

 

 Trieda Historia_delete_kamen 10.2.8.

Trieda asociovaná s tabuľkou historia_delete_kamen. 

Atribúty:  

@property integer $id 

@property integer $kamen_id 

@property string $udaje 

 

 Trieda Historia_update_kamen 10.2.9.

Trieda asociovaná s tabuľkou historia_ update _kamen. 

Atribúty: 

@property integer $id 

@property integer $kamen_id 

@property string $udaje 

 

 Triedy typu radič (controller) 10.3.

V nasledujúcej časti uvádzame triedy pre jednotlivé radiče. Všetky triedy dedia svoje 

základné atribúty a metódy od nadtriedy Controller frameworku CakePHP. Uvádzame len 

preťažené alebo nami definované nové metódy. 

 

 Radiče pluginy Authake 10.3.1.

Slúži na zabezpečenie všetkej funkcionality, týkajúcej sa užívateľov a administrátorov. 

Obsahuje všetky metódy potrebné na registráciu, prihlásenie či administráciu. 

 

 Kameň controller 10.3.2.

Kameň controller slúži na správu kameňa. 

Metódy: 

 index(): vráti všetky kamene v databáze. 

 view($id): vráti jeden kameň podľa parametra id. 

 add(): pridá záznam o kameni do databázy, zapíše informáciu o pridaní do databázy (do 

tabuľky historia_insert_kamen). 
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 edit($id): podľa zadného id vyhľadá kameň, načíta jeho informácie a umožní užívateľovi 

editovať údaje o kameni, zapíše informáciu o editovaní do databázy (do tabuľky 

historia_update_kamen). 

 delete($id): podľa zadaného id vymaže kameň z databázy, zapíše informáciu o zmazaní do 

databázy (do tabuľky historia_delete_kamen). 

 

 Stav controller 10.3.3.

Stav controller slúži na správu stavov. 

Metódy: 

 index(): vráti všetky stavy v databáze. 

 view($id): vráti jeden stav podľa parametra id. 

 add(): pridá záznam o stave do databázy 

 edit($id): podľa zadného id vyhľadá stav, načíta jeho informácie a umožní užívateľovi 

editovať údaje o stave. 

 delete($id): podľa zadaného id vymaže stav z databázy. 

 

 Typ controller 10.3.4.

Typ controller slúži na správu typov. 

Metódy: 

 index(): vráti všetky typy v databáze. 

 view($id): vráti jeden typ podľa parametra id. 

 add(): pridá záznam o type do databázy 

 edit($id): podľa zadného id vyhľadá typ, načíta jeho informácie a umožní užívateľovi 

editovať údaje o type. 

 delete($id): podľa zadaného id vymaže typ z databázy. 

 

 HistoriaDelete controller 10.3.5.

HistoriaDelete controller slúži na správu histórie vymazávania kameňov. 

Metódy: 

 index(): vráti všetky záznamy  v databáze. 

 view($id): vráti jeden záznam podľa parametra id. 

 add(): pridá záznam do databázy 

 delete($id): podľa zadaného id vymaže záznam z databázy. 

 

 HistoriaInsert controller 10.3.6.

HistoriaInsert controller slúži na správu histórie pridávania kameňov. 
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Metódy: 

 index(): vráti všetky záznamy  v databáze. 

 view($id): vráti jeden záznam podľa parametra id. 

 add(): pridá záznam do databázy 

 delete($id): podľa zadaného id vymaže záznam z databázy. 

 

 HistoriaUpdate controller 10.3.7.

HistoriaUpdate controller slúži na správu histórie editovania kameňov. 

 

Metódy: 

 index(): vráti všetky záznamy  v databáze. 

 view($id): vráti jeden záznam podľa parametra id. 

 add(): pridá záznam do databázy 

 delete($id): podľa zadaného id vymaže záznam z databázy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 Triedny diagram 10.4.

Obr. Číslo 10.1 zobrazuje triedny diagram, ktorý je opticky rozdelený na radiče a modely.  

 

 

Obr. 10.1 –Triedny diagram 
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 Sekvenčné diagramy 10.5.

Táto kapitola obsahuje dva sekvenčné diagramy. Na obrázku č.10.2 je sekvenčný diagram, 

ktorý zobrazuje proces zobrazenia kameňa. To môže spraviť ľubovoľný používateľ. Ten vyplí 

formulár, ktorý bude slúžiť aj na filtrovanie kameňov. Dáta sa pošlú, u´používateľ si vyberie 

zo zoznamu jeden konkrétny kameň , ktorého rozšírení dáta sa vyberú z databázy a zobrazí sa 

v okne aplikácie. 

 

  

Obr. 10.2 – Sekvenčný diagram zobrazenia kameňa 
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Diagram na obrázku č.10.3 zobrazuje postup pri prhlasovaní používateľa pomocou vyplnenia 

prihlasovacieho formuláru. Údaje z neho sa postnú a skontrolujú sa Authtake controllerom. 

Ak sú údaje validné, používateľ bude prihlásený, inak mu príde správa o tom,že jeho údaje 

nie sú správne. Prihlásenie môže opakovať. 

 

 

Obr. 10.3 – Sekvenčný diagram prhlásenie použivateľa 
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11. Testovacie scenáre 

 Zmena údajov konta 11.1.

Anonymný používateľ sa pokúsi zaregistrovať. 

13.1.1 Vstup: vyplnenie formulára pre registráciu validnými údajmi. 

Výstup: Informácia pre používateľa o odoslaní aktivačného linku na email 

a vytvorenie neaktívneho konta v databáze. 

Otestované:  Áno funguje 

13.1.2 Vstup: Potvrdenie linku používateľom. 

Výstup: Odstránenie možnosti prihlasovania sa, rozšírená ponuka aplikácie pre 

pridávanie a prezeranie databázy a aktivácia účtu v databáze. 

Otestované:  Áno funguje 

13.1.3 Vstup: Nepotvrdenie linku používateľom. 

Výstup: Aplikácia bude používateľa považovať za anonymného (tj. nemôže 

prezerať kompletné údaje ani modifikovať databázu). Konto ostane v databáze 

neaktívne. 

Otestované:  Áno funguje 

13.1.4 Vstup: Zadanie špeciálnych znakov do textového okna ako napríklad HTML 

tagy alebo iný programový kód. Zle zadané telefónne číslo alebo email. 

Výstup: Kontrola reťazcov a zobrazenie informácie pre užívateľa o nesprávne 

vyplnenom formulári. 

Otestované:  Áno funguje 

 

 Zmena údajov konta 11.2.

Prihlásený používateľ a zmena údajov v existujúcom profile. 

13.2.1 Vstup: Vyplnenie nových, validných údajov do profilu (aj zmena emailu) 

a uloženie. 

Výstup: Uloženie nových údajov, deaktivovanie účtu, odhlásenie používateľa 

a zobrazenie informácie o opätovnom zaslaní verifikačného emailu. 

Otestované:  Áno funguje 

13.2.2 Vstup: Vyplnenie nových údajov bez zmeny emailu. 

Výstup: Uloženie údajov bez opätovnej verifikácie. 

Otestované:  Áno funguje 

13.2.3 Vstup: Zadanie špeciálnych znakov, HTML tagov alebo iného kódu alebo 

zadanie nevalidných údajov (zle číslo alebo email). 

Výstup: Zobrazenie informácie o nesprávne vyplnenom formulári. 

Otestované:  Áno funguje 

13.2.4 Vstup: Snaha uložiť formulár bez zadania platného hesla. 

Výstup: Zobrazenie informácie o nesprávne vyplnenom formulári. 
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 Vyhľadávanie kameňov 11.3.

Používateľ vyhľadáva kamene v databáze: 

13.3.1 Vstup: Výber typu (stavu, dátumu) kameňa a následne vyhľadanie 

Výstup: Zoznam kameňov z databázy s iba daným typom (stavom, dátumom). 

Otestované:  Áno funguje 

13.3.2 Vstup: Odoslanie prázdneho vyhľadávania. 

Výstup: Zoznam všetkých kameňov. 

Otestované:  Áno funguje 

13.3.3 Vstup: Nastavenie filtrovania na položky nenachádzajúce sa v databáze. 

Výstup: Zobrazenie informácie o neexistencií záznamov. 

Otestované:  Áno funguje 

 

 Pridávanie kameňov 11.4.

Prihlásený používateľ alebo administrátor pridáva kameň do databázy. 

13.4.1 Vstup: Správne vyplnenie formulára pre pridanie kameňa. 

Výstup: Zapísanie údajov do databázy, zápis do logu a zobrazenie informácie 

o uložení kameňa do databázy. 

Otestované:  Áno funguje 

13.4.2 Vstup: Zadanie špeciálnych znakov, HTML tagov alebo iného kódu alebo zle 

zadané / nezadané povinné údaje. 

Výstup: Zobrazenie informácie o zle vyplnenom formulári. 

Otestované:  Áno funguje 

 

 Zobrazenie a úprava kameňov 11.5.

Používateľ zobrazí konkrétny kameň zo zoznamu kameňov 

13.5.1 Vstup: Prihlásený používateľ klikne v zozname na kameň ktorý sám pridal. 

Výstup: Zobrazí sa detailný náhľad kameňa so všetkými údajmi a mapou aj 

s možnosťou upraviť / zmazať. 

Otestované:  Áno funguje 

13.5.2 Vstup: Prihlásený používateľ klikne v zozname na kameň ktorý nepridal. 

Výstup: Zobrazí sa detailný náhľad kameňa so všetkými údajmi a mapou bez 

možnosti upraviť / zmazať. 

Otestované:  Áno funguje 

13.5.3 Vstup: Anonymný požívateľ klikne v zozname na kameň zo zoznamu. 

Výstup: Zobrazí sa náhľad kameňa so všetkými údajmi no bez lokalizácie 

a mapy. 

Otestované:  Áno funguje 

13.5.4 Vstup: Administrátor klikne v zozname na ktorýkoľvek kameň zo zoznamu. 

Výstup: Zobrazí sa detailný náhľad kameňa so všetkými údajmi a mapou aj 

s možnosťou upraviť / zmazať. 
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13.5.5 Vstup: Používateľ / administrátor klikne zmazať. 

Výstup: Záznam sa zapíše do logov, zmaže sa z hlavnej databázy a zobrazí sa 

informácia o zmazaní kameňa z databázy. 

Otestované: Kamene nebolo možné vymazať, príčinou bolo prepojenie tabuliek 

kameňov a histórie. Odstránením prepojenia tabuliek sa problém vyriešil. 

Vymazávanie kameňov funguje. 

13.5.6 Vstup: Používateľ / administrátor klikne upraviť. 

Výstup: Zmena sa zapíše do logov, databáza sa upraví a zobrazí sa informácia 

o úspešnej zmene. 

Otestované:  Áno funguje 

13.5.7 Vstup: Prepnutie na mapové zobrazenie. 

Výstup: Zobrazí sa mapa so všetkými kameňmi zoznamu. 

Otestované: Mapa sa nezobrazovala korektne, problém bol s dynamickým 

prepínaním medzi tabuľkou a mapou, mapa mala staticky nastavené 

display:none, po odstránení prepínanie fungovalo. 

 

 Administrácia 11.6.

Pridávanie stavov, typov a ikon administrátorom. Administrácia používateľov. 

13.6.1 Vstup: Administrátor pridá nový typ a ikonu kameňa. 

Výstup: Typ sa zapíše do databázy, ikona sa uloží a informuje administrátora 

o úspešnom pridaní. 

Otestované:  Áno funguje 

13.6.2 Vstup: Administrátor pridá nový stav kameňa. 

Výstup: Stav sa zapíše do databázy a informuje administrátora o úspešnom 

pridaní. 

Otestované:  Áno funguje 

13.6.3 Vstup: Administrátor zobrazí zoznam používateľov a klikne na konkrétny 

záznam. 

Výstup: Zobrazí sa profil osoby s možnosťou upraviť / zmazať záznam. 

13.6.4 Vstup: Administrátor zmaže používateľa. 

Výstup: Záznam sa vymaže z databázy a informuje administrátora o úspešnom 

zmazaní. 

Otestované:  Áno funguje 

13.6.5 Vstup: Administrátor upraví osobu / pridelí administrátorské práva. 

Výstup: Záznamy sa uložia do databázy a informujú administrátora o úspešnej 

zmene. Po zmene je užívateľ tiež administrátor. 

Otestované:  Áno funguje 

 

 Zobrazenie logov  11.7.

Zobrazenie logov o zmenách v databáze a jej export administrátorom. 

13.7.1 Vstup: Administrátor vyberie možnosť zobrazenia logov. 
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13.7.2 Výstup: Zobrazia sa logy zmien databázy kameňov a to konkrétne posledné 

pridané kamene, zmeny v existujúcich kameňoch a tiež posledné zmazané 

kamene.  

Otestované:  Áno funguje 
 

 

 Neautorizovaný prístup 11.8.

13.8.1 Vstup: Neprihlásený používateľ / prihlásený používateľ sa pokúsi pristúpi 

k administrátorskému rozhraniu napríklad priamym zadaním URL. 

Výstup: Aplikácia vráti informáciu o nedostatočných právach. 

Otestované:  Áno funguje 
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12. Používateľská príručka 

 

 Ovládanie aplikácie 12.1.

Aplikácia sa ovláda prostredníctvom menu prichytenom na hornom okraji celej webovej stránky. Táto 

ponuka sa posúva spolu s používateľom po celom obsahu stránky a ponúka tak okamžitý prístup 

k ostatným častiam aplikácie.  

Na výber je možnosť registrácie, prihlásenia sa alebo ísť na stránku opisujúcu celú aplikáciu, ktorá sa 

otvorí hneď pri navštívení. Aktuálna podstránka, ktorá je aktívne zobrazená, je v ponuke zvýraznená 

vzhľadom na ostatné položky.  

 

Obr. 12.1:Odkaz v hornej ponuke na zobrazenie hraničných kameňov 

 

Obr. 12.2 :Ľavá strana ponuky pred prihlásením 

 

Obr. 12.3 :Ľavá strana ponuky po prihlásení administrátorom. 

 

 Registrácia 12.2.

Pre širšie využitie webovej aplikácie je nutná autorizácia. Prvým krokom je vytvorenie účtu, pod 

ktorým bude užívateľ môcť prezerať rozšírený obsah webu a taktiež aj možnosť zapájať sa do 

modifikácie jeho obsahu. Tento proces pokrýva pridávanie, úpravu a mazanie kameňov, ktoré 

používateľ sám pridal. Po vyplnení registračného formulára sa používateľovi odošle verifikačný mail, 

ktorý slúži na overenie a potvrdenie registrácie. Preto je nevyhnutné, aby vložený mail bol platný 

a prístupný pre registrujúceho. 

Registračný formulár musí byť plne vyplnený, inak registrácia nie je platná a pokus je treba opakovať. 

Požadujúcimi údajmi sú: prihlasovacie meno (pod ktorým bude používateľ vystupovať), platný email 

(na ktorý bude zaslaný aktivačný mail), meno a priezvisko, mobilné číslo, heslo a kontrola hesla. 



39 

 

 

Obr 12:4: Registračný formulár 

   

Po registrácie a následnom prvom prihlásení je potrebné zadať kód, ktorý sa odoslal na registračný 

mail. Odosielanie môže chvíľu trvať a správa sa môže vyskytnúť v SPAM kontajneri. 

 

 

Obr 12.5.: Formulár pre zadanie kódu pri prvom prihlásení 
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 Prihlásenie a odhlásenie 12.3.

Po úspešnej registrácii sa je možné prihlásiť. Do formulára je potrebné zadať prihlasovacie meno 

a heslo zadané pri registrácii. Kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť“ prebehne autorizácia. Odhlásiť sa je 

kedykoľvek možné prostredníctvom tlačidla „Odhlásiť“ na hornej lište. 

 

Obr 12:6: Prihlasovací formulár 

 

 Administrácia – práva a povinnosti admina 12.4.

Povolenie modifikovať celý obsah systému má len účet s administrátorským právom. V tom prípade 

má prístup k profilom ostatných používateľov. Vie si jednotlivé profily prezrieť a editovať ich 

registračné informácie, udeliť alebo odobrať administrátorské práva. 

Dôležitou súčasťou administratívy systému je možnosť pridať štandardizované stavy a typy kameňov, 

ktoré je možné aj editovať alebo mazať. Malo by sa tak spraviť hneď po spustení portálu, aby bolo 

možné pridávať kamene s potrebnými údajmi. 

Ďalšou rozšírenou možnosťou je prezeranie histórie vloženia, mazania a zmien kameňov. Všetky 

údaje sa zobrazia v tabuľke, ktorá sa dá triediť podľa záhlavia stĺpcov. Jednotlivé záznamy sa môžu 

zmazať odkazom  v stĺpci „Možnosti“. Pre úspešné ukončenie zmazania záznamu je potrebné potvrdiť 

vyskakovanie okno, ktoré sa otvorí hneď po zvolení možnosti „zmazať“. 

 

 Databáza hraničných kameňov  12.5.

V tejto sekcii je možné zobraziť jednotlivé záznamy kameňov. Prvá možnosť ich zobrazenia je v tvare 

zoznamu v tabuľke, ktoré obsahuje základné údaje o kameňoch. Podľa týchto vlastností je možné 

tabuľku zoradiť podľa kritéria zvoleného kliknutím na záhlavie. Celý zoznam je možné filtrovať podľa 

typu, stavu alebo autorstva záznamu. Možnosť filtrácie si používateľ volí pomocou formuláru nad 

tabuľkou. 

V stĺpci „Možnosti“ je odkaz na jednotlivé možnosti, ktoré sú pre používateľa prístupné v závislosti od 

prihlásenia a autorstva záznamu jednotlivých  kameňov (Viac informácii nižšie).   
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Obr. 12:7: Tlačidlo pre zobrazenie tabuľky 

 

Druhou možnosťou je prezrieť si ich na mape. Jednotlivé kamene sú farebne odlíšené podľa stavu, 

v akom sa nachádzajú. 

 

Obr. 12:8: Tlačidlo pre zobrazenie mapy 

 

 Prezeranie kameňov 12.5.1.

V závislosti od autentifikácie aplikácia poskytuje dve možnosti prezerania kameňov. Pre 

neprihlásených návštevníkov sa zobrazí obmedzený prehľad údajov o vybranom kameni. Pre tých, 

ktorých prešli prihlásením, je navyše sprístupnená mapa zobrazujúca polohu kameňa spolu so 

súradnicami. 

 

Obr. 12:9: Pohľad na rozšírené informácie o kameni 
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V ľavej časti je tabuľka zobrazujúca údaje o kameni. Na pravo je znázornená poloha a orientácia 

kameňa (pre neprihlásených sa mapa nezobrazí). V spodnej časti sa vyskytujú obrázky. 

 

 Úprava a vymazanie kameňa  12.5.2.

Možnosť editovať a mazať záznamy má len používateľ, ktorý záznam vytvoril alebo má práva 

administrátora. Proces úprava kameňa vyzerá takmer identicky, ako pri jeho pridaní. Zobrazí sa 

rovnaký formulár s už vyplnenými údajmi zvoleného kameňa. Opäť platí, že všetko okrem nápisov 

a poznámky musí byť vyplnené a spĺňať požadovaný formát a hodnoty. Pri mazaní kameňa vyskočí 

okno, ktorým sa potvrdzuje vymazanie kameňa z databázy. To prebehne po zvolení možnosti „OK“. 

 

 Pridanie kameňa 12.6.

Po otvorení tejto ponuky sa zobrazí formulár pre pridanie kameňa. Ten nie je nutné vyplniť celý. 

Okienko pre nápisy na stenách a poznámku môže ostať nevyplnené. Ostatné sa musia vyplniť, inak sa 

vloženie kameňa nevykoná.  Údaje o zemepisnej šírke a výške musia spĺňať  predvolený formát 

a interval, ktorý je nutný dodržať (Formát: 47.981, Povolený rozsah: 47.0-50.0). Povolený rozsah je 

definovaný aj pre políčku orientácie – číslo je v stupňoch:0-360.  

K jednotlivým záznamom je možné nahrať obrázky daného kameňa. Po kliknutí na tlačidlo „Vybrať 

súbory“ vyskočí okno, v ktorom je možné vybrať obrázky. Naraz je možné uploadovať viacero 

obrázkov. Povolené formáty sú: jpg, jpeg, gif, png. 

Tlačidlom „Uložiť“ prebehne vloženie kameňa do databázy. Súčasne sa podľa vložených dát 

automaticky vygeneruje náčrt kameňa, ktorý sa pripojí k ostatným obrázkom a dátam. 

 

 Moje kamene 12.7.

Táto podstránka je prístupná len prihláseným používateľom. Zobrazia sa len tie záznamy, ktoré boli 

vytvorené z daného konta. Opäť sú tu dve možnosti na zobrazenie – zoznam alebo mapa. 

Funkcionalita je rovnaká, ako pri hlavnom prehľade databázy hraničných kameňov. Používateľ má 

možnosť prezerať, editovať a mazať kamene. 

 

Obr. 12:10: Odkaz v menu na administráciu vlastných kameňov 
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13. Inštalačná príručka 

 Systémové požiadavky 13.1.

Server s apach serverom a nainštalovanou PHP knižnicou, mysql databáza. 

 

 Inštalácia 13.2.

1. Celý obsah zip súboru treba skopírovať do www zložky na servery kde bude aplikácia 

umiestnená. 

2. V zložke dhk\app\tmp\cache\models treba zmazať všetky súbory okrem súboru 

„empty“. 

3. V zložke dhk\app\tmp\cache\persistent treba zmazať všetky súbory okrem súboru 

„empty“. 

4. V zložke dhk\app\tmp\cache\views treba zmazať všetky súbory okrem súboru 

„empty“. 

5. V zložke dhk\app\Config treba otvoriť subor „database.php“ v textovom editore 

a nakonfigurovať prístup k datbáze nasledovne: 

a.  Parametre premennej $authake aj $var treba prestavit na: 

i. 'host' => 'localhost'  //adresa servera 

ii. 'login' => "root"  //prístupové meno k databáze 

iii. 'password' => ""  //prístupové heslo k databáze 

iv. 'database' => “dhk” //názov tabulky 

6. Na servery treba vytvoriť tabuľku zo súboru dhk.sql. 
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14. Záznam z odovzdávania a predvedenia výslednej 

aplikácie zadávateľovi 

 

 Plán stretnutia 14.1.

Stretnutie os zadávateľom pánom Richardom Baloghom sme naplánovali na piatok 

19.12.2014 .  Na stretnutie sme naplánovali predvedenie našej aplikácie a jej funkcionality. 

 

 Priebeh stretnutia 14.2.

Zadávateľa sme v skratke informovali o priebehu našej práce. Určili sme požiadavky ktoré 

boli splnené,  ktoré zatiaľ neboli splnené, prečo sa tak stalo a či budú splnené dodatočne. 

Predviedli sme aplikáciu a jej funkcionalitu pre rôznych užívateľov (neprihlásený, prihlásený 

a administrátor). Zadávateľ zhodnotil prvý dojem ako veľmi dobrý.   

Po predvedení prišli prvotné pripomienky a diskusia k nim. Zadávateľ požiadal o čas 

aplikáciu detailne vyskúšať a otestovať, po ktorej by prípadne vzniesol ďalšie pripomienky.  

So zadávateľom sme sa dohodli na prístupových údajoch pre inštaláciu aplikácie na 

požadovanom serveri.  

 

 Pripomienky 14.3.

Pripomienky, ktoré zadávateľ uviedol na stretnutí boli nasledujúce: 

  Pridanie úvodnej stránky s popisom projektu a vstupným tlačidlom 

 Zvýraznenie stĺpca podľa ktorého sú údaje momentálne zoradené 

 

Pripomienky, ktoré zadávateľ uviedol dodatočne 13.1.2015 po testovaní aplikácie: 

 Doplnenie generovania pôdorysu – funkcionalita ktorú sme nestihli implementovať 

pred odovzdaním. 

 Konzistentnosť v zobrazovaní kameňov, spojenie do logických celkov, predvyplnenie 

údajov pri pridávaní kameňa 

 Rôzne formáty geografických súradníc 

 

 Implementácia pripomienok 14.4.

Všetky pripomienky okrem jednej boli splnené. 

Pripomienka ohľadom  rôznych formátov geografických súradníc nebola splnená, pretože 

plugin použitý na zobrazovanie máp Leaflet akceptuje súradnice len v desatinnom formáte. 
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15. Zhodnotenie 

 Spokojnosť s výsledným dielom a problémy počas vývoja 15.1.

Všetci členovia tímu sú s výsledným dielom spokojný. Podarilo sa nám implementovať 

všetky požiadavky zadávateľa v dohodnutých termínoch. Tiež sme vyhoveli takmer všetkých 

pripomienkam, ktoré mal zadávateľ po odprezentovaní diela.  

Počas vývoja sa vyskytlo niekoľko problémov, ktoré sa však podarilo úspešne vyriešiť. 

Jedným z problémov bola neskúsenosť členov tímu s CakePHP frameworkom a vzorom 

„Model-View-Controller“. Ďalším problémom bola implementácia JavaScriptových funkcií 

pri implementácií OpenStreetMap a pri generovaní pôdorysu. Tiež sa vyskytli menšie 

problémy pri pridávaní viacerých fotografií, ich konvertovaní a zmene rozmerov a tiež pri 

ukladaní už vygenerovaného pôdorysu do formátu png a uložení na server. Tieto problémy sa 

podarilo pomocou materiálov nájdených na internete a tímovej spolupráce vyriešiť. 

 

 Zmeny do ďalších verzií 15.2.

Keďže sa nám podarilo implementovať takmer všetky požiadavky zadávateľa, do ďalších 

verzií nie je potrebné vykonať veľké množstvo zmien. V budúcnosti by bolo vhodné do 

system pridať možnosť exportu dát, ktorú momentálne systém neobsahuje. 

 

 Odlišnosti od pôvodného plánu 15.3.

Počas implementácie neprišlo k zásadným zmenám oproti plánu.  

Zmenili sa niektoré plánované názvy kvôli štandardom frameworku, taktiež použitím 

anglických názvov. Po implementácií práce s niektorými tabuľkami databázy prišlo k zmene 

prepojenia tabuliek. Napríklad pôvodne prepojenie tabuliek historia_delete_kamen a kamen 

musela byť zrušená, nakolko nemožno držat referenciu na vymazaný objekt, alebo naopak 

vymazať záznam, ktorého referencia je použitá v inej tabuľke. Ďalej prišlo k obmedzeniu 

položiek podľa ktorých je možné kameň vyhľadať. Taktiež sa nakoniec nerealizovala 

možnosť exportu z databázy.  

 

 Tímová práca, rozdelenie úloh a komunikácia 15.4.

O všetkých problémoch sa diskutovalo na skupinových stretnutiach. Pri menších problémoch 

sa na komunikáciu využívala skupina, ktorú sme si na facebooku vytvorili. Materiály sme si 

vymieňali cez spoločný repozitár a neskôr cez FTP server. 

Rozdelenie úloh určovala väčšinou Barbora. Nakoľko Katarína a Barbora budú využívať 

framework CakePHP pri implementácií bakalárskych práca bola im pridelená väčšina úloh 

týkajúca sa funkcionality. Implementáciu máp do systému a komunikáciu so zadávateľom 
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mala na starosti Barbora. Keďže mal Marek najviac skúseností s CSS, dizajnom a  

bootstrapom, bola mu pridelená vizuálna časť projektu. Tiež mal na starosti migráciu systému 

na skúšobný server a neskôr na server poskytnutý zadávateľom. Viktor bol zodpovedný za 

generovanie pôdorysu a za testovanie a hlásenie chýb všetkých funkcií systému.  

S tímovou spoluprácou boli všetci členovia spokojný, keďže na rozdelení úloh aj ostatných 

záležitostiach týkajúcich sa spolupráce sme sa vždy dohodli rýchlo a bez problémov. Pokiaľ 

mal niekto so svojou časťou projektu akékoľvek problémy na tímovom stretnutí sa tieto 

problémy prediskutovali a vyriešili.  

 

 Záver 15.5.

Táto správa opisuje vývoj systému Databázy hraničných kameňov od prvých návrhov až po 

kompletnú implementáciu s dokumentáciou. Už od začiatku sme sa snažili, aby naše výsledné 

dielo zodpovedalo požiadavkam zadávateľa a aby bolo v budúcnosti dobre využiteľné. 

Myslíme, že tento cieľ sa podarilo splniť. Práca na tomto projekte nám dala presnú predstavu 

o práci v kolektíve, rozdelovaní úloh a dodržiavaní stanových termínov. Preto tento projekt 

hodnotíme ako cennú skúsenosť. 

 

 


