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Analýza požiadaviek na projekt

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvoriť  systém pre ukladanie a šírenie študijných materiálov.  Stránky by mali

umožňovať pridávanie a prezeranie materiálov, pripadne komentárov k materiálom. V projekte bude

integrovaný  registračný  a  prihlasovací  systém a  samozrejme  administračná  časť.  Na  zabezpečenie

prísunu nových materiálov je zapotreby realizovať bodový systém, kde užívateľ dostane na  úvod určité

množstvo bodov a pri prezeraní sa mu toto množstvo znižuje o určitú hodnotu, naopak pri pridávaní sa

zvyšuje.

Katalóg požiadaviek

Funkčné požiadavky

• Možnosť registrácie

• Nutnosť prihlásenia k prezeraniu a pridávaniu materiálov

• Realizácia bodového systému

• Prípadná možnosť pridávať komentáre k materiálom

• Administračná časť

◦ Pridávanie a rušenie škôl/fakúlt

◦ Odstraňovanie nevhodných materiálov

◦ Penalizácia užívateľov

Nefunkčné požiadavky

• Aplikácia bude bežať na serveroch s podporou JSP

• Systém bude využívať databázu Oracle

• Systém vyžaduje úložný priestor pre dokumenty
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Užívateľské role systému

Neprihlásený užívateľ

Hosť,  neprihlásený  užívateľ,  bežný  návštevník  stránok.  Môže  prezerať  jednotlivé

stránky, ktoré nie sú chránené prihlásením.

Prihlásený užívateľ

Môže to isté ako neprihlásený užívateľ. Naviac má prístup do chránených sekcií. Jeho

prístup môže byť obmedzený nedostatkom bodov.

Administrátor

Môže  to  isté  ako  prihlásený  užívateľ.  Naviac  spravuje  obsahovú  stránku  projektu  a
užívateľov. Má prístup do administračnej časti.

Prípady užitia

Neprihlásený užívateľ

Rola  „Neprihlásený  užívateľ“  môže  prezerať  informácie  na  základných  stránkach

systému. Naviac má možnosť registrácie, čím sa vytvorí účet, pomocou ktorého sa môže

tento užívateľ prihlásiť. Pri registrácii užívateľ obdrží balíček bodov, aby mohol na webe

začať účinkovať.
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Obrázok 1:
Užívateľské
role

Obrázok 2: Prípady užitia pre rolu "Neprihlásený užívateľ"



Prihlásený užívateľ

Pre rolu „Prihlásený užívateľ“ platí, že môže navštevovať všetky stránky okrem administračnej časti.

Môže  materiály  nielen  prezerať,  ale  aj  pridávať  a  poprípade  komentovať.  Nato  aby  mohol  daný

materiál prezerať, musí najprv samozrejme materiál vyhľadať, či už podľa kategórií, alebo pomocou

vyhľadávania. Naviac môže administrátora požiadať o zaradenie predmetu do systému.

Administrátor

Je užívateľská rola, ktorá má možnosť nielen prezerania stránok, ale aj administračnej časti, v ktorej

môže spravovať obsah a účty systému.(Viď. Obrázok 4). Môže na žiadosť alebo sám od seba pridať

predmet,  fakultu  alebo  školu,  má  úlohu  kontrolovať  materiály  a  prípadne  odstraňovať  nevhodné

príspevky.  Pri  odstránení  musí  materiál  najprv  vyhľadať  a  samozrejme  má  možnosť  užívateľa

penalizovať.

4

Obrázok 3: Prípady užitia pre rolu "Prihlásený užívateľ"



Dátový model
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Obrázok 4: Prípady užitia pre rolu "Administrátor"



Dátový model projektu pozostáva z 11tich tabuliek. Centrálnu rolu v modeli zohráva tabuľka User. Tá

obsahuje užívateľské účty a údaje. Nemenej dôležité sú tabuľky Group a Module, ktoré oddeľujú role

užívateľov. 

Pre  správnu  navigáciu  sú  vytvorené  tabuľky  Škola,  Fakulta  a  Predmet,  pričom  sa  u  užívateľa

zaznamenáva,  taktiež  na  akej  fakulte  študuje.  Dôležitý  je  taktiež  vzťah  k  tabuľke  Materiál,  ktorá

obsahuje všetky materiály. Týmto vzťahom môžeme rozlíšiť, ku ktorému predmetu daný materiál patrí.

K  materiálom  môže  byť  taktiež  pripojený  súbor(Tabuľka  Súbor)  a  zoznam  komentárov(Tabuľka

Komentáre).

Dôležitú rolu taktiež zastupujú tabuľky Novinky a Žiadosť. V tabuľke Novinky sa budú zaznamenávať

aktuálne  novinky,  zobrazené  na  titulnej  stránke,  v  ktorých  bude  môcť  užívateľ  listovať.  Tabuľka

Žiadosť obsahuje žiadosti užívateľov o zaradenie predmetu do systému.

Diagram nasadenia

Diagram nasadenia je viac menej štandardný pre projekty tohto typu. Môžeme vidieť  komunikáciu

medzi  zariadením  Užívateľské  PC  a  zariadením  Webový  server.   Užívateľské  PC  pomocou

komponenty Webový prehliadač žiada informácie pomocou protokolu HTTP od komponenty Apache

Tomcat.  Komunikácia  medzi  týmito zariadeniami  prebieha  na  báze  TCP/IP protokolu.  Podobne  je

vidieť komunikáciu medzi zariadením Webový server a zariadením Databázový server. Tie si obdobne

posielajú informácie pomocou TCP/IP protokolu. Komponenta Apache Tomcat v tomto prípade žiada

od komponenty Oracle informácie z databázy pomocou zabezpečeného protokolu SSL.
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Obrázok 6: Diagram nasadenia pre projekt



Diagram komponent

Na obrázku 7 je vidieť súčinnosť jednotlivých komponent projektu. Komponenta Web server poskytuje

ďalšie komponenty(JDBC, File systém, samotný projekt), ktoré spolu v spolupráci z inými vonkajšími

komponentami vytvárajú funkčnosť celého systému.
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Obrázok 7: Diagram komponent projektu



Hypertextový model

Hypertextový model je najdôležitejšou súčasťou projektu. Na Obrázku 8 môžeme vidieť  rozdelenie

projektu na tri základné časti, a to dátový model, administračnú a užívateľskú časť.

Užívateľská časť

Na obrázku 9 je vidieť základné stránky projektu. Home Page obsahuje najzákladnejšie informácie a

8

Obrázok 9: Hlavná stránka, kontakt, FAQ, login, logout a registrácia



novinky o stránke, Registrácia obsahuje obsluhu registračného formuláru a procesu registrácie a Login

a Logout obsahujú základnú obsluhu prihlasovania a odhlasovania.

Na  obrázku  10  je  vidieť  základné  stránky  kategórii  materiálov,  zoznam materiálov  podľa  daného
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Obrázok 10: Kategórie, zoznam materiálov a vyhľadávanie

Obrázok 11: Náhľad materiálu a vytvorenie žiadosti



predmetu a jednoduchý náhľad, vyhľadávanie podľa parametrov, a najdôležitejšiu unit systému, a to

GetParamUnit pre získanie UID aktuálne prihláseného užívateľa.

Na obrázku 11 môžeme vidieť už podrobný náhľad materiálu aj s možnosťou pridávania komentárov a

taktiež proces vytvorenia a odoslania žiadosti o zaradenie predmetu do systému.

Na obrázku 12 je vidieť postup vkladania materiálov do systému. Jasne môžeme rozoznať pripočet

bodov v rámci procesu. V druhej časti obrázku je postup pri prezeraní materiálu, konkrétne sa v skripte

zistí  kto  je  vlastníkom materiálu  a  podľa  toho  sa  buď  odpočítajú  užívateľovi  body,  respektíve  je

užívateľovi odopretý prístup z dôvodu nedostatku bodov, alebo je materiál zobrazený ak je užívateľ

vlastníkom.
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Obrázok 12: Vytvorenie materiálu a odpočet bodov za prezeranie



Administračna časť

Pri administračnej časti pridávam len najdôležitejšie časti. Na obrázku 13 je vidieť stránku Home, kde

sa administrátor dozvie, aké povinnosti ho aktuálne čakajú. V pravej časti je správa materiálov, kde má

administrátor možnosť, okrem iného, kontroly materiálu a penalizácie.

HTMLUnit

Špecialitou projektu je pridanie vlastnej unit do prostredia WebRatio. Táto unit dovoľuje zobraziť
statické kusy HTML obsahu.

Implementácia

V projekte  využívam možnosti  software  WebRatio  pre  generovanie.  Vygenerovaný  projekt  naviac

obsahuje štýlovú šablónu na docielenie požadovaného vzhľadu. Systém nie je dostupný on-line, avšak
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Obrázok 13: Home a správa materiálov

Obrázok 14: HTMLUnit



bol odprezentovaný pri druhej prezentácii projektu.

Záver

Nástroj WebRatio je  unikátny tým, že dovoľuje generovanie plne funkčných systémov len na báze

modelovania,  poprípade  s  rozšírením  pre  jednoduché  skripty.  Verím,  že  tato  technika  sa  bude  v

budúcnosti rozvíjať. Najväčším nedostatkom tejto techniky je nedostatočná dokumentácia prostredia

WebRatio a jeho súčastí.
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