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1 Rozdělení rolí v týmu
Role stávajících členů týmu bylo potřeba změnit dle potřeb realizace implementační
části projektu. Nově příchozí členové týmu získali své první role.

• Aleš Ďurčanský - vedoucí týmu

• Petra Šťastná - databázový specialista

• Lukáš Prokop - backend developer

• Denis Dagidir - frontend developer

• Jozef Boris - application tester

• Martin Pericht - dokumentarista

2 Plány
Prvotní návrh rozhoduje pojmout realizaci jakožto webovou aplikaci. Provoz bude
rozdělen na Frontend a Backend, což skýtá hned několik výhod. Výpočetní náročnost
pro zobrazení uživatelského rozhraní se přenáší na uživatele, pro vývoj bude tato
metoda mnohem přehlednější a jedná se o moderní řešení dané problematiky.
Jako konkrétní nástroje budeme využívat například PhpStorm v roli vývojového
prostředí, programovací jazyky PHP, HTML, JavaScript, dále pro získávání dat z
databáze použijeme jazyk SQL. Jako verzovací systém bude figurovat GitHub.

3 Časové odhady (aktualizované)
Již zmíněný způsob realizace je nutné rozvrhnout do konkrétních úkolů, jejichž díl-
čím zpracováním dosáhneme celkové funkcionality aplikace. Časové odhady jsou ve
formátu očekávání / realita.

• [20 h] / [20 h] Návrh databázového ER modelu

• [5 h] / [10 h] Příprava práce se serverem

• [1 h] / [1h] Příprava verzovacího prostředí

• [10 h] / [15 h] Zprovoznění základní spustitelné "blank" aplikace

• [30 h] / [ 30 h] Implementace Backend

• [30 h] / [30 h] Implementace Frontend

• [10 h] / [10 h] Testování aplikace
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4 Úkoly

4.1 Návrh databázového ER modelu

V součásné době náš tým pracuje na vývoji modelu databáze. Na základě doku-
mentu z předešlého semestru vybíráme vhodné entity a relace pro nejlepší možné
získávání dat z databáze. Kromě fyzického diagramu byl vytvořen také skript pro vy-
tvoření databázového schématu spustitelný v SQL části účtu phpPgAdmin studentů
MENDELU.

Obrázek 1 Entitně-relační diagram

Uvedný databázový diagram je momentálně ve vývojové fázi nasazován na student-
ský účet MENDELU phpPgAdmin systému PostgreSQL. Každý člen týmu obdržel
skript pro vytvoření schématu, který si může spustit na svém studentském účtu.
Dokončená aplikace bude napojená na jeden konkrétní účet člena týmu, obsahující
finální podobu databáze.
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4.2 Příprava práce se serverem

Jak bylo rozhodnuto, náš tým bude využívat pro backendovou část aplikace školní
server akela, kde již pověřený člen připravuje volné místo a vhodnou adresářovou
strukturu tak, aby bylo možné zde backend nasadit. Frontendová část bude imple-
mentována za pomocí built-in webserveru v prostředí PhpStorm. Po jejím dokončení
bude také zprovozněna na serveru akela.

4.3 Návrhový model

Na projektu bylo zhodnoceno, které vlastnímu vývoji předcházející činnosti je nutné
dokončit. Vycházeli jsme z analytického modelu a upravili jej do podoby návrhové.

Obrázek 2 Návrhový model
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4.4 Zprovoznění "blank" aplikace

Momentálně je nasazována backendová část aplikace na server akela. Byla úspěšně
propojena s lokálně umístěnou frontendovou části a je již schopna zobrazovat zá-
kladní data z databáze. Aplikace se nachází na účtu vedoucího týmu. Po dokončení
vývoje datábázového schématu se bude aplikace více přizpůsobovat potřebám na její
funkcionalitu.
Základ backendové části byl vytvořen za pomoci frameworku Slim. Pro frontendo-
vou část využíváme Vue.js. Díky možnosti využití vestavěného lokálního serveru v
prostředí PhpStorm není momentálně nutné nasazovat na server akela také frontend.
Všichni členové týmu si zprovoznili blank aplikaci dle návodu od vedoucího týmu.
Práce postupují dle domluvených úkolů a kontroluje se celková integrita aplikace.

4.5 Implementace Backend

V rámci implementace backendové části je momentálně aplikace napojována na dosa-
vadní verzi databázového schématu. Do tohoto okamžiku byla prázdná zprovozněná
aplikace zkoušena na testovací tabulce.
Díky tomuto kroku bylo ověřeno že backendová část a prázdná frontendová část
jsou propojeny a komunikují se serverem. Momentálně je tedy projekt ve fázi, kdy
je možné zobrazovat simulační data nahraná manuálně přímo do databáze a také
nad nimi provádět základní operace, jako je například smazání záznamu.
Momentálně je backend rozšířen o post a get pro všechny tabulky z databáze, takže
je nyní možné vzdáleně zapisovat do tabulek a číst z nich. Bude potřeba dále upravit
část kontrolující validity vstupů a reakce na chyby, ale jako prototyp zcela funguje.

4.6 Implementace Frontend

Současná implementace frontendu postačuje pro běžné fungování aplikace ve vý-
vojové fázi. Výsledná podoba počítá s úpravou estetické stránky designu, případné
doplnění grafické podoby přidaných funkcí tak, aby aplikace byla user-friendly. Sa-
motný design odpovídá navrženému wireframu.



6

4.7 Wireframe

Wireframe definuje rozmístění funkčních prvků na stránce. Nejedná se v žádném
případě o grafický návrh, neobsahuje obrázky a je tvořen pouze pomocí čar a textu.
Nedoporučuje se ani použití barev, až na výjimky, které je potřeba odlišit. Wireframe
připravuje informační architekt, ten přenese do nákresů požadavky klienta a usnadní
tak práci na řešení.
Klient vidí, jak web bude fungovat a proč. Programátoři, grafici a ostatní členové
týmu pak vidí, co se kde nachází a co je s čím spojeno. Zároveň pak nedochází ani
ke kolizi s klientem, který např. může reklamovat, že v řešení chtěl video modul a
výsledný web jej nemá. Dobrý dodavatel přikládá Wireframe ke smlouvě a chrání
tak zájmy své i klientovy. V našem případě jsou klientovy představy nespecifikovány
a náš tým vychází z požadavků na aplikaci, které získal vedoucí týmu v praxi.
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frontend

localhost:8080/#/

Správa	dokumentů Dokument1.pdf

Some	default	text	to	fill	some	space,
and	something	more	so	there	is	more
text

Dokument2.doc

Some	default	text	to	fill	some	space,
and	something	more	so	there	is	more
text

Dokument3.csv

Some	default	text	to	fill	some	space,
and	something	more	so	there	is	more
text

Download

Statistika dokumentů
Some default text to fill some space, and something more so there is more text

Download

Download

UserName

Název

Line 1

Typ

Verze

Sériové číslo

Drag n drop file here

Obrázek 3 Wireframe aplikace
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5 Aktuální stav implementace

V současné době funguje v aplikaci registrace a login uživatelů, vkládání průvodních
informací k dokumentům a jejich ukládání do databáze. Uživatel si může zobrazovat
vložené dokumenty a libovolné z nich smazat. Pokud se odhlásí, je přesměrován
na domovskou stránku. Z implementace zbývá dokončit vkládání odkazové části na
dokument a propojení s tlačítkem ke stažení dokumentu. Dále doimplementovat
řadící možnosti z horní lišty. Testovací verze aplikace je vystavena na freehostingové
adrese http://swi2.maweb.eu/#/
Originální aktuální soubory backendové části lze získat na adrese:
https://akela.mendelu.cz/~xdagidir/backend
Originální aktuální soubory frontendové části lze získat na adrese:
https://akela.mendelu.cz~xdurcans/frontend
Přihlašovací údaje do hostované aplikace lze použít již zavedené:
Login = "Petr Novak" Heslo= "test" nebo zavést nové přes možnost registrace.
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6 Rozpočet

Rozpočet projektu jsme stanovili tak, že jsme každé roli v týmu přiřadili hodinovou
sazbu a výsledné náklady za člena jsou tedy násobek hodinové sazby reálným počtem
odpracovaných hodin. Výslednou cenu jsme určili tak, abychom dosáhli 30% zisku.

• Vedoucí týmu 400 Kč/hod 20 hodin práce 8000 CZK

• Databázový specialista 300 Kč/hod 20 hodin práce 6000 CZK

• Backend developer 400 Kč/hod 30 hodin práce 12000 CZK

• Frontend developer 400 Kč/hod 30 hodin práce 12000 CZK

• Application tester 150 Kč/hod 10 hodin práce 1500 CZK

• Dokumentarista 150 Kč/hod 6 hodin práce 900 CZK

Součet nákladů činí 40 400 CZK, abychom dosáhli zisku 30%, prodejní cena je
stanovena na 52 520 CZK

7 Testování

Testování aplikace probíhalo v roli dedikovaného člena týmu pro tyto účely. Prochá-
zel aplikaci a zkoumal její nedostaty a průběžně vypracovával připomínky, které by
běžný uživatel mohl namítat.

8 Zhodnocení práce

Náš tým fungoval velice dobře, komunikace na skupině přes sociální síť fungovala
perfektně, rozdělení rolí v týmu bylo podle schopností členů týmu vhodné a práce
probíhala dle plánovaných odevzdáváren. Průběžnou kontrolu zajišťoval hovor ve-
doucího týmu se cvičícím předmětu, tyto hovory tým považoval za velmi přínosné,
jelikož byla práce díky hlášení jejího stavu vždy směřována k požadovaným cílům.


