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Co je to 
Umbrela?

• Webová aplikace

• Sběr kvantitativních dat

• Marketingový výzkum



Cíl 
reengineeringu

• Nové technolgie

• Nové standardy

• Ulehčit budoucí vývoj

• Odstranit funkční chyby

• Zajistit přežití projektu



Proč se 
Umbrela 
používá?

• Přizpůsobeno výuce Mendelovi univerzity v 
Brně

• Neustálé změny požadavků

• Kontrola nad databází

• Rozšířenost používání v rámci univerzity



Proč 
reengineering?

• Více než 15 let starý zdrojový kód

• Založeno na starých technologiích

• Častěji vyskytující se chyby

• Uživatelské rozhraní

• Organizace projektu





Zdrojový kód

if ($type eq Umbrela::QType::Close

or $type eq Umbrela::QType::Open

or $type eq Umbrela::QType::OpenWithImage

or $type eq Umbrela::QType::CloseWithOpen

or $type eq Umbrela::QType::Media

or $type eq Umbrela::QType::MediaWithOpen

or $type eq Umbrela::QType::ImageOptions) {…}

elsif ($type eq Umbrela::QType::Divide or $type eq
Umbrela::QType::Order) {…}

elsif ($type eq Umbrela::QType::MatrixSingle) {…}

elsif ($type eq Umbrela::QType::MatrixText) {…}

elsif ($type eq Umbrela::QType::MatrixSingleImage) {…}

elsif ($type eq Umbrela::QType::MatrixMultiImage) {…}

elsif(….

when('open') {

$self->set_short_text_answer( $q_answer, $question_structure );

}

when ('openWithImage') {

$self->set_short_text_answer( $q_answer, $question_structure );

}

when('closeWithOpen') {

my $answer_set = $self->set_short_text_answer( $q_answer,     
$question_structure );

if (not $answer_set) {

$self->set_option_title( $q_answer, $question_structure, $question );

}

}

when('close') {

$self->set_option_title( $q_answer, $question_structure, $question );

}

when('closeMulti') {

$self->set_binary_answer( $q_answer, $question_structure, $question );

...



Organizace 
projektu?

• Neexistovala

• Žádný stálý tým

• Žádná zodpovědná osoba

• Špátné podmínky pro vývoj



Zvolené 
technolgie

• PHP 7.1

• Doctrine2 ORM

• Nittro

• React

• Redux

• Continuous integration → Continuous 
improvement

• a další...



Proč ORM?

DELETE FROM sessions WHERE session_id IN (

SELECT DISTINCT session_id

FROM sessions

NATURAL JOIN open_answers AS oa

JOIN sheets_and_questions AS sq ON sq.question_id = oa.question_id

WHERE sq.research_id = ?

UNION ALL

SELECT DISTINCT session_id

FROM sessions

NATURAL JOIN option_answers AS oa

JOIN options AS o ON oa.option_id = o.option_id

JOIN sheets_and_questions AS sq ON sq.question_id = o.question_id

WHERE sq.research_id = ?

UNION ALL

SELECT DISTINCT session_id

FROM sessions

NATURAL JOIN matrix_answers AS ma

JOIN options AS rows ON ma.row_id = rows.option_id

JOIN sheets_and_questions AS sq ON sq.question_id = rows.question_id

WHERE sq.research_id = ?

$this->researchManager->deleteQuestions($researchId);





Organizace

• Převod projektu na ústav informatky

• Vytvoření pozice Supervizora

• Automatické testování Continuous integration

• Dokumentace



Využívání nové verze
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Děkuji za pozornost


