
Programové, informační a výpočetní systémy (14)

1. VÝPOČETNÍ SYSTÉMY I 

číselné soustavy
= způsob reprezentace čísel, pozicne a nepozicne, dnes obvykle pozicne (Základ = počet 
symbolů pro číslice používaných v dané soustavě , Řád = váha číslice)
- ciselne sustavy zvyskovych tried a polyadicke:
číslo = součet mocnin základu vynásobených čáslicemi 
A = an · zn + an−1 · zn−1 + · · · + a1 · z1 + a0 · z0 
A = 1 · 102 + 2 · 101 + 3 · 100 
běžná je forma zhuštěného zápisu: A = anan−1 . . . a1a0 
• Zobecnění pro racionální číslo: A = an · zn +· · ·+a0 · z0 +a−1 · z−1 +a−2 · z−2 +· · ·+a−m · z−m 
• Zobecnění pro záporná čísla – přidáním znaménka (pro počítače nevhodné) 
• Zobecnění pro komplexní čísla – zavedením imaginární jednotky 
Příklad číelné soustavy se základem 2 (tj. dvě číslice 1,0) a výpočet jeho hodnoty: 
(10010)2 = 0*20 + 1*21 + 0*22 + 0*23 1*24 

vztahy mezi číselnými soustavami
polyadicke sustavy: dvojkova (binarna), osmickova (oktalova), sestnackova (hexadecimalna), 
desiatkova (dekadicka) – prevody medzi nimi: Cislo v sustave so zakladom zk (kde z a k su 
prirodz. cisla) mozno previest do sustavy so zakladom z jednoducho tak, ze kazdu k-tcu cislic 
nizsej sustavy nahradime cislicou sustavy vyssej. (Ide preto dobre 2<->8 a 2<->16, ale nie 2<-
>10 ani 8<->16)
- pri prevode z 10-tkovej do 2-kovej sa desatinna cast prevadza zvlast: postupne sa nasobi 2 

a tam kde to pretecie cez 1, tak sa zapise 1, inak 0
- pri prevode z 2-kovej do 10-kovej staci kazdu cifru vynasobit odpovedajucim 2n a poscitat

zobrazení čísel v     počítači  
binarne, oktalovo, hexadecimalne
Zobrazení celého čísla v počítači v binárním tvaru:
- zobrazenie kladnych cisiel: rozsah zobrazeni pre n bitov: <0, 2n-1 -1> (1 bit znamienkovy)
- zobrazenie zapornych cisiel: 

• priamy kod: rozsah zobrazeni: <-2n-1 +1, -0>
• inverzny kod: inverzia vsetkych bitov
• doplnkovy kod: dvojkovy doplnok, t.j. inverzia bitov a pricitanie 1, uz len 1 nula, 
rozsah <2n-1, 2n-1 -1 >, pouziva sa v pocitacoch na zobrazenie celych cisel

Zobrazenie realneho cisla v     pocitaci:  
cislo v tvare: znamienko 0/1 | exponent n | mantisa m (spolu 80 b – standard IEEE)
reprezentuje cislo: +/- Mantisa x 2Exponenta

- mantisa: normalizovany tvar = priamy kod, ale bez prvej jednicky (je vzdy 1)
- exponent: v kode posunutej nuly = k zapisovanemu cislu pricitame 2n-1 -1 (takto je na n 

bitoch ako cislo, tak jeho znamienko)
rozsah zobrazenia dany exponentom, presnost mantisou
- moznost dostat este mensie ak onajmensie mozne = nenormalizovane cislo (musi mat 
priznak nenormalizovanosti)

principy provádění aritmetických operací
sucet v doplnkovom kode: všechny bity se sčítají stejně (vratane znamienkoveho), vznikne-li 
přenos ze znaménkového bitu, tak se ignoruje; přetečení nastane, pokud se přenos do 
znaménkového bitu nerovná prenosu ze znamenkoveho bitu



sucet v inverznom kode: problem dvoch nul => nutnost urobit tzv. kruhovy prenos = 
pricitanie prenosu z najvyssieho radu k vysledku
násobení a dělení s binárními čísly se provádějí v počítačích obvykle podle stejného 
algoritmu jako v dekadické soustavě

Booleova algebra
Booleova algebra je šestice (A,and,or,not,1,0), kde A je nazýván literál (proměnná), „and“ 
konjunkce, „or“ disjunkce, “not„ negace a 1 a 0 jsou hodnoty, které literál může nabývat.
- logicky (Boolov) sucin (AND ∩ x); logicky (Boolov) sucet (OR U +)
- sposoby popisov: pravdivostna tabulka, Vennove diagramy, Matemat. aparat
- pocet operacii sa da minimalizovat
- B-algebra nevhodna pre techn. realizaciu – prilis velky pocet operacii
Základní pravidla: komutativita, distributivita, neutralita (x and 1 = x; y or 0 = y), 
komplementarita (x or -x = 1; y and -y = 0), nedegenerovanost (1 se nerovná 0)

Shefferova algebra
Je vybudována na jedné logické funkci = negace logického součinu NAND. Pravidla: 

Pomocí operace NAND lze realizovat všechny Booleovské výrazy 
Platí zákon komutativnosti 

NEPLATÍ asociativnost : 

Piercova algebra
Vystavěna na operaci NOR (negace logického součtu) - obdobně jako S-algebra. 
Převod minimalizované formy B-algebry na S-algebru: 

Opakovanou aplikací de Morganových pravidel 

kombinační logické obvody
• Zakladne logicke cleny: invertor (1o), AND (&), OR (1), NAND(&o), NOR (1o)
• Ostatne logicke cleny: nonekvivalencia XOR (=1), ekvivalencia NOXOR(≡)
• Logicke obvody: multiplexor, dekoder

o multiplexor: 1 adr. a 2 datove vstupy: Z = A.X + A‘.Y
2 adr. a 4 datove vstupy: Q = A1‘.A2‘.D0 + A1‘.A2.D1 + 
A1.A2‘.D2 + A1.A2.D3

- vystupom je vzdy Q a Q‘
o dekoder: ma dva adresove vstupy a 4 datove vystupy

D0 = A1‘. A2‘    D1=A1‘. A2    D2 = A1. A2‘    D3 = A1. A2 (multiplexor sa da 
realizovat pomocou dekodera)

• Scitacky: 
- scitacka MODULO 2 (nonekvivalencia- zvysok po deleni 2) – neakceptuje 

prenosy
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- poloscitacka – urobi prenos do vyssieho radu, ale neriesi prenos z nizsieho, 
vysledok S = x‘ . y + x . y‘    prenos P = x. y

- uplna scitacka – ma 3 vstupy: x, y a prenos z nizsieho radu, 2 vystupy: 
vysledok a prenos do vyssieho radu

- viacmiestna citacka – zapojenie viacerych uplnych citaciek za sebou, pocita 
postupne pre jednotlive rady

sekvenční logické obvody
- vystup je vzdy Q a Q‘
• sekvencny obvod: u kombinacnych log. obvodov: vzdy rovnaky vysledok ak rovnaky 

vstup, u sekvencnych: hodnota vystupu zavisi od postupnosti zmien, kt. predchadzali, plus 
hodnota vstupu   

• klopny obvod RS: R-reset, S-set su vstupne hodnoty, moze byt riadeny jednickami alebo 
nulami (ak jednickami: 01 vracia 1, 10 vracia 0, 00 vrati Qi-1 a 11 je zakazany stav) 

- krabicka s dvoma tlacitkami a ziarovkou     
- je riadeny hladinou al. hranou (celem al. tylem impulzu) 
- pripadne ako vstup okrem R a S este C (clock) – ze ma zachovat minulu 

hodnotu
• klopny obvod D: vstupy D-delay a C-clock – vracia hodnotu D, ak je neznama, tak 

predchadzajuce D – ide o 1-bitovu pamat – da sa realizovat pomocou RS
• klopny obvod JK: vstupmi su J, K a C - obdoba RS, ale nema zakazany stav: 01->0, 10->1, 

00->Qi-1, 11->Q’i-1

- u vacsiny klopnych obvodov naviac vstup R-reset = navratenie do pociatocneho stavu
- typicke sekvencne obvody v pocitacoch: 
• seriova scitacka
• paralelny register (stradac) – 8 klopnych obvodov D vedla seba
• seriovy register (posuvny register) – 4 klopne obvody D za sebou, jednym taktom LCK sa 

informacia posunie o jeden D-KO
• citace: klopne obvody JK ulozene za sebou
• nasobicky: sekvencne nasobicky (nasobenie = opakovane scitanie), kombinacna nasobicka
- rotacia bitov dolava, doprava, logicky posun dolava, doprava (ak o n tak vynulujem), 
aritmeticky posun dolava (znamienkovy bit sa nemeni), doprava (znamienkovy bit sa kopiruje 
do nizsieho radu)

2. VÝPOČETNÍ SYSTÉMY II 

Procesory, jejich parametry a     architektury  

Architektura Intel

Vnitřní a vnější paměti a principy jejich funkce

Vstupní a výstupní zařízení počítače a jejich připojování
  



3. PROGRAMOVÁNÍ 
paradigmata: 
- imperativne / deklarativne (funkcionalne) / logicke / CLP
- proceduralne / objektovo orientovane
- deterministicke / nedeterministicke
- sekvencne / paralelne
Imperativne jazyky: Program je posloupnost příkazů, které jsou postupně prováděny: 
příkaz 1;příkaz 2;…….; příkaz n; Během provádění programu se počáteční stav počítače 
postupně modifikuje, dokud se nedosáhne cílového stavu. 

strukturované programování v imperativním jazyce
Označuje programovací techniku, kdy se implementovaný algoritmus rozděluje na dílčí 
úlohy, které se spojují v jeden celek. Každý celek se může skládat z menších bloků. Na 
nejnižší úrovni jsou bloky složeny z příkazů programovacího jazyka nebo volání funkcí. K 
implementaci v programu se používá řídících struktur.

řídicí struktury programovacích jazyků
Existují 3 druhy: 
                1) Posloupnost příkazů - všechny příkazy se provedou postupně 
                2) Větvení - příkaz se provede v závislosti na splnění/nesplnění podmínky 
                3) Cyklus - v závislosti na splnění podmínky se část programu vykoná vícekrát 

datove struktury
Hlavním cílem je zjednodušit a zpřehlednit program, který provádí operace s datovým typem. 
Jsou-li všechny komponenty dané struktury téhož typu, označujeme strukturu homogenní, v 
opačném případě heterogenní. 
Rozdělení: 
        Statické - nemůžou v průběhu výpočtu měnit počet svých komponent ani způsob jejich 
uspořádání (pole, záznam) 
        Dynamické - jejich rozsah se může v průběhu vykonávání programu měnit (ukazatel, 
zásobník, fronta, seznam, strom, atd.) 

datové typy
Datový typ definuje druh proměných. Je určen oborem hodnot a zároveň typickými 
výpočetními operacemi, které lze s daty provádět. 3 základní skupiny: 
- Jednoduché

o Standardní - jsou definované jazykem (celočíselné(integer), reálné(real), 
znak(char), logická hodnota(boolean)) 

o Programátorem definované 
 dynamické - deklarace obsahují proměnné 
 statické - mohou obsahovat pouze konstanty 

- Strukturované - obsahují jeden nebo více datových prvků (pole(array), textový 
řetězec(string), výčtový typ(enum))

- Zvláštní - ukazatel(pointer) - ukazuje na místo v paměti (soubor(file) - reprezentuje 
ukazatel na soubor )

procedury a     funkce  
Tvoří posloupnost instrukcí, které potřebujeme v programu provádět na různých souborech 
dat, nebo na různých místech v programu. Procedura nebo funkce může být po deklaraci 
použita kdekoliv v následujícím bloku programu. 
Rozdíl: Funkce - vrací hodnotu, může být použita přímo ve výrazech 
Procedura - nevrací hodnotu, vyvolá se příkazem volaní procedury ke splnění jedné nebo více 
operací 



bloková struktura programu
Blok je řídící struktura, která kromě příkazů obsahuje též deklarace (ty platí pouze v daném 
bloku). Deklarace provedená uvnitř bloku ztrácí mimo blok platnost. Blok má 2 části: 
deklarační a příkazovou. Bloky mohou být do sebe vnořovány, přičemž věc deklarovaná v 
bloku je viditelná ve vnořeném bloku také.

modulární struktura programu
Modul je programová jednotka, která na rozdíl od bloku umožňuje, aby v ní deklarované 
proměnné a metody byly použitelné v jiných modulech. 
Skládá se ze dvou částí: 
                      specifikační - zde jsou veřejné deklarace (obsahuje hlavičky procedur a funkcí) 
                      implementační - může obsahovat i neveřejné deklarace 
Příkladem modulu může být například knihovna v C. 

4. OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ 
základní pojmy OOP 
Třída (také poněkud nepřesně zvaná objektový typ) představuje skupinu objektů, které nesou 
stejné vlastnosti- "stejné" je myšleno kvalitativně, nikoli kvantitativně
Objekt je jeden konkrétní jedinec (reprezentant, entita) příslušné třídy
pro konkrétní objekt nabývají vlastnosti deklarované třídou konkrétních hodnot
Vlastnostmi objektů jsou: proměnné, metody - je ich třeba deklarovat.
Proměnné jsou nositeli "pasivních" vlastností; jakýchsi atributů, charakteristik objektů
de facto jde o datové hodnoty svázané (zapouzdřené) v objektu
Metody jsou nositeli "výkonných" vlastností; "dovedností" objektů
de facto jde o funkce (procedury) pracující (převážně) nad proměnnými objektu – maju 
parametre a mozu vracat hodnoty
- vykonanie kodu metody sa vyvola az jej zavolanim – pomocou teckovej notacie (miesto 
formalnych su dosadene skutocne parametre) – musi byt ale z miesta volania pristupna 
(viditelna)
Vytváření objektu = pouzitie operatota new, který vytvoří prázdný objekt typu Person a
volání konstruktoru, který prázdný objekt naplní počátečními údaji (daty).
Datove typy: primitivne: integralne (celociselne (int), znakove (char)), s pohyblivou radovou 
ciarkou (float, double), logicke (boolean) – napevno v Jave – predavaju sa hodnotou
zlozene (objektove): triedy a rozhrania (aj v Jave, ale mozme si aj sami definovat) – predavaju 
sa odkazom
Staticke metody a premenne: patria celej triede
rozhraní = množina hlaviček metod označená identifikátorem - názvem rozhraní. (a celých 
specifikací - tj. popisem, co přesně má metoda dělat - vstupy/výstupy metody, její vedlešjí 
efekty...) – popiseme metody bez toho aby sme ich implementovali
Říkáme, že určitá třída implementuje rozhraní, pokud implementuje (tedy má - přímo sama 
nebo podědí) všechny vlastnosti (tj. metody), které jsou daným rozhraním předepsány.
Abstraktní třídy
I když Java disponuje rozhraními, někdy je vhodné určitou specifikaci implementovat pouze 
částečně:
Rozhraní: specifikace; Abstraktní třída: částečná implementace, typicky předek konkrétních 
tříd, plných implementací; Třída: implementace

zapouzdření
Vlastnosti jsou ve třídě "schované", tzv. zapouzdřené (encapsulated)



Třída připomíná pascalský záznam (record), ten však zapouzdřuje jen proměnné, nikoli 
metody.
Dosahuje sa toho pristupovymi pravami (viditelnost) – kontroluje sa priamo pri kpreklade, 
v Jave je regulovany jednotlivo po prvkoch (nie blokoch ako v C++) – uvedenim 
modifikatoru pristupu:
public - přístupné odevšad
protected - přístupné jen z podtříd a ze tříd stejného balíku
neuvedeny - přístupné jen ze tříd stejného balíku, už ale ne z podtříd, jsou-li v jiném balíku
private - přístupné jen v rámci třídy, ani v podtřídách (obvykle atributy)
Triedy su organizovane do balikov: ak ich objekty spolupracují, jsou na podobné úrovni 
abstrakce, prip. třídy jsou ze stejné části reality

dědičnost
nadtrieda (superclass) a podtrieda (subclass) reprezentuje vztah generalizace-specializace
všechny objekty podtřídy jsou zároveň objekty nadtřídy
Dědičnost (v Jave) znamená, že dceřinná třída (podtřída, potomek) má všechny vlastnosti 
(metody, proměnné) nadtřídy + vlastnosti uvedené přímo v deklaraci podtřídy
V Jave moze na rozdiel od C++ trieda dedit naraz len z 1 triedy

polymorfizmus
Pretazenie: více metod se stejnými názvy, ale různými parametry.
Polymorfizmus: stejně pojmenovaná metoda se může chovat různě pro různé typy objektů, na 
každém objektu je řešena jinak. V kombinaci s dědičností se často používá pro tvorbu 
abstraktních tříd. (napr. metoda size() je u List, aj Set)

objektové programování v imperativním jazyce

spolupráce objektů
Objekt navenek zpřístupňuje rozhraní, pomocí kterého se s objektem pracuje. Veřejné 
rozhraní objektu je dáno veřejnými metodami objektu. Komunikace mezi objekty pak probíhá 
pomocí jejich rozhraní - zasíláním zpráv. Pokud objekt potřebuje využít funkci jiného 
objektu, zavolá jeho metodu (první zpráva) a on mu pošle vrácenou hodnotu (druhá zpráva).

Událostmi řízené programování
Je základním principem návrhu programů s   GUI   - běh programu je řízen událostmi. Události 
typicky vzniknou akcí uživatele - kliknutí na tlačítko, přesun myši nad komponentou, zavření 
okna, stisk klávesy,… Událostmi řízené aplikace musí být většinou programovány jako 
vícevláknové (i když spouštění vláken obvykle explicitně programovat nemusíme.
Ke komponentě (tlačítko, textové pole,…) je vázán event listener čekající na události. Při jeho 
aktivaci je spuštěna patřičná metoda obsluhující událost.

Výjimky
Co a k čemu jsou výjimky - výjimky jsou mechanizmem, jak psát robustní, spolehlivé 
programy odolné proti chybám "okolí" - uživatele, systému...
- není dobré výjimkami "pokrývat" chyby programu samotného - to je hrubé zneužití
Objekty -výjimky- jsou vytvářeny (vyvolávány):
- automaticky běhovým systémem Javy, nastane-li nějaká běhová chyba, např. dělení nulou
(Runtime Exception) – NullPointerException, IllegalArgumentException
- samotným programem, zdetekuje-li nějaký chybový stav, na nějž je třeba reagovat - např. do 
metody je předán špatný argument (hlidane (checked) exceptions) –IOException
Okrem toho dalsie chybove stavy su:
- Vážné chyby JVM (potomci/instance java.lang.Error) - obvykle signalizují těžce 
napravitelné chyby v JVM - např. Out Of Memory, Stack Overflow..., ale též např. chybu 
programátora: AssertionError
Reakcie na vynimku: 



• Napravit příčiny vzniku chybového stavu - např. znovu nechat načíst vstup
• Poskytnout za chybný vstup náhradu - např. implicitní hodnotu
• Operaci neprovést („vzdát“) a sdělit chybu výše tím, že výjimku „propustíme“ z metody

- vynimky je mozne tvorit viac, tvorit hierarchie
- v Jave – bloky try, catch, finally
- ak sa vynimka nikde nezachyti, tk sa propaguje vyssie a vyssie, ak sa nezachyti nikde, tak 
skonci JVM hlasenim o vynimke

5. OPERAČNÍ SYSTÉMY 
- komponenty pocit. systemu: hw, OS, aplikacne programy, uzivatel
- OS: ovladanie I/O, sprava pamate, prerusenie, planovanie CPU, pridelovanie zariadeni
- TSS  RT systemy (interaktivni uzivatelia  len jedna uloha, pevne casove limity)
- paralelne  distribuovane systemy (spolocna pamat, viac procesorov  viac pocitacov)
- hw pocit. systemu: radice jednotliv. zariadeni, vyrovn. pamat medzi I/O a RAM, cache 

medzi CPU a RAM
- radic periferie informuje CPU o ukonceni cinnosti prerusenim

- procesor- registre (viditelne uziv./riadiace a stavove), ide sekvencne – prerusenie, spravca 
prerusenia – prerusenie: vektor prerusenia obsahuje PCBF a INTE: mikroprogram CPU si 
pamata stav CPU uchovanim citaca instrukcii PCBF, relevantny spravca prerusenia = INTE

- uzivatelsky a privilegovany mod procesoru (po prijati prerusenia automat. do privil. modu)
- DMA, kradnutie cyklov (zbernice pamate)
- ochrana I/O, pamate, (dostupnosti) CPU

Struktura OS: sprava procesorov, procesov, pamate, suborov, I/O systemu, vonk. pamate, 
networking (distrib. systemy), system ochran, interpret prikazov
Win XP: 32-bit arch. Intel, multi-uziv. univ. OS, preemptivny multitasking, model klient 
server, mikrojadro
- ciele: rozsiritelnost, prenositelnost, spolahlivost, kompatibilita, vykon, podpora nar. klonov
Sluzby OS: Process control, Device management, File management, Communications, Error 
control – volanie sluzieb systemu podporuje rozhranie medzi procesmi a OS

achitektury operačních systémů, rozhraní operačních systémů
MS-DOS – monotaskingovy, monouzivatelsky, nema vovnutri modularnu strukturu, BIOS 
neskryty
UNIX – multiuziv., multitaskingovy,, interaktivita aj davkove spracovanie
- 2 casti: jadro (vrstvova architektura) a systemove programy
Hierarchicka vrstvova architektura: OS sa deli na urovne, kazda je budovana na funkcionalite 
nizsich vrstiev, najnizsia vrstva je hw, najvyssia je uziv. rozhranie, pomocou principu 
modulov su vrstvy vyberane tak, aby kazda pouzivala funkcii (operacii) a sluzieb iba vrstvy n-
1, nizsia vrstva nemoze pozadovat prevedenie sluzieb vyssej vrstvy
Vykonavanie sluzieb v     klasickom OS  : sluzba ako sucast jadra/ v ramci procesov (cely OS je 
mozne prevadzkovat v kontexte uzivatelskeho procesu)
Sluzby v     procesovo konstruovanom OS  : OS je kolekciou systemovych procesov, jadro je len 
ustredna pre prepojovanie sprav = mikrojadro (len primit. sprava pamate a komunikacia 
medzi procesmi), vacsina funkcii jadra sa prepina do „uzivat.“ oblasti (drivery, system 
suborov, virtualizacia pamate,...) -> pruznejsie, prenositelnejsie, podpora OO pristupu (ale 
vyssia rezia)
Virtualne stroje – zdroje fyzickeho pocitaca su zdielane s cielom vytvorit iluziu existencie 
virt. stroja – virt. stroj je tazke implementovat, lebo je tazke poskytnutie presneho duplikatu 



podporujuceho hw (JVM implementovany pre kazdu platformu, kompilator tvori bytecode, 
ktory je interpretovany JVM)
Procesy = akt provadeni programu, jednotka planovania cinnosti pocitaca, je vlastnikom 
zdrojov, ma sekvencny charakter, komponenty: obsahy registrov, zasobnik, datova sekcia, 
program, kt. ho riadi
- OS podporuje optim. strukturovanie aplik. procesov a tvorbu procesov a ich vzaj. 
komunikaciu, multiprogramovanie = multitasking
- stavy procesu: novy, pripraveny, beziaci, cakajuci, ukonceny
- Process Control Block (PCB) – tabulka OS obsahujuca info potrebne pre definiciu a spravu 
procesu; proces existuje vovnutri virtualnej pamate (LAP), OS prepina CPU medzi procesmi
- planovace OS: dlhodoby (strategicky)  – vola sa riedko, vybera, kt. poziadavok na vypocet 
mozno zaradit medzi procesy
- kratkodoby (dispecer) = sprava procesorov, vybera proces, kt. pobezi na uvolnenom CPU
- strednodoby (takticky) – sprava FAP – ktorym procesom odobrat priestor vo FAP
Vytvaranie procesov: rodic tvori potomky (volanie sluzby fork), potomok je kopia, pouzije 
volanie sluzby exec pre nahradu programu novym
Ukoncenie procesu: volanie sluzby exit
Nezavisle  kooperujuce procesy

synchronizace procesů
Problemy suvisiace so subeznostou: synchronizacia behu procesov (cakanie na udalost), 
komunikacia medzi procesmi (vymena sprav), zdielanie prostriedkov (problem superenia)
- subezny pristup k zdielanym udajom sa musi riesit neatomic. operaciami
- problem kritickej sekcie zdruzenej s danym zdrojom – aby tam bol najviac 1 proces, 

aby nemuseli cakat nekonecne dlho a aby vyber kto ma vojst bol fer
- riesenie: hw (zamaskovanie prerusenia, prip. specialne synchron. instrukcie, kt. to ale 

riesia                nahodne = Petersonovo riesenie)
  sw – aktivne cakanie = busy waiting (=spotrebuvaju cas procesoru)
  sw riesenie sprostredkovane OS – semafory, monitory, zasielanie sprav
Semafory: premenna typu integer + 2 operacie: cakaj na udalost, oznam udalost (obecny a 
binarny semafor) – acquire & release
Klasicke synchron. ulohy: - producent/konzument – riesi sa vyrovnav. pamatou s omedz. 
kapacitou, predavanie sprav medzi 2 procesmi, 3 semafory: na vylucenie pristupu naraz, jeden 
kt. hovori ze tam je co citat, druhy ze je kde zapisovat
- citatelia a pisatelia (napr. v databazi)
- uloha o veceriacich filozofoch (problem uviaznutia) 

uváznutí 
- existuje mnozina blokovanych procesov, kazdy vlastni nejaky prostriedok (zdroj = 

pamatovy priestor, IO zariadenie, subor,...) a caka na zdroj drzany inym procesom z tejto 
mnoziny

- k uviaznutiu dojde, ked zacnu subezne platit 4 nasled. podmienky: 
- vzajemne vylucenie (zdielany zdroj moze naraz pouzivat len 1 proces)
- postupne uplatnovanie poziadavkov (postupne caka na dalsie zdroje a prve drzi)
- nepripusta sa predbiehanie (zdroj moze uvolnit len sam proces ked ho uz nepotrebuje)
- zacyklenie poziadavok (1. proces caka na zdroj 2. a 2. na zdroj 1.)

- graf pridelenych zdrojov RAG – ak ma cyklus a existuje len 1 instancia zdroja daneho typu 
– doslo k uviaznutiu ( ak viac instancii – moze k uviaznutiu dojst) – ak bez cyklu tak ok

metody ochrany proti uváznutí
- prevencia - nepriama metoda: zneplatnenie niekt. nutnej podm.

- priama metoda: nepripustenie platnosti postacuj. podm. (cyklus grafu), 
usporiadanie poradie pridelovania prostriedkov



- obchadzanie uviaznutia – dynamicky skusa, ci sa v dalsom kroku neuviazne – teda ci bude 
system aj nadalej v bezpecnom stave (postupnost bezpecnych procesov = poziadavky kazdeho 
mozno uspokojit volnymi zdrojmi a proesmi ktore ho predchadzaju)
- detekcia uviaznutia a     obnova po uviaznuti   – dovoli sa uviaznutie, detekuje sa hladanim 
cyklov, plan obnovy = nasilne ukoncovanie procesov
- ignorovanie hrozby uviaznutia (vacsina OS vratane Unixu)

Práce s pamětí, logický a fyzický adresový prostor, správa paměti a způsoby jejího 
provádění

- pre beh procesu je nutne, aby program, kt. ho riadi, bol umiestneny v operacnej pamati – to 
pridelovanie robi OS, nutnost ochrany, swapping, moznost zdielania miesta viac. procesmi

- viazanie adries LAP na FAP: 
- pri kompilacii (absolutny zavadzac->absolutny zavadzaci modul)    LAP = FAP
- pri zavadzani (prekladac generuje zostavovatelsky modul, zostavujuci editor don 

generuje zavadzaci (absolutny/premiestnitelny) modul – ten je absolutny alebo 
premiestnitelny    LAP=FAP

- pri behu – program sa zavedie do FAP v tvare pre LAP, viazanie adries az pri 
interpretacii instrukcie, proces pocas behu moze menit umiestnenie vo FAP (musi byt 
dostupna hw podpora: MMU, DAT)

LAP: virtualna pamat, kapacita dana sirkou adresy v instrukcii, deli sa na stranky
FAP: realna pamat, kapacita dana sirkou adresovej zbernice oper. pamate, deli sa na ramce
Pridelovanie sekcie procesom: first-fit, best-fit, worst-fit
Vnutorna/vonkajsia fragmentacia, znizovanie vonkajsej striasanim
Vymeny (swapping) = sekcia FAP pridelena procesu je vymenovana medzi vnut. a vonk. 
pamatou oboma smermi
Strankovanie: preklad LAP -> FAP pomocou Page Table (PT)- uchovava sa v pamati – aby sa 
do nej nemuselo prilis casto chodit-> asociativna pamat TLB obsahuje poslednych 
k dvojic{logicka, fyzicka adresa}
- dvojurovnove strankovanie (->viac pristupov do pamate), hasovane PT, Invertovane PT
Segmentovanie – program je kolekcia segmentov roznej dlzky – uchovavame dvojicu 
{segment-number, offset} – ukladane v Segment Table (ST)
Strankovanie segmentov – riesenie vonk. fragmentacie segmentov (Windows)
Virtualna pamat: odkaz mimo rezidentnu mnozinu (ja vo FAP) sposobuje vypadok stranky -> 
je ju treba natiahnut zo sekund. pamate (I/O operacia, zatial bezia ine procesy, znova spusti 
I/O prerusenie), to viazanie adries sa riesi najlepsie dynamicky az za behu programu
Fetch Policy = kedy stranku zavadzat? – strankovanie na ziadost/ predstrankovanie (caso-
priestorova lokalita)
Placement Policy = kam stranku zaviest? – strankovanie: lub., segmentacia: first/best/worst-fit
Replacement Policy = ktoru stranku nahradit? – FAP plna -> hladanie obete – intro (medzi 
vlastnymi procesmi), extra (medzi cudzimi)
Algoritmus nahradzovania stranok: daj spat proces, najdi stranku na disku, najdi volny ramec, 
nacitaj do ramca, koriguj PT, restart procesu (cez dispecer)
Algoritmy vyberu obete: chceme dosiahnut najmenseje moznej pravdepod. vypadku stranky – 
- optimalny algoritmus = buduci odkaz na obet je najneskorsi odkaz zo vsetkych – nepozname 
ako buducnost, tak len ako zrovnavaci normal
- FIFO nahradzovanie – obet = stranka najdlhsie zobrazena vo FAP – problem ze najstarsia 
moze byt najviac pouzivana
- LRU nahradzovanie (Least Recently Used) – blizke optimu, ale draho implementovatelne
- FIFO + druha sanca – odkazom na stranku stranka ziska 1 zivot, pri snahe o zmazanie sa 
nezmaze, ale sa jej ten zivot vezme – zmaze sa prva s 0 zivotmi – blizi sa optimalitou k LRU



6. PLÁNOVÁNÍ V OPERAČNÍCH SYSTÉMECH 
správa a plánování činnosti procesorů = dispecer, kratkodoby planovac – preemptivne/ 
nepreemptivne planovanie
- predanie procesoru predstavuje: nastavenie kontextu procesu, prepnutie rezimu procesoru 

a privil. do uziv. rezimu, predanie riadenia na miesto v uziv. programe
- stav procesu sa uchovava v PCB procesu
- prepnutie kontextu = rezijna strata
Kriteria pre hornotenie planovania: maximalizacia vyuzitia CPU a priepustnosti, 
minimalizacia doby obratky, doba cakania a doba odpovede
FCFS (First Come, First Served)
SJF (Shortest-Job-First) – preemptivne (=SRTF – Shortest Remaining Time First) 
a nonpreemptivne – ohladom cakacej doby optimalny algoritmus – dlzka buducej davky sa da 
len odhadnut – napr. exponencialne priemerovanie
prioritne planovanie – preemptivne/nonpreemptivne (SJF je prioritne, prioritou je predpokl. 
velkost buducej davky) – problem: starnutie procesov (riesenie=zranie=priorita procesov sa 
casom zvysuje)
planovanie Round Robin – kazdy proces dostava procesor cyklicky na malu casovu jednotku 
(casove kvantum q) – inak ide postupne po rade – 80% davok CPU by malo byt < q
Systémy souborů (File System)
- sucast OS, riesi spravu zdielanych zdrojov na vonkajsich pamatach, premostuje 

nizkourovnovu organizaciu dat na disku (pole blokov dat) a uzivatelsky pohlad 
(prud/kolekcia datovych zaznamov)

- nemusi byt plne implementovany v jadre OS (defragmentujuce, archivacne programy atd. 
mozu vystupovat ako systemove programy)

- system suborov poskytuje  : system pomenovania suborov, jednotnu podporu IO pre 
vonkajsie pamate roznych typov, standardizovanu zostavu postupov.programov na IO 
rozhrani, zaruku validnosti dat v suboroch, optimalizuje vykon, minimalizuje, az odstranuje 
riziko straty ci poskodenia dat, poskytuje podporu IO a riadnie pristupu nasobnym 
uzivatelom, podporuje system spravy (napr. archivaciu),...

Struktura (organizacia) suboru moze byt: volna (postupnost bajtov, prechadzane sekvencne), 
komplexna (stromy, hase atd)
OS z     hladiska spravy suborov zodpovedny za   ich vytvaranie, rusenie (+adresare), primitivne 
operacie nad nimi, zobrazovanie suborov do sek. pamate, archivovanie, verzovanie suborov,...
Typy suborov: klasicke (primarne) subory, adresare, reprezentacia IO zariadeni
Vlastnosti (atributy suboru) = meno, typ, umiestnenie, rozmer, ochrana, cas, datum, id 
vlastnika – uchovavane bud v adresari alebo v FCB vo zvlastnej tomu vyhradenej adresarovej 
strukture na disku
Operacie so subormi: otvorenie, zavretie, vytvorenie, citanie, zrusenie (prip. len zaznamu)
Otvorenie suboru: tabulka otvorenych suborov procesu/sytemu, FCB/file handle, 
vnutorne/vonkajsie meno suboru
Sprava otvorenych suborov: - v tabulke otv. suborov procesu: ukazatel na prave spristupneny 
zaznam, pristupove prava, ukazatel na tabulku otv. suborov systemu
- v tabulke otv. suborov systemu: umiestnenie na disku, cas spristupnenia, rozmer suboru, 
citac otvoreni, zamok zdielaneho spristupnenia atd
Uzamykanie suborov: povinne/poradne
Adresare: 1-urovnovy, 2-urovnovy, stromova struktura, acyklicky
Pripojovanie subor. systemov (mounting, mount point)
Zdielanie suborov, ochrana: volitelne riadenie pristupu (rwx ugo – Unix sam implementuje), 
povinne riadenie pristupu (aplikacie)
Sietovy system suborov: manualne (ftp), automaticky (distrib. sub. system), polo-auto (www)



- NFS (network file system) pre Unix, CIFS (Common Internet File Services) pre Win
Priklad systemu suborov: Unix: 
- stromova struktura adresarov, koren je „/“
- kazdy adresar obsahuje subory a/lebo dalsie adresare
- meno v adresari je meno suboru
- kazdy subor mozno jednoznacne identif. menom absol. pristupovej cesty
- prave pouzivany adresar je pracovny adresar, subory mozno identifikovat relativne voci 

nemu
- . – tento adresar, .. – nadradeny adresar
- unix predava procesu subor ako postupnost bytov
- kazda periferia je ako subor (Stdout, Stdin, Stderr)
- operacie: presmerovanie, rura (pipe), cat, cp, mv, rm, chmod, ls, mkdir, rmdir, ...

Správa a plánování činnosti V/V zařízení
Spolocne rysy I/O zariadeni: port (pripojne adresovatelne miesto), zbernica, radic (adapter)
Techniky ovladania I/O: 

- programovatelny I/O, polling, busy-waiting (cinne cakanie), synchronne operacie 
(stavy pripravene, obsadene, chybovy stav) – cinne cakam na ukoncenie operacie I/O

- I/O riadeny prerusenim (paralelny beh s procesorom)
- DMA (Direct memory access) – prerusenie po prenosu bloku – specialny DMA radic
- I/O procesor
- I/O pocitac

Aplikacne rozhranie I/O: ovladace pred jadrom ukryvaju rozdielnost chovania I/O radicov 
- ide o volanie systemu (I/O)

I/O z     hladiska procesov:  
- blokujuci – proces caka na ukoncenie I/O
- neblokujuci – riadenie procesu vratene bez zbytocneho oneskorenia po vydania 

volania systemu
- asynchronny – proces bezi subezne s I/O, koniec I/O operacie = prerusenie, tazsie sa 

implementuje
I/O subsystem v     jadre:   planovanie (fronty pred I/O); vyrovnavanie (buffering) – riesi 
rozdielne rychlosti; caching – len kopia dat, zvysuje vykon; spooling (tlaciarne) – udrzovanie 
fronty dat urcenych k vypisu na zariadeni; rezervacia zariadenia procesom (vola system)
Chybove riadenie: zaporna funkcna hodnota poskytnuta volanim systemu – uklada sa do error 
logs (napr. chyba citania z disku, nedostupnost zariadenia, nahodna zapisova chyba,...)
Datove struktury jadra: jadro udrzuje info o komponentach I/O: tabulky otvorenych suborov, 
sietovych spojeni atd
STREAMS: duplexny komunikacny kanal medzi uziv. procesom a zariadenim (STREAM 
head, driver end, read queue, write queue – komunikuju predavanim sprav)
Vykon systemu: I/O je majoritny faktor (CPU ich ma programy a ovladace I/O v jadre, 
prepina sa kontext, kopiruju data, obzvlast citlivy je sietovy provoz) -> riesenim obmedzenie 
tychto, pouzitie DMA, vybalancovanie na co naj priepstnost

7. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 
topologie
- spojovane siete (telefon) vs. datove (paketove) siete
- parametre sieti (QoS): sirka pasma (bandwidth), latenci/spozdenie, dostupnost, stratovost 

paketov, rozptyl spozdenia, priepustnost (objem prenesenych dat za casovu jendotku)
- implementacia funkcionality: end-to-end vs. hop-by-hop
- typy aplikacii: pull vs. push model (http vs. rss)



- aplikacie: teleprezencia, distrib. vypocty, klasicke aplikacie, zmiesane aplikacie – ich 
naroky na pasmo, spozdenie, stratovost, adaptabilitu siete

- zvysenie rozsiritelnosti pomocou cache
- DNS (Domain Name Service) - mapuje symbolicke na sietove IP adresy – preklady mozu 

byt tiez lokalne uchovavane
- Protokol = dohoda, definujuca formu a funkciu dat, .kt. si dve strany vymienaju pri 

vzajomnej komunikacii – ma 2 casti: syntax (radenie bitov) a semantiku (ich vyznam)
Model pocit. siete: monoliticke (vsetko v jednom)/ rozlozenie do vrstiev podla funkcionality – 
aby sa neriesili dve veci na oboch vrstvach – dohoda: integrita dat na najn. vrstvach, kontrola 
dorucenia dat az nad sietovou – obecne dobre to davat na co najvyssiu vrstvu

přístupové metody a architektury počítačových sítí (Ethernet, Fast Ethernet, Token-
ring, ATM, . . .)

• Rozne transportne media: elektricke signaly, opticke signaly, beztratove spojenia (laser, 
MW, radiove spojenie)

• Rozny pristup na prenosove medium
- Distributed Queue Dual Bus (DQDB)
- Ethernet, pristup do bezdratovych sieti, SLIP: Carrier-Sense Multiple Access with 

Collision Detection (CSMA/CD), ... Avoidance (CSMA/CA)
- Token Ring: Token Passing
- Wave Division Multiplexing (WDM)
- SDH a SONET

Medium Access Control protokoly: superenie o pristup, rezervacia prostriedkov (casu, 
kanalu), predavanie opravnenia (token-based)
superenie o pristup: Aloha (nic neriesi), CSMA (nenaliehajuce –ak obsadene, pockaj nahodnu 
dobu, 1-naliehajuce –hned ked volne tak vysielaj, p-naliehajuce – ked volne tak s pravd. p 
vysielaj), CSMA/CD –zaroven pocuva (Ethernet), CSMA/CA = nenaliehajuci CSMA, 
zaciatok cakacieho intervalu synchroniz. na pravidelny cas (bezdratove siete) 
Ethernet: 1-naliehajuci CSMA/CD s exponencialnym rastom cakacieho intervalu (t.j. po n-tej 
kolizii cakaj nahodne (2n-1) krat) – nie je spravodlivy – kombinuje sa s prepinacmi
Fast Ethernet: z povodnych 10 Mbps na 100 Mbps
ATM: snaha kombinovat to naj z paketovych a telef. sieti – vytvara preto spojenie a data deli 
na male casti (ATM cells, 53 B (z toho 48 B data), velky overhead (rezia), lahko zaistitelne 
QoS, dnes sa nepouziva – token bucket, leaky bucket, spracovanie front, constant/ variable/ 
available bit rate – pre sirenie filmov a multimedii po sieti
Model OSI - model presypacich hodin – vsetko to prechadza cez IP – na nom sa vsetci zhodli
fyzicka vrstva – prenos prudu bitov prenosovym mediom
vrstva datovych spojov – prenos spravy po spolocnom mediu s vyuzitim sluzieb fyzickej 
vrstvy
sietova – IP, smerovanie
trasportna – QoS, porty
relacna – aplikacia si uzavrie svoju relaciu – napr. http pri stahovani stranky
prezentacna
aplikacna vrstva

Protokol TCP/IP
transportny protokol (TCP – transmission control protocol) riesi: adresaciu pre jednotlive 
aplikacie (porty) (de-multiplexing), spolahlivost, riadenie toku dat, reakcia na zahltenie – 
v podstate end-to-end
presnejsie: sluzba – poskytuje zaruceny prud slabik (ziadne straty, zachovava poradie)
protokol – segmenty (512B), kumulativne potvrdzovanie, riadenie toku pomocou „okna“
algoritmy – korekcie strat, riadenie zahltenia



4 Zakladne Algoritmy: 
1. pomaly start – vysiela sa rychlostou min(cwnd,rwnd) – narasta exponencialne po kazdom 
prijatom potvrdeni, konci po dosiahnuti hodnoty ssthresh (to je cca cwnd/2)
2. zabrana zahltenia – navysuje uz len linearne
- reakcia na stratu paketu: uprava ssthresh (teda kam ma exponencialne vyletiet), zacneme 
posielat znova od 1 segmentu (navrat k pomalemu startu) 
3. rychla retransmisia, rychle spamatanie – reakcia na nahodnu stratu paketu – nejde k navratu 
na pomaly start, zmeni hodnotu ssthresh, preposle data a pokracuje rychlostou cwnd = 
ssthresh+3*segment
TCP teda vytvara virtualny okruh, spojenie pre aplikacie, spojenie je vzdy full-duplex (ide 
oboma smermi)
- UDP: transp. protokol, ale riesi len porty, nie spolahlivost
IP: pri chybe produkuje ICMP paket

Propojování počítačových sítí a směrování informací
Ipv4 paket: 32b, v6: 128b
Smerovanie: hladanie cesty medzi dvoma uzlami – ovplyvnuje topologia siete a zataz
Smerovacie schemy: distribuovane vs. centralizovane, krok za krokm vs. zdrojove, 
deterministicke vs. stochasticke, jedno vs. viaccestne, dynamicky vs. staticky vyber ciest
Smerovacie algoritmy – vlastnosti: spravnost, jednoduchost, robustnost, stabilita, 
spravodlivost, efektivnost, optimalnost
Dynamicke algoritmy: centralizovane, izolovane (nahodna prechadzka), distribuovane 
(vzajomna kooperacia uzlov)
Dynamicke distribuovane: dynamicke vymeny tabuliek, hierarche smerovania, smerovanie 
k sietam (autonomne systemy), smerovanie vovnutri sieti, identifikacia sieti a uzlov
Rozne metriky: Distance Vector (DV)- udrzuje si dvojice <ciel, cena> pre vsetkych susedov, 
ktorych pozna – raz za cas odosiela susedom a koriguje tabulky – vhodne pre staticku 
topologiu, napr. RIP
Link State (LS) – siri sa topologia, cesty si smerovace vyrataju same – Dijkstrov algoritmus 
hladania najkratsej cesty – napr. OSPF
Subnetting, Supernetting
Prepinanie: pre lokalne (mensie) siete – ide ojednoduchsi prvok ako smerovac
Mosty: prenasa provoz, ale kolizie nie – Backward learning algorithm – kombinacia ucenia, 
zabudania a broadcastu – prevencia cyklov: Spanning tree algorithm (vypne niekt. porty)
Switch = viacportovy most, na prepojovanie lokalnych sieti = tzv. L2 (level2) smerovanie – 
z IP pohladu ide o uniformne prostredie, zalozene na adresach siete, nie IP adresach

Bezdrátové komunikační technologie
spoje: radiove, mikrovlnne, infracervene, laserove
spoje su flexibilne, ale lahko odpocuvatelne -> sifrovanie
- pasmo je rozprostrene
- pouziva sa MACA (multiple access with collision avoidance) – t.j. posiela sa Request to 

Send (RTS) a dostane sa pripadne Clear to Send (CTS) – vsetci co poculi CTS tak do 
konca tohto prenosu tak nebudu vysielat (ukoncenie prenosu pomocou finalneho ACK)

- bud ad hoc siete (uzly si medzi sebou zvolia sefa, kt. to bude organizovat), alebo 
Pristupovae body (Access Points) – Probe, Probe Response, Association Request, 
Assotiation Response

8. ORGANIZACE SOUBORŮ 
Schémata organizace souborů Cíl = umožnit optimálně řešit operace nad záznamy souboru 
nezávisle na konkrétním fyzickém zařízení vnější paměti, hierarchick abstrakcia v 3 urovnach 



1. Logické schéma - ex. hypoteticka logicka pamet se strukturou optimalizovanou tak,
aby umoznila efektivni reseni operaci nad zaznamy
logicka pamet se cleni na logicke stranky, LS, ty mohou byt usporadane sekvencne, 
hierarchicky,... 
Log. pamat obsahuje primární soubor a pomocné soubory (indexy, rejstříky,…). zaznamy 
primarnıho souboru i sekundarnıch souboru mohou byt v logickych strankach blokovane 
Výběrem vhodného logického schématu souboru se snažíme dosáhnout minimalizace počtu 
přístupů do sekundární paměti (na disky) - ideální stav je 1 požadavek = 1 přístup. 
2. Fyzické schéma - Zobrazuje logické soubory do paměťových jednotek konkrétního 
použitého typu paměti. 
3. Implementační schéma - Popisuje rozmístění dat na konkrétním uchovávacím médiu. 
Standartně řeší OS nezávisle na aplikacích
• zlozitost schematu organizace souboru:

- prostorova – potrebny objem fyzickych stranek pro zobrazeni souboru
- casova – pocet V/V operaci s fyzickymi strankami, pro jednotlive operace s logickymi 
strankami:
- pocet nacitanych fyzickych stranek (do RAM)
- pocet zapisovanych fyzickych stranek (do zarizeni)

• klasifikacia suborovych organizacii: so sekv. pristupom (paska, zlozitost O(N), ak 
zotriedeny, tak sa da uplatnit bin. vyhlad. -> O(log2N)
s priamym pristupom (disk) – indexy (sekvencne (tabulky), alebo stromy), hasovanie

Statické organizace souborů – nad nemennymi datami
primarny subor = subor so samotnymi datami, sekundarny subor = index

sekvenční soubory
hromada - nehomogenní soubor - lineární složitost vyhledávání 
neuspořádaný sekvenční soubor = homogenní soubor, homogenní obdoba hromady, 
sekvenční přístup (zlozitost vyhladanie je O(N)) – blokovanie dat neovplyvni zlozitost
uspořádaný sekvenční soubor - soubor uspořádaný podle klíče 
při vkládání je nutná náročná reorganizace (v noci, cez vikend) – zlozitost O(log2N)
- este alternativa: keysort –udrzuje se primarni soubor + index, tridi se pouze index (specialna 
trieda organizacii s „indexmi“, vhodne pre velke subory
indexové organizace souborů = indexy, index-sekvencne a indexove organizacie suborov
- patri mezi nastroje casto pouzivane pro urychleni pristupu k pozadovanym udajum
- díky menší velikosti je možné indexy držet v operační paměti bez nutnosti přístupu na disk 
- často stačí pro vyřešení některých dotazů zpřístupnit pouze malou část záznamů - na základě 
indexů je možné efektivně provádět filtrování 
- obvykla forma indexu: {vyhledavaci klic, ukazatel zaznamu} (vyhledavaci klic–atribut 
(mnozina atributu) pouzity pro vyhledani zaznamu v souboru)
  t ypy indexů: 

- řádné, lineární indexy - v tabulce uspořádané dvojice {vyhledávací klíč; ukazatel na 
záznam} podle hodnoty vyhl. klíče 

- hašované indexy - využití hašovací funkce vyhledávacího klíče (tiez tabulky)
- stromové indexy - využití grafové struktury strom 
- indexové bitové mapy - pozice bitů v bitovém vektoru určují lokality záznamů 

  indexy mohou být víceúrovňové - „index do indexu“ - nejnižší úroveň je hustý index, výše  
jsou řídké indexy 



- index-sekvencne organizacie: nad sekv. datami sa vytvori hierarchia indexov, zmeny 
dakde bokom a zaradia sa do indexov dakedy v noci a pod. – obsahuju teda primarny 
subor dat, indexovu struktury a oblast pretecenia, pouziva sa blokovanie zaznamov

- indexovane: chceme viacero kriterii na hladanie -> viac sek. indexov nad suborom pre 
kazde vyhl. kriterium (pripadne bitove mapy – boolovske operacie nad nimi umoznia 
riesit komplexne dotazy)

Řádné indexy - obvykle pokud se mluví o indexech, tak jsou myšleny řádné. 
Dělení 1: 
- primární index - podle jeho klíče je uspořádán primární soubor se záznamy; může být hustý 
nebo řídký 
- sekundární index - určený pro dotazy založené na jiném vyhledávacím klíči než na 
primárním; musí být hustý 
Dělení 2 
- hustý - indexový záznam pro každou hodnotu vyhledávacího klíče. Typicky bývá 
uspořádánán podle hodnoty klíče 
- řídký - indexový záznam pouze pro některé hodnoty vyhledávacího klíče; použitelné pouze v 
případě, kdy je soubor podle tohoto klíče uspořádán – najde sa najvacsi mensi a dalej sekv.

přímé organizace souborů, statické hašování
idea: dosiahnut konstantnu zlozitost pristupu k zaznamom -> hasovacia funkcia, m=h(k)
- kolize = situace, kdy je pro více záznamů spočítána stejná adresa
h – napr. modulo; modulo + konst; zmena ciselnej sustavy, mid-square
struktura adresovana hodnotou m moze byt: 

- tabulka s indexmi zaznamov v subore (subory s hasovanymi indexmi)
- pamat obasahujuca zaznamy suboru (subory s priamym pristupom)

Perfektní hašovací funkce - hašovací funkce h, která je prostá. 
Požadované vlastnosti hašovací funkce: je deterministická, je rychlá, vypočítává se z hodnot 
všech nebo alespoň většiny bitů klíče, pokrývá cílový prostor rovnoměrně 
Idealna has. funkcia: je rovnomerna a nahodna (nezavii na rozlozeni hodnot v subore)
Najhorsia: zobrazuje vs. hodnoty vyhl. kluca na 1 adresu
Strategie spravy kolizii: 

- otvorene hasovanie (riesi sa v rovnakej pam. oblasti) – linearne, kvadraticke, dvojite
- uzavrene hasovanie  – kapsy (buckety)

Staticke hasovanie: používá se u souborů, které procházejí jen minimem změn; případné 
změny mohou negativně ovlivnit efektivitu hašování - pokud se sejde na stejné adrese více 
záznamů než je kapacita bucketu, vyhledávání v rámci těchto záznamů má lineární složitost 
(a zase ak alokujem na zac. vela miesta, tak zbytocne plytvanie – plus reogranizacia podla 
novej has. funkcie je velmi draha zalezitost)
Dynamické organizace souborů, dynamické hašování - soubory s proměnným počtem 
záznamů
rozsiritelne hasovanie: k výpočtu adresy se používá pouze prvních i bitů z výstupu hašovací 
funkce; toto i se dynamicky mění - pokud je potřeba více adres, tak se zvyšuje, naopak při 
malém počtu se i zmenšuje – pocet bucketov sa vzdy zdvojnasobi
buckety jsou naplněné rovnoměrně - pokud jsou plné, tak se štěpí, pokud jsou prázdné, tak se 
spojují – pripadna moznost pretokovych oblasti
pouziva sa tzv. adresar kapes, lokalna a globalna hlbka
linearne hasovanie (Litwin, Enbody, Du): riesi nedostatky rozsiritelneho has., pocet kapes 
udrzuje taky, aby boli vsetky naplnene z napr. 80% - akonahle dojde k preteceniu, riesi sa to 
rozdelenim kapsy kt. je prave na rade – nie tej pretecenej



B-stromy a jejich varianty
strom = souvislý orientovaný acyklický (jednoduchý) graf 
B strom = m-ární vyhledávací strom s omezujícími podmínkami (viz dále) 
B+ strom = redundantní varianta B stromu
- Vyhledávací B stromy a jejich varianty se používají pro efektivní ukládání a zpětné 
zpřístupňování dat. Nejčastěji jsou používány v databázích. Na B-stromu je také založen 
například souborový systém NTFS. 
B strom

- každý uzel až na kořen a listy má aspoň [m/2] potomků 
- kořen má aspoň 2 potomky, pokud není jediným uzlem stromu 
- uzel s (g ≤ m) potomky obsahuje (g - 1) vyhledávacích klíčů 
- list ma nejmene [(m-1)/2] klicu
- všechny listy jsou na stejné úrovni 

B strom je „neredundantny“ strom:
- klíče se v celém stromu vyskytují právě jednou 
- záznamy jsou umístěny přímo v uzlech s klíči nebo jsou z nich adresované 

B+ strom
- záznamy s daty jsou adresovány pouze z listů 
- listy su naviac retazene pri zachovani poradia podla klucov
- vnitřní uzly B+ stromu hrají roli indexu k listům 
- ve vnitřních uzlech se hraniční klíče mohou opakovat, podminka pro leve podstromy 

je ≤ Ki

vyhody oproti B: daju sa listy sekv. prechadzat, vnut. uzly su mensie (o odkazy na data), daju 
sa lahsie implementovat
vkladanie uzlu: obdoba ako B, ale ak je to list, tak sa hodnota nechava aj v nom (ako 
najpravejsia hodnota v lavom podstrome)
B*strom: Obdoba B-stromu, která pracuje s uzly naplněnými minimálně do 2/3, místo 1/2 
jako u klasického B-stromu. 
B# strom: Obdoba B+ stromu s povolenou rotací hodnot mezi sousedními uzly. 
Trie: Klíče jsou uchovávány na cestách z kořene k externímu uzlu a nikoliv jako celky v 
jednotlivých uzlech. 

Implementace souborů
soubor 1 = pojmenovaná kolekce souvisejících záznamů 
soubor 2 = logická paměťová jednotka zobrazovaná operačním systémem do fyzického 
paměťového zařízení 
záznam = kolekce atributů charakterizujících jistý objekt 
adresář = kolekce dat obsahující informace o souborech uchovávaných na disku (jméno, typ, 
adresa, délka, maximální délka, čas posledního přístupu,…)
Možná formátování:

- volné formátování   - sekvenčně řazené záznamy pevné i proměnlivé délky 
- komplexní formátování   - soubor obsahuje vhodné řídící struktury nebo se k 

záznamům přistupuje přes přístupové funkce (B-stromy, haše,…) 
Typy souborů

http://bc.kahan-speleo.cz/lib/exe/detail.php?id=home%3Aprog%3Aap12&cache=cache&media=home:prog:bstrom2.jpg


- homogenní soubor   - hodnoty položek jsou primitivní typy, všechny záznamy jsou 
jednoho typu 

- nehomogenní soubor   - hodnoty položek jeho záznamů nejsou primitivní typy nebo 
záznamy nejsou jednoho typu 

Metody pridelovania pamatoveho priestoru (alokacnych blokov) suborom:
- Pridelovanie suvislych diskovych priestorov – problem externej aj internej fragmentacie
- Viazane pridelovanie (FAT = mapa disku, starsie verzie Win) – subor je viazanym 

zoznamom diskovych blokov, bloky mozu byt rozptylene po disku lubovolne
v adresari je ulozeny zaznam o nazve suboru a kde zacina a kde konci – to, ako sa to 
navzajom navazuje je ulozene vo FAT- problem ze FAT je pevnej dlzky -> nevhodne pre 
velke disky (lebo su velke aj alokacne bloky)

- Indexovane pridelovanie (Unix) = mapa suboru – kazdy zaznam o subore obsahuje aj 
odkazy na jednotlive bloky (12 direct blocks, potom single/double/triple indirect)

Otvorenie suboru: file descriptor/file handle, tabulka otvorenych suborov systemu/procesu, 
vonkajsie pomenovanie suboru, vnutorne pomenovanie (otvoreneho) suboru, stromova 
struktura adresarov (ako hashe, B+ stromy...), z pohladu OS: systemy suborov – vid otazka 
o operacnych systemoch

Základy teorie informace
teorie informace = větev matematiky zabývající se efektivností a přesností uchovávání, 
přenosu a reprezentace informace 
informace = to, co přijímáme formou textů, řeči, obrazy… (zprávami) 
méně pravděpodobná zpráva nese více informace
zariadenie moze vykazovat n-prvkovu neurcitost (entropiu) – odstranenim neurcitosti 
ziskame informaciu, mnozstvo ziskanej informacie odpoveda velkosti odstranenej neurcitosti
- miera informacie je vyjadrena ako „ – log2P“ [b], pricom maximum ma, ak su vsetky 
moznosti rovnako pravdepodobne, vtedy je to log2M, kde M je pocet moznosti
miera ma aditivny charakter, je spojita, symetricka, ma maximum
neurcitost (entropia) zdroja: H(X) = -∑n

i=1 p(xi) log2p(xi) (predpoklada sa nekonecny prud)
neurcitost generatoru sprav o     n vymboloch  : H = -n ∑m

i=1 p(xi) log2p(xi) (proste to vynasobim 
poctom znakov)
kódování = nahrazování jedné posloupnosti symbolů jinou posloupností symbolů (pořizování 
dat, šifrování, opravné kódy, komprese,…); Rozeznáváme: nesingulární, jednoznačně 
dekódovatelné, prefixové a afixové kódy. 

komprese dat = proces identifikace a odstraňování redundance v datech 
Cílem komprese je minimalizovat velikost komprimovaných dat, ať už pro ukládání nebo 
přenášení po síti. 
neztrátová komprese - dekompresí se získají původní data (Huffmanovo kódování, Run-
Length kódování,…) 
ztrátová komprese - za cenu zefektivnění komprese se snižují nároky na přesnost 
rekonstrukce (MP3, JPEG,…) 
statická komprese - neměnný algoritmus, probíhá nezávisle na komprimovaných datech 
adaptivní komprese - dynamicky se měnící algoritmus, specifický pro komprimovaná data 
fyzická komprese - ignoruje význam dat, odstraňuje se pouze formální redundance 
logická komprese - zohledňuje význam komprimovaných dat, obvykle se jedná o ztrátovou 
kompresi 
Typy kompresních metod
základní (intuitivní) techniky - Braillovo písmo, Baudotov kod (5 bitov + zmena), 
MacWrite kodovanie (najcastejsie znaky na 4 bitoch, plus znak ESC-na konci porovna ci 



lespie nekomprim. al. komprim.), RLE (Run-Length) kódování (nahrada opakuj. sa znakov, v 
modemoch), kodovanie „riedkych“ retazcov bitov, Bentleyho Move-to-Front-Encoding
statistické metody - Huffmanovo kódování, Shannon-Fanovo kódování, aritmeticke kodov.
- prvkům vstupní abecedy s větší pravděpodobností výskytu ve zprávě se přiřazují prvky 
výstupní abecedy kódované kratšími bitovými řetězci 
aritmetické metody: každá posloupnost symbolů se reprezentuje značkou; množinou značek je 
interval <0;1); máme funkci, která mapuje posloupnost symbolů do tohoto intervalu 
slovníkové metody - LZ77, LZ78, LZW
některé vzorky se vyskytují v mnoha typech dat; pokud se kóduje celý vzorek místo 
jednotlivých symbolů, které jej tvoří, bude kódovaný text kratší 
LZ78: vysiela trojicu: {ukazatel pociatku vzoru v slovniku, dlzka vzoru, kodove slovo 
buduceho symbolu za kodovanym slovom}
LZ79: uz ma samostatny slovnik, vysiela dvojicu: {index vzoru, kodove slovo buduceho 
symbolu}
LZW: prepracovany LZ78 (GIF, TIFF, PS, PDF,...) – vysiela jediny udaj: index vzoru

9. DATABÁZE I 
• Účel databázových systémů – řešit problémy redundance dat, inkonsistence, integrity, 

bezpečnosti
• Fyzická úroveň (jak je záznam uložen)  logická úroveň (data a vztahy)
• Schéma = logická struktura databáze  instance = aktuální obsah v čase 
• Model dat = sada nástrojů pro popis dat, vztahů mezi daty a sémantiky dat 
• DBMS = database management system, tj. systém pro správu databází (např. Oracle, MS 

SQL Server, MySql atp.) 

relační model (dat)
• Relační model dat = logický model založený na záznamech. Relacny model vlastne 

reprezentuje databazu v relacnom pohlade (existuju aj ine – napr. objektovy, hierarchicky 
atd.) – v tomto pohlade rozne pristupy: relacna algebra, n-ticovy relacny kalkul, 
domenovy rel. kalkul

• Základní struktura: mějme množiny , , … , , relace r je podmnožina 

kartézského součinu , tedy relace r je množina n-tic . 
(Laicky: Relační model sdružuje data do tzv. relací (tabulek), které obsahují n-tice 
(řádky).)

relační schéma
• , , …,  jsou atributy 

•  je relační schéma 
• r(R) je relace (pojmenování) na relačním schématu R 

klíče relačních schémat
• Klíč je část relačního schématu, teda ista mnozina atributov 
• Superklíč je identifikátor záznamu (n-tice) dostatečný pro jednoznačnou identifikaci 
• Kandidátní klíč je minimální superklíč 
• Primární klíč je jeden zvolený kandidátní klíč 

integritní omezení
• Omezení domény – zajišťuje dodržování datových typů definovaných u sloupců 

databázové tabulky (v SQL klauzule check) – okrem definicie dat. typu umoznuje check 
obmedzit domenu aj intervalom – napr ze musi byt dana hodnota > 5



• Referenční integritní omezení – zabývají se vztahy dvou tabulek, kde jejich relace je 

určena vazbou primárního a cizího klíče; mějme a , je cizí klíč 

odkazující na  v  , pak . Databázové systémy ještě navíc 
poskytují možnost tzv. kaskádovité aktualizace - to znamená, že když v tabulce A upravíme 
hodnotu jejího primárního klíče, tak se hodnota daného klíče aktualizuje i v tabulce B, která 
má cizí klíč odkazující se na ten primární v tabulce A. 

• Referenční integrita v E-R modelu – relační schéma pro slabou množinu entit musí 
zahrnovat primární klíč nadřazené entitní množiny 

Hlídá se modifikace databáze – vkládání, mazání, aktualizace. 

relační algebra
je čistý procedurální dotazovací jazyk (tedy uživatel řekne posloupnost kroků), ma 6 
základních operátorů, které berou jednu nebo více relací a vrací jednu relaci: 

o výběr (selekce) , Př.:  (vybere 
řádky, kde je zároveň A=B a D>5) 

o projekce , výsledkem je relace vyjmenovaných sloupců, duplicitní 
řádky jsou z výsledku odstraněny, relace je totiž množina. 

o sjednocení , r a s musí mít stejnou aritu a 
kompatibilní domény 

o rozdíl množin r a s musí mít stejnou aritu a 
kompatibilní domény 

o kartézský součin , atributy r(R) a s(S) jsou 
disjunktní, jinak se musí přejmenovat 

o přejmenování je unární operace 

Dalsie operacie: 
• operace dělení  odpovídá dotazům, ako napr. vypis vsetkych studentov, kt. maju 

zapisany predmet X aj Y
- zapis v n-tic. rel. kalkule:  = {t | t € ∏R-S (r) and Vu € s: tu € r} – ten podiel je teda 
najvacsia relacia q, pre ktoru plati: q × s je podmnozinou r

• operace přiřazení je vhodná pro vytváření komplexních dotazů; dotazy se píší jako 
sekvenční program 

• zobecněná projekce umožňuje použití aritmetických vyrazy (zahrnujuce konstanty 
a atributy) v seznamu projekce

• souhrnné funkce –vezme kolekci hodnot a vrátí jednoduchou hodnotu, napr: avg, min, 
max, sum, count.
- suhrnny operator G1, G2, ...Gn  G  F1A1, F2A2, ... FmAm (E)  (E = vyraz rel. alebry, G1..Gn = zoznam 
atributov, podla kt. sa n-tice zoskupuju, Fi = suhrnna funkcia, Ai = meno atributu)

      - vysledkom je relacia zlozena z atributov: 
(i) vsetky pouzite Gi atributy

            (ii) jeden atribut pre kazdu pouzitu suhrnnu funkciu



spojování relací

• přirození spojení (natural join) 

v případě R=(A, B, C, D) 
a S=(E, B, D)

• vnější spojení (outer join) rozšiřuje operaci přirozeného spojení tak, aby se zabránilo 
ztrátě informací; spočítá operaci spojení a přidá n-tice z jedné relace, které 
neodpovídají n-ticím druhé. Používá hodnotu null (všechna porovnávání na null mají  
z definice hodnotu false). V praxi se používá varianta „left“ a „right“ - to určuje zda, 
se do výsledků zahrnou všechny záznamy z tabulky nalevo od operátoru spojení, resp. 
napravo od operátoru spojení. Taktéž existuje varianta „full outer“, která do výsledků 
zahrne všechny záznamy z obou tabulek a tam, kde nemá daný záznam odpovídající 
záznam z druhé tabulky, tak se použije null. 

10. DATABÁZE II 
Účel databázových systémů – řešit problémy redundance dat, inkonsistence, integrity, 
bezpečnosti 

funkční závislosti
Jedná se o zobecnění představy klíče. Nechť , , pak řekneme, že Y je funkčně 
závislé na X, píšeme , když pro každou povolenou relaci r(R) platí, že mají-li její dve 
n-tice stejné hodnoty atributu X, pak mají i stejné hodnoty atributu Y.
Využíváme je k 
• testování relací, jsou-li povolené na dané množině funkčních závislostí. Je-li relace r 

povolená na množině F funkčních závislostí, říkáme, že r splňuje F. 
• definování omezení na množině povolených relací, říkáme, že F je platná na R, když 

všechny povolené relace na R splňují množinu F. 

klíče relačních schémat
• Klíč je část relačního schématu
• Superklíč je identifikátor záznamu (n-tice) dostatečný pro jednoznačnou identifikaci ; K 

je superklíč pro relační schéma R právě tehdy, když 
• Kandidátní klíč je minimální superklíč; K je kandidátní klíč pro relační schéma R právě 

tehdy, když  a pro žádné 
• Primární klíč je jeden zvolený kandidátní klíč 

Armstrongovy axiómy
Pro danou množinu funkčních závislostí F existují další funkční závislosti, které F logicky 
implikuje (tzv. uzávěr množiny F, značíme jej F+). Všechny F+ můžeme najít pomocí 
Armstrongových axiomů ( jsou to pravidla odvozování logických implikací závislosti ): 

• je-li , pak (reflexivita) 
• je-li , pak (rozšíření, zápis  je zkratka pro ) 
• je-li a , pak (tranzitivita)  

Z těchto pravidel jsou odvozena další užitečná pravidla: 

• je-li a , pak (sjednocení) 
• je-li , pak a (rozklad) 
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• je-li a , pak (pseudotranzitivita) 

Uzávěr množiny atributů: Uzávěr atributu pod F (značíme ) definujeme jako množinu 

atributů, které jsou funkčními závislosti F určeny z :  je z 

dekompozice relačních schémat
Při návrhu relačních databází je potřeba nalézt dobrou množinu relačních schémat, 
problémem je především opakování stejné informace a dat (redundance)a nemožnost vyjádřit 
nějakou informaci či ztráta informace. Problémy řeší dekompozice relačních schémat a 
normalizace. 
Dekompozice

• všechny atributy původního schématu R se musí objevit v rozkladu 

• pro všechny možné relace r na schématu R platí  (teda 
rozlozenie musi byt bezstratove)

normální formy obecně
Stanovují vlastnosti a teorii tak, aby bylo výsledné schéma v dobrém tvaru. Požaduje se 
bezeztrátovost spojení (nejméně jedna ze závislostí  je v 
F+), žádné redundance (teda je to 3NF alebo BCNF), uchování závislostí 

1NF
Relační schéma R je v první normální formě, když každý jeho atribut je dále nedělitelný (je 
tedy jednoduchý či primární a není vícehodnotový ani složený).

2NF
Relační schéma R je v druhé normální formě, když je v první normální formě a každý atribut, 
je úplně závislý na klíči. (Závislost může být i tranzitivní, musí být na celém klíči nikoli jen 
na některé části.)

3NF
Relační schéma R je ve třetí normální formě, když je v druhé normální formě a žádný atribut 
není transitivně závislý na žádném klíči schématu R. Schéma, které je v 3NF může mít ale 
stále následující problémy: opakuje se informace a je potřeba používat hodnoty null.

Boyce-Coddova NF
Relační schéma R je v Boyce-Coddově normální formě, jestliže je v třetí normální formě a 
každý atribut je bud triviálně závislý na klíči (teda ak    tak ) alebo je zavisly 
na superkluci. (Laický pohled – nejsou tam hodnoty typu null.) Někdy není možné vytvořit 
rozklad do BCNF, který zachovává funkční závislosti. 

vztahy mezi NF
Třída schémat v BCNF je vlastní podtřídou třídy schémat 3NF. Třída relací 3NF je vlastní 
podtřídou třídy relací ve 2NF a ta je podtřídou relací 1NF. 
Vždy je možné provést rozklad schématu na několik schémat, která jsou v 3NF a rozklad je 
bezeztrátový a závislosti jsou zachovány. 
Vždy je možné provést rozklad schématu na několik schémat, které jsou v BCNF a rozklad je 
bezeztrátový, ale všechny závislosti nemusí být zachovány  .  

převody relačních schémat do NF
postupne do 1., 2., 3., pripadne BCNF
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11. SQL 
   SQL (dříve SEQUEL) - Structured Query Language. Jedná se o standardizovaný dotazovací 
databázový jazyk, jehož vývoj byl započat firmou IBM a který má několik standardů, které 
postupem času vznikly. 
  ANSI - americký institut, který vydává standardy pro jazyk  SQL. 
   SQL-99 (nebo SQL-3) - nejnovější standard pro jazyk SQL, který obsahuje objektové 
prvky. V praxi se tato norma ne vždy plně implementuje a zpravidla bývá rozšiřována prvky, 
které jsou pro každý databázový systém (DBMS) specifické. 

syntaxe a sémantika příkazů
DDL - jazyk pro definici dat, který slouží ke správě schématu a integrity databáze 
Definuje sadu příkazů, které lze použít pro vytváření, úpravu a odstraňování objektů v 
databázi. Nejčastějšími objekty jsou: tabulky, pohledy, procedury, funkce. 
- CREATE - vytvoření. Příklad vytvoření tabulky: CREATE TABLE [Nazev_Tabulky] 

(nRowID Int PRIMARY KEY, sValue1 Varchar, sValue2 Varchar NULL). Poznámka: 
klíčové slovo PRIMARY KEY označuje jeden či více sloupců, které jednoznačně 
identifikují daný záznam; klíčové slovo NULL indikuje, že záznam nemusí mít v daném 
sloupci definovánu hodnotu. 

- ALTER - úprava. V případě změny tabulky se může jednat o přidání/úpravu/odstranění 
sloupce, změny datového typu sloupce, změny relace a jiných integritních omezení. 
Příklad přidání sloupce do tabulky: ALTER TABLE [Nazev_Tabulky] ADD COLUMN 
[sValue3] Boolean. 

- DROP - odstranění. Příklad odstranění procedury: DROP (PROC|PROCEDURE) 
[Procedura1]. 

DML - jazyk pro manipulaci s daty =  množina příkazů, které se využívají pro výběr, 
vkládání, úpravu a mazání dat v tabulkách. 
- INSERT - vloží záznam do právě jedné tabulky. Příklad: INSERT INTO 

[Nazev_Tabulky] (nRowID, sValue1) VALUES (1, „aa“). 
Poznámka: pokud se nespecifikují sloupce, jejichž hodnoty jsou vkládány, pak se očekává 
vložení hodnot do všech sloupců v pořadí, v jakém byly definovány při vytvoření tabulky. 
Do sloupců, které nejsou ve výčtu uvedeny, se vloží výchozí hodnota, pokud existuje, 
nebo se vloží NULL hodnota, pokud ji sloupec podporuje. Pokud tedy sloupec není ve 
výčtu, nemůže být NULL a nemá výchozí hodnotu, pak je to považováno za chybu. 

- UPDATE - upraví libovolný počet záznamů v právě jedné tabulce. Příklad: UPDATE 
[Nazev_Tabulky] SET sValue1 = „bb“ WHERE nRowID = 1. 

- DELETE - odstraní libovolný počet záznamů z právě jedné tabulky. Příklad: DELETE 
FROM [Nazev_Tabulky] WHERE nRowID > 0. 

- SELECT - vybírá data z databáze, umožňuje výběr, agregaci a řazení dat. Příklad: 
SELECT nRowID, sValue1 FROM [Nazev_Tabulky]. 

- EXPLAIN PLAN FOR – speciální příkaz, který zobrazuje postup zpracování SQL 
příkazu tak, jak jej provádí databázový systém. Pomáhá optimalizovat příkazy tak, aby 
byly rychlejší. 

- SHOW - méně častý příkaz, umožňující zobrazit databáze, tabulky nebo jejich definice. 
DCL - jazyk pro řízení dat - zpravidla se jedná o příkazy, které slouží k řízení transakcí. Ale 
můžou se zde vyskytnout i jiné. 
- BEGIN - spustí transakci s uvedeným názvem, který není povinný. Často se ještě uvádí 

úroveň izolace, která je použitá během zpracování příkazů kvůli předejití konkurenčním 
operacím. Příklad: BEGIN TRAN [MyTran1]. 
Poznámka: většina databázových systémů podporuje tzv. implicitní transakce, které není 
třeba explicitně spouštět a obklopují celý kontext připojení k databázi. Na toto je potřeba 



si dávat pozor, protože pokud změny manuálně nepotvrdíte, tak se neprojeví, databázový 
systém je po nějakém specifikovaném timeoutu zahodí a transakci zruší. 

- COMMIT - potvrdí transakci. Příklad: COMMIT TRAN [MyTran1] 
- ROLLBACK - vrátí provedené změny. Může se rušit jak celá transakce, tak její část od 

určitého bodu až po chvíli, kdy je ROLLBACK volán (viz. SAVE). Příklad: ROLLBACK 
TRAN [MyTran1] 

- SAVE - tento příkaz není součástí standardu, ale většina db systémů jej podporuje. Ukládá 
stav transakce, do něhož je možné se vrátit, pokud není žádoucí vracet úplně celou 
transakci. 

- GRANT - přidělení oprávnění uživateli. 
- REVOKE - odebrání oprávnění uživateli. 

vestavěné funkce
Funkce =  uložena sadu SQL příkazů, kterou lze parametrizovat. Má návratový typ a často se 
požaduje, aby byly deterministické. V praxi se to projevuje tak, že nesmí obsahovat prvky 
nedeterminismu jako například aktuální datum a čas atp. Funkce je objekt jako každý jiný, 
takže jí lze spravovat pomocí jazyka DDL. 
Priklady vestavenych funkci v SQL: 
- Funkce pro práci s řetězci: LCASE, LOWER, UCASE, UPPER, LEFT, RIGHT, LTRIM, 

RTRIM, TRIM, LENGTH, SUBSTRING
- Funkce pro zpracování čísel: +,-,*,/, celociselne delenie, CEIL, FLOOR, ROUND, RAND
- Funkce pro datum a čas: napr. CURDATE(), DATE_ADD, DATEDIFF, YEAR(). 

MONTH(), DAY(). DATE_FOTMAT
- Agregační funkce: napr. SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX
- Dalsie: informační, šifrovací, funkce pro práci s regulárními výrazy, funkce pro 

fulltextové vyhledávání 

triggery
V databázi specifikuje činnosti, které se mají provést v případě definované události nad 
databázovou tabulkou. Definovanou událostí může být například vložení nebo smazání dat. 
Často slouží pro složitější kontrolu integrity dat. 
Triggery jako takové jsou definovány ve většině moderních databázových systémů (sucastou 
standardu nie su), ovšem mírně se liší v sémantice svého provedení. Klíčové rozdlíly jsou 
zejména v: kdy přesně se trigger spustí , jak proběhne (co ho může přerušit), jakým způsobem 
se řeší vzájemné volání triggerů, pokud je vůbec umožněno, jak (a jestli vůbec) jsou ošetřeny 
nekonečné cykly vzájemného volání 

uložené procedury
Je databázový objekt, který neobsahuje data, ale část programu, který se nad daty v 
databázi má vykonávat. Má své parametry, lokální proměnné, které nejsou zvenku vidět 
Uložená procedura je uložená (rozuměj: uložená v databázi). To znamená, že se k ní lze 
chovat stejně jako ke každému jinému objektu databáze (indexu, pohledu, triggeru apod.). Lze 
jí založit, upravovat a smazat pomocí příkazů dotazovacího jazyka databáze. 
Pro psaní uložených procedur je obvykle používán specifický jazyk konkrétní databáze, 
který je rozšířením jejího dotazovacího jazyka (hezkým příkladem je pro databázi Oracle 
procedurální jazyk PL/SQL, který je rozšířením klasického dotazovacího jazyka SQL). 

transakční zpracování
Je posloupnost DML příkazů (teda postupnost operacii, kt. pristupuje a aktualizuje (meni) 
data), které převedou datové schéma z jednoho konzistentního stavu do druhého. 
O transakci platí, že je ACID: 
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- A: Atomic - celá se provede, nebo se odvolá, žádné zbytky nebo vedlejší efekty. 
- C: Consistent - na konci není porušeno žádné omezení databáze. 
-  I:  Isolated - operace jsou izolovány od ostatních transakcí. 
- D: Durable - po ukoncení transakce jsou data trvale uložena. 
Vyhody trans. spracovania: Zvysene vyuzitie procesoru a disku, znizi sa priemerna doba 
odozvy (kratke transakce nemusi cekat na dokonceni dlouhych)
Problemy: Vypadky (prud, hw), Subezne spustenie viac tranzakcii – vytvaraju sa plany – 
serializovatelnost podla konfliktu a pohladova (kazda pohladova je aj podla konfliktu, ale nie 
naopak (blind writes))

atomické operace

optimalizace dotazů
- Optimalizace – nalezení nejlevnejšího plánu pro vykonání dotazu: Mejme výraz v relacní 

algebre, tento výraz muže mít nekolik ekvivalentních (produkují stejný výsledek) výrazu 
Napr. σzustatek<2500(Πzustatek(úcet)) je ekvivalentní výrazu: Πzustatek(σzustatek<2500(úcet)) 

- Jakýkoli výraz v relaþní algebre muže být vyhodnocen mnoha zpusoby. Komentovaný 
výraz urcující detailni postup vyhodnocení se nazývá plán pro vyhodnocení. Napr. má se 
použít index na atributu zustatek k nalezení úctu se zustatkem < 2500, nebo se má použít 
sekvencní pruchod celého souboru a vynechat všechny úcty s zustatkem >= 2500?

- Mezi všemi možnými výrazy se snažíme najít ten, který má nejlevnejší plán pro 
vyhodnocení. Odhad ceny plánu pro vyhodnocení je založený na statistických 
informacích v databázovém katalogu.

Rozne miery pre naklady dotazu – najcastejsie pocet pristupov na disk (to je uzke hrdlo)
Operacia vyberu (SELECT) – moznosti:

- sekvencnce prehladavanie – pocet citania blokov z disku je EA1 = br (t.j. pocet 
blokov), ak na klucovom atribute, tak EA1 = (br/2)

- binarne hladanie: len ak je podmienka na rovnost na atribute, podla kt. je subor 
usporiadany: EA2 = [log2 (br)] + [SC(A, r) / fr] -1 (naklady pre najdenie prvej n-tice + 
pocet blokov obsahujucich hladane zaznamy – 1 (ak je atribut klucom, tak EA2 = [log2 

(br)]
- indexove hladanie: podmienka vyberu musi byt na vyhladavacom kluci indexu, index 

je reprezentovany stromom – pocet operacii je rovny hlbke stromu + pripadne dalsie 
prehladavania

Operacia spojenia (JOIN) – moznosti:
- vnorene cykly (drahe), blokovane vnorene cykly, indexovane vnorene cykly, 

zlucovane spojenie (merge-join), hesovane spojenie
Kroky v optimalizaci pomocí heuristiky 
1. Rozlož konjunktivní operace výberu do posloupnosti jednoduchých výberov 
2. Presun výber co nejblíže k relacím, pro urychlení vyhodnocení dotazu 
3. Nejdríve vyhodnot ty výbery a spojení, které vrací nejmenší výsledek 
4. Nahrad kartézské souciny, které jsou následované operací výberu, operací spojení 
5. Rozlož seznam atributov projekce na jednotlivé atributy a presun je co nejblíže k relacím 
6. Najdi místa výrazu, která lze provádet soubežne

12. ZÁKLADY DATOVÉHO MODELOVÁNÍ 
návrh datových struktur
Cílem datového modelování je navrhnout kvalitní datovou strukturu pro konkrétní aplikaci a 
databázový systém, který bude tato aplikace využívat k uložení dat. 
Datový model definuje neměnné atributy a strukturu dat a slouží pro návrh datové struktury.



Konceptuální datový model je zobecněním konkrétní implementace datové struktury v 
relační databázi – lze jej přenášet do různých implementačních prostředí. 

ER diagramy
Entitně relační model je konceptuální model, slouží k popisu reálného světa, odvozuje se z 
něj relační schéma databáze

entity
Entita je objekt, který existuje, je odlišitelný od ostatních objektů, je potřebný a uchováváme 
o něm informace (např. osoba, firma, strom) 
Entita je popsána svým názvem a množinou atributů 
Množina entit je skupina entit stejného typu, které sdílejí stejné vlastnosti (např. skupina 
všech osob, firem, stromů)

atributy
Atribut je popisná vlastnost (všech členů) entity nebo vztahu, jejíž hodnotu chceme uchovat a 
používat v systému; každý atribut má přiřazen i datový typ 
Doména atributu je množina povolených hodnot pro každý atribut 
Typy atributů: 
• jednoduché atributy (např. jméno) a složené atributy (např. datum) 
• atributy s jednoduchou hodnotou (např. jméno) a s násobnou hodnotou (např. telefonní 

čísla) 
• nulové atributy (např. nemá telefon) (null) 
• odvozené atributy (např. věk)

Klíč je podmnožina atributů 
Superklíč množiny entit je množina jednoho nebo více atributů, jejichž hodnoty jednoznačně 
určují entitu
Kandidátní klíč je minimální superklíč;  
Primární klíč je jeden zvolený kandidátní klíč 

vztahy
• Vztah je spojení mezi několika entitami, které evidujeme a o němž uchováváme 

informace 
• Vztahová množina je množina vztahů stejného druhu, také může mít atributy (např. 

množina vztahů vkladatel mezi množinami entit zákazník a účet může mít atribut 
(poslední) datum přístupu. – je to relacia medzi 2 a viac entitami, kazda brana 
z konkretnej mnozin entit {(e1, e2, ..., en) | e1 € E1, ... en € En}

• Stupeň vztahu ukazuje počet množin entit, které jsou součástí množiny vztahů (nejčastěji 
binární) 

• Role je vztah na jedné množině entit (např. když zaměstnanec je nadřízený jiného 
zaměstnance) 

• Četnost vztahů označuje počet entit, se kterými mohou být ostatní entity propojeny 
pomocí vztahů (vyznam najma u binarnych: 1:1, 1:N, M:N) 

• Existenční závislost – existence entity x závisí na existenci entity y (y je dominantní, x 
podřízená), jakmile je entita y (např. půjčka) smazána, pak musí být smazány všechny s ní 
spojené entity x (např. splátky) 

• Slabá množina entit je množina, která nemá primární klíč, závisí na existenci silné 
množiny entit, musí být spojena vztahem 1:N, primární klíč slabé množiny je tvořen 
primárním klíčem silné množiny a parciálním klíčem slabé množiny 



Specializace: Tvoříme podskupiny v množině entit, které jsou různé od ostatních entit a mají 
vlastní atributy. Úplná specializace (každá entita z vyšší třídy musí patřit do jedné z entitních 
množin na nižší úrovni)  částečná specializace (entita z vyšší třídy nemusí patřit do jedné z 
entitních množin na nižší úrovni) – este dizjunktne  prekryvajuce sa – este ze to rozhodenie 
ci sa definuje automaticky alebo rucne: obmedzenia dane nejakou podmienkou  obmedzenia 
definovane uzivatelom (pre kazdu entitu zvlast)
Generalizace: Kombinujeme několik množin entit, které sdílejí stejné rysy do množiny entit 
vyšší úrovně – specializace a generalizace jsou vzájemně inverzní. Entita nižší úrovně dědí 
všechny atributy a účasti ve vztazích z množiny entit vyšší úrovně.
Agregace umožňuje vytvářet vztahy mezi vztahy, se vztahem zacházíme jako s abstraktní 
entitou

grafické vyjádření

• slabá množina entit – dvojitý obdélník 
• silná množina entit – obdélník 
• atribut – elipsa 
• vícehodnotový atribut – dvojitá elipsa 
• odvozený atribut – čárkovaná elipsa 
• atribut primárního klíče – podtržení 
• atribut parciálního klíče – přerušované podtržení 
• množina vztahů – kosočtverec 
• generalizace, specializace – trojúhelníková komponenta ISA 
• agregace – zahrnutí vztahu i s entitními množinami do obdélníku 

http://bc.kahan-speleo.cz/lib/exe/detail.php?id=home%3Aprog%3Aap11&cache=cache&media=home:prog:e_r_diag_agregace.png
http://bc.kahan-speleo.cz/lib/exe/detail.php?id=home%3Aprog%3Aap11&cache=cache&media=home:prog:e_r_diagramy02.png


13. ANALÝZA A NÁVRH SYSTÉMŮ 

Problémy spojené s řešením rozsáhlých systémů
• Složitost – lze ji charakterizovat nepřímo, některými viditelnými atributy programu 

(architektura, počet proměnných) 
• Velikost – programování v malém vs. programování ve velkém 
• Komunikace – jednotlivec, malý tým, velký tým 
• Čas, plán prací 
• Neviditelnost SW 
Dobre rieseny sw je: udrzovatelny, spolahlivy, efektivny, pouzitelny

Empirické zákony softwarového inzenýrství
Lehmanovy „zákony“

• Zákon trvalé proměny – Systém používaný v reálném prostředí se neustále mění, dokud 
není levnější systém restrukturalizovat, nebo nahradit zcela novou verzí. 

• Zákon rostoucí složitosti – Při evolučních změnách je program stále méně strukturovaný 
a vzrůstá jeho vnitřní složitost. Odstranění narůstající složitosti vyžaduje dodatečné úsilí 

• Zákon vývoje programu – rychlost změn globálních atributů systému se může jevit v 
omezeném časovém intervalu jako náhodná. V dlouhodobém pohledu se však jedná o 
seberegulující proces, který lze statisticky sledovat a předvídat. 

• Zákon invariantní (neproměnné) spotřeby práce – Celkový pokrok při vývoji projektů 
je statisticky invariantní. Jinak řečeno, rychlost vývoje programu je přibližně konstantní a 
nekoreluje s vynaloženými prostředky. 

• Zákon omezené velikosti přírůstku – Systém určuje přípustnou velikost přírůstku v 
nových verzích. Pokud je limita překročena, objeví se závažné problémy týkající se 
kvality a použitelnosti systému. 

Brooksův zákon
Přidání řešitelské kapacity u opožděného projektu může zvětšit jeho zpoždění (náklady na 
začlenění nového pracovníka do týmu jsou zpravidla větší, než jeho přínos). 

http://bc.kahan-speleo.cz/lib/exe/detail.php?id=home%3Aprog%3Aap11&cache=cache&media=home:prog:e_r_diagramy01.png


Modelovací nástroje funkční a datové dekompozice
Funkční dekompozice
Diagram datových toků DFD
je modelovací nástroj, který umožňuje zobrazit systém jako síť procesů, které plní určené 
funkce a předávají si mezi sebou data. Tímto způsobem jde modelovat nejen toky dat, ale i 
toky fyzických předmětů v systému. Diagram obsahuje čtyři základní typy komponent: 
• Terminátory – reprezentují externí entity, se kterými systém komunikuje 
• Procesy – transformují určité vstupy na výstupy 
• Datové toky – znázorňují cestu, po které se pohybují datové shluky z jedné části 

systému do druhé 
• Paměti – kolekce dat v klidu – esencialna (implementacna) pamat – data predavajuce 

medzi procesmi pracujucimi v roznom case
Nutnost preverit cierne diery (len prijimaju, neprodukuju nic – skryte rozhranie, terminator) 
a bielych trpaslikov (len produkuju, neprijimaju (skryte db rozhranie))
Moze sa tvorit viacurovnove DFD. 
Diagram datových toků s řízením CDFD
je rozšířenou variantou DFD, na které jsou zakresleny i řídící procesy, jejichž účelem je řízení 
a synchronizace funkcí systému. Komunikují pomocí vstupních a výstupních signálů. Každý 
řídící proces je specifikován pomocí stavového diagramu (STD) 
Seznam událostí
textový výčet stimulů, jež se objevují ve vnějším světě a na něž musí systém odpovědět. Tři 
typy událostí: F (flow) – tokově orientovaná událost, T (temporal) – časová údálost, 
C (control) – řídící událost 
Minispecifikace
definuje logiku procesů DFD. Pro každý proces na nejnižší úrovni rozkladu DFD existuje 
právě jedna minispecifikace. Forma: Strukturovaná angličtina, Rozhodovací tabulka, 
Rozhodovací strom, Vstupní a výstupní podmínky, Kopenogramy 
Stavově přechodový diagram STD plni ulohu minispecifikacie riad. procesov
slouží ke specifikaci řídících procesů zakreslených na CDFD. STD se skládá ze stavů a 
přechodů mezi stavy, které obsahují podmínku, při jejímž splnění nastává změna stavu a 
názvu akce, kterou systém provede při změně stavu. 
Datová dekompozice
Entitně relační diagram ERD
definuje neměnné atributy a strukturu dat. Datový model vyjadřuje vztahy, které nejsou 
zachyceny v procesních modelech. Komponentami datového modelu jsou: Entitní množiny 
a relace mezi entitami. 
Datový slovník DD
je seznam definicí datových prvků systému. Opisuje obsah dat v datových tocích a pamětech 
na DFD, entity a atributy na ERD i další klíčová slova, která se vyskytují ve specifikaci 
systému 

Konzistence modelu
Vyvažování – vzájemná kontrola mezi modely a uvnitř hiearchie modelů 
Vyvažování DFD a DD
každý datový tok a datová paměť na DFD musí být definovány v datovém slovníku. 
Každý datový element nebo paměť definované v datovém slovníku se musí vyskytovat někde 
na DFD 
Vyvažování DFD - minispecifikace



Každý proces na DFD musí být asociován s DFD na nižší úrovni nebo se svojí 
minispecifikací. Každá minispecifikace procesu musí mít sdružený proces na nejnižší úrovni 
DFD. U minispecifikací a jím odpovídajících procesů musí souhlasit vstupy a výstupy 
Vyvažování DD – minispecifikace
Pro každý odkaz v minispecifikaci procesu musí platit jedna z následujících možností: 
Souhlasí se jménem datového toku nebo datové paměti připojené k procesu, který 
minispecifikace popisuje | Může to být lokální název explicitně definovaný ve specifikaci |
Položka v datovém slovníku je komponentou datového toku nebo datové paměti připojené k 
procesu 
Vyvažování ERD – DFD + minispecifikace
Paměť na DFD musí odpovídat entitní množině na ERD a naopak. 
Jména entitních množin na ERD a jména datových pamětí na DFD si musí odpovídat. 
Položky v datovém slovníku musí být aplikovatelné současně na DFD i ERD. 
Musí existovat procesy, které přiřadí hodnoty každému datovému elementu, který je atributem 
na ERD. Rovněž musí existovat procesy, které tyto hodnoty čtou 
Vyvažování CDFD a STD
Pro každý řídící proces existuje stavový diagram jako jeho specifikace. Ke každému 
stavovému diagramu musí existovat řídící proces na DFD. 
Každá podmínka ve stavovém diagramu musí odpovídat nějakému vstupnímu řídícímu toku, 
který vede do řídícího procesu sdruženého s příslušným STD. 
Každé akci stavového diagramu musí odpovídat nějaký výstupní řídící tok řídícího procesu 
sdruženého s tímto STD. 
Matice CRUD (DFD-DD)
Je nástrojem vyvažování funkčního a datového modelu systému 
Ukazuje, jaké typy činností provádějí jednotlivé procesy s jednotlivými datovými typy. 
Řádky reprezentují položky z datového slovníku, sloupce představují procesy 
Čtyři typy operací – Vytvoření (C), čtení (R), změna (U) a mazání (D) 
Matice obrazovek
Kontrola specifikace rozhraní, odstranění nadbytečností a rozporů 
Operace s daty – Vstup(Enter), zobrazení (Display) a změna (Modify) 
Řádky matice tvoří položky datového slovníku 
Sloupce odpovídají jednotlivým obrazovkám uživatelského rozhraní systému 

Metody strukturované analýzy
Strukturovaná analýza a specifikace (SASS) (DFD, zhora dole, DeMarco)
Analýza pomocí 4 modelů (zdlhave, kritika od uzivatelov)
1. Studie stávajícího fyzického systému 
2. Odvození logického ekvivalentu stávajícího systému 
3. Odvození nového logického systému 
4. Odvození nového fyzického systému_____________
5. Kvantifikace cen a termínů 
6. Výběr jedné z možností 
7. Začlenění nového fyzického modelu do specifikace 
Pro modelování systému používá metodika tyto nástroje: 
Diagram datových toků – popisy modelů, Datový slovník, Pro popis minispecifikací: 
Strukturovaná angličtina, rozhodovací tabulky, rozhodovací stromy
Logické modelování (hlavne ERD)

1. Vytvoření prvotního systémového DFD 
2. Načrtnutí datového modelu 
3. Analýza entit a jejich vztahů – logický datový model 



4. Relační datový model, normalizace 
5. Překreslení DFD podle datového modelu 
6. Dekompozice logického procesního modelu na procedurální jednotky 
7. Specifikace detailů každé procedurální jednotky 

Pohledová analýza (view point analysis, DFD zdola hore)
Pohledy mají podobnou roli jako procesy 
Pohledy se kombinují do akčních diagramů, které jsou podobné DFD 
Základní kroky pohledové analýzy: 

1. Identifikace pozorovacích bodů 
2. Sdružení pohledů do skupin podle obdobné problematiky 
3. Určení struktury pohledů = vytvorenie hierarchie jednotlivych urovni (ako na DFD)

DSSD - Datově orientovaný přístup 
Nejedná se o striktně stanovenou metodiku, spíše jde o souhrn zkušeností, které vedly ve 
většině případů k úspěchu. Při řešení systémů dosáhli autoři nejlepších výsledků v těch 
případech, kdy struktura programu odpovídala hierarchické struktuře datového modelu 
SSADM – metoda riadena datami (dava na ne vacsiu vahu), pouziva sa pri vyvoji, nepokryva 
cely zivotny cyklus systemu
- alternativou k ERD je LDS (log. dat. struktury), ma DFD inej notacie + ELH (entity live 
history) – je to diagramova reprezentacia zivotneho cyklu 1 entity, od jej vytvorenia az po 
zrusenie
Metodika rozdělena do 6 etap: 

1. Analýza stávajícího systému 
2. Specifikace požadavků 
3. Výběr technických možností 
4. Návrh logických dat 
5. Návrh logických procesů 
6. Fyzický návrh 

Yourdonova metoda – buduje odspodu hore, od zoznamu udalosti
Esenciální model = model okolí + model chování 
- Vytvoření modelu okolí systému 

• Dokument o účelu systému – textový dokument, který vyjadřuje cíle systému 
• Kontextový diagram 
• Seznam událostí 
• Zahajena tvorba datoveho slovniku (datove rozhrania medzi systemom a termin.)

- Vytvoření prvotního modelu chování systému - Postup zdola nahoru:
1. pro každou odezvu na událost zakreslíme do prvotního DFD jeden proces, ten 
pojmenujeme podle očekávané odezvy na tuto událost. v prvotnom DFD podla Yourdona teda 
do procesu lub. pocet sipiek, ale von len jedna!
2. Zakreslíme esenciální paměti.
3. Postupne vyvazujeme smerom hore aj smerom dole, agregujeme alebo dekomponujeme
Paměti zakrýváme, pokud paměť používá pouze skupina procesů na nižší úrovni 

subezne obdobne ERD – najprv prvotne ERD, priradime atributy, vytvaranie/mazanie entit
vytvorenie stavoveho modelu – kontrola ci vsetky mozne stavy, ci vsetky dosiahnutelne atd.
Model chovania na konci obsahuje kompletne a vyvazene tieto komponenty: kontext. 
diagram, zoznam udalosti, sada DFD, sada ERD, sada STD, DD, minispecifikacie
Implementacny model



Nutno stanovit, které procesy esenciálního modelu budou při implementaci automatizovány a 
které budou vykonávány manuálně. Manuální procesy jsou následně nahrazeny terminátory, 
které představují osoby, jež tyto procesy vykonávají. 

Strukturovaný návrh, nástroje, metody, metriky a heuristiky návrhu
Přechod od výsledků analýzy k podkladům pro programování. Během návrhu jsou 
identifikovány moduly a jejich rozhraní.
Nástroje strukturovaného návrhu

• Graf komunikace objektů 
• Graf použití modulů (graf hierarchie objektov, „uses“ graph)
• Jacksonovy strukturogramy 
• Diagram struktury systému 

Metody modulárního návrhu
• Návrh na základě funkční dekompozice  (FD)
• Návrh na základě datových struktur (JSP – Jackson Structured Programming, obdoba 

ELH, hladanie adekvatnych komponent)
• Návrh na základě datových toků (SD, Yourdon)
• Objektově orientovaný návrh (OOD)

SD (Structured design: Meyers, Constantine, Yordon) – postup:
1. prechod od DFD k modularnemu navrhu je rieseny pomocou tranzakcnej a transf. analyzy
2. revizia prvotneho navrhu pomocou heuristik
3. Dokoncenie navrhu, integracia navrhnutych modulov do systemu
- Transformační analýza
1. Pro vstupní toky postupuj dovnitř DFD, dokud data nejsou použita ke zpracování; první 
hranu před zpracováním označ značkou. 2. Pro každý výstupní tok postupuj proti orientaci 
toku směrem dovnitř DFD, dokud jsou data pouze formátována. Narazíš-li na skutečný 
výsledek zpracování, první hranu po zpracování označ značkou. 3. Spoj značky; ohraničený 
podgraf tvoří centrální transformaci DFD. 4. Pokud centrální podgraf obsahuje více procesů, 
připoj k DFD nový proces, přesměruj přes něj všechny toky mezi procesy z ohraničeného 
podgrafu a prohlas jej za centrální transformaci. 
5. Do kořene diagramu struktury umísti centrální proces upraveného DFD. Uspořádej 
procesy: nejvíce vlevo procesy výhradně generující data pro centrální proces, nejvíce vpravo 
procesy výhradně přijímající data, uprostřed procesy s oběma aktivitami 
6. Podobně pokračuj pro procesy na nižší úrovni 
- Transakční analýza

1. Revize základního systémového modelu 
2. Revize a úprava sady DFD pro software 
3. Určení, zda u DFD převažují transformační nebo transakční toky 
4. Vymezení transakčního centra 
5. Promítnutí DFD na programovou strukturu zodpovědnou za transakční zpracování 
6. Faktorizace a úprava transakční struktury a struktury každé akční cesty 
7. Úprava prvotního návrhu programové struktury podle návrhových heuristik 

Návrhové heuristiky
1. Vyhodnocení prvotní programové struktury s cílem redukovat propojení a zvýšit kohezi 
2. Minimalizace rozšiřujících se struktur; snaha o sbližování větví se vzrůstající hloubkou 
3. Snaha udržet rozsah efektu modulu v rozsahu vymezeném řízením daného modulu 
4. Vyhodnocení modulových rozhraní s cílem redukovat jejich složitost a nadbytečnost a 

zvýšit kohezi 



5. Definovat moduly, jejichž funkce je zřejmá, ale vyhnout se těm, které jsou příliš 
restriktivní 

6. hledání modulů – „jeden vstup – jeden výstup“, nepoužívat patologické vazby 
7. software balit s ohledem na daná návrhová omezení a požadavky na přenositelnost 
Zaverecne dopracovania navrhu: textovy popis funkcie kazdeho modulu, popis rozhrani 
kazdeho modulu, definicia lok. a glob. dat. struktur, uvedenie vs. obmedzeni a medzi navrhu, 
preskumanie predbezneho navrhu, zvazenie optimalizacie

14. OBJEKTOVĚ-ORIENTOVANÁ ANALÝZA A NÁVRH 
- netreba tolko vyvazovat datovy a funkcny model, ziadne procesy, ziadne data, len objekty
- tvrdí se o ní, že je „přirozenější“ proti strukturované analýze: během vývoje systému mají 
funkce a procesy tendenci se měnit, zatímco objekty mají tendenci zůstávat beze změn. 
Přínosy objektově orientované analýzy. 

- Zvládnutí náročnějších problémových oblastí. 
- Zlepšení interakce mezi analytikem a expertem v dané oblasti. 
- Zvýšení vnitřní konzistence analytických výsledků. 
- Explicitní vyjádření společného 
- Vytvoření modifikovatelných specifikací. 
- Opětné použití analytických výsledků 
- Konzistentní nosná reprezentace pro analýzu a návrh. 

Principy zvládnutí složitosti: Abstrakce, Zapouzdření (rozhranie kazdeho modulu je 
definovane tak, aby odhalilo co najmenej o vnutornom diani v modeli), Sdružování, 
Komunikace pomocí zpráv, Prostupné metody organizace, Měřítko, Kategorie chování. 
Objekt ma stav (atributy), chovanie (metody) a identitu.
Trieda je mnozina objektov, kt. zdielaju spolocnu strukturu a zhodne chovanie.

UML (Unified modeling language) je standardní jazyk pro zobrazení, specifikaci, konstrukci 
a dokumentaci artefaktů systémů s převážně softwarovou charakteristikou. Může být použit 
při všech procesech životního cyklu vývoje a pro různé technologie implementace. 
UML kombinuje to nejlepší z konceptů datového modelování, modelování výrobních procesů, 
modelování objektů, modelování komponent 
UML umožňuje: 

- zobrazovat hranice systému a jeho hlavních užití pomocí případů užití (use cases) 
a účastníků (actors)

- ilustrovat realizaci případů užití pomocí diagramů interakcí
- reprezentovat statickou strukturu systému pomocí diagramu tříd
- modelovat chování objektů, pomocí stavově přechodových diagramů 
- odhalit fyzickou implementační strukturu, pomocí diagramů zapojení komponent
- rozšířit funkcionalitu pomocí stereotypů

nástroje UML, modely různých aspektů systémů v     UML  
Diagram případů užití
Ucastnik je niekto alebo nieco, co musi spolupracovat s (buducim) vyvojovym systemom
Pripad uziti je vzorom (predlohou) chovania, kt. system vykasuje. Kazdy pripad uzitia je 
postupnost suvisiacich tranzakcii vykonavanych ucastnikom a systemom pocas ich dialogu. 
Pre kazdy pripad uziti je vytvoreny dokument obsahujuci tok udalosti. Je popisany z pohladu 
ucastnika.
Diagramy pripadov uzitia su tvorene, aby znazornili vztahy medzi ucastnikmi a pripadmi 
uzitia. Diagram případů užití (Use Case Diagram) předkládá vnější pohled na systém. 



Use case diagram: ekvivalnet kontext. diagramu, ale nie su tu dat. toky, len ze dany clovek 
pracuje s nejakym tym pripadom uzitia

Při tvorbě případů užití můžou být nalezeny další vztahy. 
- vztah «uses» (užívá) ukazuje chování, které je společné dvěma a více případům užití
- vztah «extends» (rozšiřuje) ukazuje volitelné chování

Realizace případů užití se popisuje pomocí interakčních diagramů, to jsou diagramy 
posloupností a diagramy spolupráce. 
Diagram posloupností (Sequence diagram) ukazuje interakci mezi objekty uspořádanou do 
časové posloupnosti. Diagram spolupráce (Collaboration diagram) ukazuje interakce objektů 
a jejich propojení mezi sebou – casova postupnost urcena cislovanim. Oba diagramy su 
navzajom zamenitelne, castejsie sa pouziva ten prvy.

Diagram tříd (Class diagram) ukazuje existenci tříd a jejich vztahů v logickém pohledu na 
systém. UML modelovací prvky používané v diagramech tříd: třídy, jejich struktura 
a chování; asociace, agregace, závislosti a vztahy dědění; příznaky (ukazatele) násobnosti 
a navigace; jména rolí 
Třída je kolekce objektů se shodnou strukturou, shodným chováním, shodnými vztahy a 
shodnou sémantikou – triedy su najdene preskumanim objektov v diagramoch interakcii.
Třída se znázorňuje obdélníkem, který obsahuje tři části : jméno, atributy, metody 

Atributy tříd, kterými je reprezentována struktura třídy, mohou být nalezeny přezkoumáním 
definice třídy, požadavků na problémy a použitím znalostí z předmětné oblasti. 
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Vztahy mezi třídami poskytující cestu pro komunikaci mezi objekty bývají odhaleny po 
přezkoumání diagramů interakcí - pokud dva objekty spolu hovoří, musí existovat 
komunikační cesta. 

Vztahy: 
Asociace - obousměrné propojení mezi třídami. 
znázorňuje se jako čára propojující vztažné třídy. 
Agregace - je silnější forma vztahu, jedná se o vztah mezi celkem a jeho částmi. 
znázorňuje se jako čára propojující vztažené třídy, značka diamant je umístěna u třídy, která 
představuje celek. 
Závislost - je slabší forma vztahu mezi klientem a poskytovatelem, kde klient nemá žádnou 
sémantickou znalost o poskytovateli. 
je ukázána jako čárkovaná čára se šipkou od ukazující klienta k poskytovateli. 
Dědičnost - je vztah mezi nadtřídou a jejími podtřídami. Existují dvě cesty jak ji nalézt 
(zobecnění a specializace). 
dědičnost se znázorňuje šipkou směrem od podtřídy k nadtřídě. Společné atributy a vztahy 
jsou zobrazeny na nejvyšší úrovni hierarchie.

 
Násobnost - násobnost definuje, kolik objektů se účastní vztahů. Násobnost je počet instancí 
jedné třídy vztažené k JEDNÉ instanci druhé třídy. Pro každou asociaci a agregaci musí být 
nalezeny dvě násobnosti, pro každý konec vztahu. Navigace – aj ked je asociacia a agregacia 
implicitne obojsmerna, je casto vhodne obmedzit navigaciu na 1 smer

Stavově přechodový diagram se tvoří pro objekty, které mají významné dynamické chování, 
ukazuje: 
- životní historii dané třídy, 
- události, které způsobují přechod z 

jednoho stavu do ineho
- akce, které jsou výsledkem změny stavu 

Diagram nasazení ukazuje konfiguraci 
procesních prvků použitých během běhu a 
softwarové procesy, které jsou na ně umístěny. Ukazuje rozlozenie komponent v podniku.
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Diagram komponent znázorňuje uspořádání a závislosti mezi softwarovými komponentami. 
Komponentou může být: 
- komponenty zdrojového kódu (source code components) 
- binární komponenty (binary code components) 
- spustitelné komponenty (executable components)
V těchto diagramech se velmi často používají stereotypy, a to tak, že mají přiřazen vlastní 
vizuální symbol. Pak jsou tyto diagramy přístupné i pro čtenáře, kteří naprosto neznají UML. 
Stereotypy mozu byt pouzite pre klasifikaciu a rozsirenie asociacii, vztahov dedicnosti, tried 
a komponent. Napr. stereotypy tried: hranica, riadenie, entita, utilita, vynimka; stereotypy 
dedicnosti: uziva a rozsiruje; stereotypy komponent: subsystem
Metodiky vyuzivajuce UML: 
• UP (The Unified Process)- ma fazy vyvoja sw rozdelene na Inspection, Elaboration, 

Construction, Transition a v kazdej fazi definuje, ake nastroje UML pouziva
• SP (Select Perspective) – kombinacia procesneho a OO modelovania – pouziva UML 

a procesne mapy (DFD); inkrementalny postup (sw sa buduje po castiach); architektura 
systemu zalozena na komponentach (co komponenta, to 1 inkrement) – definuje, ako na 
zaciatku vytvorit tie use casy (z DFD) – co 1 proces, to 1 pripad uzitia – dalej uz len 
povie, ze sa pouzije nejaka technika zalozena na use casoch (OMT)

vysvětlení a aplikace empirických zákonů
(Lehmanove zakony, Brooksov zakon)
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