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2. DAMAS ENERGY 

Damas Energy (DaE) je komplexný informačný systém pre obchodné riadenie prenosovej 
sústavy. Informačný systém DaE je internetovým systémom, ktorý slúži na automatizáciu 
obchodných a technických procesov v energetickej sústave Slovenskej republiky. Zaisťuje 
flexibilnú komunikáciu medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a ostatnými účastníkmi trhu 
- výrobcami elektriny, domácimi i zahraničnými obchodníkmi, veľkoodberateľmi elektriny či 
poskytovateľmi podporných služieb a v neposlednom rade i efektívnu komunikáciu medzi 
internými používateľmi. Systém DaE každodenne zabezpečuje obojstranný prenos 
obchodných i technických dát a vykonáva ich spracovanie a vyhodnocovanie. 

Systém je založený na štandardnej trojvrstvovej architektúre. Rozhranie systému predstavuje 
tenký klient (HTML, Java applet) a webové služby, vrátane podpory medzinárodných 
štandardov ETSO, zabezpečenia WSS a podpory PKI certifikátov. Obchodná logika je 
postavená na aplikačnej platforme z dôvodu možnej škálovateľnosti. Dátovú vrstvu predstavuje 
databáza Oracle. Používané vývojové technológie sú Microsoft ASP.NET a Java applety pre 
prezentačnú vrstvu, C# pre vrstvu obchodnej logiky a PL/SQL na dátovej vrstve. Framework 
používa MS .NET 2.0, Core.NET, UES, NHibernate, Log4NET.  
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3. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE SYSTÉMU 

Prihlásenie používateľa 

Prihlásenie používateľa prebieha cez UC Prihlásenie používateľa.  

> Zadať do prehliadača adresu systému Damas Energy (

Kroky na prihlásenie anonyma: 

https://dae.sepsas.sk), 
testovacie prostredie DaE (https://test-dae.sepsas.sk, resp. https://trial-dae.sepsas.sk ) 

> Certifikát nie je potrebný 

> Kliknúť na odkaz verejný prístup 

 

> Výper certifikátu (v prípade, že jek dispozícii jeden certifikát prehliadač ho môže vybrať 
automaticky) 

Kroky na prihlásenie používateľa: 

> Zadať do prehliadača adresu systému Damas Energy (https://dae.sepsas.sk), 
testovacie prostredie DaE (https://test-dae.sepsas.sk, resp. https://trial-dae.sepsas.sk ) 

> Vyplniť prihlasovacie meno 

> Vyplniť heslo 

> Potvrdiť prostredníctvom tlačidla „Prihlásiť“ 

 

Obr. Damas Energy – Prihlásenie používateľa 

 

https://dae.sepsas.sk/�
https://test-dae.sepsas.sk/�
https://trial-dae.sepsas.sk/�
https://dae.sepsas.sk/�
https://test-dae.sepsas.sk/�
https://trial-dae.sepsas.sk/�
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Verejne dostupné dáta 

Používateľovi anonym sú prístupné dáta  

• Denná bilancia výroby a spotreby ES SR 

• Denné maximum a minimum zaťaženia ES SR 

• Namerané 15 min. hodnoty prevádzky ES SR  

• Namerané cezhraničné prenosy PS SR (aj graf) 

• Okamžité prevádzkové hodnoty elektrizačnej sústavy Slovenska  

• Plánované hodnoty ES SR na nasledujúci deň 

• Priemerné hodinové zaťaženie ES SR 

• Zaťaženie a výroba ES SR (graf) 

• Mesačné štatistiky implicitných aukcií 

• Mesačný prehľad vyhodnotenia PpS 

• Naplnenie vodných nádrží SR 

• Ponúkané kapacity z implicitných aukcií 

• Štatistiky pre implicitné aukcie 

• Poruchy výrobných zariadení nad 100MW 

• Prehľad pridelenia kapacít a ich využitie 

• Súhrnné výsledky explicitných aukcií 
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Hlavná obrazovka 

Po prihlásení je používateľ presmerovaný na hlavnú obrazovku, ktorá sa skladá z piatich 
hlavných častí: 

• Záhlavie aplikácie 

• Navigačný panel 

• Panel nových správ 

• Hlavný informačný priestor 

• Ovládacie prvky 

Obr. Damas Energy – hlavná obrazovka 

 

Záhlavie aplikácie 

Záhlavie aplikácie obsahuje informácie o systéme a o prihlásenom používateľovi. Súčasťou je 
tiež panel nástrojov, ktorý umožňuje prechod na dôležité funkčnosti systému (vľavo - nástenka, 
tlač, vyhľadávanie objektov; vpravo - pridanie obľúbenej položky systému, semafor, rýchla 
nápoveda, o aplikácii a odhlásenie) 

Obr. Damas Energy – Záhlavie aplikácie 
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Navigačný panel 

Navigačný panel je hlavný rozcestník aplikácie, ktorý poskytuje niekoľko režimov prístupu do 
systému.  

Základný prístup je používateľský, v ktorom panel poskytuje prístup k funkčnostiam systému 
pre bežných používateľov.  

Obr. Damas Energy – Navigačný panel 

Druhou možnosťou navigácie je záložka „Obľúbené“, ktorá umožňuje ukladanie pohľadov, 
s ktorými pracuje používateľ najčastejšie.  

Ďalšou navigáciou je „Nápoveda“, ktorá poskytuje prístup k nápovede jednotlivých objektov v 
systéme. 

Nápoveda je prístupná aj pomocou rýchlej nápovedy. Rýchla nápoveda je prístupná v každom 
momente pomocou tlačidla (graficky znázornené symbolom otáznik) v paneli nástrojov (tj. v 
záhlaví aplikácie).  

 

Obr. Damas Energy – Panel nástrojov 

Po kliknutí na tlačidlo sa v hlavnom okne nad práve zobrazenou funkčnosťou zobrazí stručná 
nápoveda.  

 

Obr. Damas Energy – Navigačný panel 
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Výstražná správa 

V prípade mimoriadnych udalostí môže operátor využiť možnosť odoslania výstražnej správy. 

Odoslaná výstražná správa sa zobrazí v červenom prúžku v záhlaví stránky obdobne ako 
prúžok s rýchlou nápovedou. Funkčnosť môže byť využitá napr. pri odstávkach systému. 

 

Obr. Damas Energy – Výstražná správa  

 

Panel nových správ 

V Paneli nových správ sa zobrazujú posledné nové správy, ktoré dostal prihlásený používateľ 
v systéme. Používateľ môže následne prejsť na zoznam správ, kde môže pracovať s 
konkrétnou správou.  

Obr. Damas Energy – Panel nových správ 

 

Hlavný informačný priestor 

Hlavné okno aplikácie je miesto pre zobrazovanie funkčností, ktoré používateľ vyvolá svojou 
činnosťou. Zakaždým sa teda prekreslí aktuálne zobrazená stránka novo zvolenou. Nikdy sa 
neaktualizuje celá stránka, ale len hlavné okno. Po prihlásení používateľa do systému sa v 
hlavnom okne automaticky zobrazí nástenka. Nástenka obsahuje hlavné informácie o systéme 
a aktuálne správy o stave systému.  
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Obr. Damas Energy – Hlavný informačný priestor 

Ovládacie prvky 

Funkčnosti zobrazované v hlavnom okne sú doplnené o ovládacie prvky, ktoré sa vždy 
zobrazujú v spodnej časti hlavného okna. Ovládacie prvky sú rôzne pre jednotlivé typy 
funkčností systému. Vždy však obsahujú tlačidla pre skrytie navigácie, ikonku pre indikáciu 
nových správ a prechod na zoznam správ.  

Obr. Damas Energy – Ovládacie prvky 

 

Obľúbené položky 

Pre jednoduchšiu prácu s objektami v menu je vytvorená funkčnosť Obľúbených položiek, 
ktoré je možné pridať stlačením * vpravo v záhlaví aplikácie počas zobrazenia objektu, ktorý 
chcem vložiť medzi obľúbené položky. 
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Obr. Damas Energy – Pridanie obľúbenej položky 

 

Pre zobrazenie obľúbených položiek je potrebné zvoliť zobrazenie obľúbených položiek na 
navigačnom paneli vľavo. 

 

Obr. Damas Energy – Zobrazenie obľúbených položiek 
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Obľúbené položky je možné spravovať (premenovať, zmeniť poradie, zmazať) cez prípad 
použitia v Systémových nástrojoch / Obľúbené položky / Správa obľúbených položiek. 

 

Obr. Damas Energy – Správa obľúbených položiek 

Práca s pohľadmi 

Pohľad je hlavným zobrazovacím nástrojom systému. Pohľadov existuje niekoľko typov, ale 
základná práca s pohľadom je pre všetky typy rovnaká. Napriek tomu sa ovládanie pohľadov v 
niektorých miestach líši, a to najmä v sekcií „Detail“. 

Všeobecný popis pohľadu na časové rady  

Pohľad na časové rady umožňuje základnú správu hodnôt časových rad v systéme. Správa 
hodnôt sa uskutočňuje pomocou špeciálnej komponenty pre editáciu hodnôt.  

Zobrazované hodnoty sa filtrujú pomocou niekoľkých typov filtrov. Každý pohľad sa skladá z 
niekoľkých sekcií, ktoré vo väčšine prípadov majú rovnakú funkčnosť a ovládanie.  

Zobrazenie detailov závisí na definícií pohľadu. Na základe daného nastavenia sa zobrazia 
dáta v požadovanej podobe. Na ose Y sa primárne zobrazuje časový údaj, ku ktorému sa 
vzťahujú zobrazované dáta. V niektorých prípadoch je  definovaná časová jednotka na os X 
a naopak, jednotlivé dáta (resp. časové rady) na os Y. Tým môžeme dosiahnuť veľké 
množstvo kombinácií rôzneho zobrazenia hodnôt časových rad. Jednotlivé detaily môžu byť 
doplnené o súčtové riadky, ktoré sčítavajú hodnoty v riadku alebo v stĺpci. 

Neoddeliteľnou súčasťou detailu je tiež sekcia ovládacie prvky, ktorá je zobrazená pod 
samotným detailom. Sekcia obsahuje tlačidla, ktoré sú pre používateľa v danej chvíli k 
dispozícii. (viď Ovládacie prvky). 
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Niektoré dáta môžu byť na záložkách. Používateľ potom pristupuje na jednotlivé častí kliknutím 
na príslušnú záložku. Aktívna záložka je vysvietená. 

 

Obr. Príklad záložiek pohľadu 

Súčasťou detailu je tiež stavový riadok, ktorý sa zobrazuje v spodnej časti detailu pohľadu. 
Stavový riadok informuje o práve prebiehajúcich operáciách. Informuje vždy, keď je pohľad 
v režime pre čítanie alebo pre písanie a pod. Pohľad môže mať nadefinovanú automatickú 
aktualizáciu. V takom prípade sa prevádza v danom intervale automatická obnova 
zobrazených hodnôt. Používateľ môže automatickou obnovu ovplyvňovať v nastavení. 

 

Obr. Nastavenie detailu pohľadu 

 

Ak používateľ zmení nastavenie pohľadu (napr. vyberie iný spôsob podmieneného zvýraznenia 
hodnôt, alebo zvolí iný interval automatickej obnovy), tak sa toto nastavenie uloží do databázy 
ako používateľské nastavenie pre každý pohľad zvlášť, podobne ako je to pri šírke stĺpca. 

Automatické ukladanie nastavení detailu pohľadu 
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Filtre 

Prehľad pomocných prvkov ovládania filtrov pohľadu 

 

Obr. Príklad minimalizovaných filtrov pohľadu 

 
Prvok Popis 

Záhlavie filtra Záhlavie filtra obsahuje vybrané hodnoty v časovom a vecnom filtri. 
Po minimalizácií filtra je zobrazená len táto časť filtra. 

Telo filtra Telo filtra predstavuje formulárové prvky pre výber filtra. Obsah 
tela filtra je veľmi rôznorodý podľa potrieb pohľadu. 

Tlačidlo  
Tlačidlo zobrazí filter v maximalizovanej podobe. Pokiaľ  teda 

nejaká ďalšia funkčnosť na stránke nevyžiada minimalizáciu filtra, 
tak filter zostane maximalizovaný. 

Tlačidlo  Tlačidlo zruší ukotvenie filtra. 

Tlačidlo  Tlačidlo vyvolá minimalizáciu filtra. 

Tlačidlo  Tlačidlo vyvolá maximalizáciu filtra. 

Tlačidlo  
Tlačidlo pre vyvolanie kalendára na výber dátumu. Je zobrazené 

len pri výbere dátumu, alebo dátumu a hodiny. 

Tlačidlo  
Tlačidlo pre potvrdenie filtra. Tlačidlo môže byť zobrazené jednak 

za časovým alebo vecným filtrom. 

Tlačidlo  
Špecifický ovládací prvok pre výber subjektu. Je zobrazený len 

v prípade, že  je vo vecnom filtri vyžadovaný výber jedného 
subjektu. 

 

Nastavenie časového a vecného filtra 

Filter pohľadu sa skladá z časového a vecného filtra. 

Časový filter určuje za aké obdobie sa budú dáta zobrazovať. Filter môže byť prednastavený 
podľa primárneho nastavenia pohľadu alebo podľa Používateľského kontextu, teda na 
parametre, ktoré prihlásený užívateľ naposledy použil.  

Časový filter 

Typ časového filtra sa mení podľa potrieb daného pohľadu. V základnej podobe sa môže 
jednať o zadanie dátumu alebo dátumu od-do. Filter však môže obsahovať i zadanie v iných 
časových jednotkách napríklad rok, mesiac, energetický týždeň. Pole pre výber filtra môže byť 
doplnené ovládacím prvkom, ktorý umožňuje vybrať hodnotu filtra (napríklad výber dátumu z 
kalendára alebo výber energetických týždňov).  

Časový filter môže byť doplnený o potvrdzovacie tlačidlo <OK> . Tlačidlo je potrebné kvôli 
závislostiam ďalších sekcií pohľadu na časovom filtri. Až po kliknutí na tlačidlo <OK> sa 
vykoná aktualizácia príslušných sekcií. Tlačidlo <OK> nemusí byť v danom pohľade 
zobrazené. V takom prípade aplikácia automatický vykoná aktualizáciu príslušných sekcií. Na 
časovom filtri sú závislé následujúce časti pohľadu: vecný filter, zoznam a detail. 
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Obr. Príklad časového filtra so závislým vecným filtrom (doplnené potvrdzovacie tlačidlo <OK>) 

 

 

Obr. Príklad výberu hodnôt z kalendára 
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Obr. Príklad dátumu od-do s editovateľnou hodnotou 

 

Vecný filter umožňuje používateľovi zadať kritéria pre zobrazované dáta a je zložený z rôznych 
ovládacích prvkov. Jednotlivé prvky filtra môžu byť na sebe závisle. To znamená, že napríklad 
po výbere subjektu sa načíta zoznam výrobných jednotiek len pre tento subjekt. 

Vecný filter 

Potvrdenie filtra sa vykonáva tlačidlom <OK>. Tým používateľ dokončí zadanie a ďalšie sekcie 
pohľadu (viď nižšie) sa načítajú podľa zadaných hodnôt.  

V niektorých prípadoch nemusí byť vecný filter použitý.  

Na vecnom filtri sú závislé nasledujúce časti pohľadu: zoznam a detail. 

 

Obr. Príklad jednoduchého vecného filtra subjekt bez ďalších závislých časti pohľadu 

 

Pri práci s pohľadom sa pri použití vecného filtra ukladajú vybrané hodnoty jednotlivých prvkov 
filtra. Po opätovnom prihlásení do systému a pri prvom otvorení pohľadu sa podľa tohto nastavenia 
prednastavia hodnoty vecného filtra.  

Priebežné ukladanie nastavení vecných filtrov pre pohľady 

Práca so zoznamom pohľadu 

Zoznam predstavuje tabuľku, ktorá zobrazuje konkrétne dáta systému na základe nastavení 
časového a vecného filtra. Príkladom zobrazenia môže byť zoznam príprav prevádzok. Pod 
danou kombináciou dát sa potom skrývajú detailné hodnoty.  

Pre zobrazenie sa používa jednoduchý výber alebo matica.  

Výber predstavuje položky, ktoré v systéme existujú pre zvolený výber. Každý riadok obsahuje 
informácie, ktoré popisujú nájdené dáta. Jeden riadok predstavuje jednu nájdenú kombináciu 
dát. Na konci riadka  môžu byť umiestené ovládacie prvky, ktorými je možné spúšťať procesy 
nad danou kombináciou dát.  
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Obr. Príklad zoznamu pohľadu ako jednoduchý výber z možností spúšťanie procesov pomocou 
ovládacích prvkov 

 

Matica umožňuje kombinovať zobrazenie pre zložitejšie situácie, keď je potrebné prehľadnejšie 
zobraziť nájdené dáta pre používateľa. Jedna bunka matice predstavuje jednu nájdenú 
kombináciu dát. V jednom riadku matice teda môže byť niekoľko kombinácií nájdených dát. 
Súčasťou buniek matice môžu byť tiež zobrazené ovládacie prvky pre danú kombináciu dát.  

Zoznam nemusí byť zobrazený. V takom prípade je výstupom vecného filtra práve jedná 
nájdená kombinácia dát, ktorá sa automatický zobrazí. V tomto prípade sa detail automaticky 
zobrazí aj v prípade, že je zoznam zobrazený s jednou kombináciou.  

Pokiaľ je zoznam zobrazený a vo výbere je nájdených viac kombinácií dát, používateľ musí v 
zozname vykonať výber kombinácie. Výber sa u jednoduchého typu robí kliknutím na riadok. U 
matice sa výber vykoná kliknutím na jednu bunku. Po výbere sa automaticky minimalizuje 
sekcia filter a zoznam a následne sa  vykoná  aktualizácia detailu pohľadu podľa zvolenej 
kombinácie dát. 

Pokiaľ zoznam pohľadov obsahuje ovládacie prvky, je používateľovi umožnené spúšťať 
pomocou takého zoznamu spustiteľné procesy.  

Spúšťanie procesov zo zoznamu pohľadov 

Voľba sa vykonáva cez ikonu v pravej časti zoznamu. Ak je zoznam minimalizovaný, je možné 
proces spustiť pomocou ikony „Spustiteľné procesy“. 

Po kliknutí na ikonu spustenia procesu sa zobrazí prehľad spustiteľných procesov. Po kliknutí 
na vybraný proces sa zobrazí dialóg s potvrdzovacou otázkou. Následne je daný proces 
spustený. 

 

Obr. Príklad detailu spustenia procesu cez ovládacie prvky pohľadu 
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Obr. Príklad detailu spustenia procesu 

 

Obr. Príklad potvrdzovacej otázky 

Zadanie dát do pohľadu 

Vo väčšine prípadov sú dáta pri prvom spustení zobrazené len na čítanie. Pokiaľ je pohľad len 
na čítanie musí používateľ kliknúť na tlačidlo Editovať . Pokiaľ tlačidlo nie je k dispozícii, 
používateľ nemá právo editovať zobrazované hodnoty.  

Zákaz editácie môže byť vyhodnotený na základe práv na zobrazované dáta alebo na základe 
stavu systému (používateľ nemusí mať právo v daný čas editovať zobrazené dáta).   

V prípade, že sa používateľ prepne do režimu pre zápis, môže upravovať hodnoty časových 
radov. Hodnoty časových radov, na ktoré nemá používateľ právo, nie je možné upravovať. 
Samotná editácia hodnôt sa vykonáva kliknutím na danú bunku. Bunka sa zmení pre zápis a 
používateľ môže vykonať zmenu hodnoty.  

Jednoduchým kliknutím na bunku sa vykoná len jej výber. V tomto stave je potrebné kliknúť 
dvakrát, čím prepneme bunku do editačného módu.  

Pre každú zmenenú hodnotu sa pri uložení vykoná kontrola. 

 

Pole pre vkladanie hodnôt môže byť rôzne: 

1) textové pole 

2) logická hodnota 

3) dátum a čas 

4) výber zo zoznamu 

 

Textové pole sa používa pre zadávanie čísel, textov a dátumov. Pokiaľ používateľ upraví 
bunku. môže prejsť do susednej bunku stlačením niektorej klávesovej šípky. Bunka, na ktorú 
sa presunie kurzor sa rovno otvorí v editačnom režime a používateľ môže vkladať ďalšie 
hodnoty. 

Textové pole 
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Obr. Editácia textového poľa (vloženie čísla) 

Logická hodnota môže mať dva stavy jedna alebo nula. Pre grafické zobrazenie sa používa 
zaškrtávacie pole. Pokiaľ je zaškrtnuté platí hodnota 1 (áno, pravda) a odškrtnuté 0 (nie, 
nepravda). Zmena sa vykonáva kliknutím na zaškrtávacie pole. 

Logická hodnota 

 

Obr. Príklad vloženia logickej hodnoty (kontextová nápoveda zobrazuje vloženú hodnotu) 

Dátum a čas sa vkladá do textového poľa, ktoré je však kontrolované podľa nastaveného 
formátu. Hodnotu je možné zmeniť buď prepísaním alebo pomocou kalendára, ktorý umožňuje 
vybrať hodnotu. 

Dátum a čas 

 

 

Obr. Príklad vloženia hodnoty pomocou kalendára 

Systém poskytuje správu rôznych číselníkov. Tieto číselníky je možné medzi sebou previazať 
hodnotou na ďalší číselník. Výber sa vykoná zo zoznamu položiek číselníkov. V niektorých 
prípadoch je možné vykonať výber viac položiek číselníkov pri držaní klávesy CTRL a 
postupným klikaním na položky číselníkov. 

Výber zo zoznamu 
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Obr. Príklad vloženia hodnoty pomocou výberu zo zoznamu 

 
 

Každý časový rad má priradený obchodný typ. Obchodný typ rozširuje dátové typy podľa 
potreby systému. Obchodný typ môže predstavovať napríklad číslo. Číselných obchodných 
typov potom môže byť viac a každý môže byť inak definovaný (napríklad môžu mať rôzny 
počet desatinných miest). 

Validácia hodnôt 

Na základe obchodného typu sa následne vykonáva základná validácia hodnoty danej bunky. 
Táto validácia kontroluje správnosť formátu oproti obchodnému typu. Vo väčšine prípadov 
však potrebujeme vykonávať ďalšiu validáciu napr. na základe stavu systému alebo na základe 
vyplnenia inej hodnoty v systéme.  

Podmienka potom môže byť stanovená napríklad takto: Pokiaľ je vyplnená hodnota v časovej 
rade A, potom musí byť vyplnená hodnota v časovej rade B. Pre tento prípad vznikajú v 
systéme tzv. validačné časové rady, ktoré obsahujú príslušnú kontrolu. Týmto spôsobom je 
možné kontrolovať hodnoty v závislosti na iných častiach systému. Kontroly tohto typu môžu 
byť omnoho zložitejšie a môžu hodnotu kontrolovať napríklad oproti stavu niektorej časti 
systému. V takomto prípade by podmienka znela: Ak je stav systému v stave 1, potom je 
hodnota povinná.  

Povinnosť hodnoty časovej rady je tiež možné definovať pre celú časovú radu. Pre každú 
zmenenú hodnotu sa následne vykoná kontrola na povinnosť vstupu.  

Výsledok validácie sa zobrazuje v dialógovom okne. Zároveň je výsledok validácie uvedený pri 
bunkách, ktoré kontrola vyhodnotila ako nevalídne. 

Prehľad zobrazovaných validácií (Grafické označovanie buniek): 

Ikona  Názov  Popis  Ukážka  

 
Nekonzistentná 

hodnota    

 Chyba  Ukazuje na závažnú chybu zadanej hodnoty 
s ktorou nie je možné ďalej pracovať.   

 Varovanie  Predstavuje chybu, ktorá umožňuje ďalšiu 
prácu s touto hodnotou.   

 Slabá chyba  

Validácia bola neúspešná, ale používatelia s 
príslušným oprávnením môžu vynútiť prijatie 
dát. Vynútenie prijatia je potom dostupné v 
stavovom riadku pomocou zaškrtávacieho 

poľa.  
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Validácia sa vykonáva pred uložením hodnôt a používateľ vždy dostane výslednú správu o 
validácií.  

Grafické zvýraznenie buniek 

Validáciu je možné vykonať i pred uložením kliknutím na tlačidlo Validovať v ovládacích 
prvkoch pohľadu. 

Evidujeme nasledujúce zvýraznenie:  

Zvýraznenie  Názov  Popis  Ukážka  

 Agregácia  

Označuje bunku ktorej obsah vznikol 
agregáciou za určité časové obdobie. 

Napríklad hodnoty uložené po hodinách 
môžu byť agregované (napríklad sčítané) 

do jedného dňa. Pre tento prípad má 
časová rada priradenú tzv. agregačnú 

funkciu, ktorá hovorí akým spôsobom sa 
majú hodnoty agregovať.  

Pre jednotlivé agragačné funkcxie sa 
zobrazí samostatné ikona (suma, 

priemer, atď.) 

 

 
Prebieha 
prepočet 
hodnoty  

Označuje stav odvodenej časovej rady vo 
chvíli, keď práve prebieha prepočet 

hodnôt.  
 

 
Povinná 
hodnota  

Vstup s týmto označením predstavuje 
povinnú hodnotu.   

 
Opravná 
hodnota  

Označuje hodnotu, keď používateľ 
vykonal opravu vypočítanej hodnoty.   

 

Opravná 
hodnota 

staršia než 
vypočítaná  

Označuje hodnotu, keď používateľ 
vykonal opravu vypočítanej hodnoty a tá 

bola následne opäť prepočítaná.  
 

 

Zvýraznenie 
podpisu 

používateľo
m  

Hodnota bola podpísaná používateľským 
certifikátom a je teda overená jej platnosť   

 
Podmienené 
zvýraznenie    

 
Hodnota nie 

je k 
dispozícií  

Požadovaná hodnota nie je  k dispozícií. 
Napríklad ešte nebola vypočítaná.   

 
Chyba 

prepočtu  
Pri prepočte hodnoty odvodenej časovej 

rady došlo k chybe.   

 
Súčtový 
riadok  

Označenie bunky súčtového riadku, 
pokiaľ je v detaily použitý.   

 

Zobrazené hodnoty je možné exportovať do súboru pre použitie mimo systém. Výstup môže 
byť vo forme formátu pre Microsoft Excel (XLS) alebo v dátovom formáte XML.  

Export hodnôt 

Používateľ vyberie výstupný formát a zvolí cestu k súboru a jeho názov. Po potvrdení sa do 
zvoleného umiestenia vygeneruje súbor.  

Niektoré súbory v systéme môžu pracovať s veľkými objemami dát a preto na nich môže byť 
uplatnené obmedzenie synchrónneho spracovania. Súboru môže byť nastavený limit na počet 
hodnôt, ktoré budú spracované synchrónne. Ak počet hodnôt v súbore presiahne tento limit, 

Asynchrónne spracovanie 
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bude vynútené asynchrónne spracovanie. Toto správanie je zhodné pre všetky vstupné kanály 
- pohľad webového rozhrania, webové služby i pre priame vloženie XML do systému. WS pre 
tento prípad vráti chybu s odkazom, že tento objem dát nie je možné spracovať synchrónne. 

Limitnú hodnotu, ak je definovaná, je možné nájsť na detaile pohľadu. Ak nie je stanovená, 
potom sa vložené hodnoty vždy spracovávajú synchrónne.  
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4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Slovník pojmov 

Termín SVK Termín ENG Skratka Popis 

Damas Energy Damas Energy DaE Elektronický portál prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy. 

Časová 
dimenzia 

Time 
dimension  

Atribút predstavujúci časový rozmer 
určitého objektu, obvykle entity alebo 

časovej rady. 

Časový rad Time series TS Chronologicky usporiadaná postupnosť 
hodnôt rovnakého typu. 

Číselník Register  

Objekt spájajúci štruktúrované informácie 
o konkrétnych objektoch v reálnom svete 

(napr. číselník elektráreň) alebo 
abstraktných objektoch (napr. číselník 

jazykových mutácií systému). Číselníky 
majú oproti ostatným súčastiam systému 

skôr statický charakter. 

Dátový tok Data flow  

Proces alebo sada procesov 
zabezpečujúca prenos definovaných dát 

medzi dvoma systémami s využitím 
definovaného rozhrania. 

Dátový typ Data type  

Atribút obmedzujúci typ hodnôt, ktoré 
môžu byť uložené do objektu (obvykle do 
časovej rady). Príkladom dátového typu je 

číslo alebo text. 

Dimenzia Dimension  
Atribút predstavujúci rozmer určitého 

objektu, obvykle entity, časové rady nebo 
súboru. 

Entita Entity  

Objekt, ktorý má v systéme Damas Energy 
určitý obchodný význam. Príkladom entity 
môže byť napr. dopyt podporných služieb - 
je to objekt, ktorý združuje určité vlastnosti 

(napr. stav - zverejnené/nezverejnené) 
alebo dáta (dopyt na výkon jednotlivých 

podporných služieb). 

Inštancia Instance  

Objekt s dosadenými hodnotami atribútov 
alebo spravidla naplnený konkrétnym 
obsahom. Inštancia vzniká na základe 

definície. 

Komponent Component  

Podmnožina modulu, ktorá združuje 
časové rady, entity, formuláre, atď., v DaE 

napríklad: Denná príprava prevádzky, 
Týždenná príprava prevádzky, Aktuálna  

príprava prevádzky,… 

Modul Module  
Podmnožina subsystému, združuje 

komponenty, v DaE napríklad: Denný trh, 
Príprava prevádzky,… 

Odvodená 
časová rada 

Derived time 
series TS_DERIVED "Vzorcová časová rada". Hodnoty časovej 

rady sú vypočítané definovaným vzorcom. 

Ordinálne číslo Ordinal 
number ORD Číslo, ktoré je súčasťou  postupnosti 

prirodzených čísel. 

Položka Item  
Záznam v číselníku odpovedajúci jednému 

objektu v reálnom svete alebo jednému 
abstraktnému objektu (viď tiež Číselník). 

Primárna 
časová rada 

Primary time 
series TS_PRIMARY 

Hodnoty časovej rady sú zadávané 
používateľom alebo iným vstupom 

(napríklad z iného systému). 

Proces Process  
Proces je operácia alebo sled operácií, 
ktoré systém s entitami vykonáva podľa 

vopred definovaných pravidiel. Príkladom 
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procesu môže byť vykonanie (spustenie) 
výpočtového algoritmu, prenos dát z/do 

externého systému alebo len zmena stavu 
entity (otvorenie alebo uzatvorenie 

možnosti vkladania dát používateľovi, 
napr. uzávierka zadávania ponúk na 

dennom trhu s podpornými službami). 

Rola Role  

Postavenie osoby v rámci pracovného 
procesu s určenými zodpovednosťami a 
právomocami. Rola je prostriedkom pre 
zaistenie  zastupiteľnosti používateľov, 

kde sú práva viazané na role, nie na 
konkrétnych používateľov. 

Semafor Semaphore  
V kontexte DaE ide o prípad použitia, ktorý 

poskytuje prehľad o stavoch vo vnútri 
systému. 

Súbor časových 
rad 

Set of time 
series  

Objekt združujúci časové rady, ktoré majú 
byť spracovávané spoločné niektorým 

vizuálným alebo nevizuálným prípadom 
použitia. 

Stav State  Jedna z charakteristík objektu, napr. 
entity, procesu, položky. 

Stav entity Entity state  

Jedna zo základných charakteristík entity. 
Zo stavu entity vyplýva, aké operácie môže 

s entitou v danom okamihu vykonávať 
(napr. či je možné meniť dáta časových 
rad v entite a pod.) a aké procesy nad 

entitou môžu byť v danom okamihu 
spustené. 

Stav procesu 
(fáza) Process state  

Každý proces má definovaný možný 
priebeh, ktorý určuje, v akých stavoch sa 

môže inštancia daného procesu 
nachádzať. Tok stavov je spoločný pre 

všetky procesy v systéme. 

Subsystém Subsystem  
Podmnožina systému, združuje moduly, v 

DaE napríklad: podporné služby, 
prenosové služby, ... 

Systémová 
časová rada 

System time 
series TS_SYS Časová rada vytvorená v rámci 

implementácie. 

Validácia Validation  

Proces overovania - napríklad pri ukladaní 
hodnôt časovej rady sa pri validácií 
zisťuje, čí dané hodnoty odpovedajú 

stanoveným kritériám. 

Vecná dimenzia Subject 
dimension  

Atribút predstavujúci vecný rozmer 
určitého objektu, obvykle entity alebo 

časovej rady. 
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