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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem vhodného řešení pro evidenci 

skladování pneumatik ve firmě MS Auto. První část je zaměřena na technologie 

automatické identifikace s důrazem na optické metody, jednotlivé prvky a standardy 

vyuţívané v této sféře. V další kapitole bude přiblíţen pojem databázový systém, kroky 

jeho návrhu, rozdělení jednotlivých databázových modelů, architektur a jejich vyuţití. Poté 

je provedena analýza současného stavu evidence a skladování pneumatik ve firmě MS 

Auto. Poslední část je věnována návrhu vhodného řešení s vyuţitím prvků automatické 

identifikace a databázového systému. Pro ověření správnosti navrhovaného řešení byla 

také vytvořena softwarová aplikace pro evidenci skladování pneumatik. 

 

Klíčová slova: Databáze, 2D kód, QR kód, evidence, pneumatika, analýza a návrh IS 

 

 

Annotation 

This diploma thesis discusses and analyses possible solutions for the evidence and 

storing of tyres in MS Auto company. The first part introduces an automatic identification 

technologies and its particular elements with the emphasis on its optical methods, and also 

presents the procedures commonly applied in this area. The scope of the next chapter is the 

database system, its design process and moreover the division and utilisation of  the data 

base model. Afterwards, this diploma thesis analyses and reports how the company MS 

Auto files and stores its tyres in these days. The final part suggests possible solutions for 

the company, taking the advantage of using an automatic identification and database 

system. In the end, the special software application was created to verify whether this 

concept for MS Auto is both operational and useful. 
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Úvod 

Informační technologie a její oblasti se v dnešní moderní době vyvíjejí neskutečně 

rychlým tempem. Firmy přicházejí na trh se stále novějšími a propracovanějšími výrobky, 

u kterých roste kvalita, moţnosti vyuţití, ale také se stále zmenšuje velikost jednotlivých 

komponent. Vyvíjejí se stále novější a lepší systémy a aplikace. Co bylo v minulosti spíše 

jen snem, se dnes stává skutečností. Správné a včasné informace jsou pro nás více neţ 

důleţité. Přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti firem, zachraňují lidské ţivoty, 

ulehčují lidem práci apod. Jednou z oblastí, kde se informační technologie hojně vyuţívají, 

je automobilový průmysl.  

Určitě kaţdý, kdo vlastní nebo alespoň občas řídí nějaké vozidlo, ví, ţe kvalitní, 

správně zvolené a pravidelně kontrolované pneumatiky jsou velmi důleţitým prvkem 

bezpečnosti jízdy na pozemních komunikacích. Zvyšují jak naši bezpečnost, tak 

bezpečnost ostatních účastníků provozu. V našich klimatických podmínkách vyuţíváme 

dvě sady pneumatik. Pouţití zimní sady pneumatik je povinné podle zákona č.361/2000 

Sb., od 1. listopadu do 31. března. Mimo toto období je vhodné přezout na letní 

pneumatiky.   

 

Obr.  1 EUROMASTER MS Auto Ostrava Přívoz 
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Trendem posledních let je svěřit své vozidlo a pneumatiky do rukou odborníků, 

jelikoţ v současné době většina kvalitních pneuservisů uskladnění pneumatik nabízí. 

V případě vyuţití profesionálních sluţeb jsou pneumatiky uchovávány vhodným 

způsobem, prodluţuje se jejich ţivotnost (minimalizuje se proces stárnutí) a současně 

nedochází k deformacím vlivem špatného skladování. Před opětovnou montáţí na vozidlo 

jsou navíc pneumatiky překontrolovány a případné problémy odstraněny. 

Jedním z  lokálních profesionálů na poli péče o automobilové obutí je společnost 

MS Auto v Ostravě-Přívoze, náleţící k síti EUROMASTER. Tato síť je jedničkou v 

Evropě na trhu s pneumatikami a specialistou na automobilové servisní sluţby. Díky 

mnohaletým zkušenostem v této oblasti má spoustu firemních a soukromých zákazníků, 

kterým nabízí konkrétní řešení v oblasti péče o svůj vůz. 

Tato diplomová práce má za úkol mimo úvodní rešeršní části v oblasti autoID 

technologií analyzovat současný stav evidence pneumatik ve společnosti MS Auto a 

navrhnout vhodné řešení pro organizaci a správu pneumatik v této firmě.  Současný stav 

evidence je zdlouhavý, komplikovaný, informace jsou zaznamenávány v papírové formě, 

odkud jsou následně manuálně přepisovány do elektronické podoby, coţ s sebou nese 

významné riziko výskytu lidské chyby. Pomocí mého návrhu bude veškerá evidence 

vedena v elektronické podobě, coţ při budoucím nasazení uspoří čas, práci a v neposlední 

řadě také zvýší efektivitu interních procesů. 
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1. Technologie automatické identifikace 

Myšlenka automatické identifikace výrobků se objevila jiţ ve 30. letech minulého 

století. Neţ však došlo k rozšíření této technologie, uplynulo téměř 40 let a to hlavně díky 

stále rostoucím potřebám supermarketů. V roce 1974 se v amerických supermarketech 

objevily první výrobky označené vlastním specifickým kódem. Pro potřeby značkovací 

techniky byl v roce 1973 vytvořen standard značkování výrobků tzv. UPC (Universal 

Product Code). V dnešní době je systém automatické identifikace všude přítomný a 

setkáváme se s ním téměř denně v různých odvětvích.  

Automatická identifikace neboli “registrace bez pouţití kláves“ je pokroková 

technologie, bez které by dnes nemohl existovat globální obchod a materiálové 

hospodářství. Automaticky získáváme informace o uloţení a pohybu jednotlivých výrobků, 

přepravních a manipulačních jednotkách nebo dopravních prostředcích. 

Průmyslová výroba a skladování je charakteristickou oblastí vyuţití technologie 

automatické identifikace. Uplatnění v logistickém systému pro řadu činností hlavně tam, 

kde je nejdůleţitější sledování a řízení procesů ve skladech logistických distribučních 

center. Dále také identifikace a vyhledávání předmětů a míst pro jejich uloţení a 

samozřejmě kontrola stavu zásob a realizace činností, které ze zjištěného stavu vyplývají. 

Oblast maloobchodu i velkoobchodu široce vyuţívá technologie automatické identifikace 

jako je čárový kód, RFID a další. Zboţí zde většinou prochází poslední fází své cesty ke 

spotřebiteli a zároveň i řadou logistických procesů, kdy je zapotřebí jeho přesné 

identifikace a evidence. Oblast sluţeb a státní správy vyuţívá tuto technologii pro evidenci 

svého majetku pomocí čárového kódu nebo evidenci dokumentů. Ve zdravotnictví je to 

například evidence pacientů, veškeré zdravotní techniky a přístrojů, krevních vzorků a 

dalších. 
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1.1 Principy automatické identifikace 

Automatická identifikace pracuje s několika principy, nejznámější z nich jsou: 

Optický – je zaloţen na principu odraţeného světla od kódu, kdy kód je sloţen ze 

světlých, tmavých, případně barevných ploch a následně je osvětlen světelným zdrojem. 

Do této kategorie patří čárové kódy (Barcode), písmo OCR (Optical Character 

Recognition) nebo biometrické technologie (otisk prstu nebo podpis). 

Radiofrekvenční – RFID (Radio Frequency Identification) jde o identifikaci 

objektu pomocí elektromagnetických vln na radiové frekvenci. Základní komponenty 

tohoto systému jsou tag, čtecí zařízení a middleware (podpůrný systém). 

Biometrický – je proces porovnání, nasnímaného biometrického vzorku se všemi 

referenčními šablonami, uloţenými v databázi vedoucí ke zjištění, která šablona (je-li v 

databázi) odpovídá šabloně vytvořené z nasnímaného vzorku. Jde například o hlasové 

rozpoznávání, rozpoznávání obličeje či otisku prstu a další. 

Magnetický - kóduje informaci do magnetického prouţku z magnetického 

materiálu nebo do čipu (magnetická karta s vyšší kapacitou, u které lze měnit paměťová 

data). Tyto systémy jsou běţně pouţívané v bankovnictví, dopravě, knihovnách apod. 

Dělíme je dále na kontaktní a bezkontaktní. 

1.2 Čárové kódy 

Čárový kód (Barcode) je optický strojově čitelný údaj o objektu, na kterém je 

umístěn.  Z různých důvodů se jedná o nejrozšířenější prvek automatické identifikace.  

Kód je sloţen z tmavých čar a světlých mezer, které se čtou pomocí snímačů 

vyzařujících ve většině případů červené světlo. Světlo je zde tmavými čarami pohlcováni a 

světlými mezerami odráţeno. Snímač zjišťuje rozdíly v reflexi a ty transformuje v 

elektrické signály, které odpovídají šířce čar a mezer. Signály jsou poté převedeny v 

číslice, popř. písmena, která obsahuje příslušný čárový kód. To znamená, ţe kaţdá číslice 

či písmeno je zaznamenáno v čárovém kódu pomocí předem přesně definovaných šířek čar 

a mezer. Před a za čárovým kódem musí být tzv. klidová zóna (prázdné místo dané šířky 

bez potisku). Kaţdý symbol začíná znakem start, poté následují vlastní data a na konci 
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znak stop. Data uloţena v čárovém kódu mohou obsahovat téměř cokoliv: číslo výrobce, 

číslo výrobku, místo uloţení ve skladu, číslo série nebo totoţnost osoby, které je například 

umoţněn vstup do jinak uzavřeného prostoru. 

Existují dva základní typy symbolik čárových kódů: souvislé a diskrétní. Diskrétní 

čárové kódy začínají čárou, končí čárou a mezi jednotlivými znaky se nachází mezi-

znaková mezera. Souvislé čárové kódy začínají čárou, končí mezerou a nemají mezi-

znakové mezery. Která symbolika se v dané konkrétní aplikaci pouţije, závisí na 

charakteru dat. 

1.2.1 Výhody čárových kódů 

Přesnost 

Uţití čárových kódů je jedna z nejpřesnějších, nejlevnějších a nejrychlejších metod 

k registraci většího mnoţství dat. Při ručním zadávání dat můţe docházet k chybnému 

zadání, při pouţití čárových kódů se počet chyb sniţuje, přičemţ většina z těchto chyb 

můţe být eliminována, je-li do kódu zavedena kontrolní číslice, která ověřuje správnost 

čtení všech ostatních číslic. Proto jsou v mnoha zemích vybaveny transfúzní stanice 

čárovými kódy, aby byly stoprocentně rozlišeny rozdílné krevní skupiny a následně 

nemohla být pouţita pro pacienta neodpovídající krev. 

Rychlost 

Pořízení dat z čárového kódu je mnohonásobně rychlejší ve srovnání 

s klávesnicovým zadáním. 

Produktivita a efektivnost 

Při vyuţívání čárových kódů v maloobchodě se zvýší produktivita odbavení u 

pokladen a také můţeme v libovolném čase zjistit stav zásob na skladě.  

Flexibilita 

Jde o spolehlivou technologii, která má velké spektrum vyuţití v různých oblastech 

a pracovních prostředí. Rozměry čárových kódů mohou být přizpůsobeny i miniaturním 

elektronickým součástkám. 
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Cena 

Ve většině případů je nosičem informací papír, tudíţ jsou náklady ve srovnání 

s jinými médii zanedbatelné. 

1.2.2 Nevýhody čárových kódů 

Čtení 

Nutnost číst tyto kódy speciálními zařízeními s optickými snímači. 

Viditelnost 

Je zde nutná přímá viditelnost i při snímání a v případě 1D kódu i správná orientace 

vzhledem ke snímači. 

1.3 Druhy čárových kódů 

Existuje několik druhů čárových kódů, z nichţ kaţdý má určité specifické 

vlastnosti. Některé umoţňují kódovat pouze číslice, další mohou kódovat i písmena a 

některé umí kódovat také speciální znaky. Podle způsobu zápisu dělíme čárové kódy: 

 Jednodimenzionální (1D kódy). 

 Dvoudimenzionální (2D kódy). 

1.3.1 1D kódy 

U jednodimenzionálního kódu je informace kódována pouze v jednom směru 

zápisu (na úsečce). Výška kódu je pouze z důvodu ochrany proti případné chybě při tisku 

nebo mechanického poškození. Máme definováno několik mezinárodních standardů, které 

se vyuţívají v různých oblastech výroby a spotřeby. 



Ondřej Konečný: Inteligentní sklad pneumatik 

 

2013/2014  7 

 

 

 

Obr.  2 Uložení dat 1D kód 

 

EAN 

Jedná se o nejznámější kód uţívaný pro zboţí prodávané v obchodní síti. Tento kód 

můţe uţívat kaţdý výrobce zapojený do mezinárodního sdruţení GS1. Čárový kód EAN 

dokáţe kódovat číslice 0 aţ 9, přičemţ kaţdá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma 

mezerami. Můţe obsahovat buďto 8 číslic (EAN-8) nebo třináct číslic (EAN-13). První 

dvě nebo tři číslice vţdy určují stát původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic 

(většinou čtyři aţ šest) určují výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní 

zboţí. Poslední číslice je kontrolní a ověřuje správnost dekódování.  

    

Obr.  3 Ukázka EAN 8 a EAN 13 

 

Code 128 

Tento kód v případě, ţe obsahuje funkční znak FNC1 patří rovněţ do systému 

EAN•UCC. Ve většině případů se pouţívá pro označování logistických a obchodních 

jednotek. Umoţňuje zakódovat pomocí standardizovaných aplikačních identifikátorů (AI) 

několik uţitečných informací o výrobku, jako jsou např. číslo dodávky, minimální 

trvanlivost, datum výroby, datum balení, hmotnost, objem, délka, šířka nebo komu má být 

zboţí zasláno. Kaţdá z informací má svůj vlastní AI, který jednoznačně určuje, o jaký typ 

údaje se jedná. Code 128, dokáţe kódovat celkem 102 znaků. Kaţdý znak je reprezentován 
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třemi čarami a třemi mezerami. UCC/EAN 128 je speciální standardizovaná verze Code 

128. 

 

Obr.  4 Ukázka UCC/EAN 128 

 

Code 128, neobsahuje FNC1 a nevyuţívá AI a je volně pouţitelný ke kódování 

alfanumerických dat. Umoţňuje zakódovat prvních 127 znaků ASCII. 

 

Obr.  5 Ukázka Code 128 

 

Code 39 

Jde o velice rozšířený čárový kód, pouţívaný v nejrůznějších aplikacích. Je zaveden 

jako norma ve zdravotnictví, automobilovém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích jak 

obchodu, tak průmyslu. Dokáţe kódovat písmena A aţ Z, číslice 0 aţ 9 a sedm speciálních 

znaků. Kaţdý znak je reprezentován pěti čárami a čtyřmi mezerami.  

 

 

Obr.  6 Ukázka Code 39 
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Interleaved 2 of 5 – ITF 

Tento kód se pouţívá v nejrůznějších odvětvích průmyslu pro interní aplikace. 

Dovoluje vysokou hustotu zápisu (aţ 8 znaků na 1 cm). Jeho speciální standardizovaná 

verze ITF 14 patří rovněţ do systému EAN•UCC, kde se pouţívá pro označování 

obchodních jednotek. Umí kódovat číslice 0 aţ 9, kdy kaţdá číslice je reprezentována pěti 

čarami, nebo pěti mezerami. Znaky se kódují v párech, tzn., ţe první znak daného páru se 

kóduje čarami a druhý znak mezerami, který je mezi tyto čáry umístěn. Proto kód ITF musí 

vţdy obsahovat sudý počet znaků. 

 

Obr.  7 Ukázka Interleaved 2 of 5 – ITF 

 

Codabar 

Jde o jeden z nejstarších kódů a je mezinárodně vyuţíván při identifikaci krevních 

vzorků v transfuzních stanicích. Dokáţe kódovat číslice 0 aţ 9 a šestici speciálních znaků. 

Jednotlivé znaky jsou reprezentovány čtyřmi čarami a třemi mezerami. Je zde moţnost 

výběru čtyř znaků na začátku a na konci, které se mohou vyuţít pro oddělení typů dat. 

 

Obr.  8 Ukázka Codabar 
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1.3.2 2D kódy 

Dalším typem čárového kódu je dvoudimenzionální 2D kód, který jak uţ z názvů 

vyplývá, kóduje informaci v obou směrech zápisu současně. Je zde pouţita matice bodů, 

do které je vepsán určitý opakující se vzor slouţící ke kódování informace. 

Výhodou 2D kódu oproti staršímu předchůdci je ten, ţe na stejně velké ploše 

dokáţe nést více informací, a to při vyšší odolnosti proti poškození (resp. schopnosti 

rekonstruovat kódovanou informaci pouze na základě úseku původního kódu), proto 

můţeme kódovat aţ několik tisíc znaků v jednom kódu. Odolnost nám dovoluje umístit 

kód na nerovné plochy. Kód lze také provázat s obrazovým motivem. 

S pomocí 2D kódu je tedy moţno zachytit nejrůznější textová sdělení, na které by 

1D kód nestačil, mohou to být například: popisky zboţí či sluţeb, adresy, webové adresy 

(URL), dopravní informace aj. Pro vytvoření 2D kódu je zapotřebí odpovídající software, 

následně pak kódy můţeme tisknout obvyklými způsoby. Dále se pro jejich umisťování 

pouţívají různé speciální metody (leptání nebo vypálení laserem při umisťování na 

výrobky a součástky). 

Ke čtení 2D kódů slouţí jednak speciální čtečky podobné těm, které se pouţívají 

pro 1D kódy (foto-senzory) a dále je moţné pouţití tzv. mobilního tagování, kdy je kód 

načten fotoaparátem mobilního telefonu a pomocí příslušné aplikace rozpoznán. Na trhu 

existuje velké mnoţství druhů 2D kódů, blíţe popíši nejznámější z nich. 

 

Obr.  9 Uložení dat 2D kód 
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Data Matrix 

Tento typ maticového kódu je tvořen světlými a tmavými buňkami čtvercového 

nebo obdélníkového tvaru a je rozšířený hlavně ve Spojených státech amerických. Existuje 

rovněţ jako ISO standard a je zdarma k uţití. Je navrţen tak, aby na velmi malém prostoru 

bylo velké mnoţství informace, maximální objem dat je 2335 alfanumerických znaků. 

Podle náročnosti aplikace je moţné zvolit úroveň korekce chyb, která zajistí čitelnost 

symbolu i při jeho částečném poškození. 

DataMatrix je doporučeným kódem pro označování elektronických součástek 

(procesory, čipy) a je standardem ve vojenských aplikacích a v letecké přepravě. Kód 

Datamatrix se často pouţívá se spojitosti s technologií přímého značení DPM(Direct Part 

Marking). 

 

Obr.  10 Ukázka Data Matrixu 

 

Bee Tagg 

Dalším typem 2D kódu je Bee Tagg „včelí plástve“, určené především pro mobilní 

aplikace, v rámci kódu lze viditelně uvést text či logo. Dále jsou speciálně pro mobilní 

aplikace určeny EZcode, mCode, QuickMark či ShotCode. 
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Obr.  11 Ukázka Bee Tagg [13] 

Aztec Code 

Aztec Code je public domain kódem pouţívaným například pro jízdenky a letenky, 

registrační dokumenty či průkazy totoţnosti.  

 

Obr.  12 Jízdenka ČD opatřená Aztec Codem 

PDF417 

PDF417 je kód společnosti Symbol Technologies, poskytujícím mimo standardních 

vlastností schopnosti vázání symbolů a uţivatelských nastavení rozměrů, má velmi 

vysokou informační kapacitu a schopnost detekce a opravy chyb při porušení kódu. Do 

tohoto typu kódu můţeme zakódovat nejenom běţný text, ale také programovací instrukce 

nebo grafiku. Datový soubor můţe mít velikost aţ 1,1 kB. Při generování symbolu lze 
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zvolit úroveň korekce chyb, tím zabezpečíme čitelnost i při částečném poškození. 

Pouţívají se pro různé identifikační karty, řidičské průkazy v některých státech USA, nebo 

pro zakódování diagnózy pacienta. 

 

Obr.  13 PDF417 

  

HCCB 

Svůj 2D čárový kód vyvinul i Microsoft pod označením HCCB (High Capacity 

Color Barcode). Vyuţití nalezne tam, kde potřebujeme na velmi malé ploše uloţit velké 

mnoţství informací, protoţe HCCB umí na čtvereční palec uloţit aţ 3 500 znaků. Jak 

můţeme vidět na Obr. 14, jde o řady trojúhelníků ve čtyřech, nebo osmi barvách a ta spolu 

s orientací trojúhelníku vytváří jasný vzor, který můţe patřičný program dekódovat. První 

organizací, která tento barevný kód přijala, je ISAN. Jde dobrovolný číselný systém pro 

identifikaci audiovizuálních děl. Praktické vyuţití má například při potisku DVD s hrami 

na Xbox 360. 

 

Obr.  14 HCCB kód od Microsoftu [14] 
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QR code 

Mezi 2D kódy patří také QR kódy neboli Quick Response Code, coţ je maticový 

kód vytvořený japonskou firmou Denso-Wawe. Jak uţ z názvů vyplývá, byl kód vytvořen 

jako prostředek pro rychlou odezvu. Je uznán jako ISO standard a jeho uţití je bezplatné. 

Z počátku byl vyuţíván pro označování dílů v automobilovém průmyslu, v dnešní době má 

široké vyuţití v oblasti mobilního tagování.  

 

Obr.  15 Struktura QR kódu [12] 

 

Minimální velikost je čtverec o velikosti  21x21 modulů, maximální velikost je 

177x177 modulů, který dokáţe kódovat 4296 alfanumerických, nebo 7366 číselných 

znaků. Jednou z vlastností je přímá schopnost kódovat znaky Japonského Kanji a Kana, 

proto je v Japonsku velice rozšířen. 

 

Obr.  16 Ukázka některých modulů [12] 

 

Princip QR Code dovoluje kód spojit s obrazovým motivem či fotografií, aniţ by to 

ovlivnilo informace nesené kódem. Vyuţívá se například u obalů nosičů s hudebními 
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nahrávkami. Variantou je Micro QR Code, coţ je zmenšená podoba QR Code, která se 

pouţívá například pro označování malých elektronických součástek.  

 

Obr.  17 Rozdíl mezi Micro a QR Code 

 

Korekce chyb 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, 2D kódy mají větší hustotu informací a jsou tedy 

náchylnější na chyby způsobené tiskem či poškozením. U QR kódů je proto pouţita 

opravná funkce pomocí Reed-Solomonovy metody, která se pouţívá také u CD nosičů.  

Úroveň opravy je označovaná písmenem L, M, Q nebo H a odpovídají 7, 15, 25 nebo 30 % 

obsahu opravných dat v symbolu, která při částečném poškození symbolu umoţní jeho 

správné dekódování [12]. 

 Úroveň L – správně přečte i v případě aţ 7 % poškozené plochy. 

 Úroveň M – správně přečte i v případě aţ 15 % poškozené plochy. 

 Úroveň Q – správně přečte i v případě aţ 25 % poškozené plochy. 

 Ůroveň H – správně přečte i v případě aţ 30 % poškozené plochy. 
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1.3.3 Bumpy Barcode 

Dalším typem je Bumpy Barcode. Jde o čárový kód, který se od ostatních liší pouze 

technologií tisku a snímání. Pouţívá se v náročném prostředí na mechanicky namáhaných 

částech, kde by klasické tištěné čárové kódy neobstály. Pomocí raţení, vytlačování, 

lisování aj. je aplikován přímo na daný předmět, ať uţ se jedná o kov, plast či gumu. Při 

snímání nejde o jasové snímání kontrastu (proto není barva značení důleţitá), ale o změnu 

výškových rozdílů. 

 

Obr.  18 Bumpy Barcode na pneumatice [15] 

1.4 Snímače čárových kódů 

Jde o snímač, který dokáţe rychle a bezchybně přečíst čárových kód. Přečtená 

informace je dále předána hostiteli, coţ můţe být běţný počítač, pokladna nebo jakékoliv 

jiné zařízení, které podporuje standardní průmyslové rozhraní. Snímač je k hostiteli 

připojen dvěma způsoby: kabelem nebo bezdrátově (ve většině případů technologií 

Bluetooth). 

1.4.1 Snímače 1D kódů 

CCD snímače 

Zdrojem světla je zde řada LED diod, která je zabudována ve snímací hlavě. Jde o 

bezkontaktní snímače, které jsou schopny snímat kód na vzdálenost aţ několika desítek 

centimetrů. LED diody emitují většinou červené světlo, kterým osvětlují čárový kód. 



Ondřej Konečný: Inteligentní sklad pneumatik 

 

2013/2014  17 

 

 

Obraz čárového kódu je pomocí optického systému a odraţeného světla promítán na 

jednorozměrný CCD snímací prvek, který převádí tento obraz na elektrický signál. 

Laserové snímače 

Zde je světelný paprsek laserové diody rozmítán pomocí rotujícího hranolu nebo 

kmitajícího zrcátka. Paprsek můţe být rozmítán v jednom směru (ruční snímače) nebo ve 

více směrech (pultové a stojanové snímače). Stejně jako u předchozího typu je odraţené 

světlo snímáno a převedeno na elektrický signál. Podle typu pouţitého snímače můţeme 

snímat čárové kódy aţ na vzdálenost několika metrů.  

1.4.2 Snímače 2D kódů 

Tyto snímače se pouţívají jak pro čtení 1D tak 2D čárových kódů. Princip 

digitálních snímačů je stejný jako u digitálních fotoaparátů: kód se vyfotí a obrázek je poté 

integrovaným dekodérem dekódován. U těchto snímačů nezáleţí na natočení jak 1D  tak 

2D kódu, proto je snímání mnohem pohodlnější.  

1.4.3 Rozdělení snímačů podle konstrukce 

Ruční snímače čárových kódů 

Tyto snímače jsou pouţívány zejména tam, kde je nutná variabilita pro čtení 

čárového kódů. Pouţití například u pokladen v obchodech, na výdejních místech ve 

skladech, u výrobních linek apod.  Vyrábí se v různých stupních odolnosti, od méně 

odolných aţ po snímače, které vydrţí opakované nárazy a teplotní výkyvy. Z hlediska 

konektivity je dnes běţně podporováno více typů rozhraní, mezi něţ patří HID (emulace 

klávesnice), USB a RS-232. Ruční snímače existují v provedení pro připojení kabelem 

nebo jako bezdrátové. 
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Obr.  19 Ruční snímač MOTOROLA LS2208 [16] 

 

Pultové snímače čárových kódů 

Jde o stacionární všesměrové snímače určené do obchodů, které jsou umístěny na 

pultu nebo jsou zabudovány přímo do něj. Při snímání čárového kódu pohybuje obsluha 

čteným kódem před snímačem bez nutnosti orientovat čárový kód vůči snímači.  

 

Obr.  20 Pultový snímač Symbol LS7708 [16] 

 

Stacionární snímače čárových kódů 

Jedná se o nepřenosné snímače, které jsou pevně uchyceny k předem určenému 

identifikačnímu bodu, většinou výrobní lince Při snímání čárového kódu se tedy 

nepohybuje snímač, ale čtený čárový kód. Pomocí soustavy stacionárních snímačů lze 

zabezpečit čtení rychle se pohybujících kódů v různých orientacích a z různých stran. 

Většinou jde o robustnější konstrukce pro pouţití v drsnějším prostředí. 
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Obr.  21 Průmyslový stacionární snímač DATALOGIC [16] 

 

Informační kiosky 

S informačními kiosky se setkáváme zejména v supermarketech a jde o zařízení, 

které umoţňuje zákazníkovi ověřit si cenu a další informace o zboţí, jehoţ čárový kód 

načte. Kromě této funkce můţe kiosek slouţit jako multimediální stanice pro poslech 

hudby nebo komunikační terminály pro zaměstnance. 

 

 

Obr.  22 Kiosek Symbol MK2200 [19] 
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1.5 RFID systém 

RFID (Radio Frequency Identification) můţeme popsat jako radiofrekvenční 

identifikační systém, který pomocí elektromagnetických vln sbírá a ukládá data, díky 

kterým můţeme identifikovat objekt zájmu. 

Základní komponenty RFID systému jsou: 

• RFID tag- jde o komponentu, která je tvořena čipem a anténou. Součástí 

můţe být také zabudovaná baterie jako zdroj energie. To platí pro semi-

aktivní a aktivní tagy. Jedná se o tzv. nosič identifikátoru. 

• RFID reader – čtecí zařízení, je tvořeno přijímačem/vysílačem 

s dekodérem a anténou. V některých případech je součástí také vlastní OS. 

• Middleware - obecně počítačový software, který zajišťuje komunikace 

mezi různými druhy softwaru (telekomunikační sítě, databáze, řídící 

počítače). V případě RFID mluvíme o EPC middleware [7]. 

 

 

Obr.  23 RFID systém [23] 
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1.5.1 Dělení podle frekvence 

Obecně lze říci, ţe čím vyšší je komunikační frekvence, tím delší vzduchovou 

bariéru je moţné překonat. S tím je však spojena nevýhoda, jelikoţ čím vyšší je 

komunikační frekvence, tím více je ovlivněna spolehlivost čtení RFID tagů. A to díky 

kovových předmětů v blízkosti, které jsou významným rušivým elementem. 

Nízké frekvenční pásmo (LF) 

Za nízkofrekvenční můţeme povaţovat frekvence mezi 30 kHz a 300 kHz. Typické 

LF RFID systémy pracují na frekvenčním rozsahu 125 kHz, nebo 134,2 kHz. Čtecí 

vzdálenost je téměř kontaktní (do několika cm). Pouţívají se zde aktivní a pasivní tagy. 

Tento systém se vyznačuje malou přenosovou rychlostí. Mohou být pouţity i tam, kde 

pracovní prostředí obsahuje kovy, tekutiny, špínu atd. Pouţívají se hlavně k identifikaci 

osob (oprávněný vstup do objektu, stravovací systém, docházkové systémy, atd.)  

Vysoké frekvenční pásmo (HF) 

Vysoké frekvence se pohybují od 3 MHz aţ do 30 MHz. Frekvence pouţívaná u 

HF RFID systémů je 13,56 MHz a je určena pro přenos informací do vzdálenosti jednoho 

metru. Typický HF RFID systém pouţívá pasivní tagy a disponuje dostatečnou přenosovou 

rychlostí. Tento signál velice obtíţně prochází kapalinami a odráţí se od kovů. HF systém 

se pouţívá pro identifikaci zboţí na pásovém dopravníku, v nemocnicích nebo pro 

zabezpečení zboţí proti krádeţi.  

Ultra vysoké frekvenční pásmo (UHF) 

Ultra vysoké frekvence se pohybují mezi 300 MHz a 1 GHz. Pasivní UHF RFID 

systémy pracují ve Spojených státech amerických na frekvenci 915 MHz a v Evropě na 

frekvenci 868 MHz. V případě aktivních systémů je to 315 MHz a 433 MHz. Čtecí 

vzdálenost se pohybuje v řádu jednotek aţ desítek metrů. Systém UHF lze tedy pouţít pro 

aktivní a pasivní tagy. Vyznačuje se vysokou přenosovou rychlostí, avšak signál je značně 

odráţen a absorbován kovy a kapalinami. Cena tagu je pro tento systém nejniţší. 

Mikrovlnné frekvenční pásmo (MW) 

V tomto se frekvenční pásmo pohybuje mezi 2,4 GHz a 5,8 GHz. Mikrovlnné 

pásmo pracuje v blízkosti frekvenčního pásma Wi-Fi sítí, proto můţe docházet k 
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vzájemnému rušení. Dosah čtecího zařízení je v řádu desítek metrů. Opět jsou zde rušivým 

elementem kapaliny a kovy. Kromě nejvyšší přenosové rychlosti a velké čtecí vzdálenosti, 

je také vysoká pořizovací cena tagu [7]. 

1.5.2 Standardy EPCglobal 

GS1 

GS1 je nadnárodní organizace, zabývající se vývojem a zaváděním standardů, 

jednotlivými postupy a řešeními pro zefektivnění a zprůhlednění operací v logistickém 

řetězci. Zaměřuje se na identifikací poloţek pomocí čárových kódů, ale také identifikací 

pomocí technologie RFID. Speciálně touto technologií se zabývá odnoţ organizace GS1 

nazývána EPCglobal. Ta pak definuje soubor standardů a technologií zvaný EPCglobal 

Network. 

EPCglobal Network 

EPCglobal Network je soubor technologií, které umoţňují sdílení dynamických 

informací o objektech pohybujících se v logistickém řetězci. EPCglobal Network přispívá 

ke zvyšování efektivity procesů tím, ţe poskytuje obchodním partnerům informace, které 

pomáhají zprůhlednit výkonnost logistických řetězců a udrţet kontrolu nad logistickými 

operacemi prováděnými v globálním měřítku [7]. 

EPCglobal Network je sloţen z těchto částí: 

• EPC – Electronic Product Code. 

• EPC middleware. 

• EPCIS – Electronic Product Code Information Services. 
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2. Využitelné databázové systémy 

2.1 Data, informace, znalosti 

Kaţdý z nás pouţívá slova jako informace, znalosti a data, ale jen málokdo se 

zamýšlí nad významem těchto slov. V běţném rozhovoru povaţujeme tato slova za 

synonymní, avšak pokud se zamyslíme nad jejich účelem, zjistíme, ţe tomu tak není.  

Data jsou jakékoli vyjádření (reprezentace) skutečnosti, schopné přenosu, 

interpretace či zpracování. Jedná se o jakékoli zaznamenané poznatky nebo fakta. Můţeme 

je jednoduše charakterizovat jako libovolnou posloupnost znaků a to i takových, které 

vůbec neznáme či u kterých si nedokáţeme představit, ţe jde o znak. Samo o sobě jsou 

tedy znaky této posloupnosti jen jakási "suchá, bezbarvá" data, která nám mohou, ale 

nemusí něco říkat. 

Informace jsou definována pomocí dat a znalostí a jsou spojeny s nějakým 

konkrétním významem. Pokud jsme tedy schopni porozumět významu ukrytému v datech, 

stávají se pro nás data informacemi. Ne všechna data však musí nést nějakou informaci.   

Znalost je informace s přidanou hodnotou. Je uspořádána v lidské mysli tak, ţe 

můţe být záměrně pouţívána. Na základě znalostí je moţné se rozhodovat, zahrnovat 

znalosti do svých jednání. Znalosti jsou zaloţené na zkušenostech, na interpretaci, 

porozumění, poznávání. Jsou také závislé na inteligenčních schopnostech a na 

schopnostech umět dát věci do souvislostí [2]. 

 

Obr.  24 Data, informace, znalosti – koloběh[2] 
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2.2 Historie 

Předchůdcem dnešních elektronických databází byly papírové kartotéky. Operace 

s těmito kartotékami prováděl přímo člověk a správa byla velice podobná správě dnešních 

databází. Poskytovaly moţnost třídit data podle různých kritérií a zařazování nových 

poloţek. Samotné kartotéky ještě úplně nevymizely, a pouţívají je například lékaři při 

evidenci pacientů.  

Dalším krokem vývoje databází, bylo přenechání zpracování dat strojům. První 

velkou událost, kdy stroje zpracovávaly data, bylo sčítání lidu ve Spojených státech v roce 

1890. Zpracování získaných dat probíhalo na elektromechanických strojích a jako 

paměťové médium slouţil děrný štítek. 

Na dalším vývoji databází, měl velkou zásluhu rychlý vývoj počítačů v padesátých 

letech minulého století. Ukázalo se, ţe původně univerzální pouţívání strojového kódu 

procesorů je (nejen) pro databázové úlohy neefektivní, a proto se objevil poţadavek na 

univerzální databázový jazyk pro zpracování dat. Ten byl představen v roce 1960 na 

konferenci CODASYL pod názvem COBOL a na několik let se jednalo o nejrozšířenější 

jazyk pro zpracování dat. O pět let později byl vytvořen výbor Database Task Group 

(DBTG), jehoţ úkolem bylo vytvořit koncepci databázových systémů. Začaly vznikat 

první síťové systémy řízení báze dat (SŘBD) na sálových počítačích. Největšími 

průkopníky ve vývoji databází byli Charles Bachman, který vytvořil síťovou koncepci 

databází, a E. F.Codd, který přišel s návrhem relačního datového modelu. 

V roce 1974 se započal vývoj první verze dotazovacího jazyka SQL a po 10 letech 

přinesl vývoj výkonově pouţitelné systémy, srovnatelné se síťovými a hierarchickými 

databázemi. V 90. letech 20. století se začínaly objevovat první objektově orientované 

databáze, jejichţ filozofie byla přebírána z objektově orientovaných jazyků. Původně měly 

tyto databáze postupně vytlačit relační systémy. Místo toho však vznikl kompromis v 

podobě objektově relační technologie. 

2.3 Databáze a databázové systémy 

Pod pojmem databáze (DB) si můţeme představit prostor paměťového média, kam 

se ukládají data. Součástí databází jsou softwarové prostředky, které umoţňují vyhledávání 
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dat podle určitých parametrů, jejich mazání, přidávání, čtení či úpravu. Tyto prostředky se 

nazývají systém řízení báze dat (SŘBD), v anglické literatuře se setkáme s označením 

database management system (DBMS). 

V databázích jsou kromě vlastních dat uloţeny také metadata. Jedná se o data, která 

slouţí k popisu vlastních dat v databázi. Jinak řečeno, jsou to data o datech. 

Samotný databázový systém (DBS) vzniká spojením výše uvedené databáze (DB) 

se systémem řízení báze dat (SŘBD), ten pak zajišťuje kompletní správu velkého mnoţství 

dat. Dnešní databázové systémy zajišťují kromě výše zmiňovaných funkcí také: 

 podporu pro datové modely,  

 správa transakcí,  

 manipulace s daty pomocí vyšších programovacích jazyků (SQL, OQL,…),  

 bezpečnost (autentifikace, autorizace),  

 robustnost a zotavení z chyb bez ztráty dat. 

V současnosti je většina databázových systémů na relačním datovém modelu. 

Dělíme je podle výkonu a moţností, které poskytují. Mezi tyto systémy patří např. Oracle 

Database, Microsoft SQL Server nebo IBM DB/2. Existují i tzv. desktopové relační 

databáze, které však nejsou na tak vysoké úrovni a nedisponují funkcemi, jako např.: 

autorizace, transakční zpracování, víceuţivatelský přístup a zotavení, na druhou stranu jsou 

mnohem levnější (Microsoft Access, dBASE, Firebird, Interbase, atd.). 

2.4 Datový model 

„Datový model se pouţívá obvykle při návrhu databázového systému a jde o 

abstraktní koncept daného databázového systému. Jednotlivé typy datových modelů 

zachycují v různých úrovních abstrakce řešení datové vrstvy daného informačního systému 

a slouţí jako komunikační prostředek mezi členy vývojového týmu, případně dalšími 

zainteresovanými osobami.  

Zjednodušeně lze říci, ţe datový model je mapa databáze, která zobrazuje pouţité 

datové struktury (atributy, pohledy apod.) a jejich vzájemné vazby (Procházka, 2009).“  
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Neţ začneme vytvářet konkrétní datový model, musíme si uvědomit, jakou část 

reality chceme zobrazovat. K popisu procesu vývoje tohoto modelu nám můţe pomoci tzv. 

princip tří architektur (P3A). Architektura P3A definuje způsob pouţití abstrakce, coţ 

znamená, ţe nám umoţňuje rozčlenit právě zkoumanou problematiku návrhu datové 

základny na mentálně zvládnutelné části. Z názvu vyplývá, ţe se skládá ze tří vrstev 

(úrovní) – konceptuální, technologické (logické) a implementační (fyzické). 

Konceptuální úroveň 

Konceptuální úroveň vyjadřuje pohled na systém v pojmech uţivatele.  Funkce, 

které musí systém provádět a jaká data musí systém uchovávat, nezávisle na prostředí, ve 

kterém bude systém realizován. Modely systému na konceptuální úrovni musí být 

objektivně pravdivé (musí přesně odráţet reálné procesy, objekty a vztahy). 

Technologická úroveň 

Na této úrovni se v relačních databázích pouţívá tzv. relační schéma. Toto relační 

schéma obsahuje tabulky, a to včetně jejích sloupců (názvům sloupců odpovídají názvy 

atributů kaţdé entity). Jsou zde vyznačeny primární a cizí klíče. Technologický model stále 

nesmí být zatíţen implementačními specifiky řešení. Technologický model musí obsahově 

vyplývat z konceptuálního modelu. 

Implementační úroveň 

Zde vybíráme konkrétní databázovou platformu, ve které bude navrhovaná datová 

základna vytvořena. Vyuţívají se zde specifika pouţitého vývojového prostředí 

(programovací jazyk, konkrétní databázové či vývojové prostředí GUI). Implementační 

návrh určuje, čím je technologické řešení realizováno. 
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Obr.  25 Fáze návrhu databáze 

2.5 Databázové modely 

Z hlediska způsobu ukládaní dat a vazeb mezi nimi, rozlišujeme několik typů 

databázových modelů, neboli několik typů databází. Většina odborné literatury se shoduje 

na pěti základních typech: 

 hierarchický model, 

 síťový model, 

 relační model, 

 objektově relační model, 

 objektový model. 

2.5.1 Hierarchický model 

V tomto modelu jsou data organizována hierarchicky a znázorňují se v podobě 

obráceného stromu. Jeden záznam zde slouţí jako kořen a ostatní záznamy jsou větve, 

které z něj vycházejí. Vztah mezi záznamy je typu rodič/potomek a platí, ţe kaţdý záznam 

má libovolné mnoţství potomků, ale pouze jednoho rodiče (aţ na kořenový záznam, který 

rodiče nemá). Záznam, který nemá potomka, se nazývá list. Nevýhodou tohoto modelu je 

sloţitost při vkládání a mazání záznamů, v některých případech také nepřirozená 

organizace dat.  
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Obr.  26 Ukázka hierarchického modelu 

2.5.2 Síťový model 

Síťový model je povaţován za rozšíření hierarchického modelu, je tedy stejně jako 

předchozí model zaloţen na stromové struktuře a je navíc doplněn o mnohonásobné 

vztahy, kterým říkáme sety. Sety propojují záznamy různého či stejného typu a toto spojení 

můţe být provedeno na jeden nebo více záznamů. Nevýhodou tohoto modelu je obtíţná 

změna struktury a nepruţnost.  

 

Obr.  27 Ukázka síťového modelu 
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2.5.3 Relační model 

Je nejrozšířenějším typem databázového modelu v dnešní době. Mezi zástupce patří 

např. MySQL, Oracle, Postgress a další. Základem relačních databází jsou relace, coţ je 

způsob propojení jednotlivých tabulek (entit), aby mezi sebou mohly komunikovat a jejich 

propojení umoţňovalo svázání spolu souvisejících dat. Tabulky jsou dvourozměrné, kde 

sloupce tabulky odpovídají jednotlivým atributům, řádky pak jednotlivým záznamům.  

V kaţdé tabulce musí existovat sloupce nebo kombinace sloupců, které zajišťují 

jedinečnost záznamů. Takové sloupce označujeme jako klíče relace a v jedné tabulce jich 

můţe být několik. Konkrétně máme dva druhy klíčů. První je primární klíč, který 

jednoznačně určuje záznamy v tabulce. Ţádný atribut, který je součástí primárního klíče, 

nesmí nabývat hodnoty NULL. Druhým typem je cizí klíč, coţ jsou sloupce tabulky, které 

odpovídají primárnímu klíči jiné nebo téţe tabulky. Rovnost cizího a primárního klíče 

slouţí k propojení tabulek a tvoření vztahů typů 1:1, 1:N a M:N. 

Kromě klíčů můţeme u sloupců definovat také integritní omezení. Jde o pravidla, 

která zabraňují vloţení nesprávných dat či ztrátě nebo poškození současných záznamů 

během práce s databází [9]. 

 

Obr.  28 Ukázka relačního modelu [9] 



Ondřej Konečný: Inteligentní sklad pneumatik 

 

2013/2014  30 

 

 

2.5.4 Objektově orientované databáze 

Hlavním motivem pro vývoj Objektově orientovaných databází (OODB) byly 

určité nevýhody databází relačních. Relační datový model (RDM) není vţdy vyhovujícím 

pro aplikace vytvořené pomocí objektově orientovaného přístupu, jelikoţ ukládání dat je 

příliš jednoduché. Dalším důvodem je odlišnost struktury aplikace od relační struktury 

v databázi, coţ vede k tomu, ţe musíme podnikat řadu kroků pro zajištění spolupráce 

databáze a samotné aplikace. Tyto mezikroky nejen, ţe zbytečně zesloţiťují aplikaci a 

mohou sniţovat výkon, ale také zvyšují pravděpodobnost výskytu chyby. Všechny tyto 

nedostatky byly impulsem pro vývoj nové konstrukce databáze, která by byla schopná 

pracovat s objekty lépe, neţ relační databáze.  

Nicméně OODB není náhradou RDB, protoţe vhodnost pouţití závisí na specifické 

oblasti nasazení. Vyuţívají se zejména tam, kde relační databáze svoji jednoduchosti ne-

přípustně zjednodušují realitu, jelikoţ disponují malou modelovací schopností. Odděluji 

totiţ chování od objektu a podporují jen jednoduché datové typy. Proto relační platformy 

jsou vhodnou volbou v případě potřeby spravovat velký objem jednoduchých dat [9]. 

 

Pod pojmem Objektová databáze si můţeme představit dva různé datové modely: 

 Objektově orientovaný datový model - Je to zcela nový datový model, který 

nemá s relační databázi nic společného. Do jisté míry je moţno na něj 

nahlíţet jako na rozšíření modelu síťového, kterému byla přidaná moţnost 

pracovat s objekty tak, jak je zvykem v objektovém programování. 

 Objektově-relační datový model - Jedná se o evoluci ve vývoji, kdy byla 

doplněna do relačního modelu moţnost práce s datovými strukturami, které 

jsou vyuţívány v oblasti objektově orientovaného programovacího jazyka. 

Velcí výrobci RDB systémů jako např. Oracle, zvolili právě tuto moţnost 

rozšíření. Principy tohoto modelu však stále pocházejí z modelu relačního. 
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2.6 Architektura databází 

Při vytváření databáze je nutné se zvolit, jaký typ architektury je pro naše účely 

nejvhodnější. Musíme také přihlédnout na technologické a finanční moţnosti. 

2.6.1 Centrální architektura 

Jedná se starý typ databázového systému, kdy je DB i SŘBD na centrálním 

počítači. Komunikaci s uţivateli zprostředkovávají terminály na pracovištích. 

Z jednotlivých terminálů putují po síti vstupní údaje do centrálního počítače, kde se 

zpracovávají centrálním programem. Můţe zde probíhat zpracování více úloh současně, to 

můţe vést ke zpoţdění. 

TerminálTerminál TerminálTerminál TerminálTerminál

DB

SŘBD

MINIPOČÍTAČ

VSTUP

VÝSTUP
 

Obr.  29 Centrální architektura 

2.6.2 Architektura file-server 

U této architektury je aplikace na SŘBD na PC a databáze se nachází na serveru. 

Vstupy uţivatelů, přístup k datům a výstupy na obrazovku, to vše zpracovávají aplikace. 

Rychlost přenosů dat, jejich bezpečnost a zabezpečení integrity jsou zde sníţeny. Aplikace 

je vybavena víceuţivatelským přístupem k datům, nejčastěji pomocí transakcí a zamykání. 

Většinou je u SŘBD pouţíván relační model dat, který umoţňuje i přístup k datům mimo 

aplikační úlohy (semi-relační databáze) a tak není moţno zaručit integritu dat. Pro větší 

počet uţivatelů a rozsáhlé databáze klesá výkonnost a stoupá komplikovanost systému. 

Komunikace probíhá následovně: 
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 Uţivatelský dotaz, 

 SŘBD zpracuje dotaz a odešle poţadavek na DB, 

 file-server odesílá bloky dat na lokální počítač, kde jsou data dále 

zpracovávána SŘBD, 

 výsledky se zpravidla uloţí na PC, zobrazí na monitoru, nebo vytiskne jako 

sestavu. 

SŘBD SŘBD SŘBD

DB

Síťový SW

File-server

I/O Požadavky

Data

PCPCPC

LAN

 

Obr.  30 Architektura file-server 

2.6.3 Architektura klient-server 

U této architektury je zpracování dat rozděleno mezi dva systémy (dvě části 

SŘBD). Na PC běţí tzv. klient, v němţ je vytvořena aplikace a na datovém serveru běţí 

vlastní ovládání databáze tzv. server. Server můţe být umístěn i na PC, kde je klient, 

častěji však běţí na samostatném PC. Protokol mezi klientem a serverem je nejčastěji SQL, 

proto mohou mezi sebou komunikovat i různé SŘBD. Zpracování dotazů a přístupů do 

databáze si řídí server. Po síti se přenášejí jen poţadovaná data.  

Průběh je následující: 

 Uţivatel zadává dotaz (buď přímo v SQL, nebo musí být do tohoto jazyka 

přeloţen), 

 dotaz je odeslán na databázový server, 

 databázový server vykoná dotaz, 

 výsledek dotazu je poslán zpět na vysílací počítač, kde je zobrazen. 
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Obr.  31 Architektura klient-server 

2.6.4 Distribuované databáze 

Jedná se o sloţitější systém neţ je klasické SŘBD. Data jsou zde rozloţena na 

několika počítačích. Navenek vše vypadá jako jediná velká databáze. Distribuované 

databáze jsou charakterizovány těmito vlastnostmi: 

 Transparentnost - klientovi připadá, ţe data jsou zpracovávána na jediném 

serveru v síti, není specifikováno místo uloţení dat, to řídí SŘBD. 

 Autonomnost - s kaţdou částí DB je moţno pracovat samostatně, data jsou 

spojována dynamicky podle potřeby SŘBD. 

 Nezávislost na typu sítě - architektura podporuje různé typy sítí a jejich 

vzájemné propojení. Pro komunikaci se nejčastěji pouţívá strukturovaný 

dotazovací jazyk SQL. 

Aplikace Aplikace Aplikace

Dotaz

Data

PCPCPC

LAN

Aplikace

PC

DB DB DB DB

 

Obr.  32Distribuovaná databáze 
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3. Analýza současného stavu 

Kvalitní analýza současného stavu je nedílnou součástí kaţdého nově vznikajícího 

projektu. Pokud chceme navrhnout kvalitní řešení a jeho úspěšnou realizaci, musíme 

provést důkladnou analýzu toho, co je na současném stavu nevyhovující, které části 

zůstanou zachovány, které je třeba vylepšit apod. Kvalitně zpracovaná analýza nám ušetří 

spoustu času a nákladů při plánování jednotlivých úkonů, finančního odhadu a pochopení 

problematiky, která souvisí s projektem. 

Jak jsem jiţ v úvodu zmínil, tato diplomová práce má za úkol navrhnout vhodné 

řešení pro firmu MS Auto, která sídlí v Ostravě-Přívoze. Bude se jednat o nový systém pro 

evidenci a správu pneumatik s vyuţitím moderních technologií z oblasti automatické 

identifikace.  

Firma se nedávno přestěhovala do nových větších prostor, kde nabízí svým 

zákazníkům nepřeberné mnoţství sluţeb, jednou z nich je sluţba zvaná MASTER HOTEL, 

tedy uskladnění pneumatik a disků. Nyní jiţ tuto sluţbu firma úspěšně provozuje a 

v budoucnu by mělo tuto sluţbu vyuţívat stále více zákazníků, jelikoţ pneumatiky samy o 

sobě zabírají mnoho místa, špatně se s nimi manipuluje a v neposlední řadě jsou velice 

těţké coţ, je pro firmy nebo fyzické osoby bydlící například v panelovém domě velice 

komplikované. 

3.1 Postup evidence a uskladňování ve firmě MS Auto 

V současné době je uskladňování pneumatik prováděno následovně. Zákazník, 

který si přijede uskladnit pneumatiky, je obslouţen jedním ze zaměstnanců firmy, ten 

vypisuje tzv. evidenční list. Ne všichni zaměstnanci však mají stejný stupeň 

administrativní zručnosti a zkušenosti. S tím je spojené riziko, ţe evidenční list nebude 

vyplněn správně se všemi údaji. Dalším problémem je, ţe kaţdý člověk má jiný rukopis, 

coţ má za následek nepřehlednost a nečitelnost některých údajů. Také dochází ke 

znečištění evidenčního listu, pokud mechanik předtím prováděl jinou činnost. Na 

evidenčním listu je potřeba vyplnit několik údajů. 
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Osobní údaje 

 Jméno a příjmení, popř. firma. 

 Bydliště. 

 Telefon. 

Údaje o vozidle 

 SPZ. 

 Značka. 

 Model. 

Státní poznávací značka je evidována, aby byla moţnost spárování vozidla 

s uloţenými pneumatikami, při jejich vyzvednutí. 

Údaje o pneumatice 

Samozřejmě se v evidenčním listu vypisují také údaje o pneumatice: 

 Výrobce pneumatiky – na trhu je jich více neţ tři desítky. 

 Dezén – kaţdý výrobce má vlastní typy dezénu. 

 Šířka pneumatiky – udávaná v mm od jedné bočnice k druhé. 

 Boční profil pneumatiky – udáván v mm. 

 Konstrukce pneumatiky – radiální nebo diagonální. 

 Průměr ráfku – udávaný v palcích. 

 Hmotnostní index – maximální zatíţení pneumatik při maximální rychlosti. 

 Rychlostní index – maximální rychlosti, pro kterou je pneumatika určena. 

 Počet pneumatik. 

 Druh pneumatiky podle období – letní, zimní, univerzální. 

 Druh pneumatiky podle vozidla – osobní, dodávka, 4x4. 

Na samotné pneumatice je údajů ještě více, s těmi však firma MS Auto nepracuje. 

Kompletní údaje můţeme vidět na Obr. 33. 
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Obr.  33 Detailní údaje o pneumatice [24] 

 

K údajům o pneumatice je uváděna informace, zda je pneumatika obuta na discích, 

ať uţ ocelových nebo litých. Dále se do poznámek můţe přidat příslušenství v podobě 

poklic a šroubů.  

Po vypsání je evidenční list předán administrativní pracovnici, která jej přepisuje do 

počítače. To sebou nese řadu rizik. V praxi můţe nastat například to, ţe při opisování SPZ 

vozidla, napíše zaměstnanec 6T2 7031, ale při přepisování do počítače z toho bude 8T2 

7031, jelikoţ rukopis byl nečitelný. To vede k prodlení spojenému nutností hledání chyby. 

Pokud je vše přepsáno, tiskne se zákazníkovi faktura za uskladnění, kde je vygenerováno 

také číslo zakázky a číslo pod kterým budou pneumatiky ve skladě uloţeny, to se následně 

na pneumatiky nalepí. Na kaţdou pneumatiku je pomocí značkovače uvedena také SPZ 

vozidla, kterému patří. 
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Obr.  34 Rozdělení skladu na jednotlivé sektory 

 

Sklad je dále rozdělen na jednotlivé sektory (písmeno a číslice), které usnadňují 

hledání. Ţádné konkrétní rozdělení dle druhu pneumatik však neexistuje. Obsluha 

uskladňuje pneumatiky podle toho kde je místo a jak jsou pneumatiky velké. Většinou se 

pneumatiky a disky menších rozměrů uskladňují nahoře a ty těţší z velkých vozidel ve 

spodní části.  

 

Obr.  35 Uskladnění pneumatik v MS Auto 
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Obr.  36 Označení pneumatiky štítkem a SPZ 

 

Jak můţeme vidět na obrázcích, tak ve firmě MS Auto dodrţují správné uskladnění 

pneumatik. Pneumatiky s diskem jsou skládány na sebe a pneumatiky bez disku jsou 

stavěny na dezén a v pravidelných intervalech otáčeny, aby nedošlo k deformaci. Kromě 

SPZ je zde označení na jaké nápravě a na které straně byly obuty. 
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Obr.  37 Evidenční list - účetní přepisuje do PC 
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Obr.  38 Evidenční list - vypisuje mechanik 
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Obr.  39 Diagram naskladnění a vyskladnění pneumatik v současné době 
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3.1.1 Správná péče o pneumatiky 

Označení pneumatik 

Před samotnou výměnou a skladováním je důleţité označit pneumatiky křídou či 

fixem. Na kaţdou pneumatiku se zaznamená směr otáčení a to, kde byly namontovány 

(např. LZ označí levé zadní kolo, PP znamená pravé přední kolo). 

Očistění pneumatik 

Kaţdá pneumatika musí být před uskladněním zbavena kamínků a nečistot. Při 

čištění není vhodné pouţívat přípravky, které obsahují olej, protoţe mohou poškodit vrchní 

vrstvu pryţe. Také není vhodné pouţívat při čištění vysokotlaké trysky, proto se 

doporučuje pouţít pouze vodu a v ní rozpuštěné mýdlo. Pokud pouţíváme vysokotlaké 

trysky, dodrţujeme vzdálenost od povrchu pneumatiky nejméně 20 centimetrů. 

Skladování 

Pneumatiky by měly být skladovány na suchém, chladném, tmavém místě bez 

oleje, benzínu a jiných chemikálií. V opačném případě mohou nepříznivě působící látky 

pneumatiky poškodit. Pro zvolení správné polohy uskladnění záleţí na tom, zda 

pneumatiky ukládáte s ráfky, anebo bez nich. Pneumatiky s ráfky je moţné buď zavěsit, 

případně naklást na sebe. Pneumatiky bez ráfků je potřeba postavit na dezén a pravidelně 

jimi pootáčet, aby nedošlo k deformaci pláště. 
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4. Návrh systému 

4.1 Důvod pro tvorbu nového IS 

Důvodů pro zavedení nového informačního systému je několik. Stávající systém 

skladování a evidence pneumatik je velice nepřehledný. Vše je řešeno nejprve v papírové 

formě a následně převáděno do elektronické podoby. To s sebou nese riziko ztráty nebo 

záměny údajů a samotné vypisování evidenčního listu mechanikem znamená vysokou 

administrativní zátěţ a nemoţnost se soustředit na klíčovou práci. Pokud zákazník 

potřebuje znát stav svých pneumatik, musí kontaktovat servis, kde následně hledají 

evidenční list k jeho sadě pneumatik, coţ opět zabere mnoho času. 

4.2 Specifikace požadavků na nový IS 

Při návrhu nového informačního systému pro organizaci a správu dat vycházíme 

z poţadavků na tento systém. Tyto poţadavky dělíme na funkční (co by měl systém dělat) 

a nefunkční (omezení systému). 

4.2.1 Funkční požadavky 

K čemu má IS sloužit 

Informační systém bude slouţit pro organizaci a správu pneumatik ve firmě MS 

Auto. Nový IS by měl zajistit časovou úsporu a uţivatelský komfort, při vkládání či 

vyhledávání jednotlivých poloţek. 

Funkce IS 

Nový IS bude disponovat několika funkcemi: 

 Přidání klient/pneumatik/vozidla – obsluha vyplní údaje o klientovi, jeho 

vozidle a pneumatikách, které budou uloţeny do skladu. 

 Vytvoření zakázky – po vyplnění všech údajů je vše spárováno do zakázky. 
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 Editace klient/pneumatiky/vozidlo – bude zde moţnost úpravy jednotlivých 

údajů, které jiţ byly do databáze vloţeny. 

 Smazání zakázky - pokud dojde k vyskladnění pneumatik, má obsluha 

moţnost smazat jednotlivé údaje. 

4.2.2 Nefunkční požadavky 

 Systém bude naprogramován v jazyku PHP, 

 pro uloţení dat bude vyuţit databázový systém MySQL, 

 uţivatelské rozhraní v podobě webové stránky bude kódováno v jazyce 

HTML5. 

4.2.3 Definování entit 

Klient 

U entity Klient se bude zadávat název firmy a její IČO, pokud je zákazníkem firma. 

Pokud ne, budou tato pole prázdná. Další údaje jsou jméno, příjmení, adresa a kontakt.  

Vozidlo 

U entity Vozidlo budeme zadávat několik informací o vozidle klienta, které je 

spárováno s pneumatikami. Konkrétně značka vozidla, model vozidla a SPZ vozidla. 

Pneu 

Entita Pneu bude uchovávat základní informace o uskladněných pneumatikách 

(výrobce, dezén, šířka, průměr, profil, hmotnostní a rychlostní index).  

Zakázka-pneu 

Jedná se o pomocnou entitu, která uchovává informace o počtu pneumatik a 

hloubce dezénu. 
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Zakázka 

Entita Zakázka bude obsahovat veškeré údaje o klientovi, jeho vozidle a 

uskladněných pneumatikách. Dále bude definováno datum uskladnění a vyskladnění. 

V atributu poznámka budou doplňující informace např. zda jsou součástí uskladnění také 

disky, poklice atd. 

4.3 Diagram entit a vztahů 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, ER diagram je grafický nástroj pro vyjádření objektů 

(entit), vztahů mezi těmito entitami (relace) a podstatných vlastností (atributů těchto 

objektů a vztahů). 

Diagram byl vytvořen v softwaru MySQL Workbench, coţ je multiplatformní 

nástroj, který slouţí pro vizuální návrh MySQL databáze. Po návrhu ERD diagramu je 

moţné tento diagram převést na zdrojový kód jazyka SQL. 

 

Obr.  40 ER model systému 
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4.4 Diagram datových toků  

Diagram datových toků (DFD) slouţí jako grafický prostředek návrhu a zobrazení 

funkčního modelu systému. Je základním nástrojem pro vyjádření konceptuálního 

funkčního modelu ve strukturovaných metodách. Funkční model popisuje, z jakých funkcí, 

jejich vstupů a výstupů se realita skládá a potaţmo i jaké funkce budou tvořit informační 

systém, má-li být věrným modelem této reality. [3] 

 

Pro znázornění systému se v DFD pouţívají tyto prvky: 

 Procesy – mnoţina činností, která transformuje vstupy na výstupy. 

Značka:  

 

 Uloţiště dat – znázorňuje místo uloţení dat (reprezentuje data v klidu). 

Značka:  

 

 Datové toky – znázorňují přesuny dat mezi procesy a datovými uloţišti 

(reprezentuje data v pohybu). 

Značka:  

 

 Terminátory – jedná se o externí entity, které nějakým způsobem souvisí 

s daným systémem. 

Značka:  
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Kontextový diagram 

Účelem tohoto diagramu je znázornit vyvíjený systém v kontextu s jeho okolím, 

popsat vztah systému a jeho okolí a také zobrazit hranice daného systému, externí zdroje a 

odběratele dat. 

 

Obr.  41 Kontextový diagram 

 

DFD rozlišovací úrovně 0 - Sklad pneumatik 

Rozloţením kontextového diagramu získáme základní DFD model na rozlišovací 

úrovni 0. Po rozloţení hlavního procesu vznikly procesy Správa pneumatik, Správa klient a 

Stav pneumatik 
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Obr.  42 Nultá rozlišovací úroveň 

 

DFD rozlišovací úrovně 1 - 1.1 Správa pneumatik 

Po rozloţení procesu Správa pneumatik získáme model na rozlišovací úrovni jedna. 

Vznikly nám procesy Smazání pneu, Editace pneu, Výpis skladu a Registrace pneu. Jedná 

se o nejvyšší rozlišovací úroveň tohoto procesu. 
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Obr.  43 Rozlišovací úroveň 1 - 1.1 Správa pneumatik 

 

DFD rozlišovací úrovně 1 - 1.1 Správa klient 

Stejně jako u předchozího procesu jsem rozloţil proces Správa klient. Vznikly nám 

tím pádem další procesy: Smazání klient, Editace klient, Výpis údajů klient a Registrace 

klienta. I zde se jedná o nejvyšší rozlišovací úroveň tohoto procesu. 

 

Obr.  44 Rozlišovací úroveň 1 - 1.2 Správa klient 
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4.4.1 Minispecifikace 

Minispecifikace slouţí k popisu logiky kaţdého procesu na poslední úrovni DFD. 

Pouţívají se pro analytickou práci a komunikaci s uţivatelem, jsou proto popisovány 

pomocí slov strukturovaného jazyka (strukturovaná čeština nebo angličtina, tj. pouţívají se 

jednoduché věty). V podstatě jde o slovní popis vývojového diagramu. Dalším způsobem 

zápisu minispecifikace bývá rozhodovací strom nebo rozhodovací tabulka [3]. 

V následující části jsou uvedeny minispecifikace nejdůleţitějších procesů. 

Registrace - klient 

1. Získej data o klientovi od obsluhy. 

2. Pokud jsou vyplněny všechny údaje, odešli formulář. 

2.1. Pokud ne, vypiš “ Chybné údaje ”. 

3. Vloţ klienta do databáze. 

4. Získej návratovou hodnotu ID klient. 

5. Zašli zprávu o vloţení obsluze. 

Editace - klient 

1. Získej ID klient od obsluhy. 

2. Pokud ID klient souhlasí, vyhledej klienta. 

2.1. Pokud ne, vypiš “ Chybné zadání ”. 

3. Proveď editaci. 

4. Získej návratovou hodnotu – editace klient. 

5. Zašli zprávu o editaci klienta. 

Smazání - klienta 

1. Získej ID klient od obsluhy. 

2. Pokud ID klient souhlasí, vyhledej klienta. 

2.1. Pokud ne, vypiš “ Chybné zadání ”. 

3. Proveď smazání. 

4. Získej návratovou hodnotu – smazání klient. 

5. Zašli zprávu o smazání klienta. 
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Výpis údajů - klient 

1. Získej ID klient od obsluhy. 

2. Pokud ID klient souhlasí, vyhledej klienta. 

2.1. Pokud ne, vypiš “ Chybné zadání ”. 

3. Získej návratovou hodnotu – údaje klient. 

4. Vypiš údaje klient. 

Registrace - pneu 

1. Získej data o pneu od obsluhy. 

2. Pokud jsou vyplněny všechny údaje, odešli formulář. 

2.1. Pokud ne, vypiš “ Chybné údaje ”. 

3. Vloţ pneu do databáze. 

4. Získej návratovou hodnotu ID pneu. 

5. Zašli zprávu o vloţení obsluze. 

Editace - pneumatiky 

1. Získej ID pneu od obsluhy. 

2. Pokud ID pneu souhlasí, vyhledej pneumatiky. 

2.1. Pokud ne, vypiš “ Chybné zadání ”. 

3. Proveď editaci. 

4. Získej návratovou hodnotu – editace pneumatiky. 

5. Zašli zprávu o editaci pneumatiky. 

Smazání - pneumatiky 

1. Získej ID pneumatiky od obsluhy. 

2. Pokud ID pneumatiky souhlasí, vyhledej klienta. 

2.1. Pokud ne, vypiš “ Chybné zadání ”. 

3. Proveď smazání. 

4. Získej návratovou hodnotu – smazání pneumatiky. 

5. Zašli zprávu o smazání pneumatiky. 

Výpis skladu 

1. Získej ID pneu od obsluhy. 
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2. Pokud ID pneu souhlasí, vyhledej pneumatiky. 

2.1. Pokud ne, vypiš “ Chybné zadání ”. 

3. Získej návratovou hodnotu – údaje pneumatiky. 

4. Vypiš údaje pneumatiky. 

4.5 Identifikace pneumatik 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole a je patrné také z fotografií skladu, je 

kaţdá sada pneumatik označena bílou etiketou s číslem, které je spárována s Evidenčním 

listem. Bílým fixem je zde dopsána také SZP daného vozidla. Tato metoda označování 

však není úplně ideální, jelikoţ vlivem času začíná etiketa, která je většinou z obyčejného 

papíru černat a můţe docházet k tomu, ţe údaj na něm bude za nějaký čas nečitelný. 

Dalším problémem můţe být pouţité lepidlo, které můţe nějakým způsobem reagovat s 

gumou a prosákne do etikety. Jiným ovlivňujícím faktorem je teplota uvnitř skladu a 

samotný povrch pneumatik, který je sice zbaven většiny nečistot, ale můţe být mastný 

(hlavně nové pneumatiky) apod., coţ způsobí, ţe etiketa na povrchu pneumatiky nebude 

drţet. 

 Navštívil jsem proto firmu GABEN, která sídlí v Ostravě a její činnost se dá 

rozdělit do několika oblastí. Hlavní oblastí je návrh a realizace vlastních systémů 

automatické identifikace s vyuţitím čárových kódů nebo RFID ve výrobních a logistických 

procesech, včetně vývoje vlastních softwarových aplikací. Dále se jedná o distribuci a 

velkoobchod komponent (terminály, snímače, tiskárny etiket) a také vývoj a prodej 

spotřebního materiálu pro tisk (etikety a barvící pásky). 

Zde mi byla představena etiketa - PP TYRE 55 TOP WHITE / TS8000SGP / BG45, 

která je speciálně navrţena pro označování pneumatik. Je sloţena z bílé polypropylenové 

fólie (vrchní vrstva) a super kalandrovaného hlazeného papíru (spodní vrstva). Etiketa je 

vybavena speciálním lepidlem, které zajišťuje velmi dobrou přilnavost na drsném a 

členitém povrchu. Díky svému sloţení etiketa nezčerná ani po delším kontaktu s běhounem 

pneumatiky. Povrch je lakován, coţ zabraňuje prosakování lepidla na povrch etikety při 

vyšších teplotách. Odolává také nejrůznějším povětrnostním podmínkám, kdy jsou 
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pneumatiky přepravovány v dešti, mrazu apod. Provozní teplota se pohybuje v rozmezí -

20°C aţ + 70°C. Pro potisk těchto etiket se pouţívají termo-transferové tiskárny.  

 

 

Obr.  45 Etiketa pro označování pneumatik 

 

Technologie termo-transferového tisku umoţňuje označit etikety čárovými kódy, 

daty výroby, spotřeby případně dalšími identifikačními údaji v rozlišení aţ 300 DPI. 

Výhodou těchto tiskáren je, ţe nemusíme dělat velké série a kaţdá etiketa můţe být jiná a 

můţe mít aktuální čas, datum, výrobní číslo nebo jiné údaje, které poskytuje nadřazený 

systém či databáze. Princip tisku termotransferu je zaloţen na kontaktu vyhřáté hlavy s 

etiketou přes speciální termo-transferovou fólii. Pro tisk se pouţívají barvící pásky na bázi 

vosku, pryskyřice nebo kombinace těchto dvou. Voskové pásky se pouţívají zejména na 

obyčejný papír. Nevýhodou je, ţe se poměrně snadno mohou rozmazat, zvláště při aplikaci 

na fólii či jiný druh lesklého materiálu. Pro tyto případy se pouţívají pryskyřičné barvící 

pásky nebo kombinace vosku a pryskyřice. 

Flexibilita termo-transferového značení na stojící nebo pohybující se balicí fólii, 

kartón, papír atd. je téměř neomezená. Termo-transferové tiskárny jsou plně 

programovatelné systémy s moţností dosáhnout vysoké kvality tisku. Umoţňují značit 

firemní loga, čárové kódy, 2D kódy, rozsáhlé texty ve vertikálně i horizontálně zvolené 

matici. Přímé značení na fólii bez nutnosti pouţití etikety poskytuje přímé úspory 

výrobních nákladů.  
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Obr.  46 Termo-transferová tiskárna 

 

Na jednotlivé etikety bude tištěn QR kód, který ponese kompletní informace o 

pneumatikách, vlastníkovi a vozidle, se kterým jsou spárovány. Stejný QR kód bude 

nalepen také na vozidlo klienta, který mu poskytne po sejmutí informace o uskladněných 

pneumatikách. 

 

Obr.  47 Označení pneumatik a vozidla QR kódem 
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4.6 Generování QR kódu 

Pro generování QR kódu můţeme vyuţít například nástroj Google Chart Tools, 

konkrétně sekci Infographics. Server zde vrací statický PNG soubor QR kódu na základě 

URL adresy, všechny potřebné informace jsou obsaţeny přímo v URL adrese. 

 

Obr.  48 Google Chart Tools[25] 

4.7 Identifikace pomocí RFID 

Identifikací pneumatik za pomoci RFID se jiţ řadu let zabývají jejich samotní 

výrobci. V roce 2005 představil italský výrobce Pirelli řadu projektů, včetně propojení 

mobilního telefonu se systémem TPMS (systém pro sledování tlaku v pneumatikách) 

pomocí technologie Bluetooth a také prototyp tzv. „chytré pneumatiky“ s vestavěným 

snímačem, který poskytoval informace pomocí bezdrátového přenosu. 

O několik let později posunul vývoj inteligentní pneumatiky Michelin, který 

propojil technologii RFID se systémem sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) a ve 

spolupráci s firmou Translogik vytvořil nástroj pro sběr dat. Samotný RFID tag zde byl 

zavulkanizován přímo do pneumatiky. Michelin se tak stal prvním výrobcem, který 

poskytoval rychlé a přesné informace o tlaku, teplotě a identitě pneumatiky. Velmi důleţitá 

byla smlouva s autobusovým dopravcem East End, který převáţel tisíce diváků během 

Olympijských her 2012 v Londýně, jehoţ autobusy byly vybaveny právě těmito 

pneumatikami. 

Ve stejné době pracoval na vývoji inteligentní pneumatiky také Goodyear, který 

v roce 2012 představil pneumatiku s označením Regional RHT II RFID 435/50R19.5, která 



Ondřej Konečný: Inteligentní sklad pneumatik 

 

2013/2014  56 

 

 

je určená pro návěsy a přívěsy. V současnosti Goodyear připravuje rozšíření RFID 

technologie také do dalších typů a rozměrů pneumatik. Pozadu nezůstává ani společnost 

Kumho, která do konce roku 2013 vybavila RFID tagem přibliţně 14 miliónů pneumatik 

vyrobených v Koreji. V letošním roce chce umístit tag do všech v Koreji vyrobených 

pneumatik (přibliţně 35 miliónů kusů) [17], [18], [20]. 

 

Obr.  49 Pneumatika Michelin vybavená RFID tagem [22] 

 

Samotné RFID tagy integrovány do pneumatiky musí splňovat určité vlastnosti. 

Musí vydrţet vysoké teploty a velké tlaky, které jsou spojeny s výrobou a následně 

neustálé silové působení uvnitř pneumatiky a extrémní nízké či vysoké teploty při provozu. 

Dalším potenciálně problematickým faktorem je uhlík obsaţený v pryţi pneumatiky, který 

významně ovlivňuje radiofrekvenční signály. Je proto důleţité věnovat maximální 

pozornost při navrhování a výrobě těchto tagů a zejména jejich antén. Z toho důvodu 

odborná asociace AIM Global, celosvětově uznávaný normotvorný orgán v oblasti RFID, 

zveřejnil směrnici, zpracovanou skupinou jejích expertů, která slouţí jako pomůcka pro 

výrobce uvedených specifických RFID tagů, jejich uţivatele i širokou veřejnost [21].  
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Obr.  50 Detekce RFID tagu v pneumatice [22] 

 

Co se týče vyuţití této technologie pro evidenci a skladování ve firmě MS Auto, je 

toto řešení v současnosti nevhodné a to z několika důvodů. Dnes je na trhu pouze několik 

výrobců, kteří implementují RFID tag jiţ ve výrobě a jde ve většině případů o pneumatiky 

určené pro přívěsy a návěsy, jejichţ cena se pohybuje okolo 15 000 Kč. Dodatečné 

označení pneumatik bez výrobcem aplikovaného tagu je nevhodné z hlediska nákladů, kdy 

cena RFID tagu několikanásobně převyšuje cenu etikety opatřenou QR kódem.  

Pneumatika musí být navíc označena při kaţdém uschování v průběhu svého 

ţivotního cyklu, čímţ se rozdíl mezi náklady násobí. Při návrhu a tvorbě aplikace však 

beru v potaz moţnost budoucího rozšíření a nahrazení technologie optické metody 

identifikace za technologii RFID, kterou v budoucnu bude vybaveno čím dál více modelů 

pneumatik. 
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5. Realizace IS 

Před tvorbou databáze a aplikace je potřeba zvolit nástroje, se kterými budu 

pracovat. Pro účely mého systému jsem si vybral webový server Apache a databázi 

MySQL, obojí je součástí balíčku XAMPP. Pro účely mého systému jsou vlastnosti 

MySQL více neţ dostačující a navíc je zcela zdarma. Pro vytvoření struktury databáze bylo 

vyuţito webového nástroje phpMyAdmin. 

PhpMyAdmin je nejpouţívanější prostředí pro práci s MySQL databází. MySQL s 

phpMyAdminem nalezneme téměř na kaţdém webhostingu. Před spuštěním phpMyAdmin 

je nutné spustit webový server Apache a databázi MySQL, vše nalezneme v kontrolní 

panelu XAMPP, který jiţ máme naistalovaný. K phpMyAdmin se dostaneme přes 

administrační rozhraní našeho webhostingu, pokud přistupujeme přes localhost, coţ je můj 

případ, stačí zadat do prohlíţeče: http://localhost/phpmyadmin/  

 

 

Obr.  51 Úvodní obrazovka prostředí phpMyAdmin 

 

Jak můţeme vidět na Obr. 49, levá část obsahuje seznam vytvořených nebo 

importovaných databází. Zbytek obrazovky poskytuje informace o aktuálních verzích 

jednotlivých nástrojů nastavení. 
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Po vytvoření databáze následuje tvorba jednotlivých tabulek (entit) a jejich atributů. 

Dále je potřeba definovat primární klíče, datové typy a další potřebné vlastnosti. Tvorba 

můţe probíhat buď pomocí SQL příkazů, nebo jednoduchým klikáním. Poté následuje 

vytvoření relací mezi jednotlivými tabulkami. 

 

 

Obr.  52 Seznam tabulek v phpMyAdmin 

 

 

Obr.  53 Detail tabulky klient v phpMyAdmin 

 

Informace uloţené v databázi představují cenný a důleţitý majetek. Proto je 

v našem vlastním zájmu data zabezpečit a zálohovat. K tomu můţeme vyuţít například 

automatické zálohování dat u hostingového poskytovatele, nebo samotný nástroj 

phpMyAdmin. 
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5.1 Aplikace 

Pro naprogramování aplikace jsem si vybral skriptovací programovací jazyk PHP. 

Pouţívá se především pro programování dynamických internetových stránek ale také pro 

různé desktopové a webové aplikace. Syntaxe jazyka je inspirována několika 

programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java).  

PHP je nezávislý na platformě, rozdíly v různých operačních systémech se omezují 

na několik systémově závislých funkcí a skripty lze většinou mezi operačními systémy 

přenášet bez jakýchkoli úprav. Při práci mohu udělat mnoho chyb, proto je dobré zvolit 

prostředí, které bude chyby kontrolovat a napovídat. Pro psaní kódu jsem si zvolil 

vývojové prostředí NetBeans IDE 8.0, který je zdarma k dispozici. 

Jednotlivé PHP vsuvky obsahují SQL příkazy, které jsou prováděny na straně 

serveru a pracují se samotnou databází. K uţivateli je přenášen aţ výsledek jejich činnosti. 

 

Obr.  54 Náhled do skriptu v prostředí NetBeans 

5.1.1 Vzhled IS 

Celkový vzhled informačního systému je v současné době velice jednoduchý. 

Barevné podání odpovídá vizuálnímu stylu firmy MS Auto a bere v potaz i obecné 
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poţadavky na uţivatelskou ergonomii a snadnou čitelnost. V první fázi vývoje je kladen 

důraz především na funkčnost aplikace. Na Obr. 55, můţeme vidět úvodní stránku při 

spuštění aplikace. 

 

Obr.  55 Ukázka úvodní stránky 

5.1.2 Práce s IS 

Po příjezdu klienta se ţádostí o uskladnění pneumatik, spustí obsluha skladu 

příslušnou aplikaci, ve které je zobrazena hlavní nabídka s jednotlivými ovládacími prvky 

(viz Obr. 55).  

Pro kompletaci zakázky je nejprve nutné vyplnit formulář v záloţce Klienti. Zde je 

potřeba zadat veškeré povinné údaje klienta (jméno, příjmení, ulice a č. p., město, PSČ, 

telefon a e-mail). Údaje Název firmy a IČO jsou nepovinné a vyplňují se v případě, ţe 

klientem je firma. Po přidání klienta do databáze, máme k dispozici několik akcí, které 

můţeme vidět v pravé části. 

 

Obr.  56 Výpis údajů o klientovi 
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Ve druhém kroku zvolíme akci Přidat vůz klienta, kde vyplníme údaje o jeho vozidle 

(značka vozidla, model a SPZ), jde o povinné údaje. Náhled můţeme vidět na Obr. 57. 

 

Obr.  57 Přidání nového klienta 

 

Třetím krokem vkládáme do databáze pomocí akce Přidat pneumatiku klienta, všechny 

potřebné údaje o pneumatikách (výrobce, model, šířka, průměr, profil, hmotnostní a 

rychlostní index).  

 

Obr.  58 Přidání pneumatiky 
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K dokončení celého procesu zvolíme akci Přidat zakázku klienta, kde vybereme 

příslušné vozidlo, uvedeme datum naskladnění, popř. pokud jsou součástí pneumatik disky 

či jiné příslušenství, uvedeme toto do poznámky. Poté zvolíme model pneumatik, počet 

kusů a zadáme jednotlivé hloubky dezénu. 

 

Obr.  59 Přehled veškerých zakázek 

 

Tím je celý proces vyplňování ukončen a veškeré údaje jsou uloţeny v databázi. 

Přehled o jednotlivých zakázkách můţeme vidět na Obr. 59. Tímto příkladem byla ověřena 

funkčnost mnou navrţené koncepce systému pro vytváření a správu zakázek. S veškerými 

údaji můţeme samozřejmě dále pracovat, tzn. editovat, smazat či vyhledávat. 

5.2 Budoucí vývoj IS 

Před pilotním nasazením informačního systému bude potřeba vyřešit několik 

důleţitých kroků.  

Co se týče samotné aplikace, musí být optimalizována pro mobilní zařízení (tablety 

a chytré telefony) a to z několika důvodů. Obsluha bude za pomoci tohoto zařízení vytvářet 

a spravovat veškeré zakázky skladu pneumatik. Po sejmutí QR kódu z dané sady 

pneumatik, bude mít obsluha všechny potřebné informace ihned k dispozici. Totéţ platí v 

případě klienta, který po sejmutí QR kódu ze svého vozidla okamţitě zjistí stav svých 

uskladněných pneumatik. 

V dalším kroku je nutné vyřešit jednotlivé uţivatelské přístupy a zabezpečení. 

Obsluha se bude do IS přihlašovat pomocí uţivatelského jména a hesla a bude oprávněna 

údaje vyhledávat, přidávat, editovat či mazat.  Klient bude mít právo pouze ke čtení údajů. 
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 Následovat by mělo propojení systému a termo-transferové tiskárny, která bude 

vygenerované QR kódy s příslušnými údaji tisknout. QR kódy budou tištěny vţdy v páru. 

První kód bude nalepen na sadu pneumatik, která bude uloţena ve skladu, druhým se 

označí vozidlo, které je s pneumatikami spárováno. 

V neposlední řadě bude potřeba zaškolit personál pro práci s novým systémem 

evidence skladu pneumatik. Do budoucna se uvaţuje také o moţnosti propojení 

informačního systému s databázemi všech výrobců pneumatik, coţ by mělo zefektivnit 

vyhledávání a zadávání jednotlivých údajů o pneumatikách do systému. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout vhodné řešení evidence a skladování 

pneumatik ve firmě MS Auto.  

V první kapitole, která měla za úkol přiblíţit automatickou identifikaci, byl popsán 

její vývoj od samotného vzniku aţ po současný stav této technologie. Po uvedení 

nejznámějších principů, se kterými automatická identifikace pracuje, jsem se soustředil na 

princip optický, konkrétně na oblast čárových kódů. Zaměřil jsem se na vlastnosti těchto 

prvků, jejich rozdělní podle způsobu uloţení dat a také druhy snímačů, které se vyuţívají 

v této oblasti. V další kapitole jsem přiblíţil pojem databázový systém, postupy při jeho 

návrhu, rozdělení jednotlivých databázových modelů, architektur a jeho vyuţití. 

V praktické části práce jsem provedl analýzu současného stavu evidence a 

skladování pneumatik ve firmě MS Auto. Při návštěvě firmy jsem byl obeznámen s celým 

procesem, od příjezdu zákazníka a naskladnění jeho pneumatik aţ po jejich vyskladnění. 

S majitelem firmy jsme probrali nedostatky současného řešení, které je zdlouhavé a 

neefektivní, coţ odvádí zaměstnance od primární činnosti.  

Poté jsem provedl návrh zlepšení za pomoci technologií automatické identifikace a 

databázového systému. Součástí byla také návštěva firmy GABEN, kde mi byla 

představena etiketa primárně určená pro označování pneumatik a vysvětlen princip termo-

transferového tisku. V závěru práce jsem vytvořil v nástroji phpMyAdmin databázi skladu 

pneumatik a ve skriptovacím jazyce PHP aplikaci, demonstrující funkci navrţeného 

systému. 

Zpracování diplomové práce pro mne bylo velkým přínosem a vyuţil jsem přitom 

mnoho znalostí a dovedností, které jsem nabyl v průběhu studia. Rovněţ jsem získal nové 

poznatky a zkušenosti z oblasti analýzy a návrhu informačních systémů a automatizace. 

V budoucnu bych se chtěl podílet na celkovém doladění a realizaci daného systému aţ do 

stádia pilotního nasazení. 
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