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Anotace 

Cílem této práce je zpracování návrhu a realizace webové aplikace pro vzdálené 

řízení laboratorního modelu čtyřkolového vozidla, jejímž prostřednictvím lze ovládat 

model i bez fyzické přítomnosti uživatele v laboratoři. V prvé řadě byly stanoveny 

základní požadavky na systém. Ty pak tvořily limity kompletního návrhu architektury 

systému, na jehož základě byla naprogramována webová aplikace. Podrobně bylo popsáno 

její uživatelské rozhraní v podobě webové stránky. Aplikace byla testována, a to i formou 

živého přenosu kamer umístěných v laboratoři. Výsledky pilotního provozu byly 

vyhodnoceny a závěrem byly shrnuty dosažené cíle práce.  

Klíčová slova: webová aplikace, systém, laboratorní model, vzdálené řízení 

 

Summary 

The aim of this thesis is to design and create a web application that would manage 

a four-wheel car model by remote control. The application would enable the user to control 

the model without being present in the laboratory. Firstly, the basic requirements of the 

system were set. These served as limits to the overall design of the system architecture. 

Consequently, the web application was designed according to the architecture. The user 

interface of the application was then described in detail on a specific website. The next step 

was the test of the application, which included live broadcast from the laboratory. Lastly, 

the results of the pilot testing were evaluated and the achieved aims of the thesis 

summarized in the conclusion. 
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1 Úvod 

Dnešní dobu ovládá internet. Zasahuje téměř do všech oblastí našeho života. Jsou 

zdokonalovány systémy umožňující řídit a ovládat mnohé, právě prostřednictvím internetu. 

Mým cílem proto bylo navrhnout a vytvořit systém, s jehož pomocí bude možno ovládat 

model – čtyřkolové vozidlo – umístěný mimo dosah uživatele. Jde o typ dálkového 

ovládání prostřednictvím webové aplikace. Tento fundamentální systém může být využit 

v mnoha směrech. Jedním z nich je i projekt EARN, jehož cílem je budování virtuálního 

prostředí pro sdílení zdrojů mezi partnerskými univerzitami [1].  

Navrhl a realizoval jsem tedy systém virtuální laboratoře v podobě webové 

aplikace, která bude pro uživatele přístupna odkudkoliv. S ohledem na obsáhlost tématu 

jsem se zaměřil pouze na základní systém vzdáleného řízení laboratorního modelu, a to až 

po rozhraní komunikující s modelem. Zpětná vazba (pohyb modelu v laboratoři) je 

zprostředkovávána obrazovou informací kamery. Systém „řízení modelu na dálku“ je 

přístupný mnoha uživatelům, z nichž však v daném čase může model ovládat pouze jeden 

z nich. V opačném případě by zákonitě docházelo ke kolizím, obdobně jako při řízení 

automobilu – je mnoho řidičů, ale „za volantem může sedět jen jeden“.  

Kompozičně je práce dělena do několika tématických celků. V prvé řadě jsem si 

stanovil požadavky na systém. Poté jsem navrhl základní architekturu aplikace formou 

dekompozice systému [2] - od obecného zadání až po nejvyšší rozlišovací úroveň 

jednotlivých podsystémů. Webovou aplikaci jsem díky zevrubnému návrhu následně 

vytvořil s užitím technologií OOP PHP, AJAX, JavaScript, MySQL, HTML5 a CSS3. Poté 

jsem podrobně popsal její uživatelské rozhraní a formou grafických náhledů přiblížil 

a osvětlil možnosti uživatele, jeho práci v systému a informační zpětné vazby, které jsou 

uživateli v průběhu užívání aplikace poskytovány. Vytvořenou webovou aplikaci jsem 

otestoval, a to i prostřednictvím kamerových přenosů pohybu modelu v laboratoři. 

Jednotlivé kamerové záznamy jsem vyhodnotil a zdůvodnil jejich výhody a nevýhody. 
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2 Stanovení požadavků 

Požadavek lze definovat jako specifikaci toho, co by mělo být realizováno [3]. 

V daném případě je hlavním požadavkem vytvoření řídícího systému pro vzdálené řízení 

laboratorního modelu. Tento systém uživateli umožní přijímat přenos z kamery 

a prostřednictvím této zpětné vazby řídit laboratorní model. Obecné pojetí řídícího systému 

je znázorněno na obrázku č. 1.  

 

Obrázek č. 1: Řídící systém 

Stanovil jsem dva typy požadavků - funkcionální a nefunkcionální. Funkcionální 

určují, jaké chování bude systém nabízet a nefunkcionální specifikují vlastnosti nebo 

omezující podmínky daného systému [3] [4]. 

2.1. Funkcionální požadavky 

1) Uživatel se bude moci na základě vyplnění registračního formuláře registrovat 

do systému. 

2) Po registraci bude uživateli odeslán e-mail s přihlašovacími údaji. 

3) Systém bude - pro již registrované uživatele - obsahovat možnost zaslání nově 

vygenerovaného hesla na e-mail. 

4) Na základě e-mailu a hesla se bude moci uživatel přihlásit do uživatelské 

sekce. 

5) Uživatelská sekce bude obsahovat ovládací panel, sekci pro objednávku 

přístupu k ovládání, sekci pro editaci účtu uživatele a nápovědu pro aplikaci.  

6) Sekce objednávek bude obsahovat objednávkový formulář určený k rezervaci 

časového intervalu pro ovládání laboratorního modelu. 
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7) Po úspěšném provedení objednávky bude uživateli odeslán e-mail                     

s podrobnostmi objednávky. 

8) Sekce pro úpravy profilu uživatele bude obsahovat formulář pro editaci již 

uložených údajů. V případě, že si uživatel změní ke svému účtu heslo, bude 

odeslán informační e-mail obsahující heslo nové. 

9) Uživatelský panel bude obsahovat jméno a příjmení aktuálně přihlášeného 

uživatele, možnost odhlášení a informaci o stavu objednaného času přístupu. 

10) V objednaném čase bude uživateli zpřístupněn ovládací panel, který bude 

obsahovat kamerový přenos a čtyři směrová tlačítka. 

11) Ovládat laboratorní model bude moci uživatel jak myší, tak i klávesnicí. 

12) Po uplynutí objednané doby pro přístup k ovládacímu panelu, se tento panel 

automaticky skryje a bude nabídnut dalšímu uživateli v pořadí. 

2.2. Nefunkcionální požadavky 

1) Webová aplikace bude umístěna na serveru Apache v prostředí Linux. 

2) Systém bude programován v jazycích OOP PHP, AJAX a JavaScript. 

3) Pro uložení dat bude využit databázový systém MySQL. 

4) Uživatelské rozhraní v podobě webové stránky bude kódováno v jazyce 

HTML5 a CSS3. 

5) Pro kamerový přenos bude testována jedna USB kamera, integrovaná kamera 

v notebooku a dvě IP kamery. 
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3 Návrh systému 

Podstatou návrhu systému je vytvoření abstraktního modelu [3], kterým je v daném 

případě kompletní blokové schéma systému webové aplikace. Navrhl jsem jej pomocí 

volně dostupných nástrojů draw.io [5] a dia [6], určeného pro vytváření blokových 

schémat. Jednotlivé bloky zde reprezentují události, procesy a místa, kam se uživatel může 

v aplikaci dostat. Pravdivost podmínek je označena symbolem + (plus) a nepravdivost 

symbolem - (mínus).  

Postupoval jsem systematicky od obecného návrhu až po nejvyšší zvolenou 

dekompoziční úroveň. Kompletní schéma návrhu systému webové aplikace se nachází 

v příloze č. 4, která je umístěna v zadní kapse této práce a zároveň ve vektorovém formátu 

na přiloženém CD. Pro názornost proto doporučuji přílohu si na tomto místě otevřít, neboť 

na základě uvedeného schématu v následujících kapitolách daný systém postupně 

dekomponuji a podrobně popisuji. 

Požadovaným řídícím systémem dle obrázku č. 1 je v daném případě webová 

aplikace (viz obrázek č. 2). Dle schématu jsem systém postupně dekomponoval na další 

podsystémy a podrobně popsal funkcionalitu každého z nich.  

 

Obrázek č. 2: Schéma vzdáleného řízení modelu 

Systém navrhované webové aplikace obsahuje dva vstupy a jeden výstup. Prvním 

vstupem jsou uživatelé, kteří chtějí řídit laboratorní model. Druhým pak kamera umístěná 

ve stejné místnosti jako laboratorní model a snímající jeho pohyb. Obrazová informace 

z kamery je předávána zpět do systému webové aplikace. Výstupem systému je vlastní 

řízení pohybu modelu v laboratoři, které je přímo ovlivňováno uživatelem.  
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Cílem mé práce nebyla konstrukce laboratorního modelu, nýbrž návrh a realizace 

systému webové aplikace pro vzdálené řízení modelu tj. řízení, při kterém uživatel není ve 

stejné místnosti jako model. Aplikace tudíž musí být umístěna na serveru v laboratoři 

a musí být uživatelům přístupná i mimo tuto laboratoř, a to prostřednictvím sítě (viz 

obrázek č. 3). 

 

Obrázek č. 3: Schéma systému webové aplikace 

Aby nedocházelo ke kolizím modelu v důsledku zadávání odlišných vstupních dat 

řízení, je nezbytné, aby byl model řízen jen jedním uživatelem. Jelikož však 

prostřednictvím sítě může k systému webové aplikace přistupovat více uživatelů, 

dekomponoval jsem ji na dva základní podsystémy. 

Prvním z nich je podsystém řízení přístupu, jehož cílem je správa uživatelů              

a udělování přístupu k řízení laboratorního modelu (viz kapitola 3.2.). 

Druhým je podsystém řízení modelu, ke kterému již bude moci přistupovat pouze 

jeden uživatel. Bude mít umožněn přístup jak k obrazu z kamery snímající laboratorní 

model, tak i k samotnému řízení modelu.  Přístup bude časově omezen, jelikož řízení musí 

být přístupno i dalším uživatelům. Po uplynutí vymezeného času uživateli přístup vyprší 

a systém bude zpřístupněn dalšímu uživateli v pořadí (viz kapitola 3.1.). 
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3.1. Podsystém řízení modelu 

Jedním ze základních podsystémů webové aplikace je podsystém řízení modelu, 

schématicky znázorněném na obrázku č. 4.  

 

Obrázek č. 4: Schéma podsystému řízení modelu  

Podsystém řízení modelu má dva vstupy a dva výstupy. Vstupem  je  jednak 

uživatel, který má aktuální přístup k řízení modelu a jednak kamera, přenášející uživateli 

obrazovou informaci o pohybu modelu v laboratoři. Výstupem je především samotné řízení 

modelu a dále vypršení doby přístupu, kdy systém automaticky uživatele vrátí do 

podsystému řízení přístupu a řízení modelu je zpřístupněno dalšímu uživateli v pořadí. 

Na obrázku č. 5 je znázorněna dekompozice podsystému řízení modelu na prvky,  

které jsou již konkrétně vázány na  jednotlivé vstupy a výstupy. 

 

Obrázek č. 5: Dekompozice podsystému řízení modelu  
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Uživatel volí směr pohybu laboratorního modelu, čímž je voláno rozhraní pro 

ovládání přímo komunikující s řídící jednotkou modelu. Konkrétní podoba rozhraní pro 

ovládání bude upřesněna při vývoji, na základě testování možných variant. Použitá 

technologie pro rozhraní kamery, kterou bude moci uživatel sledovat a na jejím základě 

pak volit směr pohybu modelu, bude taktéž upřesněna při vývoji. 

Do podsystému řízení modelu je zařazen časovač s grafickým výstupem pro 

uživatele. Tento prvek načte z databáze uživatelův objednaný čas pro přístup k řízení          

a následně z tohoto časového limitu bude odečítat sekundy. Pokud bude zbývající čas 

menší nebo roven minutě a následně půl minutě, bude uživatel na tuto skutečnost 

upozorněn výstražnou zprávou. Po vypršení objednané doby pro přístup k řízení modelu 

bude uživatel z podsystému automaticky odhlášen. 

3.2. Podsystém řízení přístupu 

Podsystém řízení přístupu je de facto v mé práci podsystémem stěžejním. Do 

podsystému řízení modelu může vstoupit jen jeden uživatel (viz obrázek č. 3, 4 a 5), proto 

bylo nezbytné podrobně naprojektovat systém, který zabezpečí výběr právě jednoho 

uživatele a tento systém důkladně zanalyzovat. Postupně jsem jej proto dekomponoval na 

několik podsystémů. Zkoncipoval jsem jak kompletní správu uživatelů, tak i objednávkový 

systém, umožňující rezervace časů pro řízení modelu. 

 

Obrázek č. 6: Schéma podsystému řízení přístupu 

Do podsystému řízení přístupu vstupují uživatelé prostřednictvím sítě (viz obrázek 

č. 6). Výstupem je jeden uživatel, který získá časově omezený přístup do podsystému 
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řizení modelu. Po vypršení časového limitu je uživatel automaticky odhlášen a vrácen do 

podsystému řízení přístupu vstupem pro vypršení přístupu. 

První dekompoziční úroveň podsystému řízení přístupu je znázorněna na obrázku 

č. 7. Rozlišují se zde další podsystémy ve dvou sekcích - pro nepřihlášeného a pro 

přihlášeného uživatele.  

 

Obrázek č. 7: Dekompozice podsystému řízení přístupu 

V sekci nepřihlášeného uživatele jsou uživatelé při  vstupu do aplikace 

přesměrováni do podsystému pro přihlášení, jehož prostřednictvím se mohou - po vyplnění 

příslušných polí - přihlásit do uživatelské sekce. Neregistrovaní uživatelé se nejprve 

zaregistrují v podsystému registrace. Poté jsou automaticky přihlášeni do uživatelské 

sekce. Pokud je uživatel registrován, ale nezná heslo ke svému účtu, má možnost si své 

heslo obnovit. Z uživatelské sekce se uživatelé mohou  kdykoliv  odhlásit a vrátit se 

do podsystému přihlášení. 

V sekci přihlášeného uživatele je realizována správa objednávek přístupu, editace 

uživatelských profilů a je koncipován jeden z nejdůležitějších systémů aplikace                   

- podsystém pro kontrolu a manipulaci přístupů do podsystému pro řízení modelu (viz 

kapitola 3.2.4.).   
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3.2.1. Registrace 

Pokud chce uživatel vstoupit do uživatelské sekce a ještě není zaregistrován, musí 

se registrovat v podsystému registrace a správně vyplnit pět polí: 

· Jméno 

· Příjmení 

· E-mail 

· Heslo 

· Heslo (opakovaně pro kontrolu) 

Všechna pole jsou povinná. Pole pro e-mail obsahuje zároveň i kontrolu správného 

formátu e-mailu - ten musí obsahovat posloupnost znaků: text, zavináč, text, tečka, 

doména. Pokud uživatel vyplní pole pro e-mail chybně,  bude  upozorněn chybovou 

zprávou. Dále je kontrolován počet znaků zvoleného hesla - musí obsahovat minimálně 

šest znaků. Pro vyšší bezpečnost a možnost překlepů je heslo požadováno dvakrát. 

Následuje kontrola existence zadaného e-mailu v databázi. Pokud jakákoliv z uvedených 

podmínek není splněna, proces registace se zastaví a uživateli se zobrazí chybová zpráva. 

Celý podsystém registrace je znázorněn na obrázku č. 8.  

 

Obrázek č. 8: Registrace uživatele 

Pokud kontrola polí nezaznamená chybu, jsou data nového uživatele uložena do 

databáze systému a na zadanou adresu je mu zaslán  potvrzovací e-mail s informacemi pro 

budoucí přihlášování do uživatelské sekce. Zároveň se mu zobrazí zpráva o úspěšném 

vytvoření účtu a následném automatickém přihlášení.  
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3.2.2. Obnova hesla 

Podsystém obnovy hesla je dalším podsystémem pro nepřihlášeného uživatele. 

Pokud uživatel heslo ztratí či zapomene, vygeneruje se mu heslo nové, v podobě náhodné 

posloupnosti patnácti znaků. Toto nové heslo je uživateli zasláno na e-mail. Systém 

obnovy hesla je znázorněn schématem na obrázku č. 9.  

 

Obrázek č. 9: Obnova hesla uživatele 

Vstupem jsou již registrovaní uživatelé. Ti vyplní svůj e-mail zadaný při registraci, 

který systém následně vyhledává v databázi uživatelů. Pokud jej nenalezne, vypíše 

uživateli příslušnou chybovou zprávu. V případě, že e-mail v databázi existuje, proces 

postoupí k algoritmu obnovy hesla. Novým heslem je následně přepsáno heslo stávající       

- ztracené či zapomenuté. Vedle zaslání nového hesla je uživateli vypsána i zpráva 

o úspěšném dokončení obnovy hesla. 

3.2.3. Přihlášení 

Pokud se uživatel již v minulosti zaregistroval, může přistoupit k podsystému 

přihlášení. Výstupem jsou zde přihlášení uživatelé, kteří se dostanou do uživatelské sekce. 

Proces přihlášení je znázorněn na obrázku č. 10. 

 

Obrázek č. 10: Přihlášení uživatele 
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Prvním krokem v systému přihlášení je vyplnění požadovaných polí, kterými jsou 

e-mail a heslo k účtu zadané při registraci. Následuje systém kontrol.  Nejprve se ověřuje, 

zda je zadaný e-mail registrován v databázi. Pokud není, je uživatel informován výpisem 

chybové zprávy a vrácen k vyplnění požadovaných polí. Pokud je e-mail v databázi 

nalezen, přistoupí se ke kontrole hesla přiřazeného k nalezenému účtu. V případě zadání 

chybného hesla je opět uživatel upozorněn výpisem chybové zprávy a vrácen 

k opakovanému vyplnění požadovaných polí. Pokud  celá kontrola proběhne úspěšně, je 

uživatel přihlášen do uživatelské sekce a zobrazí se mu zpráva o přihlášení.  

Pokud uživatel není registrován, může přejít do podsystému registrace (viz kapitola 

3.2.1.). Jestliže registrován je, ale nezná heslo, může přejít do podsystému pro obnovení 

hesla (viz kapitola 3.2.2.). 

3.2.4. Uživatelská sekce 

Po přihlášení mají uživatelé oprávnění vstoupit do uživatelské sekce. Tato sekce 

obsahuje tři podsystémy a uživatelský panel. Návrh uživatelské sekce je znázorněn na 

obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11: Uživatelská sekce 

Po procesu přihlášení je uživatel přesměrován do uživatelského prostředí. Z něj pak 

může objednávat zvolený čas přístupu a editovat svůj účet. Pro přístup do podsystému 

řízení modelu prochází kontrolou. V případě zjištění jakékoliv chyby, není přístup uživateli 
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povolen a systém jej vrátí zpět do uživatelského prostředí. Pokud přístup povolen je, může 

uživatel ve stanoveném časovém limitu laboratorní model prostřednictvím webové 

aplikace řídit. Po vypršení objednané doby přístupu se uživatel vrací zpět do uživatelské 

sekce. Z daného systému se uživatel může kdykoliv odhlásit a přejít do podsystému 

přihlášení, který je popsán v kapitole 3.2.3. 

3.2.5.   Editace účtu uživatele 

V případě, že si uživatel bude chtít změnit jakýkoliv údaj ze svého účtu, má 

k dispozici jeho editaci. Proces editace je znázorněn na obrázku č. 12. 

 

Obrázek č. 12: Editace účtu uživatele 

Vstupem do tohoto podsystému jsou přihlášení uživatelé, kteří si mění jméno, 

příjmení, e-mail a heslo k účtu. Nejprve se z databáze načtou stávající údaje. Výjimkou je 

heslo, které se z bezpečnostních důvodů nenačítá.  

Po editaci vybraných polí bude provedena jejich kontrola, která funguje stejně jako 

při vlastní registraci (viz kapitola 3.2.1.). Pokud uživatel edituje některá z polí chybně tzn. 

že např. není dodržen předepsaný formát a počet znaků (viz kapitola 3.2.1.), je vypsána 

informační chybová zpráva a systém vrátí uživatele k opakované editaci polí. Pokud 

kontrola proběhne úspěšně, editované údaje jsou v databázi přepsány. Podsystém vypíše 

uživateli zprávu o aktualizaci jeho účtu a pokud bylo změněno heslo, zašle mu toto nové 

heslo e-mailem.  
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3.2.6.   Objednávka přístupu 

Stěžejním podsystémem uživatelské sekce je objednávka přístupu, jejímž 

prostřednictvím si uživatel objedná čas přístupu k podsystému řízení laboratorního modelu. 

Systém objednávky je znázorněn na obrázku č. 13.  

 

Obrázek č. 13: Objednávka přístupu 

Přihlášení uživatelé si mohou nejprve zvolit čas začátku řízení modelu. 

V podsystému volba času mají k dispozici volbu data, hodiny, minuty a délky intervalu. 

Není možné zvolit čas v minulosti. Interval lze volit pouze v pětiminutových intervalech 

v rozmezí pět, deset a dvacet minut. Jakmile si uživatel zvolí počátek přístupu a délku 

intervalu, systém automaticky spočítá konec přístupu.  

Na určení časového limitu přístupu navazuje kontrola dostupnosti zvoleného času. 

V této fázi systém kontoluje, zda uživatel nezvolil opakovaný přístup v rozmezí              

tzv. toleranční doby, kterou je jedna hodina. V praxi to znamená, že si uživatel nemůže 

objednat další přístup do podsystému řízení modelu v rozmezí plus a mínus jedna hodina 

od zvoleného času. Nemůže si tedy objednat několik intervalů po sobě jdoucích. Jedná se    

o bezpečnostní prvek, který zaručuje, že se nevytvoří fronta k přístupu jedním uživatelem, 

systém nebude zahlcen a řízení modelu tak bude dostupné i jiným uživatelům.  

Pokud systém vyhodnotí, že objednaný čas spadá do toleranční doby, je uživateli 

vypsána chybová zpráva a je vrácen k volbě času. V případě, že objednávaný čas nespadá 

do toleranční doby, systém ověří, zda je daný čas v databázi volný. Pokud je zvolený čas 

již rezervován jiným uživatelem, je objednatel opět informován výpisem příslušné zprávy   

a vrácen k nové volbě času. 
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Jestliže kontrola dostupnosti nezjistí žádný problém, uloží se zvolený čas do 

databáze k záznamu objednáve s jedinečným idenfikátorem uživatele. Následně je uživateli 

odeslán e-mail s podrobnostmi objednaného přístupu a je mu vypsána zpráva o úspěšné 

objednávce. 

3.2.7.   Kontrola přístupu 

Pokud uživatel bude chtít přistoupit do podsystému pro řízení laboratorního 

modelu, musí projít kontrolou přístupu. Její funkcionální schéma je znázorněno na obrázku 

č. 14. 

 

Obrázek č. 14: Kontrola přístupu 

Nejprve je provedena kontrola existence objednávky v databázi. Pokud neexistuje 

žádná objednávka s identifikátorem uživatele, který do podsystému vstupuje, je uživateli 

vypsána informační zpráva a je vrácen zpět na uživatelský panel. Jestliže objednávka 

existuje, podsystém porovná interval objednaného času s aktuálním časem na serveru, a tak 

automaticky rozpozná, jestli je objednávka aktuální, anebo se nachází v budoucnosti. 

Pokud objednávka není aktuální či není v budoucnosti, systém vypíše chybovou zprávu 

a vrátí uživatele zpět na uživatelský panel.  

Jestliže je objednávka v budoucnosti, systém spustí časovač s odpočtem času do 

povolení přístupu. V případě, že je objednávka aktuální, časovač se automaticky přepne do 

hodnoty nula a přístup je uživateli udělen okamžitě. Po vypršení časově omezeného 

přístupu je uživatel automaticky navrácen do uživatelské sekce a zároveň je kontrolováno, 

zda-li nemá další objednávku. Na základě toho se případně spustí nový odpočet 

signalizující začátek nově objednaného přístupu. Tentokrát ale přístup nemůže být udělen 

ihned z důvodu tzv. toleranční doby (viz kapitola 3.2.6.) 
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3.3. Návrh databáze 

Z návrhu systému bylo patrné, že budu potřebovat ukládat určitá data, s nimiž budu 

dále pracovat. Proto jsem navrhl strukturu databáze, která bude obsahovat tři tabulky 

a jednu relaci. V aplikaci je třeba ukládat informace o uživateli, na základě kterých se bude 

uživatel přihlašovat a objednávat čas k přístupu k řízení laboratorního modelu. Struktura 

databáze je znázorněna v následujícím entitně-relačním diagramu. 

 

Obrázek č. 15: ERD pro implementaci databáze 

Uživatel je indentifikován primárním klíčem (PK), dále e-mailem, celým jménem    

a heslem k jeho účtu. Heslo je pro větší bezpečnost rozšířeno o tzv. salt, což je náhodná 

posloupnost znaků, která je k heslu připojena [7]. Vzniklý řetězec je poté „hashován“ 

zvolenou funkcí a uložen do atributu password. Tento algoritmus slouží pro zvýšení 

bezpečnosti ukládání uživatelských hesel. 

Tabulka queues reprezentuje fronty objednávek pro přístup k řízení laboratorního 

modelu. Je indentifikována jedinečných primárním klíčem. Dalšími atributy jsou datum 

začátku času pro řízení a datum jeho skončení. Tato data obsahují rok, den, hodinu 

a minutu. Dalším možným identifikátorem uživatele je atribut ip, do kterého se ukládá ip 

adresa, ze které byla objednávka provedena. Uživatel může mít více než jednu objednávku 

ve frontě, proto je tabulka uživatelů v relaci k tabulce front 1:N. 

Tabulka emails přímo nesouvisí s předchozími tabulkami. Je ale neméně důležitá,   

a to z toho důvodu, že je v ní uložen obsah informačních e-mailů, které bude systém 

automaticky uživatelům  rozesílat na základě provedené operace. V této tabulce se nacházi 

jedinečný identifikátor, atribut subject pro předmět e-mailu a atribut content pro obsah      

e-mailové zprávy. Tuto tabulku musím v implementaci na základě návrhu aplikace naplnit 

předem, protože není v žádné přímé interakci s uživateli nebo s objednávkami. 
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4 Popis uživatelského rozhraní 

Po dokončení návrhu celého systému webové aplikace jsem přistoupil k jeho 

realizaci. Pro celkovou funkcionalitu aplikace jsem použil OOP PHP. Pro rozhraní 

a komunikaci s laboratorním modelem pak AJAX a jeho možnosti pro interakce aplikace 

s uživateli – ovládání modelu pomocí stisku klávesy nebo myši. Pro ukládání dat jsem 

v aplikaci využil volně dostupného databázového systému MySQL a jeho programový 

systém phpmyadmin, který umožňuje grafickou správu obsahu databáze. Pro komunikaci 

s databází pak jazyk SQL. V  této aplikaci je také použit objektově orientovaný skriptovací 

jazyk JavaScript a jeho knihovna jQuery pro dynamický výpis informačních zpráv, 

výpočty intervalů k přístupům a na konec je tímto jazykem naprogramován i časovač pro 

jednotlivé stavy. Uživatelské rozhraní v podobě webové stránky bylo vytvořeno pomocí 

HTML5 a stylovacího jazyka CSS3. 

Protože předmětem mojí práce není popis postupu celé implementace, zaměřím se 

v této kapitole pouze na popis již fungující webové aplikace a jejího uživatelského 

rozhraní. Kapitola je členěna do tří tématických okruhů. Prvním z nich je pohled na 

webovou aplikaci pro nepřihlášené uživatele. Druhým je uživatelská sekce pro uživatele 

přihlášené. Třetím je podsystém pro řízení laboratorního modelu pro přihlášeného 

uživatele s aktuálně objednaným časem k přístupu a jeho grafický výstup v podobě 

ovládacího panelu. 

4.1. Nepřihlášený uživatel 

Pokud uživatelé otevřou příslušnou webovou stránku, zobrazí se jim úvodní 

obrazovka aplikace (Příloha č. 1). Tato obrazovka obsahuje hlavičku s názvem práce           

a s logy představujícími projekt EARN. Pod hlavičkou je obsahová část určená pro výpis 

jednotlivých formulářů. V dolní části stránky je umístěna patička, čítající logo školy           

a jméno autora práce společně s rokem vytvoření. 

Pro nepřihlášené uživatele je k dispozici systém pro registraci, po které se mohou 

přihlásit formulářem pro přihlášení. Pokud je uživatel již registrován a nezná heslo ke 

svému účtu, může si jej obnovit a nechat si nově vygenerované heslo zaslat na e-mail. 
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4.1.1. Formulář registrace 

Pokud uživatel přistupuje k aplikace poprvé, tudíž nemá vytvořený účet a nemůže 

se přihlásit do uživatelské sekce, musí se registrovat příslušným formulářem pro registraci 

(viz obrázek č. 16). Překlikne se odkazem „Registrovat se“. 

 

Obrázek č. 16: Formulář pro registraci 

Formulář pro registraci obsahuje pole jméno, příjmení, e-mail a dvě pole pro heslo 

a jeho kontrolu. Pole jména a příjmení jsou omezena pro vložení 255 znaků. Pro pole              

e-mail zde funguje kontrola správného formátu. Pokud uživatel zadá e-mail ve špatném 

formátu, nebo je již zadaný e-mail v systému registrován, systém jej upozorní dynamickým 

výpisem chybové zprávy (Příloha č. 2), která se po třech sekundách automaticky skryje. 

Pro heslo je zde z bezpečnostních důvodů požadavek zadat jej dvakrát, aby se předešlo 

případným překlepům při prvním zadání.  

Po úspěšném vyplnění formuláře pro registraci uživatel klikne na tlačítko 

„Registrovat se“ a pokud všechna pole vyplnil správně, je o tom informován dynamickým 

výpisem zprávy a následně je automaticky přihlášen. Po registraci systém automaticky 

odešle zprávu na vložený e-mail, která obsahuje zvolené údaje pro přihlášení do webové 

aplikace. 
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4.1.2. Formulář obnova hesla 

Jestliže je uživatel již registrován a nezná heslo ke svému účtu, má možnost si 

aplikací nechat vygenerovat heslo nové. K tomu slouží formulář pro obnovu zapomenutého 

hesla, které je uživateli odesláno na e-mail zadaný při registraci (viz obrázek č. 17). 

S novým heslem se uživatel může následně přihlásit do uživatelské sekce, příp. si heslo 

změnit. 

 

Obrázek č. 17: Formulář pro obnovu hesla 

Po zadání uživatelského e-mailu a potvrzení tlačítkem „Zaslat heslo e-mailem“ 

aplikace zkontroluje formát vloženého e-mailu a vyhledá uživatelský e-mail v databázi 

uživatelů. Pokud jej nenajde, vypíše chybovou zprávu (Příloha č. 2). V opačném případě 

vygeneruje nové heslo, přepíše jím heslo stávající a uživateli odešle e-mail s novým 

heslem pro přihlášení do uživatelské sekce.  

4.1.3. Formulář přihlášení 

Pokud již alespoň jednou uživatel prošel procesem registrace, má možnost se do 

webové aplikace přihlásit formulářem pro přihlášení (viz obrázek č. 18), který se nachází 

na úvodní obrazovce (Příloha č. 1).  

Tento formulář se zobrazí vždy, když uživatel otevře příslušnou domovskou 

stránku dané webové aplikace. Prostředí tohoto formuláře uživatelům slouží jako prvotní 

navigace. Pomocí odkazů pod přihlašovacím formulářem se z tohoto místa mohou dostat 

k formuláři pro registraci a k formuláři pro obnovu uživatelského hesla. 
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Obrázek č. 18: Formulář pro přihlášení 

Formulář obsahuje dvě pole, na jejichž základě aplikace uživatele přihlásí do 

uživatelské sekce. E-mail uživatele musí být zadán ve správném formátu, jinak jej aplikace 

upozorní výpisem chybové zprávy (Příloha č. 2). Pokud uživatel zadá správný e-mail 

a nesouhlasící heslo přiřazené k tomuto e-mailu, aplikace opět zahlásí chybu. V případě, že 

je uživatel v databázi nalezen a zadané heslo je shodné s heslem přiřazeným  k zadanému 

e-mailu, je uživatel po odeslání formuláře pomocí tlačítka „Přihlásit se“ přihlášen do 

uživatelské sekce. O úspěšném přihlášení je uživatel informován dynamickým výpisem 

zprávy, která se po třech sekundách automaticku skryje. 

4.2. Přihlášený uživatel 

Po úspěšném přihlášení se uživatelům zobrazí uživatelská sekce (Příloha č. 3). Zde 

mají možnost, pohybovat se v prostředí pomocí menu pod hlavičkou stránky. Díky němu 

se mohou dostat k formulářům objednávek přístupů, editaci profilu, do sekce s nápovědou 

a nebo, mají-li objednaný přístup, na ovládací panel. Uživatelská sekce dále obsahuje část 

pro výpis obsahu, která se mění na základě volby v menu a stálý uživatelský panel. Z této 

sekce se může kdykoliv odhlásit pomocí tlačíka „Odhlásit“, které se nachází na 

uživatelském panelu. 

4.2.1. Formulář objednávek 

Z navigace je možné se dostat k fomuláři pro objednávky přístupů (viz obrázek 

č. 19). Pomocí tohoto formuláře uživatelé objednávají časové intervaly pro přístup k řízení 

laboratorního modelu. 
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Obrázek č. 19: Formulář pro objednávky přístupů 

Pokud uživatel klikne do oblasti data, zobrazí se mu přehledný kalendář pro volbu 

data začátku přístupu. Poté může zvolit hodinu a minutu. Minuty jsou zde omezeny 

v pětiminutových intervalech. Délku intervalu lze zvolit z nabídky pěti, deseti                     

a dvacetiminutových intervalů. Pod volbou začátku intervalu se nachází pole, které na 

základě uživatelské volby vypočítává začátek a konec intervalu. V případě, že vypočítaný 

interval je již zarezervován, vypíše se pod výpočtem intervalu zpráva, že zadaný čas je již 

rezervován a tlačítko „Objednat“ se znepřístupní. Pokud je interval volný, ale uživatel má 

již objednávku, která do tohoto intervalu sahá v rozmezích plus a mínus jedna hodina, 

vypíše se zpráva o zasáhnutí zvoleného intervalu do toleranční doby jedné hodiny 

a tlačítko „Objednat“ se opět znepřístupní.  

Jestliže je zvolený interval dostupný a nesahá do toleranční doby již provedené 

objednávky, může uživatel po kliknutí na tlačítko „Objednat“ provést objednávku, načež je 

o úspěšném provedení informován dynamickým výpisem zprávy (Příloha č. 2). Po uložení 

objednávky do fronty uživatelů aplikace odešle uživateli e-mail, obsahující podrobné 

informace o začátku a konci přístupu k ovládání laboratorního modelu.  
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4.2.2. Formulář editace účtu 

V případě, že si chce uživatel editovat svůj účet a data, která uložil při registraci, 

má možnost tak učinit ve formuláři pro editaci účtu (viz obrázek č. 20). 

 

Obrázek č. 20: Formulář pro editaci účtu 

Pole jméno, příjmení a uživatelský e-mail, které uživatel zadal při registraci, se 

automaticky načtou z databáze a umožní uživateli jejich editaci. V poli pro e-mail funguje 

kontrola správného formátu v podobě text, zavináč, text a doména. Pokud uživatel zadá       

e-mail ve špatném formátu, data se v databázi neaktualizují a aplikace vypíše chybovou 

zprávu. Systém z bezpečnostních důvodů nenačítá heslo k uživatelskému účtu. Pokud si jej 

ale uživatel přeje změnit, může tak učinit v posledních dvou polích. Heslo musí mít 

nejméně 6 znaků a pro kontrolu je jej nutno zadat dvakrát. Pokud uživatel některou 

z těchto podmínek nesplní, aplikace uživatelská data v databázi neaktualizuje a uživatel je 

o chybě informován dynamickým výpisem zprávy v horní části obrazovky. Pokud uživatel 

správně edituje některá nebo všechna pole kromě hesla, je po úspěšné aktualizaci dat 

v jedinečném záznamu tabulky v databázi o této skutečnosti obeznámen výpisem zprávy.  

V případě, že si uživatel změní heslo a toto pole projde kontrolou, provede se 

proces aktualizace hesla. Ten obsahuje vymazání hesla stávajícího, zašifrování hesla 

nového a uložení hesla do databáze. Nové heslo je poté odesláno na uživatelův e-mail, 

o čemž je následně informován dynamickým výpisem zprávy v horní části obrazovky. 
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4.2.3. Uživatelský panel 

V uživatelské sekci je při jakékoliv operaci stále zobrazen v pravé části obrazovky 

(Příloha č. 3) uživatelský panel (viz obrázek č. 21). 

 

Obrázek č. 21: Uživatelský panel 

Uživatelský panel je rozdělen na tři části. V horní části je zobrazeno jméno 

a příjmení přihlášeného uživatele, uprostřed pak tlačítko pro odhlášení z uživatelské sekce 

a ve spodní části panelu se uživatelům zobrazuje informace o přístupu k ovládacímu 

panelu pro řízení laboratorního modelu. 

4.3. Přihlášený uživatel s přístupem 

Pokud je uživatel přihlášen a má v budoucnosti objednaný přístup k ovládacímu 

panelu pro řízení laboratorního modelu, zobrazuje se mu následující typ uživatelského 

panelu.  

 

Obrázek č. 22: Odpočet do začátku přístupu 

Zde je uživatel informován o začátku časového limitu k přístupu. Časovač v první 

fázi načítá nejbližší objednávku v budoucnosti a odečítá od ní čas po sekundách až 

k nulové hodnotě. 
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Při dosažení nulové hodnoty časovače se uživateli zobrazí následující ovládací 

panel, díky kterému lze řídit laboratorní model a sledovat jeho pohyb na kameře. 

 

Obrázek č. 23: Ovládací panel pro řízení modelu 

Ovládací panel obsahuje v levé části rámeček pro přenos kamery z laboratoře. Pod 

ním jsou k dispozici tlačítka pro přiblížení kamery. Vpravo se pak nacházejí jednotlivé 

šipky představující směr pohybu modelu. Tyto šipky je možné aktivovat pomocí myši 

i klávesnice. Pokud uživatel zvolí směr pohybu, změní se její barva na červenou. 

 

Obrázek č. 24: Odpočet do konce přístupu 

Pokud má uživatel zobrazen ovládací panel, odečítá se na uživatelském panelu čas 

do konce přístupu (viz obrázek č. 24). Při dosažení nulového času časovače se uživateli 

ovládací panel automaticky skryje a je nabídnut dalšímu uživateli ve frontě. 
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5 Porovnání implementací kamer 

Pro přenos obrazu z kamery z laboratoře byly testovány čtyři varianty 

v prohlížečích Google Chrome verze 34, Google Chromium verze 36, Internet Explorer 11 

a Mozilla Firefox verze 28. K dispozici jsem měl dvě IP kamery, jednu externí USB 

kameru a intergrovanou webovou kameru v notebooku. Mým kritériem pro přenos obrazu 

z kamery bylo dosažení zpoždění obrazu pod jednu sekundu z důvodu reálné odezvy na 

uživatelem volené směry pohybu modelu. V následujících kapitolách proto shrnuji výhody 

a nevýhody implementovaných variant a výsledky při testovacím provozu. Testování 

probíhalo především v domácím prostředí. 

5.1. IP kamery 

První IP kamera značky Foscam podporovala pouze rozhraní ActiveX. Toto 

rozhraní je primárně určeno pro prohlížeč Internet Explorer [8], a proto mohlo testování 

bez problému probíhat pouze v tomto prohlížeči. Do ostatních prohlížečů bylo nutné 

doinstalovat rozšíření ActiveX, které již ale nebylo oficiálně podporováno. Po zapojení 

kamery a přidělení IP adresy jsem testováním zjistil poměrně velké  zpoždění přenosu 

obrazu, které dosahovalo tří sekund. 

Druhá testovaná kamera značky TP-link podporovala přenos obrazu pomocí 

platformy JAVA. Tato technologie byla dostupná pro všechny prohlížeče, ve kterých 

probíhalo testování. Po doinstalování rozšíření do prohlížečů jsem kameře přidělil IP 

adresu a následně implementoval obraz z kamery do ovládacího panelu. Při testování jsem 

zjistil, že přenos dosahuje zpoždění pouze půl sekundy, což je prakticky okem 

nepostřehnutelné. Tato varianta byla testována i v prostředí laboratoře, v níž bude celý 

systém vzdáleného řízení modelu instalován. I tyto testy potvrdily závěry mého testování 

v domácím prostředí. 

5.2. USB a integrovaná kamera 

Další testovanou variantou byla externí USB kamera značky HAMA, pro níž jsem 

využil volně dostupného programu Motion pro obsluhu kamerového systému. Z kamery 

tak byly získávány v sekundových intervalech obrázky, které byly ukládány do složky 

webové aplikace a následně navedeny do oblasti v ovládacím panelu, určené pro kamerový 

přenos. Protože však bylo nutné po každém nově uloženém obrázku automaticky 
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obnovovat stránku, docházelo ke zpomalení webové aplikace a ke zpoždění přenosu 

zhruba o dvě sekundy. 

Poslední testovanou variantou byl přenos z integrované webové kamery 

v notebooku značky DELL XPS M1330. Pro tento přenos jsem použil technologii 

WebRTC, která slouží pro videohovory a sdílení dat skrze prohlížeče [9]. Zde není 

zapotřebí žádná rozšíření třetích stran, protože je zde využit pouze jazyk JavaScript             

a možnosti prohlížeče. Při testování přenosu touto technologií nebylo dosaženo viditelného 

zpoždění. Jelikož jsem však potřeboval zajistit přístup k ovládacímu panelu v prohlížeči 

pouze pro jednoho uživatele, není tato technologie pro daný účel vhodná. 

5.3. Shrnutí 

Výsledné zpoždění přenosu obrazové informace z testovaných kamer jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Kamera Použitá technologie Dosažené zpoždění (s) 

IP Foscam ActiveX 3 

IP TP-link JAVA 0,5 

USB HAMA Motion 2 

Integrovaná kamera WebRTC nevhodné 

 

Tabulka č. 1: Shrnutí implementací kamer 

Nejmenšího zpoždění v rámci testovaných variant jsem dosáhl při implementaci 

integrované kamery a technologie WebRTC. Bohužel se tato varianta ukázala jako 

nevhodná a proto jsem do systému implementoval IP kamery značky TP-link, a to i přesto, 

že muselo být využito technologie třetí strany JAVA. Všechny prohlížeče, ve kterých 

probíhalo testování, tuto platformu podporovaly. Její aplikací jsem dosáhl předem 

stanoveného limitu zpoždění. Užitím této varianty přenosu by tak bylo dosaženo 

nejkomfortnějšího využití systému webové aplikace pro vzdálené ovládání laboratorního 

modelu.   
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6 Závěr 

Ve své práci jsem si stanovil základní cíl - požadavek, kterým bylo navržení 

a vytvoření řídícího systému, umožňujícího uživateli dálkově ovládat laboratorní model 

čtyřkolového vozidla umístěného mimo jeho dosah.  

Navrhl a vytvořil jsem tak systém webové aplikace pro vzdálené řízení 

laboratorního modelu. Kompletní návrh v podobě blokového schématu  je součástí 

bakalářské práce jak ve vytištěné formě v příloze č. 4, tak i na přiloženém CD. Návrh 

obsahuje dva základní podsystémy, kterými jsou podsystém řízení modelu a podsystém 

řízení přístupu.  

Systém webové aplikace jsem na základě návrhu následně realizoval a podrobně 

popsal jeho uživatelské rozhraní obsahující tři uživatelské role. První z nich je 

nepřihlášený uživatel, druhou je přihlášený uživatel a třetí je přihlášený uživatel 

s aktuálním přístupem, který má k dispozici ovládací panel.  

Funkčnost webové aplikace jsem poté ověřil mnoha testy. Zjevné nedostatky 

nebyly zjištěny. Testování probíhalo i za užití několika variant obrazového přenosu 

z kamer. Vyhovujícího a zároveň kvalitního přenosu tj. přenosu s nejmenším zpožděním 

obrazu, dosáhla IP kamera značky TP-link, s využitím platformy JAVA.  

Závěrem mohu konstatovat, že stanovené cíle a požadavky mé bakalářské práce 

byly splněny. Na základě vývoje a testování jsem také zjistil, že mnou vytvořený systém 

webové aplikace je možné dále rozšířit. Danou problematikou jsem se však již nezabýval, 

neboť by to přesáhlo rámec bakalářské práce. Ve vývoji daného systému bych ale rád 

pokračoval v rámci svého magisterského studia a výsledky pak prezentoval v diplomové 

práci. 
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