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Anotace 

Šnokhous, P.; Propojení vizualizačního systému Promotic s databázovým systémem, 

Institut ESŘ-545 VŠB-TUO, 2010. 58 s. Diplomová práce, vedoucí: Danel, R. 
 

Diplomová práce pojednává o propojení databázového systému MS SQL Server 

2005 Express Edition s vizualizačním systémem Promotic. Hlavním cílem této diplomové 

práce bylo vytvoření výukového materiálu, který detailně popíše propojení tohoto 

databázového serveru s vizualizačním systémem od firmy Microsys. Popisuji zpracování 

dat ve vizualizaci a ukládání těchto dat do databáze MS SQL Server. Ukládání dat probíhá 

pomocí rozhraní ODBC. Praktická část ukazuje konkrétní řešení v programu. 

 

Klí čová slova: MS SQL Server, Promotic, vizualizace, databáze, ODBC 

 

Summary 

Šnokhous, P.; Prostic visualization system connectivity with database system, Institute of 

Economics and Control Systems, VŠB - Technical University of Ostrava, 2010. 58 pages. 

Thesis, head: Danel, R. 

 

 

The diploma thesis deals with the connection of database system MS SQL Server 

2005 Express Edition with the visualization system Promotic. The main objective of this 

thesis was to develop educational material, which describes in detail the links between the 

database server with a visualization system from the company MICROSYS. Describe the 

data processing visualization and storage of these data into MS SQL Server. Data storage is 

via ODBC. The practical part shows a particular solution in the program. 
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1. Úvod 
 

Ve své diplomové práci se zabývám vizualizaci databázového systému MS SQL 

Server 2005 Express Edition s vizualizačním systémem Promotic od firmy Microsys.  

Hlavním cílem této práce je vytvoření výukového materiálu, který detailně popíše 

propojení mezi těmito dvěma softwary. Práce je podle zadání tvořena několika na sebe 

navazujícími kapitolami. 

Ve druhé kapitole, se zabývám popisem softwarových prostředků, které ve své práci 

používám. MS SQL Server je velice oblíbený a často používaný databázový nástroj pro 

správu dat. Verze Express Edition 2005 je navíc volně ke stažení z oficiálních stránek 

firmy Microsoft. Software Promotic je také volně ke stažení ze stránek firmy Microsys. 

V další navazující kapitole vytvořím databázi, kterou pak budu při své práci 

používat. Nejedná se o nějak složitou databázi, ale pro demonstraci je postačující. Detailně 

zde popíši, jak se zakládá databáze v MS SQL Serveru.  

Nedílnou součásti bude kapitola, zabývající se vytvořením ODBC zdroje, který  

je nutný pro spolupráci mezi systémem Promotic a databázovým systémem MS SQL 

Serverem. Veškeré ukládání dat probíhá pomocí tohoto rozhraní. 

Poslední kapitolou bude samotná vizualizace. Zde důkladně popíšu veškeré 

nastavení, jenž se musí provést pro správný chod celkové vizualizace. V přílohách vypíšu 

všechny skripty, jež jsem použil při své práci. Tato práce pak může být využita například 

ve výuce "Vizualizace technologických procesů" na našem institutu. 
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2. Rozbor databázového a vizualizačního prostředí  
 

2.1  MS Microsoft SQL Server 2005 Express Edition 
 
V této kapitole popíšu základní informace týkající se databázového systému MS 

SQL Server 2005 Express Edition.  

 

2.1.1 Historie a vývoj Microsoft SQL Serveru 
 

První SQL Server firmy Microsoft vznikl v roce 1989 s označením SQL Server 1.0 

pro OS/2 (operační systém, jenž původně vytvořil Microsoft a IBM), který byl v podstatě 

stejný jako Sybase SQL Server 3.0 pro Unix. Microsoft SQL Server 4.2 byl přepraven 

přibližně v roce 1992 a prodával se společně s OS/2. Po vydání Windows NT 3.1 byla 

vydána verze Microsoft SQL Server 4.21 V roce 2004 se na trh dostala verze pro  

64 – bitové procesory SQL Server 2000. 

 

Tabulka č. 1 Historie verzí 

Verze Rok Jméno verze 

1.0 (OS/2) 1989 SQL Server 1.0 

4.21 (Win NT) 1993 SQL Server 4.21 

6.0 1995 SQL Server 6.0 

6.5 1996 SQL Server 6.5 

7.0 1998 SQL Server 7.0 

8.0 2000 SQL Server 2000 

8.0 2004 SQL Server 2000 64-bit 

9.0 2005 SQL Server 2005 

10.0 2008 SQL Server 2008 
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Microsoft SQL Server 2005 vyšel v říjnu 2005 a je nástupcem Microsoft SQL 

Server 2000. Je zde mimo jiné zahrnuta podpora pro správu XML dat (vytvoření 

značkovacího jazyku). Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného 

obsahu jednotlivých částí, nezabývá se vzhledem dokumentu nebo jeho části.  

Microsoft SQL Server 2008 je nejnovější verzi, která je oproti verzi SQL Server 

2005 rychlejší a výkonnější, poskytuje vyšší ochranu proti útokům zvenčí. 

2.1.2 Edice 
 

Microsoft SQL Server je k dispozici v několika verzích, které se zaměřují na různé 

uživatele. [2] 

 

- SQL Server Compact Edition (SQL CE) 

Databáze je zde omezena jen na 4 GB. Má sníženou funkci nastavení na rozdíl od jiných 

verzí. Obsahuje základní nástroj databázový stroj. 

 

- SQL Server Express Edition  

Obsahuje základní nástroj databázový stroj. Neexistují žádná omezení v počtu uživatelů. 

 Je omezena jen na 1 procesor. Velikost databáze omezena na 1-4 GB. Data se ukládají 

 do *.mdf souboru. 

 

- SQL Server Workgroup Edition 

Obsahuje základní funkčnost databáze, ale nezahrnuje další služby. Je vhodnou volbou  

pro malé nebo střední společnosti se sítěmi typu peer-to-peer. Nemá žádné omezení  

ve velikosti databáze. Tato verze podporuje až 2 procesory. 

 

- SQL Server Standard Edition 

SQL Server Standard Edition obsahuje základní databázový stroj. Rozšiřuje využití 

multiprocesingu podporou až 4 procesorů. Od Enterprise Edition se liší tím, že neumožňuje 

přidávat paměť, zatímco server stále běží. 
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- SQL Server Enterprise Edition 

Je maximálně vybavená verze, která je vybavena add-on službami, přičemž obsahuje celou 

řadu nástrojů pro vytváření a správu serveru. Je to nejvýkonnější verze, podporuje 

neomezený počet procesorů. 

 

- SQL Server Developer Edition 

SQL Server Developer Edition obsahuje stejné funkce jako SQL Server Enterprise Edition, 

ale je omezen licencí, které mají být používány pouze na vývoj a testování systému, 

 a nikoli jako produkční server. Tato verze je k dispozici ke stažení pro studenty zdarma, 

jako součást Microsoft 's DreamSpark programu. 

 

2.1.3 Úvod do Microsoft SQL Serveru 
 

Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa 

(např. evidence školní knihovny, sklad chemikálií, evidence studentů). 

Entita  je prvek reálného světa (např. člověk, stroj, vyučovaný předmět, město), 

 který je popsán svými charakteristikami (vlastnostmi).  

Vlastnosti entity se označují jako atributy  (např. jméno, příjmení, stav, plat, 

hmotnost). 

 

Dalším důležitým pojmem je vazba mezi entitami (kardinalita). Jednotlivé entity 

odpovídající prvkům z reálného světa, mají mezi sebou určitý vztah. Např. každý člověk 

má právě jedny osobní údaje vedené na magistrátu, na oddělení občanských průkazů. 

V tomto případě hovoříme o vazbě typu 1:1. Dalším typem je vazba 1:N, jíž bude 

odpovídat např. skutečnost, že jeden člověk může vlastnit více kreditních karet (ale jedna 

kreditní karta může být vlastněna pouze jedním člověkem). [2] 

Posledním typem vazby je M:N. Zde není žádné omezení, příkladem by mohla být 

situace, že student na vysoké škole si může zapsat několik různých předmětů (ale jeden 

předmět může být zároveň zapsán více studenty). S tímto typem vazby se dá obtížně 

pracovat a z toho důvodu se v databázích obvykle transformuje do několika relací typu 1:N. 
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Normální formy 
 

Pojem normálních forem se používá ve spojitosti s dobře navrženými tabulkami tak, 

aby data byly uloženy optimálně (s minimální redundancí). Správně vytvořené tabulky 

splňují 4 základní normální formy. [2] 

 

1. normální forma (1NF) 

První, nejjednodušší, normální forma (označení 1NF) říká, že všechny atributy jsou 

atomické, tj. dále již nedělitelné (jinými slovy, hodnotou nesmí být relace). Mějme např. 

tabulku ADRESA, která bude mít sloupce JMÉNO, PŘÍJMENÍ a ULICE, ČÍSLO, 

MĚSTO, PSČ.  

 

Tabulka č. 2 Normální forma 

Jméno Příjmení Ulice Číslo Město PSČ 

Ota Novák Na růžku 14 Havířov 556 23 

Jindřich Slaný Osvobození 63 Karviná 558 64 

 

 

2. normální forma (2NF) 

 

Tabulka splňuje 2NF, právě když splňuje 1NF a navíc každý atribut, který není 

primárním klíčem, je na primárním klíči úplně závislý. To znamená, že se nesmí v řádku 

tabulky objevit položka, jenž by byla závislá jen na části primárního klíče. Z definice 

vyplývá, že problém 2NF se týká jenom tabulek, kde volíme za primární klíč více položek  

než jednu. Pokud tabulka nesplňuje 2NF, dochází často k redundanci (nadbytečnosti dat). 

Redundance je jev, který obvykle nesplnění 2NF doprovází. 

 

3. normální forma (3NF) 
 

Relační tabulky splňují třetí normální formu (3NF), jestliže splňují 2NF a žádný 

atribut, který není primárním klíčem, není tranzitivně závislý na žádném klíči. Jinak řečeno 

neklíčové atributy musí na klíči záviset přímo a ne přes nějaký jiný atribut. 
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Boyce-Coddova normální forma 
 

Poslední prakticky užívanou formou je tzv. Boyce-Coddova normální forma 

(BCNF). Tabulka splňuje BCNF, právě když pro dvě množiny atributů A a B platí: A->B  

a současně B není podmnožinou A, pak množina A obsahuje primární klíč tabulky. Tato 

forma zjednodušuje práci s tabulkami, ve většině případů, pokud dobře postupujeme při 

tvorbě tabulek, aby splňovaly postupně 1NF, 2NF a 3NF, forma BCNF je splněna. 

 

2.1.4 Rozdělení části Microsoft SQL Serveru 
 

Microsoft SQL Server je nástroj, jenž patří k nejvýkonnějším a nejpoužívanějším 

databázovým strojům, který poskytuje široké možnosti uplatnění. Jedná se o relačně 

databázový systém (RDBMS – Relation Database Managment System). Je určen 

k uchovávání dat ve dvou druzích databází. [2] 

 

1) databáze OLTP (On-line Transaction Processing) 

Je určena pro on-line zpracování dat pomocí transakčního jazyka SQL. Obecně jde  

o tabulky uspořádané do relační struktury (vzájemně mezi sebou souvisejí), která zabraňuje 

duplicitním informacím (stejné informace) a zvyšuje rychlost práce s daty. Databáze 

umožňuje multiuživatelský přístup k datům a jejich změn v reálném čase pomocí transakcí. 

 

2) databáze OLAP (On-line Analytical Processing) 

Používá se k organizaci a sumarizaci velkých objemů dat, tak aby data mohla být 

rychle analyzována způsobem, který umožní obchodní a manažerská rozhodnutí. 

 

Databázová aplikace je typu klient-server. Klientská strana zodpovídá za zobrazování  

a prezentování dat na výstupním zařízení, serverová strana se stará o rozdělení 

systémových prostředků (paměť,…….) a především o management a organizaci dat 

v databázi: 

 

- zajišťuje relace mezi daty a dodržuje pravidla definované programátorem databáze 

- zajišťuje operaci s daty podle příkazů klientské strany a jejich stornování v případě chyb 
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Databázový systém má 3 hlavní složky 

1) Data 

2) Struktura dat 

3) Metoda ukládání a získávání dat 

 

Klientská část 

 

Uživatelé pracují s daty pomocí klientských aplikací, které používají pro přístup 

k datům standardní nástroje, např.: 

 

- Transakční jazyk SQL (Structured Query Language) - nástroj pro práci s daty 

 

- XML (eXtended Markup Language) – je datový formát, pomocí kterého můžeme 

vyměňovat data mezi různými databázovými úložišti, vkládat, mazat nebo aktualizovat 

data v tabulkách 

 

- OLE DB a ODBC – jsou programová rozhraní, kterými se do databáze posílají příkazy 

transakčního SQL 

 

Serverová část 

 

Microsoft SQL Server obsahuje čtyři služby, které se automaticky nainstalují vždy 

s novou instalací serveru. 

 

- SQL Server -  databázový stroj a základní součást instalace 

 

- SQL Server Agent – umožňuje plánování automatického spuštění úloh, poskytuje 

informace o stavu systému (například podá informace, pokud na serveru nastanou 

definované podmínky) nebo případné chyby. Tato služba může odesílat emaily. 

 

- Microsoft Search – služba, pomocí které vyhledáváme podle zadaných hesel v dlouhých 

textových polích tabulek 
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- Koordinátor DTC – poskytuje možnost zpracování dat z různých zdrojů v rámci jediné 

transakce 

 

2.1.5 Jazyk T-SQL  
 

Většina relačních databázových systémů používá jazyk SQL (Structured Query 

Langure). SQL Server 2005 používá dialekt tohoto jazyka nazvaný Transact SQL 

či T-SQL. T-SQL není jen dotazovací jazyk, ale jde zároveň o programovací jazyk určený 

pro interakci s relačními databázovými systémy. Součástí jazyka T-SQL je poměrně složitá 

a bohatá syntaxe, díky níž je nesmírně výkonný v přístupu k datům. [2] 

 

2.1.6 Systémové požadavky pro Microsoft SQL Server 2005 
 

- Microsoft Windows XP se Service Pack 2,  

   Microsoft Windows Server 2003 se Service Pack 1,  

   Microsoft Windows 2000 se Service Pack 4, Microsoft Windows Vista 

 

- Procesor 600 MHz nebo vyšší 

 

- Paměť 256 MB RAM nebo vyšší 

 

- Monitor a rozlišením minimálně 800x600, který má alespoň 256 barev, doporučeno 

1024x768 a 16 bitová kvalita barev 

 

Při instalaci potřebujeme nainstalovat Microsoft .NET Framework 2.0 a Windows Installer 

3.1, které jsou volně ke stáhnutí na oficiálních stránkách firmy Microsoft.  
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2.2  Software Promotic 
 

Tato kapitola pojednává o stručném seznámení se softwarem Promotic od firmy 

Micorsys. Software Promotic jsem si stáhnul ze stránek firmy Microsys. Tato bverze je 

volně ke stažení, je bez licenčního klíče a umožňuje provozovat a vyvíjet aplikaci zdarma. 

Je zde jediné omezení a to že aplikace může mít maximálně 100 proměnných. 

 

2.2.1 Historie a vývoj Promoticu 
 

První verze vizualizačního a řídicího systému Promotic vznikla v roce 1991 

v podobě Promotic TM pro MS-DOS, která byla úspěšně nasazena ve stovkách aplikací  

v průmyslu (hutě, chemický průmysl, doly, potravinářský průmysl, energetika, ekologie  

a další). V roce 1994 firma zahájila vývoj zcela nové verze Promotic pro 32-bitová 

Windows, která byla odezvou na nejnovější trendy v oblasti operačních systémů  

a zaváděných standardů. [3] 

 

Tabulka č. 3 Historie verzí Promoticu  

Verze Rok 

Promotic verze 4 1996 

Promotic verze 2000 2000 

Promotic verze 6 2002 

Promotic verze 7 2006 

Promotic verze 8 2009 

 

2.2.2 Úvod do Promoticu 
 

Promotic je komplexní SCADA (pro řízení a sběr dat) objektový softwarový nástroj 

pro tvorbu aplikací, které monitorují, řídí a zobrazují technologické procesy v nejrůznějších 

oblastech průmyslu. 

Promotic je určen pro operační systém Windows (např. Windows XP, Vista). 

Umožňuje vzdálené prohlížení aplikace pomocí Internet Exploreru. Na vzdáleném počítači  
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je umožněno prohlížet v reálném čase v internetovém prohlížeči průběhy trendů, 

zobrazovat alarmy a eventy aplikace. [3] 

- Systém trendů je ukládání hodnot vybraných veličin s časovou známkou buď do paměti, 

nebo na disk počítače tak, že lze následně tyto hodnoty zobrazovat graficky nebo tabulkově 

jako časové průběhy těchto veličin nebo je získávat pro další analýzu. 

 

- Alarm znamená signalizaci stavu, který by za běžných podmínek neměl nastat (např. 

překročení technologických mezí určité veličiny, výpadek komunikace apod.). Promotic  

má zakomponovaný systém alarmů, který:  

- eviduje alarmové stavy v definovaných alarmních skupinách 

- archivuje stavy 

- nabízí komfortní prohlížení aktuálních alarmů s filtracemi, zvukovým doprovodem 

- umožňuje prohlížení historii alarmů. 

 

- Event (operátorská událost) je oznámení o provedení určité činnosti (např. zahájení, 

ukončení nebo úspěšnosti určitého procesu, zásah obsluhy, povelování apod.). 

Toto oznámení je zapisováno na disk pro pozdější prohlížení. Vytváří se tak "kronika"  

o průběhu dané technologie. 

 

2.2.3 Komunikace 
 

Aplikace zaměřená na monitorování a řízení technologických procesů získává nebo 

ukládá data z/do externích zdrojů. Zdrojem takových hodnot může být např. databáze, PLC 

automat, soubor na disku, vstupní/výstupní karta do PC, jiný server na lokálním nebo 

vzdáleném PC. 

Promotic obsahuje komunikační ovládače pro automaty, jakými jsou např. Siemens 

Simatic, Mitsubishi, Allen-Bradley DF1. K dispozici jsou ovladače pro modemová spojení, 

přenosy v radiových sítích a sítích GSM. 
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2.2.4 Využití Promoticu 
 

Promotic můžeme využít ve všech oblastech průmyslu, největší uplatnění je 

popsáno níže. [3] 

 

- energetika (elektrárny tepelné, vodní, rozvodny) 

- hutě (ocelářské pece, žíhací pece, koksovny, válcovací tratě, aglomerace) 

- ekologie (emisní monitoring, řízení odlučovačů, ČOV, odprášení) 

- telemetrické a řídicí systémy (vodárny, plynárny, doly, tepelné rozvody) 

- měření a regulace odběru energií (elektrická energie, teplo, plyn, voda) 

- řízení potravinářských technologií (pivovary, mlékárny, cukrovary, lisovny oleje) 

- tepelné hospodářství (výměníkové stanice, kotelny) 

- chemický průmysl 

- zpracovatelský průmysl 

- výuka a výzkum 

 

2.3  SCADA/HMI   
 
(Supervisory Control and Data Acquisition/Human-Machine Interface) 
 

Procesní vizualizace umožňuje operátorům, technologům, kontrolorům  

i manažerům v reálném čase sledovat a reagovat na průběhy veškerých výrobních operací 

prostřednictvím názorného grafického znázornění libovolných technologických procesů. 

Využívá se především možnosti skrytí méně důležitých dat, které se zobrazují až v případě 

potřeby. Kritická data, jako alarmové stavy, mohou být zviditelněny tak, aby nešly 

přehlédnout. Umožňují zviditelnění stavů řízených objektů, jejich obsluhu, dlouhodobé 

sledování a monitorování a dokumentování vývoje procesů, prokazování jejich kvality  

a náročnosti, řešení technické diagnostiky. Mnohdy slouží jako rozhraní mezi vyššími 

úrovněmi podnikových informačních systémů a mezi vlastním provozem. 
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Obrázek č. 1 SCADA systém 

 
 

2.3.1 Spolehlivost SCADA systémů 
 

Přestože se v současné době počítače typu PC s operačním systémem Windows 

běžně používají jako operátorská pracoviště v různých typech aplikací, stále se lze  

u odborné veřejnosti setkat s pochybnostmi, zda jde o spolehlivé řešení. Zkušenosti, které 

uživatelé mají se svými kancelářskými PC, skutečně zpochybňují oprávněnost tvrzení,  

že PC s Windows dovolují vytvořit dostatečně spolehlivý systém pro operátorské 

pracoviště s vysokými nároky na spolehlivost. Na těchto počítačích je totiž často 

nainstalováno mnoho různých programů, od kancelářských produktů typu MS Office 

a grafických aplikací po různé hry. Všechny tyto produkty společně se systémem správy 

paměti (především u Windows 95/98), neověřené ovládače a další nepříznivé faktory, které 

se často vyskytují u kancelářských počítačů, opravdu značně snižují jejich spolehlivost.  

Spolehlivost počítače se výrazně zvýší, omezí-li se množství instalovaného softwaru  

na operační systém Windows NT, skutečně nejnutnější a ověřené ovládače a vlastní systém 

SCADA.  
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Na aplikacích v nepřetržitém provozu systémy běží bez poruchy již několik let. 

Systém se restartuje jen jednou ročně při běžné technologické odstávce v rámci obvyklé 

předběžné ochrany proti vzniku poruchy (profylaxe). 

Má-li ale být systém SCADA použit v aplikaci s opravdu vysokými nároky  

na spolehlivost, musí být brán zřetel na skutečnost, že vlastní PC má samo o sobě 

(nezávisle na instalovaném softwaru) potenciální příčiny poruchy, kterými je možnost 

selhání hardwarových komponent. Nejčastější příčinou selhání je porucha některé  

z mechanických komponent. Těch je v PC několik: ventilátor na zdroji, na procesoru  

a především pevný disk. Při selhání některé z těchto komponent operátor ztratí možnost 

ovládat technologii, což někdy může být fatální problém. Jde-li o aplikaci, kde případné 

odstavení monitorovacího pracoviště v lepším případě na několik hodin nezpůsobí vážný 

ekonomický, technologický, popř. ekologický problém, lze spoléhat na to, že porucha 

s velkou pravděpodobností nenastane. Jde-li o technologii, kde výpadek způsobí značné 

problémy, je lepší s poruchou počítače počítat a vytvořit systém operátorského pracoviště  

s více vzájemně zálohovanými stanicemi. 
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3. Instalace Microsoft SQL Serveru 2005 Express Edition a 
systému Promotic 

 

3.1 Instalace MS SQL Serveru 2005 Express Edition 
 

SQL Server 2005 je volně je stažení ze stránek firmy Microsoft, jedná  

se o nejjednodušší distribuci, která je značně omezená. Při instalaci SQL Serveru 2005 

Express Edition musí být v počítači nainstalován .NET Framework 2.0 nebo vyšší verze, 

jinak nepůjde instalaci spustit. Tato komponenta je volně ke stažení na stránkách firmy 

Microsoft. Microsoft .NET Framework je prostředím, ve kterém se vyvíjejí aplikace.  

Ty pak ke svému spuštění potřebují mít nainstalované knihovny z tohoto prostředí. [4] 

 

 

Obrázek č. 2 .Net Framework 
 

Po spuštění software se musí odsouhlasit licenční smlouva, bez které by již nešlo 

pokračovat v instalaci. Po odsouhlasení licenční smlouvy pokračujeme stisknutím tlačítka 

Next. 
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Obrázek č. 3 Licenční smlouva 
 

Průvodce instalaci zobrazí přehled nezbytných komponent a výzvu k jejich 

instalaci. Po stisknutí tlačítka Install se nainstaluji tyto komponenty. 

Po úspěšném nainstalovaní těchto komponent, nás průvodce instalací o tom 

přesvědčí a umožní pokračovat v instalaci. 
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Obrázek č. 4 Instalace komponent 
 

Po zavedení instalačních komponent se zobrazí okno průvodce instalací. Kliknutím 

na tlačítko Next pokračujeme v instalaci. 

 

Zahájí se proces kontroly konfigurace systému (System Configuration Check), 

který se skládá z 15 kroků a informuje o všech varováních a chybách. V mém případě  

je jedno varování a to u služby ISS Feature Requirement. Tato služba slouží k práci  

se zabezpečenými webovými službami. Pokud se instaluje SQL Server 2005 na systém 

Windows XP s SP2 nebo Windows Server 2003 a nechceme se starat o funkce související 

se zabezpečením, můžeme používat webové služby bez ISS. 
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Obrázek č. 5 Kontrola konfigurace systému 
 

V dalším kroku instalace se zadávají identifikační údaje. Po zadání údajů  

si vybereme, které komponenty chceme nainstalovat. Zde si můžeme zvolit cestu, kde  

se SQL Server 2005 nainstaluje.  

Pokračováním v instalaci se dostaneme do Authentication Mode, který určuje 

ověřovací režim. K dispozici je možnost ověření systémem Windows nebo kombinovaný 

režim (Mixed Mode), kde se nastaví heslo pro účet.  
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Obrázek č. 6 Nastavení ověřovacího režimu 
 

Dále se zde objeví okno, jaký druh informací bude server odesílat společnosti 

Microsoft. Jedná se o chyby, ke kterým dojde během zpracování dat nebo využívání funkcí. 

 

Nyní už se dostaneme k samotné instalaci, kde se objeví zvolené komponenty, které 

chceme instalovat. Po kliknutí na Install se spustí instalace.  
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Po dokončení instalace se zobrazí finální výsledky 

 

 

Obrázek č. 7 Finální výsledky instalace 
 

Tímto máme nainstalován Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.  
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3.2 Instalace softwaru Promotic 
 

Instalace samotného softwaru je velice jednoduchá a intuitivní, proto ji zde nebudu 

popisovat tak podrobně instalaci jako u SQL Serveru. 

Opět se zde musí odsouhlasit licenční podmínky, bez kterých by nešlo pokračovat 

v instalaci. Vybere se umístění instalace na disk. Jediným krokem, kde můžeme navolit 

instalované komponenty je ukázán na obrázku. 

 

 
 

Obrázek č. 8 Instalace Promoticu 
 

Zde si můžeme k systému Promotic nainstalovat i demo aplikace, příklady na 

komunikaci s různými typy řídicího HW. 

Po stisknutí na tlačítko další se nainstaluj požadované komponenty a instalace se 

úspěšně dokončí. 
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4. Přihlášení na server a vytvoření databáze 
 

4.1  Nastavení SQL Serveru 
 

Po instalaci SQL Serveru Express 2005 se do nabídky start přidala složka Microsoft 

SQL Server 2005. V ní nalezneme SQL Server Management Studio Express, což je nástroj 

na správu databáze, dále je zde Configuration Tools, kde se nastavuje konfigurace 

databáze. Do počítače se zavede jeden databázový server pojmenovaný SQLEXPRESS. 

Ten běží jako samostatný proces systému Windows. 

 

 

Obrázek č. 9 Nastavení konfigurace 
 

Po poklepání na SQL Server (SQLEXPRESS) se zobrazí standardní nastavení 

procesů, kde je např. způsob spuštění, který je nastaven na automatický po startu Windows, 

vytvoření hesla pro účet. 

Položka SQL Server 2005 Network Configuration umožňuje zvolit způsob 

komunikace a nastavení pro databáze, např. komunikační protokol TCP/IP. 
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Obrázek č. 10 Protokoly pro SQL Server 
 

4.2  Přihlášení na server 
 

Po spuštění SQL Server Managment Studio Express vyskočí okno pro přihlášení  

na server. 

 

 

Obrázek č. 11 Přihlášení na server 
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Položka „Server type“ slouží pro výběr typu serveru.     

 

Do položky „Server Name“ se vepisuje do jakého databázového serveru se připojit. 

Zde se jako první píše jméno počítače a pak jméno procesu databázového serveru, tzn. 

jméno_počítače\jméno_procesu_databázového_serveru. 

 

Položka „Authentication“ slouží k volbě, jakým způsobem bude SQL server 

ověřovat přístupová práva – zda použije Windows autentizaci (tj. použije účty systému 

Windows) nebo použije ověřování přes SQL Server autentizaci, tzn. účty definované 

v SQL Serveru nezávisle na nastavení účtů systému Windows.  

 

 

Obrázek č. 12 Přihlášení pomocí účtu 
 

Klepnutím na Connect se přihlásíme do SQL serveru, proběhne ověření uživatele 

dle zvoleného typu Autentication (tj. pokud je zvoleno „SQL Server Authentication“, musí 

se zadat platný uživatelský účet a heslo.) 
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4.3  Vytvoření databáze 
 

Tato kapitola pojednává o vytvoření databáze, definování jednotlivých primárních 

klíčů v tabulkách, relace mezi tabulkami a definování použitých datových typů. 

 

 

Obrázek č. 13 Management Studio Express 
 

Hned po spuštění jsou k dispozici dvě okna. Okno Object Explorer, kde můžeme 

procházet objekty a okno Summary, které slouží jako záložky objektů. 

Vytvoření databáze je pomocí pravého kliknutí na složku Databases, kde se objeví 

New Database. 
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Obrázek č. 14 Založení databáze 
 

 

Obrázek č. 15 Volby databáze 
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V okně „Database name“ se zadává jméno databáze, v mém případě je to Dodávka. 

V mřížce „Database files“ můžeme zkontrolovat cestu souboru a v případě potřeby změnit 

cestu tak, aby odpovídala zvolenému úložišti. Klepnutím na tlačítko OK vytvoříme 

databázi. 

 

 

Obrázek č. 16 Vytvoření tabulek 
 

Do složky Databases se přidala moje databáze Dodávka, kde ve složce „Tables“ 

můžu vytvářet jednotlivé tabulky, které budu potřebovat v databázi. Klepnutím na New 

Table se vytvoří nová tabulka. 

 

Tabulky databáze Dodávka 

 

Pro zajištění datové integrity s využitím primárního klíče (primární klíč zajišťuje 

jedinečnost hodnoty v sloupci pro každý vložený řádek) jsem v tabulce Dodavatel 

definoval pole Cislo_dodavatele, toto pole je typu Identity což zaručí automatické 

generování jedinečné číselné řady SQL Servrem při vkládání záznamů do tabulky. Dva 

různí dodavatelé nemůžou mít stejné číslo. 
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Obrázek č. 17 Tabulka Dodavatel 
 

Identity Increment je vlastnost, určující o jakou hodnotu se bude údaj v poli Identity 

zvyšovat . Dále jsem zde použil datové typy nvarchar, což je to řetězec proměnné délky, 

kde parametr udává maximální počet znaků, které lze do sloupce uložit. Pro PSC je použito 

datového typu int. 
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Běžné textové řetězce 

Typy textových hodnot. Každý znak má v paměti přesně 1 byte.  

 

Char(n) - řetězec s pevnou délkou n znaků, nepoužité znaky budou mít nulovou hodnotu 

Varchar(n) - řetězec s variabilní délkou, kde n udává maximální délku 

 

Unicode textové řetězce  

Typy pro ukládání řetězců s kódováním UNICODE (1 znak = 2 byty) – ideální pro text, 

obsahující diakritiku, či jiné nestandardní znaky 

 

Nchar(n) - zabírá 2x víc místa v paměti (unicode kódovaní) oproti datovému typu char(n), 

                  dokáže tak lépe pracovat s  diakritikou nebo obecně nestandardními znaky 

Nvarchar(n) - řetězec s variabilní délkou, kde n udává maximální délku. Používá Unicode 

                        kódování. 

 

Číselné datové typy 

Int – základní typ pro celá čísla v rozsahu (-231 až 231-1), bez znaménka 0 až 4294967295 

Smallint - podobný jako Int jen s menším rozsahem od -215do 215-1, bez znaménka  

                   0 až 65535 

Tinyint - rozsah hodnot od -128 do +127, bez znaménka (UNSIGNED) 0 až 255 

 

 

Obrázek č. 18 Tabulka Kategorie 
 

Tabulka Kategorie obsahuje primární klíč s automaticky přiřazeným číslem. 
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Obrázek č. 19 Tabulka Výrobky 
Tabulka výrobky obsahuje datovou proměnou bit, což je binární hodnota uchovávající 

hodnotu typu Ano-Ne. Primárním klíčem je Cislo_vyrobku, opět s automatickým číslem. 

 

 

Obrázek č. 20 Tabulka Rozpis objednávek 
 

Další tabulka je Rozpis_objednavek, kde jsou nastaveny dva primární klíče 

 

 

Obrázek č. 21 Tabulka Zákazník 
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Tabulka Zakaznik obsahuje všechny informace o zákazníkovi, primárním klíčem je 

Kod_zakaznika, který bude mít číselnou hodnotu přiřazenou automaticky. 

 

 

Obrázek č. 22 Tabulka Objednávka 
 

V tabulce Objednavka jsem použil na data datový typ smalldatetime. Primárním klíčem je 

Cislo_objednavky. 

 

 

Obrázek č. 23 Tabulka Zaměstnanec 
 

Poslední tabulkou je tabulka Zamestnanec, která obsahuje údaje o zaměstnancích. 

Cislo_zamestnance je primárním klíčem a datový typ je opět nastaven na automatické číslo.  

 

 

 

 



Bc. Petr Šnokhous: Propojení vizualizačního systému Promotic s databázovým systémem  

Ostrava 2010  31 
 

Všechny tabulky můžeme pak přehledně vidět v menu 

 

 

Obrázek č. 24 Seznam tabulek 
 

Po rozkliknutí jakékoliv tabulky se zobrazí informace k dané tabulce, jakou jsou 

například všechny sloupce v tabulce, nastavení primárního klíče, omezení, indexy, 

statistiky. U tabulek jsou vidět, jaké byly použity datové typy a jestli může řádek obsahovat 

prázdnou hodnotu (null value) daného sloupce. Nastavení „not null“ znamená, že hodnota 

při vkládání musí být vyplněna. Toto omezení lze ovšem obejít vyplněním vlastnosti 

„default value“ pro konkrétní sloupec. 

 

 

Obrázek č. 25 Informace o tabulce 
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Vazby (relace) mezi jednotlivými tabulkami databáze 

 
Obrázek č. 26 Vazby mezi jednotlivými tabulkami 
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5. Nástroj v systému Prostic pro správu SQL databáze 
 

Spuštěním souboru PmDbAdmin.chm, který se nachází ve složce Promoticu,  

se přihlásíme k serveru. Zde musíme vše zadat správně. V okně „Typ databáze“ ponecháme 

MS SQL Server. V „Server autentizaci“ jsem si zvolil Windows user, protože jsem  

si nezakládal účet v SQL Serveru, ale nechal jsem nastaveno ověření samotným systémem 

Windows. Pokud bychom zvolili SQL user, musíme zde zadat uživatelské jméno a heslo, 

které by se již dříve muselo nastavit v SQL serveru. V okně „Název serveru“ se zadá cesta 

k serveru, v mém případě je to LOZNICE\SQLEXPRESS. Stiskneme tlačítko připojit  

se k serveru. 

 

 

Obrázek č. 27 Nastavení PmDbAdmin  
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5.1  Nakonfigurování SQL pro použití v systému Promotic 
 
Po připojení k serveru je nutné nakonfigurovat server pro systém Promotic. 

 

K tomu abychom mohli SQL Server používat v systému Promotic, musíme vytvořit 

databázi pm_data a pm_trend a také vytvořit seznam uživatelů s nastavením uživatelských 

práv. Po stisknutí tlačítka nakonfigurovat vytvoříme konfiguraci. 

 

 

Obrázek č. 28 Informace o databázovém serveru 
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Obrázek č. 29 Konfigurace pro systém Promotic 
 

Zde se v prvním kroku konfigurace vytvoří databáze „pm_data“ a „pm_trend“ s nastavením 

uživatelských práv pro 3 uživatele - pro administraci, což je pm_admin 

                                                        - pro zápis, což je pm_writer 

                                                        - a pro čtení, což je pm_reader 

K uživatelským jménům se vytvoří také jejich hesla. 

Stiskneme tlačítko „Vytvořit konfiguraci“. 

 

V druhém kroku zkopírujeme uvedený text a vložíme jej do příkazového řádku. Vše 

je názorně vidět z obrázku č. 30.  Pro pokračování stiskneme tlačítko OK. 
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Obrázek č. 30 Další krok konfigurace 
 

Po zkopírování textu se server nakonfiguruje pro systém Promotic. Můžeme se o 

tom přesvědčit v tabulce. Zde se již přidala databáze „pm_data“ a „pm_trend“. 

 

 

Obrázek č. 31 Konečné nastavení pro systém Promotic 
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Po nakonfigurování MS SQL Serveru pro systém Promotic mohu v tomto nástroji 

spravovat celou svou databázi. Po rozkliknutí své databáze „Dodávka“ se mi zobrazí 

všechny tabulky, vytvořené již dříve v MS SQL Serveru. Vše je názorně vidět z uvedeného 

obrázku. 

 

 

Obrázek č. 32 Záznam v tabulce Dodavatel 
 

V záložce „Informace“ , jsou informace o dané tabulce, kde je např. počet záznamů 

v tabulce, počet sloupců, které tabulka obsahuje, informace o primárním klíči, kdy byla 

tabulka vytvořena. 

 

V záložce „Akce“  můžeme smazat danou tabulku nebo smazat všechny záznamy v tabulce. 

 

Záložka „Struktura“  nám umožňuje přidávat, měnit a mazat sloupce, které se vyskytuji 

v tabulce.  

 

V záložce „Indexy“  se zobrazí všechny použité primární klíče, zde si můžeme navolit další 

primární klíče. 
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V poslední záložce „Data“  můžeme přidávat, měnit a mazat záznamy v tabulce. Všechny 

změny, které se provedou zde, se projeví také v SQL Serveru.  

 

 

Obrázek č. 33 Provedený záznam v tabulce Dodavatel 
 

Ve správci databáze mohu také vytvářet dotazy. Vyzkoušel jsem si jednoduchý 

dotaz SELECT. Z tabulky „Dodavatel“ jsem chtěl zjistit údaje o daném dodavateli. 

Samozřejmě kdyby bylo nadefinováno více dodavatelů, tak se mi zobrazí více záznamů. 

Zde mám pro ukázku jen jednoho dodavatele. 

 

 

Obrázek č. 34 Použití dotazu SELECT 
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6. Zdroj dat ODBC 
 

Zkratka ODBC vznikla složením počátečních písmen z anglického názvu Open 

DataBase Connectivity. Jedná se o standardní aplikační rozhraní (tzv. API) pro přístup 

k datům. Použitím API ODBC mohou aplikace přistupovat k datům, nezávisle na tom, 

jakým systémem pro řízení báze dat jsou tato data spravována a to i přesto, že každý 

systém používá pro uložení dat jiný formát a jiné programové rozhraní. [1] 

Je to utilita, jenž je součásti operačních systémů Windows (98 a vyšší, NT 4  

a vyšší), pomocí které se realizují potřebná nastavení. Správce dat umožňuje klientovi 

přístup k databázovému serveru podporující toto rozhraní. Většina databázových serverů 

pak poskytuje ovladače pro připojení k ODBC. 

 

 
Obrázek č. 35 ODBC komunikace [1] 

 

V obrázku je naznačen způsob komunikace. Je patrné, že uvedený způsob propojení 

je poměrně složitý a každý použitý mezičlánek samozřejmě přináší jisté zpomalení přenosu 

dat mezi aplikací a databází. Na druhé straně přináší použitá metoda přístupu k databázi 

možnost použít vytvořenou aplikaci ve spolupráci s celou řadou databázových serverů. [1] 

Rozhraní ODBC je fyzicky realizováno tak, že pod společnými funkčními nástroji 

je sada samostatných ovladačů pro přístup ke konkrétním systémům. 

 

Hlavní a zásadní výhodou plynoucí z použití ODBC je zjednodušení přístupu do 

databáze. Za nevýhodu se dlouho považovala zejména malá rychlost a celkové snížení 

výkonu při provádění základních operací. Ovšem optimalizací všech částí je dosaženo 

téměř stejného výkonu jako při použití nativních ovládačů. 

 

K nastavení ODBC zdroje se dostaneme přes nabídku START � Nastavení � Ovládací 

panely � Nástroje pro správu � Datové zdroje (ODBC) 

Microsoft Windows podporuje 3 typy DSN (Data Source Name): 

Aplikace        
(Promotic) 

ODBC 
Překlad  

Ovladač 
SQL 

Databáze 
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1) Uživatelský DSN – viditelný aktuálnímu uživateli 

2) Systémový DSN – viditelný všem uživatelům určitého počítače 

3) Souborový DSN – lze sdílet na různých počítačích 

 

 

Obrázek č. 36 Správce zdrojů dat ODBC 
 

V dalším kroku je nutno zadat jméno databáze, na kterou se bude ovládač ODBC 

připojovat. Pokud by se jméno databáze nevyplnilo správně, nebylo by možné se k databázi 

připojit. Posledním krokem je testování nově vytvořeného zdroje ODBC. 

V tomto okně jsou všechny informace o zdroji přehledně vidět. Při správně 

zadaných parametrech se test úspěšně dokončí. 
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Obrázek č. 37 Test zdroje dat ODBC pro SQL Server 
 

Nyní už mám ODBC zdroj připraven k přenosu dat mezi aplikaci Promotic a SQL 

serverem.  
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7. Tvorba výukového materiálu 
 

7.1  Nastavení objektu PmTrend v systému Promotic 
 

Objekt „PmTrend“ slouží k ukládání hodnot vybraných veličin s časovou známkou 

buď do paměti nebo na disk počítače tak, že lze následně tyto hodnoty zobrazovat 

graficky nebo formou tabulky jako časové průběhy těchto veličin nebo je získávat pro 

další analýzu. 

Do stromu v projektu jsem přidal objekt „PmTrend“, který je zobrazen na obrázku. 

V záložce „Uložení“ jsem definoval technologii uložení na disk a parametry uložení. Pro 

MS SQL Server je zde na výběr technologie „Databáze MS SQL Server cyclic“. Políčko 

povolení ukládaní dat na disk musí být zatrhnuto, jinak se neuloží žádná data. Zde se dá  

také zatrnout políčko, které umožní nezapisovat nová data, jež slouží k vyzkoušení 

aplikace, aniž by se přepsaly důležité data novými daty. 

 

 

Obrázek č. 38 Nastavení parametrů uložení objektu PmTrend 
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Nastavení parametrů uložení na disk 

• Zvolíme verzi MS SQL Severu, kterou používáme 

• Zadáme adresu serveru, na kterém se nachází databáze 

• Vybereme databázi ze serveru, kterou budeme používat v Promoticu 

• V ověření serveru se nastaví  buď SQL uživatel, kterého jsem definoval ve správci 

databáze a jeho heslo nebo Windows uživatel, kde se již nezadává uživatel ani heslo,  

ale jsou použity účty z Windows 

• Vybereme si tabulku, se kterou budeme pracovat a kde se budou následně zapisovat 

všechny provedené změny, ke kterým dojde 

• Další parametry se již týkají samostatné tabulky, kde se dají zvolit maximální  

a minimální velikosti tabulky dané počtem záznamů nebo časovým intervalem 

 

7.2  Nastavení objektu PmDatabase v systému Promotic 
 

Tento objekt reprezentuje jednu tabulku databáze. Pomocí tohoto objektu mohou 

být data z tabulky databáze čtena a také do ní zapisována.  

Objekt „PmDatabase“ se opět přidává ve stromu projektu. Pro komunikaci  

s databází pomocí ODBC je třeba datový zdroj. Zřídil jsem proto ve Windows v ODBC 

správci datový zdroj s názvem „pm_dodavka“. 
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Obrázek č. 39 Nastavení objektu PmDatabase 
 

Nastavení objektu PmDatabase 

• Technologii jsem si nastavil na přístup přes ODBC, další možnou technologii je 

přímý přístup k tabulce pomocí technologie DAO. 

• Dále se nastaví typ databáze na: ODBC,Data source 

• V datovém zdroji vybereme nakonfigurovaný ODBC zdroj. Datový zdroj lze vybrat 

jednoduše ze seznamu DSN pomocí tlačítka s třemi tečkami. 

• Vybereme tabulku z databáze, kterou bude objekt PmDatabase při startu otvírat. 

Zvolit si můžeme jakoukoliv tabulku z předem vytvořené databáze v MS SQL Serveru. 

• Vyplníme uživatele a heslo, který slouží pro zápis v databázi, jež je nastaven 

v nástroji pro správu databáze. 

Na výběr zde máme 3 typy uživatelů 

1) pm_admin – pro administraci 

2) pm_reader – pro čtení 

3) pm_writer – pro zápis  



Bc. Petr Šnokhous: Propojení vizualizačního systému Promotic s databázovým systémem  

Ostrava 2010  45 
 

• Pole „Při otevření tabulky použít SQL příkaz SELECT“  není nutné zatrhnout 

(slouží k otevřené tabulky konkrétním SQL příkazem). 

• V poli „Jak otevřít tabulku“ je na výběr statický dotaz (uživatel může tabulku číst, 

ale nemůže do ní zapisovat) a dynamický dotaz (uživatel může tabulku číst a zapisovat do 

ní). 

• Na závěr vybereme, jak se má chovat objekt „PmDatabase“ při startu. Zde jsem 

zvolil „Připojit databázi a otevřít tabulku“. (Můžeme zvolit také „Nepřipojit databázi  

a neotevřít tabulku“, což nám při spuštění neudělá nic, nebo „Připojit databázi a neotevřít 

tabulku“). 

• Po kliknutí na tlačítko „Zobrazit“ se zobrazí data z vybrané tabulky z databáze. 

 

 

 

Obrázek č. 40 Zobrazení dat 
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Nyní systém PROMOTIC funguje jako klient serveru MS SQL Server. 

PROMOTIC je nyní připraven pracovat s daty databáze MS SQL Serveru. 

Objektem PmDatabase nelze vytvořit databázi, ale lze v ní vyvářet nové tabulky  

a mazat nebo přistupovat ke stávajícím.  

 

7.3  Vytvoření objektu PmPanel v systému Promotic 
 

Objekt reprezentuje jedno okno aplikace s obrazem, ve kterém lze vizualizovat data 

systému PROMOTIC. Vlastní obsah grafického obrazu se vytváří pomocí editoru obrazů  

z grafických prvků, které mohou být pomocí datových vazeb napojené na data v aplikaci.  

Objekt „PmPanel“ je vhodný pro vytváření oken, jejichž obsah se má často měnit (má např. 

zobrazovat aktuální údaje). 

 

 

Obrázek č. 41 Metody v objektu PmPanel 
 

Objekt „PmPanel“ vytvoříme kliknutím do stromu projektu pravým tlačítkem myší, 

kde se v nabídce nový objekt zobrazí „PmPanel“ – uživatelská grafika. Objekt „PmPanel“ 

obsahuje několik záložek. Důležitou záložkou jsou „Metody“, kde se definují metody pro 

objekty. Zde jsem si nadefinoval několik metod, na které jsem se následně odvolával. 

Výpis programu metod je uveden v přílohách.  

V záložce „Obraz“ se nachází tlačítko „Editace grafického obrazu“, kde si můžeme 

vytvořit kompletní vizualizaci. V tomto prostředí máme na výběr několik grafických prvků, 

které nabízí firma Microsys, můžeme si ale sami definovat svůj grafický prvek, což  

je velice příjemná záležitost, pokud si nedokážeme vybrat z široké nabídky prvků.  
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7.4  Grafický editor v systému Promotic 
 

V objektu „PmPanel“ v záložce „Obraz“ se nachází tlačítko „Editace grafického 

obsahu“. Kliknutím pravým tlačítkem myší do editoru zvolíme „Nový prvek“. Objeví se 

paleta prvků, které můžeme při vizualizaci používat. Zde jsem si našel objekty, jež budu při 

své práci potřebovat. Pro tabulku databáze je zde složka „ActiveX prvek“, ve které se 

nachází tabulka. Tlačítka přidat, upravit, smazat a vyhledat jsou klasickými tlačítky, které 

se nachází v paletě prvků „PmiButton“. Další tlačítka slouží k rychlému pohybování se 

v databázi, jsou umístěny v paletě stejně jako klasická tlačítka.  

 

 

Obrázek č. 42 Editace grafického obsahu 
 

Nyní když mam připravenou vizualizaci, přiřadím objektům vlastnosti, podle 

kterých se budou chovat. V těchto vlastnostech se odvolávám na jednotlivé definované 

metody v záložce „Metody“ v objektu „PmPanel“. 
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Pro názornou ukázku, zde ukážu vlastnosti tlačítka „Smazat“. 

 

 

Obrázek č. 43 Vlastnosti tlačítka Smazat 
 

Po dvojkliku na tlačítko vyskočí tabulka vlastnosti tlačítka. V tabulce si mohu 

libovolně změnit jméno tlačítka, pod kterým se mi pak zobrazí. Dále je zde spousta 

vlastnosti, jenž se dají upravovat. V událostech se definují skripty, vykonávající se  

po kliknutí na tlačítko. 

 

 

Obrázek č. 44 Události tlačítka Smazat 
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Z obrázku jde vidět skript, kterým se odvolávám na metodu „DeleteRecord“, jenž 

jsem definoval v objektu „PmPanel“. 

 

pMe.PmPanel.Methods.DeleteRecord 

 

Tlačítko je také propojeno s tabulkou, nesoucí název „ax0“. Po kliknutí na tlačítko 

„Smazat“ se mi smaže příslušný záznam v tabulce, tento záznam musí být aktivní, tzn.  

že po kliknutí myší na kterýkoliv řádek, tento řádek zezelená. 

Další události tlačítek a tabulky budou uvedeny v příloze. 

 

7.5  Popis aplikace 
 

V této části se zabývám popisem funkcí a ovládáním své aplikace. 

 

 

Obrázek č. 45 Aplikace v PROMOTICU 
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V levé části se nacházejí systémové prostředky aplikace.  

• Ikona   slouží pro přihlášení, odhlášení a změnu hesla uživatele, který pak 

může aplikaci ovládat.  

• Důležitá je ikonka zjišťující informace . Po kliknutí na ní se dostaneme  

do informací systému. Zde můžeme přehledně vidět veškeré informace spojené s aplikací. 

Na obrázku v záložce „Objekt“ jsou zrovna k dispozici informace o objektu „PmDatabase“. 

Pokud bychom zde zvolili automatickou obnovu s periodou 1 s, tak systém bude zjišťovat 

nové informace o změnách v aplikaci každou 1 s. Perioda se dá libovolně změnit do 

velikosti 100 s. 

 

 

Obrázek č. 46 Informace systému 
 

• Další ikonky  slouží k alarmům a eventům, zde se dá nastavit  

při překročení určité meze např. výstražná zvuková indikace. Je zde i možnost zvolit  

si libovolné zvukové znamení z vlastních souborů. 

•  předposlední ikonkou se zjistí aktuální verze softwaru Promotic,  

na zeleném křížku se aplikace ukončí. 
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V pravé části je již moje aplikace 
 
• Na tlačítku Výběr tabulky  se vybírá tabulka z databáze, kde v mém případě  

se jedná o tabulku „Výrobky“. 

• V tabulce jsou vidět veškeré údaje, které tabulka „Výrobky“ obsahuje. Tyto údaje 

jsou samozřejmě také vidět v MS SQL Serveru. 

• Po kliknutí na tlačítko  můžeme přidat další údaj do tabulky Výrobky, 

kde se musí vyplnit jednotlivé údaje. Jednotlivé zadané hodnoty se musí potvrzovat stiskem 

tlačítka Enter, jinak se pole nezmění. Zadat se musí všechny hodnoty, protože není 

povolená prázdná hodnota ve sloupci. Vše je vidět z následujícího obrázku. 

 

 

Obrázek č. 47 Přidání údajů do tabulky Výrobky 
 

• Tlačítkem  můžeme upravovat údaje, týkající se vybraného řádku. 

 

• Tlačítkem  smažeme celý řádek v databázi. Provedena změna  

se okamžitě projeví v MS SQL Serveru. 

 

• Tlačítkem  nalezneme jakoukoliv hodnotu v příslušném sloupci 

v tabulce. Zde se musí zadat název sloupce, ve kterém chceme danou hodnotu najít  

a hledanou hodnotu. Po stisknutí tlačítka OK se v tabulce vyhledá hledaná hodnota. 
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Obrázek č. 48 Vyhledávání v tabulce 
 

Dále zde mám tlačítka pro rychlé pohybování se v databázi. Tlačítky   

a  se dostaneme na začátek databáze, respektive na její úplný konec. Pro pohyb 

v databázi o jeden záznam nahoru nebo dolů slouží tlačítka  a . 
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8. Závěr 
 

 V prvním bodě diplomové práce popisují softwarové prostředky (MS SQL Server 

2005 Express Edition a Promotic), se kterými se při propojení pracuje. K seznámení 

s těmito prostředky mi posloužila kniha Microsoft SQL Server 2005 Základy databází  

a manuál od firmy Microsys. 

 Po seznámení jsem tyto softwarové nástroje nainstaloval do PC. Oba prostředky 

jsou k dispozici ve verzi, která je ke stažení zdarma z oficiálních stránek výrobců. Instalaci 

MS SQL Serveru jsem popsal detailněji, protože je zde mnohem více nastavení než u 

Promoticu, kde je instalace jednoduchá. 

 V dalším bodě popisuji jak se přihlásit na SQL server a vytvořit databázi. Vytvořil 

jsem jednoduchou databází s využití mých znalostí z předmětu Databázové systémy. 

Důvodem vytvoření byl fakt, že potřebuji tabulku, která bude následně vizualizována 

v systému Promotic.  

 Následná kapitola popisuje nástroj pro správu dat SQL databáze od firmy Microsys. 

Je to jednoduchý nástroj jak spravovat data v databázi. Dají se zde vykonávat operace, 

které se týkají MS SQL Serveru. Je zde uveden detailní popis jak se přihlásit na sever 

pomocí tohoto správce a popis nastavení SQL Serveru pro systém Promotic. Můžeme zde 

vypisovat také dotazy nad vytvořenou databázi. Sám jsem si takový dotaz vyzkoušel. 

 Posledním bodem bylo vytvořit výukový materiál. V této části jsem se zaměřil na 

vizualizaci v Promoticu. Je zde návod jak docílit vizualizace dat z databáze MS SQL 

Server. Tento krok je ze všeho nejtěžší, kde se bez manuálu od firmy Microsys neobejde 

téměř nikdo. Při řešení ukázkového materiálu jsem využil několik konzultací přímo 

s firmou Microsys. Tímto bych chtěl zároveň poděkovat panu Klimíčkovi při realizaci 

vizualizace. 

 Celá práce pak může být využita například ve výuce "Vizualizace technologických 

procesů" na našem institutu. Pro mé případné následovníky tak bude mnohem snazší 

problém pochopit a poznatky dále aplikovat a rozvíjet v praxi. 
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PŘÍLOHY 
 
Metody, které byly použity při vizualizaci. Jednotlivé objekty v grafickém editoru se pak 

odvolávají na tyto metody. 

 
Příloha 1: Přidat záznam (AddRecord) 
 
Dim oDb, aCols, i 
 
Set oDb = pMe.Pm(pMe.Methods.SetDbObject()) 
 
If IsArray(aRow) Then 
 
  If Not oDb.IsOpen Then oDb.Open 
  Select Case sAction 
    Case "add" 
      oDb.Add 
    Case "edit" 
      oDb.MoveTo nTo 
      oDb.Edit 
  End Select 
  ReDim aCols(oDb.GetFieldCount-1) 
  For i=0 To oDb.GetFieldCount-1 
    Select Case oDb.GetFieldInfo(i, pmcDbFldInfoType) 
      Case 1 'Boolean 
        oDb.FieldValues(i) = CBool(aRow(i)) 
      Case 2 'Byte 
        oDb.FieldValues(i) = CByte(aRow(i)) 
      Case 3 'Integer 
        oDb.FieldValues(i) = CInt(aRow(i)) 
      Case 4 'Long 
        oDb.FieldValues(i) = CLng(aRow(i)) 
      Case 5 'Currency 
        oDb.FieldValues(i) = aRow(i) 
      Case 6 'Single 
        oDb.FieldValues(i) = CSng(aRow(i)) 
      Case 7 'Double 
        oDb.FieldValues(i) = CDbl(aRow(i)) 
      Case 8 'Date 
        oDb.FieldValues(i) = CDate(aRow(i)) 
      Case 10 'String 
        oDb.FieldValues(i) = CStr(aRow(i)) 
      Case 11 'LongBinary 
        oDb.FieldValues(i) = aRow(i) 
      Case 12 'Memo 
        oDb.FieldValues(i) = aRow(i) 
      Case 19 'Numeric 
        oDb.FieldValues(i) = aRow(i) 



Bc. Petr Šnokhous: Propojení vizualizačního systému Promotic s databázovým systémem  

Ostrava 2010  60 
 

      Case 20 'Currency 
        oDb.FieldValues(i) = CSng(aRow(i)) 
      Case 23 'DateTime 
        oDb.FieldValues(i) = FormatDateTime(aRow(i),0) 
      Case Else 
        oDb.FieldValues(i) = aRow(i) 
    End Select 
  Next 
 
  pResult = oDb.Update() 
 
  If sAction="add" Then 
    oDb.MoveLast 
  End If 
 
End If 

 
Příloha 2: Smazat záznam (DeleteRecord) 
 
If nTo Then 
  Dim oDb 
  Set oDb = pMe.Pm(pMe.Methods.SetDbObject()) 
 
  If Not oDb.IsOpen Then oDb.Open 
  oDb.MoveTo nTo 'oTable.FocusedRow-1 
  oDb.Delete 
  'oDb.Close 
End If 
 
 
Příloha 3: Přesun pozice (Move) 
 
Dim oDb, aRow, nCol, i 
 
Set oDb = pMe.Pm(pMe.Methods.SetDbObject()) 
 
If Not oDb.IsOpen Then oDb.Open 
 
Select Case sAction 
  Case "First" 
    oDb.MoveFirst 
  Case "Prev" 
    oDb.MovePrev 
  Case "Next" 
    oDb.MoveNext 
  Case "Last" 
    oDb.MoveLast 
End Select 
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Příloha 4: Načtení z databáze (LoadFromDB) 
 
Dim oDb, aCols, i, aData 
 
Set oDb = pMe.Pm(pMe.Methods.SetDbObject()) 
 
If oDb.IsOpen Then oDb.CloseTable 
 
oDb.Table = sTable 
oDb.Open 
 
pResult = oDb.GetArray("all",Empty) 
 
 
Příloha 5: Nalezení hodnoty (FindFirstValue) 
 
Dim oDb, findChar, findString, findCol, FindValue, sType, op, dDate 
 
If IsArray(Values) Then 
 
  Set oDb = pMe.Pm(pMe.Methods.SetDbObject()) 
 
  findCol   = Values(0) 
  findValue = Values(1) 
 
  If Not oDb.IsOpen Then oDb.Open 
  sType = oDb.GetFieldInfo(findCol,pmcDbFldInfoType ) 
 
  findChar = "" 
  op = "="   
  Select Case sType 
    Case pmcDbFldText 
      findChar = "'" 
    Case pmcDbFldDate 
      findChar = "#" 
      op = ">=" 
      dDate = CDate(findValue) 
      findValue = Month(dDate) & " " & Day(dDate) & " " & Year(dDate) & " " & 
Hour(dDate) & ":" & Minute(dDate) & ":" & Second(dDate) 
  End Select 
 
  findString = findCol & op & findChar & findValue & findChar 
 
  pResult = oDb.FindFirst(findString) 
Else 
  pResult=0 
End If 
 
 



Bc. Petr Šnokhous: Propojení vizualizačního systému Promotic s databázovým systémem  

Ostrava 2010  62 
 

Příloha 6: Získat záznam (GetRecord) 
 
Dim oDb, aData, aName, aType, aRow, nCol, i 
 
Set oDb = pMe.Pm(pMe.Methods.SetDbObject()) 
 
If Not oDb.IsOpen Then oDb.Open 
 
If nTo Then 
  oDb.MoveTo nTo ' oTable.FocusedRow-1   
Else 
  oDb.MoveFirst 
End If 
 
nCol = oDb.GetFieldCount()-1 
 
ReDim aRow(nCol,2) 
For i=0 To nCol 
  aRow(i,0) = oDb.GetFieldInfo(i, pmcDbFldInfoName) 
  aRow(i,1) = oDb.GetFieldInfo(i, pmcDbFldInfoType) 
  aRow(i,2) = oDb.FieldValues(i) 
Next 
 
pResult = aRow 
 
 
Příloha 7:  Zjištění parametrů tabulky (GetColsName) 
 
Dim oDb, aName, i 
 
Set oDb = pMe.Pm(pMe.Methods.SetDbObject()) 
 
ReDim aName(oDb.GetFieldCount-1) 
For i=0 To oDb.GetFieldCount-1 
  aName(i) = oDb.GetFieldInfo(i, pmcDbFldInfoName) 
Next 
 
pResult = aName 
 
'oDb.CloseTable 
'oDb.Open 
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Objekt PmDatabase – jeho vlastnosti a metody  
 
 
Vlastnosti objektu PmDatabase [1] 
 

Database Cesta a název databázového souboru 
FieldValues Hodnota sloupce aktuálního řádku 
OpenSQL SQL příkaz typu SELECT při otevření 
Password Heslo pro přístup k databázím/tabulkám 

Table Jméno tabulky 
Type Typ databáze 
User Jméno uživatele 

 
Metody objektu PmDatabase [1] 

 
Add Začátek editačního režimu přidání řádku 

AddNew Přidání prázdného řádku 
BeginTrans Začátek transakce 

Close Uzavření databázové tabulky i databáze 
CloseTable Uzavření tabulky (databáze zůstává otevřena) 

Commit Potvrzení transakce 
CompactDatabase Defragmentace databáze Access 

Connect Připojení databáze k aplikaci 
Create Začátek režimu vytváření tabulky 

CreateEnd Konec režimu vytváření tabulky 
CreateField Vytvoření sloupce ve struktuře tabulky 
CreateIndex Vytvoření indexu nad sloupcem tabulky databáze 

Delete Smazání věty na aktuální pozici v databázové tabulce 
DeleteTable Smazání databázové tabulky 

Edit Začátek editačního režimu 
Execute Provede příkaz zadaný v syntaxi jazyka SQL 

ExecuteSQL Provede příkaz zadaný v syntaxi jazyka SQL 
ExistTable Test na výskyt tabulky v databázi 
FindFirst Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od 

začátku tabulky 
FindLast Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od konce 

tabulky 
FindNext Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od 

aktuální pozice dopředu v tabulce 
FindPrev Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od 

aktuální pozice zpět v tabulce 
GetArray Vytvoření pole (array) nebo matice hodnot načtených ze zvolených 

sloupců tabulky 
GetFieldCount Zjištění počtu sloupců databázové tabulky 
GetFieldInfo Zjištění informací o sloupcích databázové tabulky 

GetRecordCount Zjištění přibližného počtu řádků v tabulce databáze 
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IsBOF Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na začátku tabulky databáze 
IsConnect Test, zda je připojena databáze 

IsEOF Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na konci tabulky databáze 
IsOpen Test, zda je databázová tabulka otevřená 
Move Přesun aktuální pozice o zadaný počet vět 

MoveFirst Přesun aktuální pozice na začátek databázové tabulky 
MoveLast Přesun aktuální pozice na konec databázové tabulky 
MoveNext Přesun aktuální pozice o jednu větu dopředu v tabulce 
MovePrev Přesun aktuální pozice o jednu větu zpět v tabulce 
MoveTo Přesun aktuální pozice na žádanou větu v tabulce 

Open Otevření databázové tabulky 
Requery Znovunačtení obsahu tabulky 
RollBack Zrušení transakčního zpracování tabulky 

SetFromHtc Naplnění databáze z konfiguračního souboru trendů (zastaralá 
metoda) 

SetFromHTrend Naplnění databáze ze zálohového souboru trendů (zastaralá metoda) 
SetLockingMode Nastavení způsobu zamykání řádku 

SetNullValue Nastavení hodnoty "prázdná hodnota" 
SetParam Nastavení parametrů objektu PmDatabase 

SetRecordValueNull Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do položky 
SetRecordValuesNull Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do celé věty 

Update Konec editačního režimu 
 
 


