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Abstrakt 

 

Vzdálené měření dat a jejich přenos je v dnešní době velmi uţitečný z několika důvodů a nalézá 

uplatnění ve velkém mnoţství oborů. Obzvláště pak v dopravních prostředcích. Takovýto přenos 

naměřených dat na dálku se nazývá telemetrie. Díky ní je moţno na dálku v téměř reálném čase 

sledovat údaje o vozidle nebo o více vozidlech najednou. Zařízení, které je přitom umístěno ve vozidle 

není nikterak velké ani drahé. Pokud k provozním údajům o vozidle přidáme ještě polohu vozidla 

zjištěnou pomocí technologie GPS a naměřená data vztáhneme k této poloze, lze poté provozní údaje 

vozidla zobrazovat v mapě a výsledná informační hodnota je mnohem větší. Takto prezentované údaje 

o provozu a poloze vozidla poté umoţní velmi podrobnou analýzu a neleznou uplatnění 

v nejrůznějších oborech, od přepravních společností aţ po záchranné a bezpečnostní sloţky. 

 

Klíčová slova 

GIS, GPRS, GPS, Oracle, Google Earth 

 

Abstract 

These days remote data measurement and data transfer are very useful from multiple points of view 

and finds it’s use in several areas. Especially then in transportation. This kind of data measurement 

and transfer is called telemetry. Telemetry allows monitoring of vehicle data almost in real time and 

also allows monitoring of several vehicles at the same time. Device which does these functions isn’t 

too big or expensive. If we enhance vehicle source data by position data acquired by GPS and we 

relate those two kind of data to each other, then we can show measured source vehicle data on the map 

and as result information value is much bigger. Data presented in this way allows very detailed 

analysis and finds it’s usage in several business and public fields, from transportation companies to 

rescue and security services. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

ADO – ActiveX Data Objects 

APN – Access Point Name 

CSD – Circuit Switched Data 

DBMS – Database Management System 

GPRS – General Packet Radio Service 

GPRMC – GPS Recommended Minimum 

GPS – Global Positioning System 

GSM – Global System for Mobile Communications 

ODBC – Open Database Connectivity 

SIM – Subscriber Identity Module 

TDMA – Time Division Multiple Access 

XML – Extensible Markup Language 

IDE – Integrated Development Environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Seznam pouţitých cizích slov 

Parser – proces, který rozloţí řetězec psaný podle nějaké syntaxe 

Packet – zpráva, nebo její část, obsahující data 

Designer – nástroj pro grafický návrh DataSetů či uţivatelských rozhranní 

Inicializace – nastavení počátečních hodnot 

Buffer – vyrovnávací paměť nebo pole obsahující data typu Byte 

Telemetrie – měření a přenos naměřených dat na dálku 

String – řetězec (nejčastěji textový) 

Tracker – zařízení sledující polohu pomocí globálního polohovacího systému (GPS) 
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1 Úvod 

 

V moderních vozidlech se dnes měří velké mnoţství veličin. Většina z nich je nutná pouze pro 

spolehlivý chod vozidla, avšak několik z nich by bylo dobré ukládat a později analyzovat, ať uţ 

z ekonomických, bezpečnostních či výzkumných důvodů. Mezi veličiny, které by se takto vyplatilo 

přenášet patří především údaj o aktuální poloze vozidla, jeho průměrné a maximální rychlosti za 

nějaký časový úsek, aktuální stav paliva ve vozidle, údaje o okolní teplotě a teplotě motoru nebo 

v kratších časových intervalech i údaje o přetíţení, jeţ na vozidlo působí nebo některé z provozních 

údajů o motoru vozidla. Dalšími zajímavými údaji by byl například i přenos některých biologických 

údajů o posádce vozidla (aktuální tepová frekvence řidiče například). 

 

Ukládání výše uvedených údajů přímo ve vozidle by se sebou neslo jisté obtíţe. Jednak by bylo nutno 

vozidlo vybavit samostatným počítačem, který by data z vozidla ukládal a také by bylo nutno veliké 

mnoţství dat po nějaké době z vozidla přesunout nebo překopírovat do jiného počítačového systému, 

ve kterém by se tato data dále zpracovávala. S tímto řešením se váţe ještě jedna obtíţ a to sice ta, ţe 

při měření ve více vozidlech bychom museli spravovat veliké mnoţství samostatných měřicích 

systémů a provádět změny na těchto systémech jednotlivě, vozidlo po vozidlu. 

 

Řešení se nabízí ve vzdáleném měření, telemetrii. Vozidlo by bylo vybaveno pouze  relativně 

jednoduchým zařízením, které by sbíralo a koncentrovalo data ze senzorů a poté by tato data nějakým 

způsobem odeslalo na server, který uţ by tato data dále zpracoval. Pokud by se naše vozidlo 

pohybovalo v uzavřeném prostoru (například závodní vozy Formule 1 na okruhu), mohli bychom 

pouţít vlastní rádiovou síť v některém z veřejně dostupných pásem. Pokud však chceme naměřená 

data přenášet z vozidel pohybujících se neomezeně po veřejných komunikacích, bylo by toto řešení 

téměř nemoţné finančně realizovat. Pro druhou moţnost je tedy lepší pouţít sluţeb mobilních 

operátorů, kteří jiţ mají území dobře pokryto signálem sítě GSM. V této síti je dnes dostupná sluţba 

přenosu dat nazvaná GPRS. Tato sluţba umoţňuje přístup do celosvětové sítě internet, takţe naměřená 

data lze pomocí ní přenést dostatečně rychle prakticky kamkoli na Zemi. Navíc s velmi přijatelnými 

finančními náklady. 

 

Druhým problémem je, jak realizovat ukládání dat po jejich přijetí. Příjem dat ze sítě internet je, jak 

známo, moţno realizovat na kterémkoli počítači či zařízení, které je k této síti připojeno a vybaveno 

softwarem, který přenášená data dokáţe zpracovat. Pokud chceme data ukládat a dále je zpracovávat, 

nabízí se nám opět několik moţností jak tohoto cíle dosáhnout. Nejjednodušší a zároveň velmi 
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efektivní (jak z pohledu správy dat, tak i s následnou manipulací s nimi) způsob je pouţití některého 

z dostupných databázových programů. Dnešní databáze nevyţadují nic víc, neţ běţně dostupný 

počítač. Jednou z těchto databází je i databáze firmy Oracle. Existuje v několika verzích, přičemţ 

máme k dispozici i volně dostupnou a naprosto volně vyuţitelnou verzi Oracle 10g Express Edition. 

 

Posledním krokem je vyuţití naměřených a v databázi uloţených dat. Jestliţe data odeslaná z vozidla 

vţdy označíme, kromě časové značky, také polohou odkud byla tato data odeslána, pak se nabízí velmi 

zajímavá moţnost zobrazení těchto dat do mapy. Technologie GPS je dostatečně přesná na to, aby 

takto označená data měla vyšší vypovídací hodnotu – například ihned uvidíme, ţe vozidlo jezdilo 

v horách a tím se vysvětluje zvýšená spotřeba paliva. Také je někdy dobré vědět kde se vozidlo právě 

nachází. Pro zobrazení dat do mapy se opět nabízí několik volně dostupných řešení jako Google Maps, 

Google Earth či Mapy.cz. Tyto mapy mají, kromě toho, ţe jsou zdarma, ještě jednu výhodu a tou je, ţe 

jsou neustále svými poskytovateli aktualizovány a modernizovány. 

 

Tato práce se tedy bude zabývat teoretickou i praktickou stránkou realizace přenosu dat z vozidla 

pomocí GSM / GPRS a sítě internet, jejich ukládáním do databáze Oracle a jejich následnou 

vizualizací pomocí programu Google Earth. 
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2 Měřicí a vizualizační řetězec, telemetrie 

 

Měřicí a vizualizační řetězec se skládá ze čtyř hlavních částí. První je soustava senzorů ve vozidle, 

jenţ měří všechny veličiny, které nás zajímají. Druhou částí je systém sběru dat ve vozidle. Ten ze 

všech senzorů periodicky sbírá data a provádí s nimi základní operace (filtrace apod.). Třetí částí je 

proces, který data z vozidla zpracovává a ukládá pro pozdější vyuţití. Poslední částí měřicího a 

vizualizačního řetězce je aplikace, která uloţená data vybírá ze zvoleného úloţiště, převádí je do 

vhodného formátu pro snadné zobrazení a následně je zobrazuje (vizualizuje) [4] [27]. 

 

Tento základní měřicí a vizualizační řetězec je popsán na následujícím obrázku 2.1. Šipky znázorňují 

tok informace. 

 

 

Obr. 2.1 Měřicí a vizualizační řetězec 

 

Telemetrií se rozumí vzdálené měření dat. Slovo vzniklo sloţením z řeckého tele, coţ znamená 

vzdálený a metron, coţ znamená měřit. Pokud bychom měli výše uvedený měřicí řetězec upravit do 

podoby telemetrického měřicího a vizualizačního řetězce, bylo by nutné za blok sběru a 

předzpracování dat zařadit další blok, který převede naměřená a předzpracovaná data do podoby 

telegramů (později paketů) vhodných pro odeslání po některé z bezdrátových sítí. Dále by bylo nutné 

vybavit tento nový blok zařízením schopným bezdrátové komunikace v této bezdrátové síti 

(modemem). Na straně ukládání a archivace dat by bylo nutno opět přidat blok, který bude schopen 

data z bezdrátové sítě přijmout a zpracovat [4]. 

 

Senzory 

Sběr a 

předzpracování 

dat 

Ukládání a 

archivace dat 

Čtení a 

vizualizace dat 

Vozidlo 
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V dnešní době lze pro bezdrátový přenos dat mezi vozidlem a serverem s velikými výhodami pouţít 

technologie GSM / GPRS. Díky těmto technologiím je moţno data přenášet přes celosvětovou síť 

internet kamkoli, kde je připojení k této síti k dispozici.  
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3 Navigační systémy 

 

V této kapitole si nejprve probereme globální satelitní navigační systémy od nejpouţívanějšího GPS 

aţ k dosud nefungujícímu Galileo. Dále se podíváme do oblasti souřadnicových systémů, které se 

pouţívají pro určovaní polohy a nakonec si popíšeme GPRMC větu. 

3.1 Navstar GPS 

 

Navstar GPS (Global Positioning  System) je systém satelitů vyvinutý a provozovaný armádou 

Spojených států amerických. Jeho pomocí lze určit polohu s přesností do 10 metrů na libovolném 

místě na Zemi a přesný čas. Přesnost GPS lze pomocí speciálních metod ještě zvýšit, a to aţ do 

přesnosti okolo 1 cm. Reţim zvýšené přesnosti však není k dispozici civilním uţivatelům. 

 

Celý systém se skládá ze soustavy (k dnešnímu dni) 31 satelitů, které na relativně nízké oběţné dráze 

obíhají Zemi. Kaţdý ze satelitů je vybaven (několika) velmi přesnými atomovými hodinami (odchylka 

v sekundách za rok méně neţ 10
-13

s). Po přijetí signálu z několika druţic je moţné ze znalosti rozdílů 

v časech vyslání signálů, doby šíření signálu a polohy druţic spočítat přesnou polohu přijímající 

antény (tzv. triangulace). 

 

Jsou k dispozici 2 verze systému: 

 civilní 

 vojenská 

 

Vojenská verze je přesnější, avšak je chráněna P(Y) kódem a to z toho důvodu, aby nebylo moţno 

pouţít přijímače jako navigační systémy pro řízené střely či balistické rakety. Ze stejného důvodu jsou 

civilní přijímače omezeny na maximální výšku 18 km nad zemí a rychlost maximálně do 515 m/s [3]. 

3.2 GLONASS 

 

GLONASS je zkratkou ruského Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistěma a jedná se o ruskou 

obdobu amerického systému Navstar GPS. Skládá se z 24 druţic obíhajících Zemi ve výšce 19100 km. 

I jeho přesnost je omezená pro civilní vyuţití na cca 10 m. Systém vysílá taktéţ dva signály, stejně 

jako americký: 

 civilní SP 



 

 

7 

 

 vojenská HP 

U nás se systém GLONASS částečně uchytil mezi geodety, ale jinak se téměř nepouţívá [5]. 

3.3 Galileo 

 

Galileo je projekt Evropské unie (EU) a Evropské kosmické agentury (ESA). Jedná se o zatím 

neprovozovaný systém celosvětové satelitní navigace. Má se skládat z celkem 30 (27 aktivních plus 3 

záloţní) druţic na třech oběţných drahách kolem Země (9 aktivních plus 1 záloţní druţice na kaţdé 

oběţné dráze). 

 

Systém má podporovat 5 reţimů: 

 OS – Open Service pro civilní vyuţití s přesností maximálně 4m horizontálně a 8m 

vertikálně. Tento systém má být kompatibilní s americkým GPS. 

 CS – Commercial Service pro komeční vyuţití. Tento reţim bude zpoplatněn a bude mít o 

něco vyšší přesnost neţ reţim OS. Vyuţití nalezne například v pozemní nákladní či lodní 

dopravě. 

 SOL – Šifrovaná neveřejná verze. Počítá se s jeho vyuţitím v řízení letového provozu. 

 SAR – Search and Rescue. Jedná se o nouzový reţim s moţností obousměrné komunikace 

s druţicí v rámci celosvětového záchranného systému. 

 PRS – Reţim dostupný pouze pro armády a bezpečnostní sloţky států provozujících systém 

Galileo. 

 

Sídlo projektu Galileo má být umístěno v Praze [6]. 

3.4 Souřadnicové systémy 

 

Nejpouţívanější souřadnicové systémy jsou: 

 UTM 

 WGS-84 

3.4.1 UTM 

 

UTM je zkratkou pro Universal Transverse Mercator a jedná se o souřadnicový systém zaloţený na 

mříţce. Celý povrch země je rozdělen na obdélníky tak, jak ukazuje obr. 3.1. Systém funguje tak, ţe 

vzdálenost dvou bodů lze měřit pomocí Pythagorovy věty, ale pouze tehdy, pokud oba dva body leţí 
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uvnitř stejné oblasti. Kaţdá oblast má jiný střed souřadnic, který je tvořen průsečíkem středového 

poledníku oblasti s rovníkem. Od tohoto středu oblasti (zóny) se měří poloha v metrech, která roste 

směrem na východ (osa x) a sever (osa y) [2]. 

 

 

Obr. 3.1 UTM síť [2] 

3.4.2 WGS-84 

 

Souřadnicový systém WGS-84 je mezinárodně uznávaný souřadnicový systém vydaný ministerstvem 

obrany  Spojených států amerických v roce 1984. Jedná se o pravotočivou kartézskou soustavu 

souřadnic se středem v těţišti Země, která umoţňuje určení přesné polohy nejen na povrchu Země, ale 

také pod ním, včetně moří a v atmosféře. Kladná část osy x směřuje k průsečíku nultého poledníku a 

rovníku. Kladná osa z směřuje k severnímu pólu. A konečně, kladná osa y je kolmá na obě jiţ zmíněné 

osy směrem doleva (90° východní délky a 0° šířky). Norma WGS-84 také definuje referenční elipsoid 

a geoid. Obrázek 3.2 ukazuje souřadnicový systém WGS-84 [1]. 
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Obr. 3.2 Souřadnicový systém WGS-84 [1] 

 

3.5 GPRMC věta 

 

GPRMC je také známa jako „Recomended Minimum“ (doporučené minimum) a jedná se o standardní 

a nejběţněji pouţívanou formu věty, jenţ je odesílaná GPS přijímači a zařízeními obsahujícími GPS 

přijímače. Skládá se z jedenácti slov (segmentů), které jsou odděleny čárkami (tzv. Comma Separated 

List). Následující řádek ukazuje jeden takový GPRMC řetězec odesílaný zařízením Tracker TK-103 

[7]. 

 

GPRMC,094820.000,A,4947.4572,N,01815.3731,E,0.00,94.87,270311,,,A*5C 

 

1. GPRMC identifikuje začátek GPRMC věty. 

2. 094820.000 je UTC (Coordinated Universal Time, koordinovaný univerzální čas) čas získaný 

ze satelitu. Čas je ve formátu HHMMSS.XXX, kde „HH“ jsou hodiny, „MM“ minuty, „SS“ 

sekundy a „XXX“ desetinná část sekund. 

3. „A“ znamená, jestli byly nalezeny alespoň tři satelity systému GPS a tedy je moţno vypočítat 

polohu (byl získán tzv. fix). Pokud je na stejném místě „V“ znamená to, ţe v dosahu jsou 

méně neţ 3 satelity (fix nebyl získán). 

4. Na 4. místě se nachází první část souřadnic a to zeměpisná šířka. Je ve formátu 

SSMM.MMMM, kde SS jsou stupně a MM jsou minuty a jejich desetinná část. 

5. Na 5. místě je buďto znak „N“ nebo „S“. Tento znak říká, zda je zeměpisná šířka naměřena na 

severní či jiţní polokouli. 
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6. Poté následuje zeměpisná délka ve formátu SSSMM.MMMM. 

7. Znak „E“ či „W“ udává, zda zeměpisná délka byla naměřena pro východní (E, East) či 

západní (W, West) hemisféru. 

8. Na 8. místě se nachází aktuální rychlost přijímače GPS v uzlech. Tracker TK-103 však na 

tomto místě málokdy posílá číslo různé od nuly. A i kdyţ je na této pozici nenulová hodnota, 

nedává příliš smysl (je buďto moc vysoká nebo naopak malá). 

9. Na 9. pozici je uveden směr (azimut), kam právě GPS směřuje. Je uveden ve stupních, 

přičemţ 0° je pro sever, 90 pro východ, 180 je jih a 270 připadá západu. Samozřejmě, ţe 

azimut je z intervalu <0; 360>, kde i 360 je opět sever. 

10. Na desáté pozici se nalézá datum ve formátu DDMMRR, kde DD jsou dny, MM měsíce a RR 

poslední dvě číslice roku. 

11. Další pozice jiţ nejsou relevantní kromě poslední (v našem případě A*5C), která obsahuje 

kontrolní součet předchozích údajů a lze pomocí ní určit případnou chybu při přenosu. 

4 GSM a GPRS 

 

Tato kapitola se bude zabývat základním popisem GSM sítě a jejího fungování. Poté přejdeme 

k rozboru moţností datových přenosů v síti GSM a podrobněji rozebere principy fungování sluţby 

GPRS. Své místo si v popisu našla i sluţba SMS. 

4.1 Technologie GSM 

 

GSM je světově nejpouţívanější standart pro mobilní telefonní sluţby. GSM je zkratkou pro Global 

System for Mobile Communication (Globální systém pro mobilní komunikace), původně však GSM 

označovalo francouzsky Groupe Spécial Mobile. GSM je tzv. buňková (cellular) síť, coţ znamená, ţe 

mobilní zařízení se připojují k vysílačům ve své bezprostřední blízkosti. Buňky v síti GSM mohou mít 

několik velikostí. Tato velikost buněk je dána především prostředím, ve kterém je buňka nasazena. 

 

Obr. 4.1 ukazuje principiální schéma sítě GSM. Mobilní zařízení se připojuje k vysílači BTS (Base 

Transciever Station – Základní přenosová stanice) a definuje jednu buňku celé mobilní sítě GSM. Co 

přesně BTS dělá záleţí ve velké míře na výrobci BTS a na implementaci konkrétní sítě. Existují 

výrobci, kteří BTS vybavují pouze vysílači / přijímači pro základní přenos signálu bez jakékoli logiky 

na BTS. Také však existují výrobci realizující na BTS i funkce obyčejně příslušející aţ BSC 

(například lze implementovat tzv. intracell handover).  
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Kaţdá BTS je přiřazena pod jedno BSC (Base Station Controller). BSC je zařízení realizující základní 

logiku sítě – přijímá od mobilních zařízení měření úrovně signálu a přiděluje jim příslušné kanály. 

Také se stará o spojování hovorů mezi BTS, které má přiřazený pod sebou a kóduje hovory pro přenos 

do vyšších úrovní sítě. Pod jedno BSC jsou připojeny desítky aţ stovky BTS. Vedle BSC můţe být 

zapojeno ještě jedno speciální zařízení nazývané PCU (Package Control Unit). Toto zařízení realizuje 

datové přenosy v rámci BSC. 

 

Za těmito zařízeními se jiţ nacházejí zařízení umístěná nejčastěji ve větších ústřednách jako 

MSC/VLR (Mobile Switchig Center / Visitor Locator Register) a SGSN (Serving GPRS Support 

Node). Tato zařízení jiţ realizují vyšší sluţby sítě, jako je vyhledávání uţivatelů, spojování hovorů 

mezi jednotlivými BSC, přístup BSC do jiných telefonních sítí a datové přenosy [8] [26]. 

 

 

Obr. 4.1 Princip GSM [8] 

 

GSM operuje na několika přenosových frekvencích (v několika přenosových pásmech). Základní 

dělení je: 

 GSM-450 (stejné jako NMT) 

 GSM-850 

 GSM-900 

 GSM-1800 

 GSM-1900 
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 GSM-2100 (3G) 

Číslo za pomlčkou vţdy udává tzv. frekvenci nosné v MHz. 

 

GSM je digitální síť, coţ znamená, ţe hlasový signál musí být převeden do digitální formy. K tomu se 

pouţívají hlasové kodeky Half Rate (5,6 kb/s), Full Rate (13 kb/s), Enhanced Full Rate (12,2 kb/s) a 

AMR-Narrowband. 

 

GSM síť vyuţívá pro identifikaci jednotlivých zařízení tzv. Subscriber Identity Module neboli SIM. 

Tato chytrá karta obsahuje základní informace nutné pro připojení do sítě a telefonní seznam. Data 

přenášená v síti GSM jsou zabezpečena kódováním A5/1 a A5/2 [8] [26].   

4.2 SMS 

 

Přenos dat v síti GSM je realizován více způsoby. Nejzákladnějším a velmi pouţívaným způsobem 

pro přenos dat v sítí GSM jsou SMS neboli Short Message Service. Tato sluţba umoţňuje přenos 160 

sedmibitových znaků (140B) textu mezi dvěma mobilními zařízeními. Jedná se o velmi pouţívanou 

sluţbu, avšak pro přenos větších objemů dat je velmi nevhodná, neboť je účtovaná právě po 

zmíněných 160 znakových blocích. Její rychlost, resp. odezva, není nikterak dobrá neboť pro svou 

funkci vyuţívá signální cesty v síti GSM. Tyto signální cesty jsou však vyuţívány také pro přenos dat 

při řízení GSM sítě. Z toho plyne, ţe SMS data musejí počkat, aţ je na zmíněném signálním kanálu 

volno [9]. 

4.3 GPRS 

 

Zkratka GPRS znamená General Packet Radio Service (Obecná paketová rádiová sluţba). GPRS je 

paketová datová sluţba, která vyuţívá mobilní sítě GSM 2. a 3. generace. Sluţba je nyní dostupná ve 

více neţ 200 zemích světa a byla původně navrţena Evropským telekomunikačním standardizačním 

institutem (ETSI) jako nástupce starší CDPD sluţby. Nyní je standard GPRS udrţován organizací 

3GPP [10] [26]. 

 

Jedná se o negarantovanou sluţbu, coţ znamená, ţe ţádný uţivatel této sluţby nemá garantovány 

ţádné přenosové rychlosti, popřípadě vůbec nemusí mít v danou chvíli k této sluţbě přístup. Toto je 

dáno hlavně tím, ţe GPRS vyuţívá zbytkové kapacity sítě GSM. V GSM sítích 2. generace poskytuje 

GPRS rychlosti přenosů od 56 kb/s aţ 114 kb/s. Někdy se také kombinace GSM sítě se sluţbou GPRS 
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nazývá jako síť generace 2.5. GPRS je integrováno do GSM standardu 97 a novějších. GPRS vyuţívá, 

jak jiţ bylo zmíněno, zbytkové kapacity sítě GSM a to pomocí technologie TDMA (Time Division 

Multiple Access). Jedná se o rozdělení jednoho přenosového pásma na časové sloty, o které se 

uţivatelé přesně definovaným způsobem dělí. Schematicky je TDMA ukázáno na obr. 2 [11]. 

 

Účtování v sítích GPRS je zaloţeno na mnoţství přenesených dat. Toto účtování je odlišné od 

účtování v sítích (technologiích) zaloţených na přepojování okruhů. V těch se účtování provádí 

obvykle po časových jednotkách (podle doby spojení).  

 

 

Obr. 4.2 Princip TDMA [11] 

 

Následující seznam je výčtem sluţeb, které jsou sluţbou GPRS umoţněny: 

 Přístup k internetu 

 Zasílání a příjem MMS (Multimedia Messaging Service) 

 Push-to-Talk over Cellular (PoC/PTT) – sluţba pomocí níţ je moţno vyuţít GSM zařízení 

jako vysílačku („Stiskni a mluv“) 

 Instantní zasílání textových zpráv (sluţby jako ICQ, Google Talk, a jiné) 

 Point-to-Point (P2P) sluţby – přímé spojení dvou zařízení přes internet (IP protokol) 

GPRS podporuje následující protokoly: 

 Internet Protocol (IP) – Prakticky se zatím vyuţívá pouze IPv4, ale do budoucna se počítá i 

s podporou IPv6. 

 Point to Point Protocol (PPP) – Tento protokol není často podporován mobilními operátory. 

Protokolu umoţňuje přenos IP adresy na počítač připojený k modemu s protokolem PPP. 
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 X.25 – Tento protokol byl vyuţíván pro bezdrátové platební terminály, ale byl vyňat ze 

standardu. Stále jej však lze vyuţít pomocí IP protokolu či PPP, ale toto vyţaduje speciální 

zařízení, které protokol X.25 zapouzdří do IP či PPP. 

 TCP/IP – mobilní telefon či GPRS modem můţe mít přiřazenu jednu nebo více IP adres a 

sluţba GPRS dokáţe do takového telefonu posílat data, i kdyţ se z telefonu právě telefonuje. 

TCP protokol poté je schopen zjistit případné ztráty paketů a tuto situaci řešit. 

Zařízení vyuţívající GPRS se dělí do třech kategorií: 

 Class A (Třída A) – Tyto zařízení umoţňují připojení k GPRS sluţbě a sluţbě GSM (hlasové 

sluţby a SMS) současně. 

 Class B (Třída B) – Zařízení třídy B umoţňují vyuţívat GPRS a GSM, ale pouze jednu z nich 

v daném čase. Během hovoru či přijmu SMS je sluţba GPRS uspána a automaticky se opět 

její funkce obnoví po ukončení hovoru či příjmu SMS. 

 Class C (Třída C) – Tato zařízení mohou být připojena buď k GPRS nebo k GSM v daném 

čase a přepínání mezi těmito sluţbami musí být provedeno ručně. 

Spojení pomocí GPRS je zaloţeno odkazem na jeho APN (Access Point Name). APN definuje sluţby 

jako jsou WAP (Wireless Application Protocol), SMS (Short Messaging Sevice) a pro internet sluţby 

jako přístup k emailu či přístup k WWW (World Wide Web). Uţivatel tedy musí nastavit toto APN a 

případně ještě uţivatelské jméno a heslo a ve výjimečných případech také IP adresu. Všechny tyto 

informace zjistí u svého operátora mobilní sítě. 

4.3.1 Kódovací schémata a rychlosti 

 

Rychlost s jakou GPRS odesílá a přijímá data je ovlivněna několika faktory: 

 Počet časových slotů TDMA volných pro vyuţití pro toto dané zařízení a jeho spojení (dáno 

operátorem na úrovni BTS – Base Transciever Station) 

 Kódováním kanálu 

 Maximální kapacitou pouţitého mobilního zařízení vyjádřeného jako GPRS Multislot Class 

K řízení přístupu ke kanálu více zařízení současně se u GSM s GPRS pouţívá frekvenčně děleného 

duplexu (FDD, Frequency Division Duplex) a TDMA. Během spojení je klientskému zařízení 

přidělena jedna vysílací a jedna přijímací frekvence (kanál). Toto řešení je kombinováno se 
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statistickým multiplexem, který umoţňuje více klientským zařízením vyuţívat kanál se stejnou 

frekvencí. Datové pakety mají konstantní délku, které odpovídají časovému slotu GSM. Při příjmu je 

první přijatý paket také jako první obslouţen. Vysílací kanál pouţívá metodu Slotted ALOHA pro 

rezervaci svého časového slotu během spojovací fáze a data jsou pak odesílána pomocí dynamického 

TDMA. 

 

Přidělený vysílací a přijímací kanál je kódován konvolučním kódem a GMSK modulací pro GSM. 

Následující tabulka uvádí existující moţnosti: 

 

Kódovací schéma Rychlost (kb/s) 

CS-1 8.0 

CS-2 12.0 

CS-3 14.4 

CS-4 20.0 

Tab. 4.1 Kódovací schémata a rychlosti GPRS 

 

Nejméně robustní kódování je pouţito pro zařízení, která se nacházejí nejblíţe k BTS (CS-4) a toto 

kódování také umoţňuje dosaţení nejvyšších rychlostí. Čím více je uţivatel vzdálen od BTS, tím 

robustnější kódování je pouţito. Spolu s tím klesají i dosahované rychlosti příjmu a odesílání dat. 

Moderní mobilní sítě dovedou tyto rychlosti měnit automaticky za provozu. CS-4 kódování je pouţito 

pouze v přibliţně 25% oblasti obsluhované danou BTS. U kódování CS-1 se dosahuje aţ 98% pokrytí 

oblasti BTS.  

 

Následující tabulka ukazuje některé moţné konfigurace GPRS ve srovnání s ostatními technologiemi. 

CSD (Circuit Switched Data) a HSCSD (High Speed Switched Data) jsou technologie vyuţívající pro 

přenos dat vytáčené spojení. 

 

Technologie 
Stahování 

(kb/s) 

Nahrávání 

(kb/s) 
Alokované TDMA časové sloty 

CSD 9.6 9.6 1+1 

HSCSD 28.8 14.4 2+1 

HSCSD 43.2 14.4 3+1 

GPRS 80.0 20.0 4+1 (Class 8 & 10 and CS-4) 

GPRS 60.0 40.0 (Class 10 a CS-4) 3+2 

EGPRS (EDGE) 236.8 59.2 (Class 8, 10 a MCS-9) 4+1 

EGPRS (EDGE) 177.6 118.4 (Class 10 a MCS-9) 3+2 

Tab. 4.2 Srovnání různých druhů datových sluţeb [10] 
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4.3.2 Multislotová třída 

 

Multislotová třída (Multislot Class) určuje rychlosti pro vysílání a příjem. Jedná se o číslo mezi 1 aţ 

45, které vyuţívá mobilní síť k alokaci kanálů pro vysílání a příjem. Multislotové třídy s hodnotou 

větší neţ 31 se označují jako vysoké (high) multislotové třídy. 

 

Multislotová alokace je pak reprezentována například dvěma čísly 3+1. První číslo je počet časových 

slotů pro příjem dat a druhé číslo udává počet časových slotů pro vysílání dat. Velmi pouţívanou 

třídou je třída 10. Třída 10 vyuţívá maximálně 4 časové sloty pro příjem dat a 2 časové sloty pro 

vysílání dat, ale s omezením, ţe maximálně 5 časových slotů můţe být pouţito současně pro vysílání a 

příjem dat. Síť automaticky konfiguruje sestavení časových slotů do podoby 3+2 nebo 4+1, 

v závislosti na charakteru přenášených dat. Tyto dynamické změny v konfiguraci komunikace mezi 

koncovým zařízením a mobilní sítí spolu se změnami polohy (kvality signálu) koncového zařízení 

vedou k proměnlivé rychlosti příjmu a odesílání dat [10]. 

4.3.3 Srovnání s GPRS s technologií CSD 

 

Technologie CSD (Circuit Switched Data) je základní a nejstarší technologií pro přenos dat v rámci 

sítí GSM. CSD je základním typem nepaketového přenosu dat, který vychází z přenosu hlasu. Jedná se 

o spojení bod-bod. Datový přenos CSD funguje na principu přepojování okruhů. To znamená, ţe mezi 

oběma stranami přenosu, příjemcem a odesílatelem, vzniká souvislá přenosová cesta s vyhrazenou 

přenosovou kapacitou kanálu. Po celou dobu spojení je vyhrazen jeden kanál, spojení zůstává 

zachováno i ve chvílích, kdy nejsou přenášena ţádná data. Základním prvkem spojení je time-slot 

s kapacitou kanálu 33,8 kb/s. Z této kapacity je pro zajištění funkčnosti samotné sítě GSM 

(komunikace se základnovou stanicí BTS, zajištění předávání spojení mezi jednotlivými BTS) 

zapotřebí 11 kb/s. Kapacita kanálu v sítích GSM se tudíţ zmenší na 22,8 kb/s. Z této kapacity je však 

ještě 13,2 kb/s rezervováno pro mechanismy zajištující spolehlivost spojení a přenosu. Zbývající 

kapacita 9 600 b/s je určena pro vlastní přenos dat. Mechanismy zajištující spolehlivost lze upravit a 

vytvořit tak vytáčené spojení s kapacitou kanálu 14,4 kb/s. Umístění terminálu a kvalita signálu má 

vliv na propustnost kanálu. Nevýhodou této technologie je jeho malá kapacita kanálu a účtování podle 

délky trvání spojení. Naopak velká výhoda oproti technologii GPRS je ta, ţe vytáčené spojení má větší 

prioritu neţ GPRS [10] [12]. 
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4.3.4 Ekonomická stránka GPRS 

 

Sluţba GPRS je, jak jiţ bylo zmíněno, účtovaná nikoli podle délky připojení, ale podle mnoţství 

přenesených dat. Nyní srovnáme cenovou nabídku jednotlivých operátorů pro běţné (nefiremní) 

zákazníky (tabulka 4.3) [13] [14] [15]. 

 

Operátor / Název tarifu 
Cena  

(Kč/měsíc s DPH) 

T-Mobile  

Pro začínající uţivatele (FUP 100MB) 139 

Pro běţné uţivatele (FUP 300MB) 239 

Pro pokročilé uţivatele (FUP 1GB) 499 

Vodafone  

Internet v mobilu (omezeny některé porty) 177 

Internet v mobilu naplno 315 

O2  

Internet v mobilu Start (FUP 150MB) 150 

Internet v mobilu (FUP 500MB) 300 

Tab. 4.3 Srovnání GPRS tarifů pro běţné zákazníky 

 

Jak lze vidět, tarify jsou si velmi podobné jak cenami, tak i FUP limity (Fair User Policy, jedná se o 

omezení rychlosti po přenesení uvedeného mnoţství dat). Pouze firma Vodafone nepouţívá omezení 

pomocí FUP, ale naopak blokuje jistým aplikacím příslušné porty, takţe nemohou správně fungovat. 

 

Tarify a ceny pro firemní zákazníky se podle internetových stránek všech tří operátorů neliší od výše 

uvedených tarifů pro běţné uţivatele. U všech tří operátorů lze dosáhnou slev od jistého počtu 

aktivních SIM karet s některým z datových tarifů. Toto zvýhodnění je však počítáno individuálně a 

záleţí ještě na více faktorech. Tato řešení jsou určena například pro sběr dat z tepelných výměníků 

veřejného vytápění a podobně. 

  



 

 

18 

 

5 Geografické systémy 

 

V této kapitole probereme moţnosti vizualizace telemetrických dat pomocí otevřených GIS aplikací. 

Nejprve se budeme věnovat popisu GIS aplikací jako takových. Poté se budeme věnovat rozboru 

jednotlivých existujících volně dostupných GIS aplikací a jejich hodnocení z pohledu potřeb praktické 

části této práce. Nakonec popíšeme KML soubor, který se vyuţívá při komunikaci s aplikací Google 

Earth a uvedeme dva jednoduché příklady KML souboru 

5.1 GIS 

 

GIS je zkratkou anglického Geographic Information System (Geografický informační systém). Jedná 

se o aplikace pro sběr, uchování, analýzu a správu dat, která jsou vázána na data o poloze (geografická 

data). GIS aplikace nalézají uplatnění v archeologii, geografii, kartografii, při plánování staveb, 

v zemědělství, při plánování dopravy a hledání cest, ve vojenství, atd. [16] 

5.2 Google Maps 

 

Je online volně dostupný webový GIS systém. Umoţňuje vyuţití několika API (Application 

Programming Interface) pro zabudování do webových stránek nebo pro komunikaci s aplikacemi [17] 

[18]: 

 

JavaScript API – slouţí pro zabudování Google Maps do webových stránek pomocí Java Scriptu. 

 

API for Flash – pomocí ActionScript API umoţňuje zabudovat Google Maps do webových stránek 

zaloţených na technologii Flash. 

 

Google Earth API – toto API umoţňuje zabudovat do webových stránek 3D model Země pomocí 

JavaScriptu a jeho ovládání pomocí KML souborů. 

 

Static Maps API – API slouţí pro generování statických map (obrázek) podle zadaných parametrů 

přes URL na server Google Maps. Toto API nevyţaduje dynamické webové stránky. 

 

Web Services – jedná se o HTTP rozhranní, které slouţí pro získávání dat přímo z databáze Google. 

Toto API je vyuţíváno všemi předcházejícími API. 
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Obr. 5.1 Google Maps (česká verze) [17] 

 

Google Maps se pro zadaný úkol nehodí z toho důvodu, ţe se jedná o sluţbu, která je primárně určena 

pro zabudování do webových stránek. JavaScript API, API for Flash a Static Maps mají velká 

omezení, hlavně co se týče počtu zobrazovaných údajů na mapě (2040 znaků v parametru) či 

v omezení maximální velikosti generované statické mapy (640x640 pixelů u Static Maps API). Google 

Earth API je stejné jaké bude rozebráno dále u Google Earth pouze s tím rozdílem, ţe se nejedná a 

samostatnou aplikaci, ale o aplikaci, která se musí zabudovat do webových stránek. Web Services 

slouţí pro získávání dat z databází Google, nikoli pro vizualizaci [18]. 

5.3 Mapy.cz 

 

Jedná se o online volně dostupný webový GIS systém velmi podobný svým určením Google Maps. 

Jeho API není oproti Google Maps tak propracované a pracuje s mapami v horší kvalitě a má omezený 

počet dotazů na 1000 za den. Jeho API je zaloţeno pouze na technologii JavaScript a tedy je nutno jej 

zabudovat přímo do webových stránek. Z těchto důvodů se ani tato aplikace nehodí pro zadaný úkol 

[19] [20]. 
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Obr. 5.2 Mapy.cz [19] 

5.4 Google Earth 

 

Je samostatně instalovaná volně dostupná GIS aplikace, která si stahuje mapové podklady online ze 

serverů Google. Tato aplikace je pro účely této práce nejvhodnější, neboť je moţno ji ovládat z jiné 

aplikace pomocí technologie COM (Component Object Model) a zadávat jí neomezené mnoţství dat 

pro vykreslení pomocí souborů KML (soubor je ve formátu XML). Také má velikou výhodu v tom, ţe 

si ukládá jiţ načtené mapy na disk počítače do vyrovnávací paměti a při opětovném zobrazení stejné 

oblasti mapy je velmi rychlá. Rovněţ si aplikace ukládá zobrazené cesty ve formátu KML do své 

paměti a lze odtud s nimi dále pracovat (smazat, skrýt, uloţit jako soubor) [21] [22] [28]. 

 

Google Earth byl díky svým vlastnostem zvolen jako aplikace, pomocí které bude realizována 

vizualizace praktické části této práce. 
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Obr. 5.3 Google Earth [21] 

5.5 Soubor KML a jeho tvorba 

 

Vzhledem k tomu, ţe pro vizualizaci dat byla vybrána aplikace Google Earth, se kterou se komunikuje 

pomocí příkazů uloţených v souboru KML, bude nutné zde zmínit základy tvorby tohoto souboru. 

 

Následující obrázek 5.4 ukazuje, jak vypadá struktura KML dokumentu. Obrázek pochází přímo 

z dokumentace od firmy Google, kde lze také najít všechny potřebné detaily [22] [28]. 
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Obr. 5.4 Přehled jazyka KML [22] 

 

Soubor KML je soubor vytvořený ve formátu XML. Jedná se tedy o soubor, který obsahuje data 

obsaţená do tzv. tagů, přičemţ tagy mohou mít v sobě uvedeny také další upřesňující vlastnosti 

(atributy). Příkladem úplně nejjednoduššího KML souboru je soubor, který po načtení do Google 

Earth zobrazí jednu značku (placemark) na zadaných souřadnicích. 

 

<Placemark> 

<Name>Znacka</Name> 

<Point> 

<Coordinates>LON,LAT,HEI</Coordinates> 

</Point> 

</Placemark> 

 

Uvedený příklad tedy zobrazí do mapy Google Earth objekt typu Placemark, se jménem „Znacka“ a to 

na souřadnice bodu daného tagem Coordinates. LON, LAT a HEI zastupují nějaké souřadnice ve 

stupních. LON je zeměpisná délka, LAT je zeměpisná šířka a HEI je vzdálenost bodu od povrchu na 

Google Maps (nikoli nadmořská výška). 

 

Následující příklad ukazuje poněkud komplikovanější strukturu KML souboru. Ukazuje jiţ, jak lze 

uvnitř KML souboru vytvořit dokument a tzv. styly, které se pak dají pouţít pro formátování čar. Také 

ukazuje jak nakreslit základní čáru. 
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<Document> 

<Name>TestDokument</Name> 

<Style id=”styl”> 

<LineStyle> 

<Color>ff00aaff</Color> 

<Width>5</Width> 

</LineStyle> 

</Style> 

<Placemark> 

<Name>JMENO_CARY</Name> 

<StyleUrl>#styl</StyleUrl> 

<LineString> 

<Coordinates>LON1,LAT1,0 LON2,LAT2,0</Coordinates> 

</LineString> 

</Placemark> 

</Document> 

 

Jak lze z výše uvedeného příkladu vidět, nejprve se definuje styl pomocí tagu Style a atributem id se 

mu přiřadí název. Poté se tento styl pouţije uvnitř tagu Placemark tagem StyleUrl. Také lze vidět, ţe 

souřadnice jednotlivých bodů čáry se oddělují mezerami. Oddělovačem desetinných míst 

v souřadnicích je desetinná tečka (americká konvence).  

 

Další velmi uţitečný tag je Description uvnitř tagu Placemark. Description umoţňuje zadat 

k vytvářenému objektu nějakou poznámku. Tohoto mechanismu je vyuţito při předávání údajů 

vázajících se k dané poloze (např. rychlost v daném bodě či teplota motoru nebo kolik paliva vozidlu 

ještě zbývá). 

 

Pokud se výše uvedené příklady načtou do aplikace Google Earth, budou zobrazeny v nabídce 

Dočasná místa (Temporary Places). Z nabídky Temporary Places lze poté tato data přímo z prostředí 

Google Earth uloţit (exportovat). 

 

Soubor KML se pouţívá v ještě jedné podobě. A to v podobě tzv. KMZ souboru. Jedná se o naprosto 

stejný KML soubor, jen s tím rozdílem, ţe není uloţen v textové podobě, ale je komprimován pomocí 

algoritmu ZIP. KMZ soubory se pouţívají pro přenos po internetu, neboť mají znatelně menší velikost. 
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6 Databáze a DBMS Oracle 

 

V této kapitole probereme základní vlastnosti relačních databází a poté se podíváme podrobněji na 

vlastnosti DBMS Oracle. Místy jiţ budeme v této kapitole mluvit praktičtěji o konkrétním řešení, 

hlavně u příkladu importu databáze. 

 

Pro trvalé uloţení dat se v dnešní době nejčastěji v informačních technologiích pouţívají relační 

databáze. Jejich hlavní výhodou je, ţe umoţňují velmi dobře data strukturovat a provazovat mezi 

sebou. Moderní relační databáze jako Oracle, MS SQL Server či DB2 také obsahují velmi pokročilé 

nástroje pro správu databáze a zálohování dat. Nicméně hlavním důvodem, který vedl k tak velkému 

rozvoji databázových systémů je především jazyk SQL (Structured Query Language, strukturovaný 

dotazovací jazyk), který umoţňuje vybírat data z relační databáze v závislosti na nejrůznějších 

podmínkách a třeba i z několika desítek tabulek najednou. 

 

Relační databáze jsou zaloţeny na tzv. relačním modelu. Tento model je zaloţen na principu roztřízení 

dat do tabulek, které jsou pak mezi sebou provázány cizími klíči. Klíče jsou buďto „umělá“ data jako 

například číselné sekvence nebo přímo data s nějakým významem (například jméno či číslo 

objednávky). Také mohou být jednoduché (jeden sloupec v databázi) nebo sloţené (vícesloupcové). 

Posledním dělením klíčů je na klíče primární, které se pouţívají pro jednoznačnou identifikaci jednoho 

řádku v tabulce, a na klíče cizí, které slouţí k provázání dat mezi tabulkami [23]. 

6.1 Vlastnosti DBMS Oracle 

 

Jelikoţ naše řešení je postaveno na databázi Oracle jsou všechny následující uvedené informace platné 

pro tuto databázi. Jednotliví výrobci databází totiţ některé funkce nedělají stejným způsobem 

(například sekvence pouţívané v databázích Oracle neexistují u MS SQL Serveru a podobně). My pro 

naše řešení budeme potřebovat vysvětlit pět pojmů ze světa databází a databáze Oracle – a to tabulku, 

pohled, sekvenci, uţivatele a schéma. 

 

Tabulka je základní nosič dat ve všech databázích. Musí mít jednoznačné jméno v rámci databázového 

schématu a skládá se ze sloupců, které definují, jaká data budou v tabulce uloţena. Kaţdý sloupec 

musí mít opět v rámci tabulky jednoznačné jméno a můţe mít nastaveny různé vlastnosti jako 

například, ţe nesmí být nikdy prázdný (Not Null), ţe ţádný řádek v tabulce nesmí mít ve sloupci 

stejný záznam (Unique), atd. Databázový sloupec musí definovat ještě datový typ (například 
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Varchar2, Number, Bool či BLOB). Samotná data obsaţená v tabulce jsou reprezentována ve formě 

řádků, přičemţ všechny řádky z dané tabulky obsahují stejné sloupce se stejnými jmény a datovými 

typy. 

 

Pohled (anglicky View) je SQL dotaz uloţený na úrovni databáze s některými vlastnostmi shodnými 

s tabulkou. Například pohled musí také příslušet do nějakého schématu a také musí mít jednoznačné 

jméno. Pouţívání pohledu v SQL při vybírání dat (uvnitř příkazu Select) se nijak neliší od tabulky. 

Avšak jeden veliký rozdíl zde přece jen je. Pohled „fyzicky“ neobsahuje ţádná data, ale data se 

získávají aţ v průběhu vykonávaní dotazu nad tímto pohledem. To znamená, ţe z pohledu nelze mazat 

řádky nebo do pohledu nové řádky vkládat. Pohledy se pouţívají ke zjednodušování dotazů do 

databáze a k zamezení ukládání dublovaných dat v databázi. 

 

Sekvence je databázový objekt specifický pro databázi Oracle. Opět musí mít jednoznačné jméno a 

musí příslušet do nějakého schématu. Sekvence slouţí, jak uţ název napovídá, k získávání číselných 

sekvencí. Sekvence je vlastně počítadlo, které začíná na nějakém čísle (například nula) ihned po svém 

vytvoření, má definovaný celočíselný inkrement (1 například), maximální hodnotu (1000 například) a 

jestli se jedná o cyklickou sekvenci (po dosaţení maxima se začne opět od nuly). Kdyţ se na sekvenci 

kdekoli v kódu SQL zavolá funkce nextval (JMENO_SEKVENCE.nextval) dojde k navýšení počítadla 

o inkrement a navrácení této hodnoty (pozor na uvedené pořadí, nejprve se inkrementuje, pak se vrací 

hodnota, nikoli naopak). Sekvence se pouţívají především k vytváření jednoznačných umělých 

primárních klíčů. Kromě funkce nextval lze na sekvenci volat ještě funkci currval, která vrací aktuální 

hodnotu počítadla bez jeho navýšení. K sekvencím je ještě dobré poznamenat, ţe pokud neuvedeme 

maximální hodnotu počítadla, tak maximální hodnota je 10x10
37

, takţe sekvence je prakticky 

nevyčerpatelná. 

 

Uţivatel a schéma jsou v databázi Oracle nerozlučně spjati. Schéma bez uţivatele nedává smysl a 

naopak. Schéma je prostě soubor všech objektů patřících nějakému uţivateli. Schéma (uţivatel) je 2. 

nejvyšší objekt v databázi Oracle, hned po instanci databáze. Takţe hierarchie uvnitř databáze Oracle 

je taková, ţe jedna běţící sluţba Oracle v sobě můţe obsahovat více schémat (schématům se často 

právě říká databáze, ale nejde o přesné označení) a kaţdé schéma má právě jednoho majitele. Schéma 

bez uţivatelů a uţivatelé bez schémat existovat nemohou. Pod schématem jsou poté uloţeny všechny 

objekty uţivatele jako tabulky, pohledy, sekvence, indexy, materializované pohledy, kolekce, jobs, 

balíky (packages), funkce, procedury, atd. Pokud uţivatel nemá vlastnit ţádné objekty, ale má mít 

například omezený přístup ke schématu jiného uţivatele řeší se to pomocí tzv. grantů práv. 
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Kterémukoli uţivateli lze, pokud máme dostatečně vysoká práva (role uţivatelů SYS a SYSADMIN), 

přidělit práva vyuţívat objekty jiného uţivatele (zpřístupnit cizí schéma). Stále však platí, ţe kaţdý 

uţivatel má své vlastní schéma, kde můţe mít své objekty [23]. 

6.2 Import schématu Oracle 

 

Instalaci databáze Oracle zde popisovat nebudeme, pouze se zmíníme o tom, ţe po instalaci databáze 

se vytvoří minimálně jedna běţící sluţba s nakonfigurovaným jménem a spustí se proces TNSListener, 

který se stará o vytváření a správu spojení do databáze Oracle (sessions). Pokud v této instanci 

databáze vytvoříme uţivatele se jménem Listener (jméno našeho uţivatele / schématu) a přidělíme mu 

úplná práva k jeho schématu, pak můţeme pouţít tzv. dump databázového schématu, který je součástí 

elektronických příloh této diplomové práce. Následujícím příkazem se provede import všech objektů 

(full), které jsou v souboru Listener.dmp obsaţeny. 

 

imp listener/listener@diplomka file=Listener.dmp full=yes 

 

Jak jiţ bylo řečeno, pro úspěšný průběh tohoto příkazu je nutné mít na cílové databázi vytvořeného 

uţivatele listener s heslem listener. Databáze diplomka, jenţ je pouţita ve výše uvedeném příkladu, je 

jen alias pro jakoukoli sluţbu a konfiguruje se v souboru TNSNames.ora, který se nachází v adresáři 

databáze Oracle – v podadresáři NETWORK/ADMIN/. Soubor TNSNames.ora slouţí k překladu 

databázových jmen (diplomka, je tzv. alias, tedy jiné – jednodušší – jméno pro databázi) na reálné 

jméno a nebo adresu sluţby databáze Oracle. Ve výsledku pak můţe být náš přihlašovací řetězec 

jednodušší. Zároveň nám tento soubor umoţňuje snadno střídat cílové databáze (často se pouţívají 

vývojové, testovací a provozní databáze) bez jiných zásahů do aplikací a nebo skriptů, které obsahují 

tyto přihlašovací řetězce [23]. 
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7 Specifikace cílů pro praktickou část 

 

Touto kapitolou začíná praktická část této diplomové práce. Cíle praktické části jsou: 

 

 Vytvořit program, který bude schopen přijímat data z vozidla z internetu v textové podobě. 

 Přijatá data musí tento program uloţit do databáze. 

 Vytvořit program, který bude data z databáze číst a zobrazovat je pomocí KML souboru 

v programu Google Earth. 

 Data musí být moţno přijímat z více neţ jednoho vozidla současně. 

 Vizualizační část musí umět zobrazovat data v závislosti na čase a identifikaci vozidla. 

 

Nástroje, které byly pouţity při řešení této diplomové práce jsou: 

 Data jsou z vozidla odesílána pomocí zařízení GPS Tracker TK-103. 

 Vývojové prostředí Visual Studio 2008 a .NET Framework 3.5. 

 Databáze Oracle 11g. 

7.1 Blokové schéma řešení 

 

Obrázek 7.1 ukazuje blokové schéma řešené úlohy. 

Obr. 7.1 Blokové schéma řešení 

 

Uvedené schéma ukazuje umístění jednotlivých aplikací a propojení mezi nimi. 
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7.2 Diskuze volby nástrojů 

 

Tracker TK-103 byl pouţit z toho důvodu, ţe pokročilejší a dokonalejší zařízení, které mělo realizovat 

odesílání dat nebylo v době vypracování této diplomové práce ještě k dispozici (vyvíjí se jako součást 

jiné diplomové práce). Tracker TK-103 však umí odeslat pouze velmi omezenou sadu dat (GRPMC 

řetězec). 

 

Visual Studio 2008 je velmi rozšířené a velmi pouţívané vývojové prostředí (IDE, Integrated 

Development Environment), které umoţňuje vývoj v několika programovacích jazycích (C#, Visual 

Basic, J#), má velmi pokročilé moţnosti ladění a naplno vyuţívá sluţeb platformy .NET a ADO .NET. 

Pro vývoj naší aplikace byl zvolen programovací jazyk C# [24]. 

 

Databáze Oracle 11g Standart Edition byla zvolena proto, ţe se jedná o moderní špičkovou relační 

databázi, která je vybavena velmi širokým spektrem funkcí. V našem řešení bude kromě tabulek 

(jakoţto základních nosičů dat v relačních databázích) pouţito také sekvencí a pohledů. Databáze 

firmy Oracle jsou rovněţ pro vývoj přístupné i v nejvyšších verzích zadarmo (a existuje verze Express 

Edition, která je zadarmo i pro komerční vyuţití). Platit za licence se musí aţ při jejich jakémkoli 

komerčním nasazení. 

 

Google Earth jiţ byl diskutován dříve, avšak poznamenejme ještě jednou, ţe se jedná o jediný online 

mapový systém, který má poţadované vlastnosti pro řešení této úlohy v rozsahu, v jakém je 

poţadováno. 
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8 Tracker TK-103 a jeho nastavení 

 

Pro reálné měření dat na vozidle bylo pouţito komerčně dostupného řešení GPS Tracker TK-103 (viz. 

obr. 8.1). Jedná se o zařízení, které je určeno pro nasazení v různých dopravních prostředcích a také 

například pro sledování pohybu nákladu. Tracker TK-103 je vybaven vnitřní baterií, která umoţňuje 

jeho provoz přibliţně 2 dny i po výpadku napájení. Zařízení má dále slot na SIM kartu a konektor pro 

napájení z 12 aţ 24V [25].  

 

 
 

Obr. 8.1 GPS Tracker TK-103 

 

Základní funkce trackeru TK-103 jsou [25]: 

 měření polohy pomocí GPS a její odesílání přes SMS či GPRS 

 zabezpečovací reţim, kdy upozorňuje na cílové telefonní číslo, ţe se s vozidlem či nákladem 

manipuluje (na základě nastartování motoru vozidla či změny polohy) 

 odposlech z vnitřních prostorů vozidla pomocí mikrofonu 

 funkce SOS tlačítka, kdy po jeho stisknutí je periodicky odesílána SMS na nastavená telefonní 

čísla (SMS obsahuje nastavený text a také polohu) 

 moţnost vzdáleného odpojení některého z elektrických okruhů vozidla pomocí relé (nejčastěji 

se odpojuje obvod palivového čerpadla) 

 moţnost ovládání trackeru přes SMS nebo prozvoněním 

Tracker TK-103 se konfiguruje pomocí konfiguračních SMS, které se zasílají na telefonní číslo 

odpovídající vloţené SIM kartě. Tracker po přijmutí SMS odesílá na číslo odesílatele potvrzovací 

SMS, ţe dané nastavení bylo provedeno správně. Zabezpečení trackeru je provedeno několikamístným 

nastavitelným numerickým heslem, které musí být přítomno ve všech konfiguračních SMS [25]. 
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Nyní přistupme k popisu konfiguračních SMS, které je nutné trackeru TK-103 zaslat, aby pracoval 

ve sledovacím reţimu, odesílal data o poloze co 30 sekund a to nikoli pomocí SMS, ale přes GPRS. 

 

Text 1. SMS: BEGIN123456 

Tato SMS restartuje tracker do základního nastavení. Číslo 123456 je zmíněné heslo, kterým se 

autorizuje správce trackeru. 

 

Text 2. SMS: TRACKER123456 

Slovo TRACKER přepne tracker z libovolného jiného reţimu do sledovacího módu. To znamená, ţe 

tracker nyní po prozvonění z libovolného čísla odešle SMS (na číslo, které jej prozvonilo) s obsahem 

aktuální polohy a několika provozních údajů (stav baterie, síla GPS signálu, atd...). Jako identifikaci 

pouţívají trackery TK-103 IMEI telefonního modulu, který má kaţdý tracker zabudovaný. Reţim 

sledovaní trvá aţ do jeho zrušení přepnutím trackeru do jiného reţimu. 

 

Text 3. SMS: ADMINIP123456 AAA.BBB.CCC.DDD PPPPP 

Jak bylo zmíněno, tak tracker můţe odesílat data jak pomocí SMS, tak přes GPRS. Jelikoţ nás 

z pohledu zadané úlohy zajímá přenos přes GPRS musíme si k tomu tracker nastavit. Toto nastavení 

proběhne právě pomocí 3. uvedené SMS. Slovo ADMINIP umoţňuje do trackeru TK-103 nastavit 

libovolnou IP adresu specifikovanou standardním dekadickým zápisem AAA.BBB.CCC.DDD, 

přičemţ čísla oddělená tečkou mají rozsah 0 aţ 255. Za IP adresou následuje číslo portu, které je 

odděleno od IP adresy mezerou. 

 

Text 4. SMS: APN123456 internet.t-mobile.cz 

Tato konfigurační SMS slouţí pro nastavení APN sluţby GPRS. APN znamená Access Point Name 

(jméno přístupového bodu) a nastavuje jméno serveru, kam se směřují packety odesílané pomocí 

sluţby GPRS. Toto jméno se liší podle toho, kterého poskytovatele mobilních sluţeb jsme si vybrali, a 

kterému patří naše SIM karta. Pro testování našeho řešení byl pouţit operátor T-Mobile Česká 

republika, ale lze samozřejmě vyuţít i sluţeb konkurenčních operátorů. 

 

Text 5. SMS: T030s***n123456 

Poslední konfigurační SMS slouţí k nastavení intervalu, ve kterém budou odesílána data o poloze na 

nastavenou IP adresu a port přes nastavené APN. Jak jiţ bylo zmíněno, tak tracker odesílá data na 

prozvonění (tedy na zavolání na telefonní číslo příslušející námi pouţívané SIM kartě, přičemţ tracker 

tento hovor nepřijme). Kdybychom nenastavili periodické odesílání pomocí 5. konfigurační SMS, tak 
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tracker bude fungovat přesně v takovém reţimu, jen s tím rozdílem, ţe by neodesílal data o poloze 

přes SMS na číslo, ze kterého byl prozvoněn, ale na nastavenou IP adresu a port. Řetězec T030s***n 

se skládá z několika částí. T030s specifikuje jak často se budou data odesílat. V našem případě co 30 

sekund. Řetězec ***n specifikuje kolikrát se mají data o poloze odeslat. Pokud pouţijeme namísto 

čísel hvězdičky, tracker bude odesílat data neustále aţ do zrušení tohoto periodického odesílání. 

 

Text 6. SMS: NOTN123456 

Jak bylo uvedeno v popisu minulé konfigurační SMS, tracker by odesílal data neustále ve 

specifikovaných časových intervalech. SMS obsahující text NOTN toto periodické odesílání zastaví a 

tracker opět bude reagovat na prozvánění nebo mu musíme poslat opět konfigurační SMS ve tvaru 5 a 

nastavit opět periodické odesílání dat o poloze. 

8.1 Příklad GPRS paketu TK-103 

 

Pro přehlednost a dobrou představu uvedeme také jeden paket tak, jak jej odesílá tracker TK-103 ve 

formě při přenosu po GPRS. Tvar SMS se stejnými daty se v některých ohledech liší. 

 

110327103353,+420731155721,GPRMC,093353.314,A,4948.5935,N, 

01818.4473,E,0.54,159.44,270311,,,A*60,F,,imei:356896034283227,04,  

-33.3,F:4.11V,1,141,2956,230,01,7014,754F 

 

Jako první číslo je uvedeno datum a čas ve formátu RRMMDDHHMMSS (RR – rok, MM – měsíc, DD 

– den, HH – hodiny, MM – minuty, SS – sekundy). Druhé číslo je telefonní číslo, ze kterého byl 

tracker nastaven. Za řetězcem GPRC následuje GPRMC věta (je popsána dále). Za slovem imei 

následuje IMEI telefonního modulu trackeru. Mimo to obsahuje věta také stav baterie, SOS řetězec, 

pokud je jeho odesílání aktuální, sílu signálu GPS a také několik nedokumentovaných údajů (jedná se 

o zařízení původem z Číny, takţe dokumentace k němu byla, řekněme, velmi stručná) [25]. 

 

  



 

 

32 

 

9 Aplikace pro příjem dat (Listener) 

 

Aplikace listener slouţí pro příjem telegramů z internetu. V naší konkrétní úloze tedy přijímá 

telegramy pocházející z trackeru TK-103, ale je moţno jej rozšířit tak, aby přijímal data i v jiných 

formátech a tedy nepřijímal pouze data o poloze, ale také jiná data o vozidle či biologická data o 

posádce. 

9.1 Poţadavky na provoz aplikace Listener 

 

Aplikace Listener pro svůj běh vyţaduje: 

 

 Operační systém Windows XP nebo vyšší 

 .NET Framework v. 3.5 nebo vyšší 

 Z internetu dostupný jeden port na počítači, na kterém bude očekávat příchozí spojení 

 Správně nakonfigurované připojení do databáze Oracle popsané v příloze této práce 

 Připojení k internetu 

9.2 Architektura a realizace aplikace Listener 

 

Pro lepší popis struktury tříd aplikace Listener, je dobré uvést tzv. Class View z IDE Visual Studia 

2008. Jedná se o jedno z oken uvedeného IDE, které zobrazuje všechny třídy, prostory jmen, struktury, 

enumerátory, metody a členské proměnné. Tento Class View je ukázán na obrázku 9.1. 

 



 

 

33 

 

 
Obr. 9.1 Class View aplikace Listener 

 

Princip funkce aplikace Listener ukazuje následující obrázek č. 9.2. Aplikace po startu inicializuje svá 

nastavení. Ta jsou uloţena v souboru app.config, coţ je standardní aplikační konfigurační soubor 

aplikací programovaných v jazyce C# v prostředí MS .NET. Tento konfigurační soubor je ukázán na 

obrázku č. 9.3. Je vidět, ţe se jedná o soubor ve tvaru XML, který obsahuje dvě nastavení. Nastaveni v 

tagu <connectionString> obsahuje konfiguraci tzv. „connection stringů“ aplikace. Tento řetězec (nebo 

řetězce, můţe jich být i více neţ jeden) říká aplikaci, jaké připojení budou mít k dispozici objekty typu 

DataSet během vykonávání aplikace. Náš konfigurační soubor obsahuje jedno nakonfigurované 

připojení se jménem „DiplomkaConnectionString“, které se připojuje k databázi s aliasem „diplomka“. 

K této databázi se bude naše aplikace připojovat jako uţivatel „listener“ s heslem „listener“. Zde je 

dobré poznamenat, ţe lze samozřejmě aplikaci postavit takovým způsobem, ţe uţivatel bude muset 

heslo do databáze zadat ručně při spuštění aplikace, avšak pro pohodlnost při vývoji a ladění aplikace 

jsme zvolili tuto zjednodušující cestu a heslo pro přihlášení se k databázi je uloţeno v konfiguračním 

souboru. Druhým nastavením, které soubor app.config obsahuje je nastavení čísla portu, na kterém 

bude aplikace Listener očekávat nově příchozí spojení. Toto nastavení najdeme pod tagem 

<appSettings>, kde je přidán klíč s názvem Port a s hodnotou odpovídající číslu portu. 
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Obr. 9.2 Vývojový diagram aplikace Listener 

 

 
Obr. 9.3 Soubor app.config aplikace Listener 

 

Po načtení nastavení se můţe aplikace Listener připojit k databázi. Aplikace po celou dobu svého 

chodu informuje uţivatele na konzoli o činnostech, které právě vykonává a také o případných 

problémech, které mohly nastat. Obrázek č. 9.4 ukazuje běţící aplikaci Listener. 

 

Spuštění aplikace Listener a 

inicializace nastavení 

Vytvoření spojení 

do databáze 

Kontrola tabulky přijatých 

telegramů 

Přijato nové spojení 

na IP: PORT 

Vytvoření vlákna 

zpracujícího příchozí 

spojení 

Vyčtení dat z IO 

streamu 

Uloţení přijatého 

telegramu do 

databáze 

Parsování telegramu 

a jeho uloţení 

v rozloţeném tvaru 

do databáze 

Konec běhu vlákna 

While TRUE 
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Obr. 9.4 Běţící aplikace Listener 

 

Aplikace vypíše na obrazovku IP adresu a port, na kterých očekává příchozí spojení. Nyní aplikace 

čeká „nekonečně“ dlouho na příchozí spojení. Pokud je zjištěno příchozí spojení, pak je toto spojení 

akceptováno, je vytvořen datový proud (stream). Čtení dat z tohoto streamu je řešeno v takzvaném 

asynchronním callbacku (asynchronní zpětné volání). Úsek kódu, který tuto funkci realizuje je ukázán 

na obrázku 9.5. 

 

 
Obr. 9.5 Asynchronní čtení ze streamu 

 

Aplikace čeká na nové spojení uvnitř metody AcceptTcpClient. Pokud je nové spojení přijato, pak tato 

metoda vrátí nový objekt typu TcpClient. Tento TcpClient objekt obsahuje metodu GetStream, pomocí 

které je získán stream, ze kterého je moţno číst data. Tento stream a buffer, do kterého poté budou 

přijatá data vloţena, se uloţí do objektu AsyncReadData. Pokud se z našeho streamu dá číst, pak se 

zavolá metoda BeginRead. Tato metoda vytvoří nové vlákno, ve kterém spustí metodu 

AsyncDataCallback. Metoda AsyncDataCallback je ukázána na obrázku 9.6. 
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Obr. 9.6 Metoda AsyncDataCallback 

 

Jak lze vidět, uvnitř této metody se nachází volání metody EndRead, která vyčte všechny data ve 

streamu, která tam právě jsou. Tracker TK-103 má tu vlastnost, ţe sám spojení (stream) neuzavírá, 

pouze přestane vysílat další data. Jelikoţ pakety od tohoto zařízení jsou dostatečně krátké, můţeme 

toto spojení zavřít z naší strany. I kdyby vysílací strana chtěla poslat nějaká další data, není to ţádný 

problém, neboť by se „celé kolečko“ (vytvoření spojení, získání streamu, atd.) prostě zopakovalo a ke 

ztrátě dat by nedošlo. Po zavření streamu se načtená data předají v podobě textového řetězce do 

metody ParseAndSaveResults, která se postará o uloţení telegramu jako celku a o rozebrání telegramu 

na jednotlivé části (parsování) a o jejich uloţení do databáze. 

 

Zde je důleţité říci, ţe kaţdé jedno spojení, které je přijato metodou AcceptTcpClient obdrţí vlastní 

vlákno (thread) se svou vlastní instancí metody AsyncDataCallback. Tímto je zajištěno, ţe kaţdé 

spojení bude včas obslouţeno, resp. ţe můţe být obsluhováno více spojení současně od více trackerů. 

Jelikoţ metoda ParseAndSaveResults je volána z této metody je uvnitř ní pouţito objektu Mutex, čímţ 

je ošetřen simultánní přístup k jejím zdrojům. 

 

Metoda ParseAndSaveResults není nikterak komplikovaná. Na objektu cDatabaseHandler se nachází 

metoda WriteNewTelegram. Tato metoda je uvedena na obrázku č. 9.7. Jak jde vidět, metoda obdrţí 

v parametru textový řetězec, který bude bez ohledu na jeho obsah zapsán do databáze do tabulky 

RECEIVED_TELEGRAMS (ke struktuře databáze, jejím tabulkám, pohledům a sekvencím se 

dostaneme v další podkapitole). K tomu potřebuje metoda znát přesné aktuální datum a nové 

identifikační číslo ze sekvence se jménem SEQ_REC_TEL_ID. Toto identifikační číslo slouţí ve 
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zmíněné tabulce RECEIVED_TELEGRAMS jako tzv. primární klíč. Poté, co jsou oba dva tyto údaje 

zjištěny, je otevřeno spojení do databáze (pokud jiţ otevřeno není) a je vytvořena transakce, uvnitř 

které je zapsán nový řádek do tabulky. Poté je transakce potvrzena, čímţ jsou data nezvratně zapsány 

do databáze (volání metody Commit).  

 

 
Obr. 9.7 Metoda WriteNewTelegram 

 

Na konci naší metody ParseAndSaveResults se ještě volá metoda ParseTelegram, která se postará o 

rozloţení přijatého telegramu na jednotlivé části (segmenty) a o jejich uloţení do tabulky 

TELEGRAM_DATA v databázi. Tato metoda je na obrázku 9.8. Telegram je nejprve rozloţen na pole 

textových řetězců, které od sebe byly původně odděleny čárkami (viz. podkapitola o trackeru TK-

103). Poté je jednoduché přiřadit datům na indexech v poli správný význam a uloţit je do databáze.  

Na uvedeném obrázku jsou pouze tři segmenty telegramu, které nás zajímají (LAT, LON a IMEI). 

Kdykoli je ale moţno tuto metodu rozšířit tak, aby uloţila data z jiných částí telegramu, popřípadě ji 

naprogramovat tak, aby rozuměla i jiným telegramům neţ jen z trackeru TK-103. Parametr pTelId je 

identifikační číslo telegramu, pod kterým byl tento telegram vloţen do tabulky 

RECEIVED_TELEGRAMS a je zde nutný z důvodu vazby mezi přijatým telegramem a daty, která 

z něj byla získána. 
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Obr. 9.8 Metoda ParseTelegram 

 

Metoda ParseTelegrams volá FillDataToDataset, coţ je metoda, která má na starosti naplnění dat do 

objektu třídy dsTelegramData (instance dsTelData). Na tomto místě bude nutné říci něco o tom, jak 

funguje ADO .NET neboť bez toho není moţné porozumět tomu, jak se data z aplikace Listener 

dostanou z a do databáze. 
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Obr. 9.9 Designer dsTelegramData 

 

Na obrázku 9.9 je ukázán tzv. designer Visual Studia 2008, který slouţí pro editaci souborů typu xsd 

(lze je vidět v okně Solution Explorer na levé straně obrázku 9.9). Soubory typu xsd obsahují veškerý 

zdrojový kód potřebný pro vytvoření a obsluhu jiţ zmíněného datasetu (třídám zděděným z objektu 

DataSet budeme pro jednoduchost říkat prostě dataset). Náš projekt Listener obsahuje 2 datasety (levá 

část obr. 9.9), a to dsReceivedTelegrams a dsTelegramData. Dataset v sobě obsahuje dva základní 

objekty, které poté realizují práci s ním. Prvním z nich je tzv. datová tabulka (třída DataTable) a 

druhým tabulkový adaptér (třída TableAdapter). V našem konkrétním datasetu dsTelegramData máme 

jednu datovou tabulku TELEGRAM_DATA (konvence je pojmenovávat tabulky v datasetech velkými 

písmeny) a k ní vázaný tabulkový adaptér TELEGRAM_DATATableAdapter.  

 

Význam těchto objektů je ten, ţe datová tabulka uvnitř datasetu drţí konkrétní data v řádcích a 

sloupcích (reprezentuje opravdu načtená data ve formě objektů typu DataRow) a tabulkový adaptér 

obsahuje data a metody nutné k připojení se do databáze (Connection String) a k získání (Select), 

vytvoření (Insert), změnění (Update) nebo smazání (Delete) dat z ní. Toto lze dobře vidět na obrázku 

9.10, kde jsou ukázány vlastnosti právě našeho TELEGRAM_DATATableAdapteru. Jak lze vidět 

v jeho pravé části je zde Connection String, který odpovídá tomu, jenţ jsme si popsali u souboru 

app.config. Dále jsou zde i jiţ všechny existující DML (Data Manipulation Language, jazyk pro 

manipulaci s daty) příkazy – Select, Update, Insert a Delete. Datová tabulka TELEGRAM_DATA zase 

obsahuje všech 5 sloupečků, které jsou v databázi (datový model bude rozebrán v další podkapitole) a 

jak uvidíme, přesně jej kopíruje. To je z toho důvodu, aby práce s datasety v jazyce C# byla co moţná 

nejpodobnější práci s daty přímo nad databází. 

 

Kdyţ se nyní vrátíme k metodě ParseTelegram, tak uţ je mnohem jasnější co dělají volání 

FillDataToDataset (vloţí data do datové tabulky uvnitř datasetu podle toho, co mají ve svých 
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parametrech) a hlavně volání taTelData.Update(dsTelData.TELEGRAM_DATA). Poslední uvedené 

volání přenese všechny změny provedené s tabulkou TELEGRAM_DATA do databáze a potvrdí je. A 

to se samozřejmě týká i vloţení nových řádků do tabulky. Více se problematikou ADO .NET jiţ 

nebudeme zabývat neboť se jedná o velmi velikou knihovnu tříd. 

 

 
Obr. 9.10 Vlastnosti tabulkového adaptéru 
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10 Vizualizační aplikace (MapApp) 

 

O vizualizaci přenesených dat se, jak jiţ bylo několikrát řečeno, stará aplikace MapApp a aplikace 

Google Earth. Obrázek 10.1 ukazuje aplikaci MapApp ihned po startu a obrázek 10.2 ukazuje 

MapApp spolu s Google Earth. Jak lze vidět, aplikace MapApp je nastavena tak, aby byla vţdy vidět  

a šlo ji snadno ovládat. 

 

 

 

Obr. 10.1 Aplikace MapApp 

 

 

Obr. 10.2 MapApp spolu s Google Earth 
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10.1 Uţivatelský popis aplikace MapApp 

 

Aplikace MapApp se skládá z několika uţivatelských částí. 

 

 Výběr vozidla (Vehicles) 

 Filtry času (Time From, Time To) 

 Tlačítko pro vytvoření KML a nahrání do Google Earth (Show Path) 

 Zapínání barvení cesty podle rychlosti (Path Colored by Speed) 

 Nastavení intervalů barvení podle rychlosti 

 Zapínání vytvoření KML s jednotlivými body měření a popisky (Show Points With Telemetric 

Data) 

 Kontrola připojení do databáze (DB) 

 Zobrazení úplně všech dat o poloze z databáze do jednoho KML pro testovací účely (Show 

All) 

 

V menu File je pouze jedna poloţka, a sice tlačítko Exit, které ukončí aplikaci. Pod nabídkou Help se 

nachází také jen jedna poloţka, a sice poloţka About, která zobrazí informace o aplikaci MapApp. 

 

Při výběru vozidla máme k dispozici tři údaje o vozidlu v comboboxu – jeho název (např. Car1), jeho 

identifikační textový řetězec (například poznávací značka, T2A 1234) a IMEI telefonního modulu, ze 

kterého k nám budou chodit data. IMEI můţe ale být obecně nějaké číslo a prostě slouţí ke spárování 

zdroje telegramů s vozidlem. 

 

Pro výběr času jsou k dispozici dva comboboxy, které obsahují po rozbalení kalendář s moţností 

výběru data a času. Tyto časové comboboxy jsou při startu aplikace nastaveny oba dva na aktuální čas. 

 

Zaškrtávací políčko barvení cesty podle rychlosti (Path Colored by Speed) slouţí k zobrazení cesty 

dělené barevně na úseky, přičemţ barvy jednotlivých úseků odpovídají rychlostem, které se nastavují 

v textových editorech pod tímto zaškrtávacím políčkem. Ty se zase po startu aplikace nastaví na 50 a 

90 kilometrů za hodinu. 

 

Zaškrtávací políčko Show Points With Telemetric Data po zaškrtnutí a zobrazení cesty zase zobrazí 

špendlíčky s dalšími informacemi o vozidle v daném bodě měření. Tyto údaje jsou zobrazeny 

v samostatném KML dokumentu a mohou tak být zapnuty nebo vypnuty i v aplikaci Google Earth. 
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Po kliknutí na tlačítko Show Route se vytvoří KML řetězec dle zadaných kritérií a předá se aplikaci 

Google Earth, která jej zobrazí. Tlačítko Show All bylo implementováno pouze za účelem testování. 

Po stisku tohoto tlačítka je vygenerován KML řetězec ze všech dat, která jsou v databázi. Tato 

funkcionalita slouţila pouze pro testy aplikace, avšak byla v aplikaci ponechána. 

10.2 Poţadavky na provoz aplikace MapApp 

 

Aplikace MapApp pro svůj běh vyţaduje: 

 

 Operační systém Windows XP nebo vyšší 

 .NET Framework v. 3.5 nebo vyšší 

 Nainstalovánu aplikaci Google Earth 6.0 

 Správně nakonfigurované připojení do databáze Oracle popsané v příloze této práce 

 Připojení k internetu 

10.3 Architektura a realizace aplikace MapApp 

 

Aplikace MapApp je naprogramována pomocí .NET Framework 3.5 v jazyce C#. Nastavení aplikace 

je uloţeno v souboru app.config, ve kterém se nachází pouze nastavení připojovacího řetězce do 

databáze Oracle (musí odpovídat mapování připojení v lokálním souboru tnsnames.ora). Pro běh 

aplikace MapApp je potřeba mít na počítači nainstalovaného Oracle Client 11g, který je volně ke 

staţení a je součástí přiloţeného DVD k této práci. 

 

Připojení aplikace Google Earth k aplikaci MapApp je proveden pomocí technologie COM. Na pevný 

disk počítače, kde je nainstalován Google Earth, se uloţí soubory Interop.EARTHLib.dll a 

Interop.GEPlugin.dll, které představují knihovny funkcí, kterými se ovládá aplikace Google Earth. 

Tyto dva soubory jsou připojeny v době návrhu do projektu aplikace MapApp. Od té chvíle se kopírují 

do výstupního adresáře projektu MapApp, takţe jsou k dispozici při jejím běhu. Při spuštění aplikace 

MapApp jsou tyto dvě knihovny připojeny k právě startující aplikaci a MapApp můţe od té chvíle 

vyuţívat jejích funkcí a ovládat Google Earth. 

 

Základní princip funkce aplikace MapApp je prakticky celý realizován po stisku tlačítka Show Route. 

Všechny ostatní ovládací prvky pouze mění své hodnoty (vlastnosti) a ty jsou poté pouţity při obsluze 

události stisku tlačítka Show Route. 
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Obr. 10.3 Obsluha kliknutí na tlačítko Show Route 

 

Jak je vidět, tak po stisku tlačítka Show Route se nejprve naplní datovou tabulku TEL_DATA 

z datasetu mDsTimedMapData, a to podle časů, které jsou vyplněny v comboboxech deTimeFrom a 

deTimeTo a jako poslední parametr se přidá IMEI aktuálně vybraného vozidla z comboboxu 

cbVehicles. Jako další se vytvoří seznam (List) objektů cCoordinates. Třída cCoordinates nese 

veškeré informace, které se budou zobrazovat na dané poloze. Hlavně tedy údaj o poloze MLatDec a 

MLonDec, coţ jsou číselné údaje o poloze ve tvaru, v jakém jsou uloţeny v databázi. Pro pouţití 

v KML souboru se tato poloha musí upravit, coţ bude popsáno v následujícím textu. Další dva údaje, 

která třída cCoords obsahuje jsou mDriverPulse a mSpeed. Tyto dva údaje jsou poté zobrazeny v bílé 

bublině u příslušné polohy v aplikaci Google Earth. Po převedení dat z databáze do podoby seznamu 

coordList je tento seznam předán té metodě, která je vybrána uţivatelem pomocí zaškrtávacích 

políček. ShowColoredPathBySpeed zobrazí cestu na mapě barvenou podle rychlosti, ShowPath 

zobrazí normální cestu bez barvení a ShowPointsWithTelemetricData zobrazí na mapě body měření 

polohy spolu s naměřenými daty, v našem případě tedy s rychlostí a pulsem řidiče. 
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Nyní se podíváme na realizaci metody ShowPath, kde uvidíme jakým způsobem je naprogramováno 

vytváření KML řetězce (souboru, pokud by se tento řetězec zapsal na pevný disk počítače). Zdrojový 

kód metody je ukázán na obrázku 10.4. 

 

 

Obr. 10.4 Metoda ShowPath 

 

Metoda jako první vytvoří proměnnou typu String, do které uloţí základní kostru XML dokumentu, do 

kterého se na správná místa přidávají parametry jako název tohoto dokumentu (pDocumentName) 

nebo název konkrétní cesty (pPathName). Uvnitř tagu <coordinates> jsou jako trojice čísel uloţeny 

souřadnice bodů, kterými má cesta procházet. Plnění souřadnic je realizováno pomocí cyklu foreach. 

To, ţe se jedná o cestu a ne jen o pouhé body je dáno tagem <LineString>. V KML řetězci je také 

pouţito stylu pro cestu s názvem style, přičemţ barva odpovídá oranţové a tloušťka čáry je 5 bodů. Po 
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ukončení KML řetězce je nastavena první poloha ze pole pCoordList jako bod, na který se má dívat 

kamera. Toto zajistí, aby se kamera po nahrání KML souboru nedívala někam daleko od vykreslené 

cesty, ale na její začátek. Kamera (pohled) v aplikaci Google Earth se ovládá tak, ţe se nastaví 

vlastnosti kamery do objektu třídy CameraInfoGEClass a instance této třídy se poté předá jako 

parametr instanci aplikace Google Earth pomocí metody SetCamera. Druhý parametr této metody 

udává rychlost s jakou se kamera přesune z aktuálního místa na cílové místo. Nakonec zbývá vlastně 

to nejdůleţitější a sice nahrání KML řetězce do Google Earth. Toto se realizuje zavoláním metody 

LoadKmlData na instanci objektu představujícího Google Earth (mGe v našem případě). 

 

Zobrazování barevné cesty je implementováno tak, ţe uvnitř jednoho KML dokumentu se nachází více 

cest. Kaţdá z nich má jiný styl, který definuje barvu odpovídající rychlosti vozidla na daných 

pozicích.  Kód, kterým je tato funkce realizována se nachází v metodě ShowColoredPathBySpeed a 

přiliţ se neliší od jiţ popsaného zobrazování jednobarevné cesty, je však o dost delší, takţe jej zde 

nebudeme uvádět a podrobněji popisovat. 

 

Zobrazování jednotlivých bodů měření s údaji o rychlosti a poloze je řešeno uvnitř metody 

ShowPointsWithTelemetricData (obr. 10.5). 

 

 

Obr. 10.5 Metoda ShowPointsWithTelemetricData 
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Jak lze vidět, opět se vytváří KML string, který však obsahuje tolik tagů <Placemark>, kolik je 

souřadnic. Důvod je ten, ţe kaţdá zobrazená poloha (Placemark) musí mít vlastní popisek 

(Description), ve které jsou zobrazovaná data formátovány pomocí standardních HTML tagů. Před 

nahráním KML stringu do Google Earth je vynechán úsek kódu, který nastavuje polohu kamery, 

neboť pohyb kamerou jiţ je realizován při zobrazování cesty. Zobrazení jednotlivých bodů s daty totiţ 

nelze pouţít bez zobrazení cesty (v Google Earth však lze jednotlivé jiţ zobrazené KML soubory 

vypínat a zapínat, takţe lze zobrazit pouze jednotlivé body měření bez proloţení cestou). 

10.4 Převod souřadnic 

 

Souřadnice ve formě, v jaké jsou uloţeny v databázi, resp. v jaké jsou přijímány z GPS modulu 

neodpovídají formátu, v jakém jsou očekávány aplikací Google Earth. GPRMC string obsahuje 

souřadnice ve formátu SSSMM.MMM nebo SSMM.MMM, coţ znamená, ţe souřadnice jsou ve formě 

stupňů a minut. Google Earth však očekává souřadnice ve formátu pouze stupňů (tedy SS.SSSSSS). 

Tento převod je řešen uvnitř třídy cCoordinates ihned po zapsání nových souřadnic do jedné 

z vlastností MLatDec nebo MLonDec. Samotnou konverzi provádí metoda ConvertCoordinates, která 

zároveň převede souřadnice z číselné formy do textové, protoţe do KML souboru se přidávají data 

jako textové řetězce, nikoli čísla. Výstupní převedené hodnoty jsou poté k dispozici v členských 

proměnných typu String mLat a mLon. 
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11 Zhodnocení dosaţených výsledků 

 

Obrázek 11.1 ukazuje jednu cestu, pro kterou byla data naměřena při procházce v Ostravě Hrabůvce. 

Bohuţel při sběru dat nebylo k dispozici vozidlo, se kterým by bylo moţno naměřit více vhodných dat. 

 

 

Obr. 11.1 Ukázka trasy zobrazené pomocí MapApp a Google Earth 

 

Data na Obr. 11.1 byla z trackeru TK-103 odesílána s periodou 30 sekund. Jak lze vidět, některé 

naměřené pozice neodpovídají správné poloze (např. bod nad kterým je zobrazená bublina 

s podrobnějšími informacemi). Tyto nepřesnosti jsou dány chybami v měření polohy uvnitř budov. 

Tracker TK-103 bohuţel, i kdyţ nemá dobrý GPS signál, stále odesílá informace o poloze s tím, ţe má 

plný signál. Aţ při vyhodnocování dat se přijde na to, ţe poloha udávaná trackerem se od té skutečné 

liší například o 300 metrů. Na otevřených prostranstvích (úsek vedoucí z východu na západ na 

obrázku 11.1) však je přesnost velmi uspokojivá a data prakticky úplně přesně odpovídají poloze, 

kudy jsem s trackerem šel. 

 

Na obrázku 11.1 jsou také zobrazeny body, ve kterých došlo k měření polohy (ţluté špendlíky). Jak 

lze vidět, data se do popisku špendlíčku zobrazují korektně, i kdyţ byly do databáze přidány ručně, 

neboť tracker TK-103 takovéto údaje neodesílá. 
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Obr. 11.2 Část cesty z Obr. 11.1 barvená podle rychlosti a bez aplikace MapApp 

 

Obrázek 11.2 nám ukazuje na skutečných datech funkci MapApp barvení cesty podle rychlosti. Pokud 

by se jednalo o skutečná data ze skutečného vozidla, pak by oranţový úsek odpovídal rychlosti mezi 

50 a 90 kilometry za hodinu, červený úsek od 90 kilometrů za hodinu výše a zelený úsek rychlostem 0 

aţ 50 kilometrů za hodinu. I k této barvené trase se dají pochopitelně zobrazit špendlíčky 

s podrobnějšími informacemi o jednotlivých bodech měření – stačí jen zaškrtnout čtvereček ve stromu 

Dočasná místa (Temporary Places) v levé části Google Earth (srov. obr. 11.1 s obr. 11.2). 
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12 Závěr 

 

Tato práce si kladla za cíl zobrazování provozních údajů o vozidle a jeho poloze přenesené pomocí 

technologie GPRS pomocí volně dostupného online GIS systému. Po naměření potřebných údajů ve 

vozidle, jejich přenesení na server a jejich rozebrání na části je velmi výhodné tato rozebraná data 

uloţit do databáze. Databázový program slouţí jako mezičlánek mezi příjmem dat a jejich 

zobrazováním a zároveň poskytuje velmi výkonnou platformu pro následné zpracování dat, jejich 

pozdější analýzu a správu. 

 

Řešení začíná odesíláním naměřených a předzpracovaných dat z vozidla pomocí technologie GPRS – 

přes internet. Jelikoţ jsem neměl při návrhu a realizaci řešení k dispozici měřicí systém, který by 

skutečně data o vozidle měřil, opatřoval je značkou o poloze a odesílal je pomocí technologie GPRS 

do internetu, bylo pouţito jednoduché zařízení Tracker TK-103. Toto zařízení však měří pouze údaje o 

poloze, takţe některá další testovací data byla pouze simulována ručním zápisem vymyšlených dat do 

databáze. 

 

Pro příjem dat jsem naprogramoval aplikaci Listener v prostředí Visual Studia .NET a .NET 

Frameworku. Tato aplikace umí přijímat a zpracovávat více paralelních spojení najednou. Aplikaci 

Listener je moţno nastavit tak, aby fungovala na libovolném portu, který je na počítači k dispozici. 

Listener také dokáţe přijmout a uloţit do databáze jakékoli textové data do délky 512B. Rozloţit však 

umí pouze telegramy ze zařízení TK-103, takţe by bylo nutno tuto aplikaci upravit, pokud by měla 

rozumět i jiným telegramům. 

 

Jako databáze je pouţita RDBMS Oracle 11g neboť se jedná o velmi kvalitní databázový systém 

s velmi širokou paletou funkcí. Stejně tak by ale bylo moţno pouţití i jiných databázových systémů 

jako MS SQL Server či MySQL. Data pro řešení zadaného problému jsou v databázi uloţena 

v několika tabulkách a je pouţito jednoho pohledu (view).  

 

K samotné vizualizaci dat je pouţito volně dostupného online GIS systému Google Earth. Pro načítání 

dat do aplikace Google Earth jsem vytvořil program MapApp, který čte data z databáze a předává je 

do Google Earth ve formátu KML. Pro její vývoj bylo opět vyuţito technologií firmy Microsoft, .NET 

Frameworku a Visual Studia .NET. Spolupráce MapApp a Google Earth je realizována za pomoci 

COM technologie a knihoven, které jsou součástí standardní instalace Google Earth. Aplikace 

MapApp umoţňuje základní vyhledávání v uloţených provozních údajích vozidel. Dále je moţno si 
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vizualizovanou cestu nechat barvit podle rychlosti vozidla v danou chvíli, nebo si nechat zobrazit 

provozní údaje vozidla v informačních bublinkách u konkrétních míst měření. 

 

Tato práce mi poskytla náhled do světa volně dostupných online GIS systémů, jejich sluţeb a 

moţností jak s nimi spolupracovat pomocí jiného programu. Ne všechny z nich jsou vhodné pro 

implementaci jednodušších aplikací typu této práce. Další oblastí, která pro mne byla docela nová, a 

kterou jsem musel zvládnout pro úspěšné vyřešení této práce, je řešení příjmu dat z internetu na 

platformě .NET Framework. Také jsem se naučil pouţívat lépe část .NET Frameworku zvanou ADO 

.NET, pomocí níţ je řešen přenos dat z a do databáze. 

 

Avšak i při vypracování této práce se vyskytly problémy, které by vyţadovaly implementaci mnohem 

sloţitějších a propracovanějších algoritmů. Především dochází k chybám měření polohy v řádech 

stovek metrů při špatném signálu GPS. Aby se tyto chyby eliminovaly, bylo by nutné pouţití jiného 

zařízení pro odesílání polohy, které by korektně poskytovalo údaj o síle a kvalitě GPS signálu. 

Druhým způsobem eliminace chyby v měření polohy by bylo navrţení algoritmu, který by z průměrů 

poloh za jistou dobu odstranil ty polohy, které jsou příliš vzdáleny od odhadované polohy vozidla. 

Problém by však byl, ţe ke správné funkcí takovéhoto algoritmu by bylo nutno data o poloze odesílat 

mnohem častěji neţ co 30 sekund. Navíc by se musela tato data opatřit údajem o skutečné aktuální 

rychlosti vozidla a přípustné okolí nové polohy vozidla by muselo být z těchto údajů dopočítáno. 

 

Systém je v koncipován tak, aby byl celkem snadno rozšiřitelný. Je několik oblastí, ve kterých je 

moţno tuto práci rozšiřovat – zaprvé je to přenos více dat z vozidla a jejich ukládání do databáze. Zde 

by se dalo uvaţovat o přenosu dat o posádce, přetíţeních působících na vozidlo, teplotách vně vozidla, 

uvnitř vozidla nebo motoru vozidla a spousty dalších dat. Další moţností rozšíření je pouţití některého 

komprimačního algoritmu a nepřenášet data mezi vozidlem a serverem v textové podobě, ale 

v binární. Pokud by bylo spojení dostatečně rychlé a zařízení realizující odesílání dostatečně výkonné, 

mohli bychom původní nekomprimovaná data zapisovat ve formátu XML a aţ ty komprimovat. Na 

straně databázového systému je moţno přemýšlet o implementaci jisté části logiky aplikace ve formě 

PL/SQL procedur a funkcí – obzvláště statistických funkcí o provozu vozidel. Vizualizační část, tedy 

aplikaci MapApp, by bylo moţno rozšířit například pro automatické obnovování dat či mnohem více 

moţností zobrazení, jako jsou například grafy v informačních bublinkách apod. Největší moţností 

rozšíření by však zřejmě byla realizace obousměrné komunikace mezi vozidlem a vizualizační 

aplikací, která by umoţnila například předávání zpráv posádce či dálkové odstavení vozidla z provozu. 
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Příloha I Zdrojový kód programu Listener 

 

Zdrojový kód aplikace Listener je k nalezení na přiloţeném DVD ve sloţce Listener. Nebylo moţno 

sem vloţit ani vybrané části neboť program je příliš velký (celkově hodně přes 3000 řádků kódu a 

pouze nejdůleţitější části mají cca 500 řádků kódu). 

 

 

Příloha II Zdrojový kód programu MapApp 

 

Zdrojový kód aplikace MapApp je k nalezení na přiloţeném DVD ve sloţce MapApp. Nebylo moţno 

sem vloţit ani vybrané části neboť program je příliš velký (celkově hodně přes 5000 řádků kódu a 

pouze nejdůleţitější části mají cca 600 řádků kódu). 
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Příloha IIII  Databáze 

 

Skript pro zaloţení uţivatele LISTENER. Tento skript je moţno najít také na přiloţeném DVD 

v adresáři Database. 

 

CREATE USER listener IDENTIFIED BY "listener"; 

GRANT ADMINISTER ANY SQL TUNING SET TO listener; 

GRANT ADMINISTER DATABASE TRIGGER TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVS.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE 

  (GRANTEE_NAME   => 'listener',  

   PRIVILEGE_NAME => 'ADMINISTER_RESOURCE_MANAGER', 

   ADMIN_OPTION   => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT ADMINISTER SQL TUNING SET TO listener; 

GRANT ADVISOR TO listener; 

GRANT ALTER ANY CLUSTER TO listener; 

GRANT ALTER ANY DIMENSION TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.ALTER_ANY_EVALUATION_CONTEXT, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT ALTER ANY INDEX TO listener; 

GRANT ALTER ANY INDEXTYPE TO listener; 

GRANT ALTER ANY LIBRARY TO listener; 

GRANT ALTER ANY MATERIALIZED VIEW TO listener; 

GRANT ALTER ANY OPERATOR TO listener; 

GRANT ALTER ANY OUTLINE TO listener; 

GRANT ALTER ANY PROCEDURE TO listener; 

GRANT ALTER ANY ROLE TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.ALTER_ANY_RULE, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.ALTER_ANY_RULE_SET, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT ALTER ANY SEQUENCE TO listener; 

GRANT ALTER ANY SQL PROFILE TO listener; 
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GRANT ALTER ANY TABLE TO listener; 

GRANT ALTER ANY TRIGGER TO listener; 

GRANT ALTER ANY TYPE TO listener; 

GRANT ALTER DATABASE TO listener; 

GRANT ALTER PROFILE TO listener; 

GRANT ALTER RESOURCE COST TO listener; 

GRANT ALTER ROLLBACK SEGMENT TO listener; 

GRANT ALTER SESSION TO listener; 

GRANT ALTER SYSTEM TO listener; 

GRANT ALTER TABLESPACE TO listener; 

GRANT ALTER USER TO listener; 

GRANT ANALYZE ANY TO listener; 

GRANT ANALYZE ANY DICTIONARY TO listener; 

GRANT AUDIT ANY TO listener; 

GRANT AUDIT SYSTEM TO listener; 

GRANT BACKUP ANY TABLE TO listener; 

GRANT BECOME USER TO listener; 

GRANT CHANGE NOTIFICATION TO listener; 

GRANT COMMENT ANY TABLE TO listener; 

GRANT CREATE ANY CLUSTER TO listener; 

GRANT CREATE ANY CONTEXT TO listener; 

GRANT CREATE ANY DIMENSION TO listener; 

GRANT CREATE ANY DIRECTORY TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.CREATE_ANY_EVALUATION_CONTEXT, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT CREATE ANY INDEX TO listener; 

GRANT CREATE ANY INDEXTYPE TO listener; 

GRANT CREATE ANY JOB TO listener; 

GRANT CREATE ANY LIBRARY TO listener; 

GRANT CREATE ANY MATERIALIZED VIEW TO listener; 

GRANT CREATE ANY OPERATOR TO listener; 

GRANT CREATE ANY OUTLINE TO listener; 

GRANT CREATE ANY PROCEDURE TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.CREATE_ANY_RULE, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.CREATE_ANY_RULE_SET, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 
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GRANT CREATE ANY SEQUENCE TO listener; 

GRANT CREATE ANY SQL PROFILE TO listener; 

GRANT CREATE ANY SYNONYM TO listener; 

GRANT CREATE ANY TABLE TO listener; 

GRANT CREATE ANY TRIGGER TO listener; 

GRANT CREATE ANY TYPE TO listener; 

GRANT CREATE ANY VIEW TO listener; 

GRANT CREATE CLUSTER TO listener; 

GRANT CREATE DATABASE LINK TO listener; 

GRANT CREATE DIMENSION TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.CREATE_EVALUATION_CONTEXT_OBJ, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT CREATE EXTERNAL JOB TO listener; 

GRANT CREATE INDEXTYPE TO listener; 

GRANT CREATE JOB TO listener; 

GRANT CREATE LIBRARY TO listener; 

GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO listener; 

GRANT CREATE OPERATOR TO listener; 

GRANT CREATE PROCEDURE TO listener; 

GRANT CREATE PROFILE TO listener; 

GRANT CREATE PUBLIC DATABASE LINK TO listener; 

GRANT CREATE PUBLIC SYNONYM TO listener; 

GRANT CREATE ROLE TO listener; 

GRANT CREATE ROLLBACK SEGMENT TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.CREATE_RULE_OBJ, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.CREATE_RULE_SET_OBJ, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT CREATE SEQUENCE TO listener; 

GRANT CREATE SESSION TO listener; 

GRANT CREATE SYNONYM TO listener; 

GRANT CREATE TABLE TO listener; 

GRANT CREATE TABLESPACE TO listener; 

GRANT CREATE TRIGGER TO listener; 

GRANT CREATE TYPE TO listener; 

GRANT CREATE USER TO listener; 

GRANT CREATE VIEW TO listener; 
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GRANT DEBUG ANY PROCEDURE TO listener; 

GRANT DEBUG CONNECT SESSION TO listener; 

GRANT DELETE ANY TABLE TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_AQADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE ( 

  PRIVILEGE    => 'DEQUEUE_ANY', 

  GRANTEE      => 'listener', 

  ADMIN_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT DROP ANY CLUSTER TO listener; 

GRANT DROP ANY CONTEXT TO listener; 

GRANT DROP ANY DIMENSION TO listener; 

GRANT DROP ANY DIRECTORY TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.DROP_ANY_EVALUATION_CONTEXT, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT DROP ANY INDEX TO listener; 

GRANT DROP ANY INDEXTYPE TO listener; 

GRANT DROP ANY LIBRARY TO listener; 

GRANT DROP ANY MATERIALIZED VIEW TO listener; 

GRANT DROP ANY OPERATOR TO listener; 

GRANT DROP ANY OUTLINE TO listener; 

GRANT DROP ANY PROCEDURE TO listener; 

GRANT DROP ANY ROLE TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.DROP_ANY_RULE, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.DROP_ANY_RULE_SET, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT DROP ANY SEQUENCE TO listener; 

GRANT DROP ANY SQL PROFILE TO listener; 

GRANT DROP ANY SYNONYM TO listener; 

GRANT DROP ANY TABLE TO listener; 

GRANT DROP ANY TRIGGER TO listener; 

GRANT DROP ANY TYPE TO listener; 

GRANT DROP ANY VIEW TO listener; 

GRANT DROP PROFILE TO listener; 

GRANT DROP PUBLIC DATABASE LINK TO listener; 
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GRANT DROP PUBLIC SYNONYM TO listener; 

GRANT DROP ROLLBACK SEGMENT TO listener; 

GRANT DROP TABLESPACE TO listener; 

GRANT DROP USER TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_AQADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE ( 

  PRIVILEGE    => 'ENQUEUE_ANY', 

  GRANTEE      => 'listener', 

  ADMIN_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT EXECUTE ANY CLASS TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.EXECUTE_ANY_EVALUATION_CONTEXT, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT EXECUTE ANY INDEXTYPE TO listener; 

GRANT EXECUTE ANY LIBRARY TO listener; 

GRANT EXECUTE ANY OPERATOR TO listener; 

GRANT EXECUTE ANY PROCEDURE TO listener; 

GRANT EXECUTE ANY PROGRAM TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.EXECUTE_ANY_RULE, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

BEGIN 

SYS.DBMS_RULE_ADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE( 

  PRIVILEGE    => SYS.DBMS_RULE_ADM.EXECUTE_ANY_RULE_SET, 

  GRANTEE      => 'listener', 

  GRANT_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT EXECUTE ANY TYPE TO listener; 

GRANT EXEMPT ACCESS POLICY TO listener; 

GRANT EXEMPT IDENTITY POLICY TO listener; 

GRANT EXPORT FULL DATABASE TO listener; 

GRANT FLASHBACK ANY TABLE TO listener; 

GRANT FORCE ANY TRANSACTION TO listener; 

GRANT FORCE TRANSACTION TO listener; 

GRANT GLOBAL QUERY REWRITE TO listener; 

GRANT GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE TO listener; 

GRANT GRANT ANY PRIVILEGE TO listener; 

GRANT GRANT ANY ROLE TO listener; 

GRANT IMPORT FULL DATABASE TO listener; 

GRANT INSERT ANY TABLE TO listener; 

GRANT LOCK ANY TABLE TO listener; 
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GRANT MANAGE ANY FILE GROUP TO listener; 

BEGIN 

SYS.DBMS_AQADM.GRANT_SYSTEM_PRIVILEGE ( 

  PRIVILEGE    => 'MANAGE_ANY', 

  GRANTEE      => 'listener', 

  ADMIN_OPTION => FALSE); 

END; 

/ 

GRANT MANAGE FILE GROUP TO listener; 

GRANT MANAGE SCHEDULER TO listener; 

GRANT MANAGE TABLESPACE TO listener; 

GRANT MERGE ANY VIEW TO listener; 

GRANT ON COMMIT REFRESH TO listener; 

GRANT QUERY REWRITE TO listener; 

GRANT READ ANY FILE GROUP TO listener; 

GRANT RESTRICTED SESSION TO listener; 

GRANT RESUMABLE TO listener; 

GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO listener; 

GRANT SELECT ANY SEQUENCE TO listener; 

GRANT SELECT ANY TABLE TO listener; 

GRANT SELECT ANY TRANSACTION TO listener; 

GRANT SYSDBA TO listener; 

GRANT SYSOPER TO listener; 

GRANT UNDER ANY TABLE TO listener; 

GRANT UNDER ANY TYPE TO listener; 

GRANT UNDER ANY VIEW TO listener; 

GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO listener; 

GRANT UPDATE ANY TABLE TO listener; 

GRANT "AQ_ADMINISTRATOR_ROLE" TO listener; 

GRANT "AQ_USER_ROLE" TO listener; 

GRANT "AUTHENTICATEDUSER" TO listener; 

GRANT "CONNECT" TO listener; 

GRANT "CTXAPP" TO listener; 

GRANT "DBA" TO listener; 

GRANT "DELETE_CATALOG_ROLE" TO listener; 

GRANT "EJBCLIENT" TO listener; 

GRANT "EXECUTE_CATALOG_ROLE" TO listener; 

GRANT "EXP_FULL_DATABASE" TO listener; 

GRANT "GATHER_SYSTEM_STATISTICS" TO listener; 

GRANT "HS_ADMIN_ROLE" TO listener; 

GRANT "IMP_FULL_DATABASE" TO listener; 

GRANT "JAVA_ADMIN" TO listener; 

GRANT "JAVADEBUGPRIV" TO listener; 

GRANT "JAVA_DEPLOY" TO listener; 

GRANT "JAVAIDPRIV" TO listener; 

GRANT "JAVASYSPRIV" TO listener; 

GRANT "JAVAUSERPRIV" TO listener; 

GRANT "LOGSTDBY_ADMINISTRATOR" TO listener; 

GRANT "MGMT_USER" TO listener; 

GRANT "OEM_ADVISOR" TO listener; 

GRANT "OEM_MONITOR" TO listener; 
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GRANT "OLAP_DBA" TO listener; 

GRANT "OLAP_USER" TO listener; 

GRANT "RECOVERY_CATALOG_OWNER" TO listener; 

GRANT "RESOURCE" TO listener; 

GRANT "SCHEDULER_ADMIN" TO listener; 

GRANT "SELECT_CATALOG_ROLE" TO listener; 

GRANT "WM_ADMIN_ROLE" TO listener; 

GRANT "XDBADMIN" TO listener; 

GRANT "XDBWEBSERVICES" TO listener; 

ALTER USER listener DEFAULT ROLE NONE; 

 

Tabulka RECEIVED_TELEGRAMS. V této tabulce jsou uloţeny telegramy tak, jak byly přijaty bez 

jakýchkoli úprav. 

 

Název sloupce Datový typ sloupce Null? Poznámka 

ID NUMBER(20) N Primární klíč 

IDATE DATE N Čas vytvoření záznamu 

TELEGRAM VARCHAR2(4000B) N Data telegramu v textové podobě 

PARSED_DATE DATE Y Čas rozložení telegramu 
 

Tabulka TELEGRAM_DATA. Tato tabulka obsahuje telegramy rozloţené na jednotlivé segmenty. 

 

Název sloupce Datový typ sloupce Null? Poznámka 

ID NUMBER(20) N Primární klíč 

SEGMENT_ID_FK NUMBER(20) N Vazba do tabulky segmentů 

DATA VARCHAR2(1024B) Y Data segmentu 

IDATE DATE N Čas vložení záznamu 

TELEGRAM_ID_FK NUMBER(20) N Vazba na telegram, který obsahoval data 
 

Tabulka TEL_SEGMENTS. Jedná se o číselník segmentů. 

 

Název sloupce Datový typ sloupce Null? Poznámka 

ID NUMBER(20) N Primární klíč 

NAME VARCHAR2(256) N Název segmentu 

REMARK VARCHAR2(1000B) Y Poznámka 
 

Hodnoty v tabulce TEL_SEGMENTS. 

 

ID NAME REMARK 

0 IMEI IMEI telefonu 

1 LAT Latitude - zemepisna sirka 

2 LON Longitude - zemepisna delka 

3 ETEMP Engine Temp - teplota motoru 

4 DPULSE Drivers Pulse - tep ridice 

5 SPD Speed - rychlost 

6 OTEMP Outside Temp - vnejsi teplota 
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Tabulka VEHICLES. Tato tabulka obsahuje číselník vozidel. 

 

Název sloupce Datový typ sloupce Null? Poznámka 

ID NUMBER(20) N Primární klíč 

VEHICLE_NAME VARCHAR2(256B) N Název vozidla 

VEHICLE_TYPE VARCHAR2(256B) N Typ vozidla 

VEHICLE_ID VARCHAR2(256B) N Identifikace vozidla (SPZ např.) 

IMEI VARCHAR2(256B) N IMEI, které je přiděleno vozidlu. Slouží 
pro párování příchozích telegramů. 

 

Hodnoty v tabulce VEHICLES. 

 

ID VEHICLE_NAME VEHICLE_TYPE VEHICLE_ID IMEI 

0 Car1 Auto T2A 1234 356896034283227 

1 Car2 Auto A1A 0007 000000000000000 

2 Car3 Auto ABC 001 111111111111111 
 

Skript pro zaloţení sekvence SEQ_REC_TEL_ID. 

 

DROP SEQUENCE LISTENER.SEQ_REC_TEL_ID; 

CREATE SEQUENCE LISTENER.SEQ_REC_TEL_ID 

  START WITH 124 

  MAXVALUE 999999999999999999999999999 

  MINVALUE 0 

  NOCYCLE 

  NOCACHE 

  NOORDER; 

 

Skript pro zaloţení sekvence SEQ_TEL_DATA_ID. 

 

DROP SEQUENCE LISTENER.SEQ_TEL_DATA_ID; 

CREATE SEQUENCE LISTENER.SEQ_TEL_DATA_ID 

  START WITH 397 

  MAXVALUE 999999999999999999999999999 

  MINVALUE 0 

  NOCYCLE 

  NOCACHE 

  NOORDER;  

 

Kód (skript) pohledu V_TEL_POSITION_DATA. Tento skript je k nalezení na přiloţeném DVD ve 

sloţce Database. 

 

DROP VIEW LISTENER.V_TEL_POSITION_DATA; 

create or replace force view listener.v_tel_position_data  

as 
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    select distinct  

              latt.data lat,  

                lont.data lon,  

                rt.id telegram_id,  

               spdt.data speed, 

               dpulset.data driver_pulse,  

               td.idate datetime,  

               imeit.data imei, 

               v.vehicle_name vehicle_name,  

               v.vehicle_id vehicle_id 

        from (select td.data, td.idate, rt.id telegram_id 

                from telegram_data td, tel_segments ts, received_telegrams rt 

              where td.segment_id_fk = ts.id 

                  and td.telegram_id_fk = rt.id 

                  and ts.name = 'LAT') latt, 

             (select td.data, td.idate, rt.id telegram_id 

                from telegram_data td, tel_segments ts, received_telegrams rt 

              where td.segment_id_fk = ts.id 

                  and td.telegram_id_fk = rt.id 

                  and ts.name = 'LON') lont, 

             (select td.data, td.idate, rt.id telegram_id 

                from telegram_data td, tel_segments ts, received_telegrams rt 

              where td.segment_id_fk = ts.id 

                  and td.telegram_id_fk = rt.id 

                  and ts.name = 'IMEI') imeit, 

             (select td.data, td.idate, rt.id telegram_id 

                from telegram_data td, tel_segments ts, received_telegrams rt 

              where td.segment_id_fk = ts.id 

                  and td.telegram_id_fk = rt.id 

                  and ts.name = 'SPD') spdt, 

             (select td.data, td.idate, rt.id telegram_id 

                from telegram_data td, tel_segments ts, received_telegrams rt 

              where td.segment_id_fk = ts.id 

                  and td.telegram_id_fk = rt.id 

                  and ts.name = 'DPULSE') dpulset, 

             received_telegrams rt, telegram_data td, vehicles v 

       where latt.telegram_id(+) = rt.id 

           and lont.telegram_id(+) = rt.id 

           and spdt.telegram_id(+) = rt.id 

           and dpulset.telegram_id(+) = rt.id 

           and td.telegram_id_fk = rt.id 

           and v.imei = imeit.data  

    order by rt.id;   
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Příloha IV Návod na rozšíření aplikací MapApp a Listener 

 

Tato příloha obsahuje popis scénáře, který ukáţe jak rozšířit aplikaci Listener, aby byla schopna 

přijímat nový typ telegramů z úplně jiného zařízení v textové formě. Také se bude zabývat jaké změny 

musejí být provedeny v databázi. Na závěr se bude zabývat popisem moţného rozšíření aplikace 

MapApp, aby nová data bylo moţno zobrazit v aplikaci Google Earth. 

 

1. Rozšíření aplikace Listener 

 

Pokud máme nové zařízení, které přenáší data v textové formě pomocí GPRS, bude nutné „naučit“ 

aplikaci Listener tato data správně rozloţit na segmenty. Poté je nutné přidělit těmto segmentům 

správný význam a uloţit je do databáze. Nyní popíšeme praktické kroky, které je nutno provést: 

 

a. Je nutno ověřit, zda příchozí data jsou v pořádku přijaty v metodě AsyncDataCallback 

ve třídě Listener. Pokud nejsou přijaty zcela, je třeba tuto metodu upravit tak, aby data 

byla přijata v pořádku, popřípadě musí být upravena odesílající strana, pokud je to 

moţné. 

b. Pokud bychom chtěli přijímat binární data, musela by se metoda AsyncDataCallback 

upravit tak, aby zde došlo k převodu binárních dat na text. Poté pokračujeme stejně 

jako bychom přijímali textová data. 

c. Pokud máme data v pořádku uloţena v objektu StringBuilder, pak jsou předána do 

metody WriteNewTelegram ve třídě cDatabaseHandler. Tato metoda uloţí přijatá 

textová data do tabulky RECEIVED_TELEGRAMS přesně ve tvaru, v jakém byla 

přijata. Tím je zajištěno, ţe o data nikdy nepřijdeme a můţeme s nimi pracovat zpětně. 

Povšimněme si, ţe nerozloţená data se poznají tak, ţe mají sloupec PARSED_DATE 

prázdný (hodnota null). Takto je pak nerozloţené telegramy snadné nalézt (SELECT * 

FROM RECEIVED_TELEGRAMS WHERE PARSED_DATE IS NULL). 

d. Pokud platí máme v databázi nerozloţené telegramy, je nutné upravit (nebo také ne, to 

záleţí na poţadovaných změnách) metodu ParseExisitingTelegrams. Tato metoda 

právě projde nerozloţené telegramy a zavolá na nich po jednom metodu 

ParseTelegram. 

e. Tímto se dostáváme k jádru nutných úprav a tím je metoda ParseTelegram. Tato 

metoda ve třídě cDatabaseHandler musí být upravena tak, aby rozuměla novým 

telegramům. Zde je podstatné vědět, na kterém místě v telegramu se poţadovaná data 

nacházejí a jaký oddělovač je pouţit k oddělení jednotlivých částí telegramu. Zde by 
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také bylo nutno popřípadě dodělat rozpoznávání druhu telegramu v závislosti na 

zařízení, ze kterého jsou data přijímány. 

f. Pokud máme telegram rozloţen na jednotlivé části a tyto části uloţeny do pole 

textových řetězců (Stringů) a známe význam jednotlivých indexů v tomto poli (např. 

na 2. pozici je čas, na 3. je zeměpisná šířka, na 4. je zeměpisná délka a na 5. je 

přetíţení vozidla v podélném směru), pak je nutné těmto pozicím přiřadit správné ID 

(primární klíč) z tabulky TEL_SEGMENTS. Pro tento účel se ve třídě cUtils nachází 

enumerátor, jehoţ hodnoty musejí přesně odpovídat hodnotám z tabulky 

TEL_SEGMENTS. 

g. Pokud tedy máme páry HODNOTA_SEGMENTU (hodnota) a ID_SEGMENTU 

(klíč), je moţno uloţit tato data do datasetu dsTelData pomocí metody 

FillDataToDataset. Tato metoda navíc má jako parametr klíč do tabulky 

RECEIVED_TELEGRAMS, čímţ je zajištěna vazba mezi přijatým telegramem a jeho 

částmi. Tuto vazbu je nutné zachovat z hlediska konzistence dat. Nakonec se zavolá 

na datasetu dsTelData metoda Update, která data uloţí do databáze do tabulky 

TELEGRAM_DATA. Tímto je rozšíření aplikace Listener hotovo, pokud nechceme 

přidávat nové sloupce do tabulky TELEGRAM_DATA. 

h. Pokud bychom z nějakého důvodu chtěli upravit formu, v jaké jsou rozloţená data 

uloţena v databázi, je nutné upravit dataset dsTelData. Tato činnost se provádí 

editorem datasetů a objeví se po dvojitém kliknutí na xsd soubor v Solution Exploreru 

Visual Studia. 

 

2. Rozšíření aplikace MapApp 

 

Pro aplikaci MapApp je předně důleţité upravit view V_TEL_POSITION_DATA v databázi. Toto je 

nutné z toho důvodu, ţe pohled V_TEL_POSITION_DATA „překlápí” data z tabulky 

TELEGRAM_DATA z mnoha řádků zpět do podoby jednotlivých řádků. Toto je nutné pro snadné 

pouţití datasetů pro získání dat z databáze aplikací MapApp. Nakonec je nutné upravit generování 

KML souborů na všech místech, kde se data posílají do aplikace Google Earth. Také je moţno vytvořit 

nové místo pro předávání dat do Google Earth dle zadání (například přidání tlačítka, které zobrazí jen 

poslední známé polohy všech vozidel apod.). 

 

a. Nejdříve je nutné upravit pohled V_TEL_POSITION_DATA. Tento pohled obsahuje 

sadu vnořených SELECT příkazů, které zde vystupují v roli tabulek. Kaţdý z těchto 
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SELECTů odpovídá jednomu ID z tabulky TEL_SEGMENTS, neboli také odpovídá 

jednomu segmentu. Například se jedná o „ select td.data, td.idate, rt.id telegram_id 

from telegram_data td, tel_segments ts, received_telegrams rt where 

td.segment_id_fk = ts.id and td.telegram_id_fk = rt.id and ts.name = 'LON' ”. Tento 

dotaz vybere všechny data z tabulky TELEGRAM_DATA, která odpovídají segmentu 

LON, tedy zeměpisné délce. K těmto datům jsou také připojena data o telegramu, ve 

kterém přišla (telegram_id) a čas, kdy byla tato data rozloţena (td.idate). Podobný 

dotaz se tedy musí vytvořit pro náš nový segment. 

b. Po vytvoření zdrojového dotazu je nutné upravit ještě jemu nadřazený dotaz. Zde je 

nutno přidat nový sloupeček přímo do dotazu, tedy na úroveň kde se nachází 

„lont.data lon”. Dále je nutné upravit WHERE klauzuli hlavního dotazu – musí být 

přidána obdoba „and lont.telegram_id(+) = rt.id”, (+) znamená, ţe se jedná o tzv. 

outer join. Tento způsob připojení nám zajistí, ţe i kdyţ budou data v „lont.data lon“ 

null, tak se tento null zde zobrazí (jedná se o sjednocení mnoţin, nikoli o průnik jako 

u klasického inner join, který je pouţit v bodu a).  

c. Nyní můţeme přistoupit k úpravám samotného MapApp. Zde je jako první nutno 

přidat náš nový sloupec do datasetu reprezentujícího pohled 

V_TEL_POSITION_DATA. Jako první si otevřeme dataset dsMapData v editoru 

datasetů tím, ţe na něm dvakrát klikneme ve Visual Studiu. Poté dvakrát klineme na 

datovou tabulku TEL_DATA a dáme aktualizovat všechny dotazy. Tím se nám změny 

v pohledu V_TEL_POSITION_DATA promítnou do datové tabulky (přibudou 

sloupce). Designer Visual Studia by se nás také měl automaticky zeptat, jestli chceme 

aktualizovat dotazy, které jsou uloţeny v přidruţeném table adaptéru. Výše uvedené 

činnosti vyţadují, aby nový dotaz byl nasazen v databází, byl validní a Visual Studio 

se musí být schopno k této běţící databázi připojit. Na table adaptéru můţeme vytvořit 

i nový dotaz, kterým poté datovou tabulku v kódu budeme plnit. Table adaptér se 

jmenuje TEL_DATATableAdapter. 

d. Zde je nutné poznamenat, ţe záleţí pouze a jen na libovůli programátora, jestli kroky 

a aţ c bude následovat, nebo si vytvoří nový pohled dle sebe a poté si v aplikaci 

MapApp vytvoří zcela nový dataset a ten bude poté pouţívat. Zde je nutné také 

upozornit, ţe ADO .NET Framework, pod který uvedené postupy spadají, není ani 

zdaleka jednoduchý a vyţaduje podrobnější studium buď z knihy nebo například na 

stránkách firmy Microsoft MSDN. 
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e. V samotném kódu třídy GEControllerMainForm jiţ není mnoho programování. 

Samotné plnění datasetu dsMapData (resp. jeho datové tabulky za pomoci jeho 

tabulkového adaptéru) je provedeno například v metodě btnShowTimedRoute_Click. 

Zde se nenačítají všechna data z pohledu V_TEL_POSITION_DATA, ale nejprve se 

omezí další WHERE klauzulí, která je obsaţena v tabulkovém adaptéru. Tím se 

značně omezí mnoţství přenášených dat. Podobně je potřeba postupovat pro případ, 

ţe chceme například vidět pouze poslední polohy všech vozidel. Musíme si pro tento 

účel vytvořit správný dotaz na úrovni tabulkového adaptéru, nikoli přenášet všechny 

data pohledu V_TEL_POSITION_DATA a ten poté „probírat“ programově pomocí 

nějakého cyklu na úrovni klienta (časově velmi náročné a navíc silně zatěţující 

spojení mezi databázovým serverem a klientem). 

f. V metodě btnShowTimedRoute_Click se poté vytvoří seznam (List), který obsahuje 

pouze data, která nás zajímají (myšleno sloupce, nikoli řádky – ty nás zajímají 

všechny a ty jsou jiţ omezeny dotazem do databáze). Tento seznam je poté pouţit pro 

vytvoření KML souboru například v metodě ShowColoredPathBySpeed. Podobné 

metody je potřeba vytvořit podle toho, jakou funkcionalitu chceme implementovat a je 

potřeba při tom vycházet ze znalosti událostního programování ve Windows a ze 

znalosti tvorby KML souborů. 
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Příloha V  Návod k zařízení TK-103 

 

Návod pro zařízení Tracker TK-103 je k nalezení na přiloţeném DVD neboť je opět příliš objemný 

pro začlenění do diplomové práce. 

 


