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Anotace 

Práce se zabývá problematikou RFID technologie, teorií databází a technologií 

systémů TIRIS. Cílem práce je realizovat dílčí část systému pro monitoring a lokalizaci 

desek krystalizátoru v areálu ocelárny, konkrétně vytvořit aplikaci, která na základě 

RFID technologie zaznamenává přenos dat mezi čtečkou tzv. transpondérů a sériovým 

portem počítače. Aplikace je realizována ve vývojovém prostředí jazyka Microsoft 

Visual Basic .NET a k záznamu dat vyuţívá databáze platformy Microsoft SQL Server. 

Práce se tedy převáţně zabývá popisem tvorby, funkčnosti a GUI vytvořené aplikace. 

Jednotlivé pasáţe charakterizující softwarovou aplikaci jsou pro přehlednost doplněny 

fragmenty zdrojového kódu korespondujícího s daným textem. 

 

Annotation 

This work deals with RFID technology problems, database theories and the 

technology of TIRIS systems. The aim of this work is to implement a part of the system 

for monitoring and localization of crystallizer's panels in steelworks. In particular, I 

wanted to make an application which, on a basis of RFID technology, could record data 

transfer between the reader of so-called transporters and a serial port on a computer. 

The application is executed in the development environment of MS Visual Basic .NET 

and to record the data it makes use of database platform MS SQL Server. Focus of this 

thesis is on description of making of this application, its funcionality and GUI. The 

sections dealing with characteristics of a SW application are, for better understanding, 

provided with fragments of the source code which corresponds with the text. 
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1 Úvod 

Automatizace a s tím spojené zrychlení výrobních i obchodních procesů nastává 

v důsledku stále většího vyuţití prostředků informačních technologií v reálném čase. 

Pomocí snímačů jsou procesní události v reálném čase zachyceny, vyhodnoceny a 

bezprostředně vyuţity k řízení těchto procesů. K řízení logistických procesů, zejména v 

oblasti výroby a prodeje, budou v budoucnosti stále více vyuţívány technologie RFID 

(Radio Frequency IDentification) - identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. 

Tento systém lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a oblastech, kde je kladen důraz na 

co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamţitý přenos těchto načtených dat k 

následnému zpracování, coţ následně vede ke zvýšení přesnosti, rychlosti a efektivnosti 

obchodních, skladových, logistických a výrobních procesů. 

Cílem práce je realizovat dílčí část systému pro monitoring a lokalizaci desek 

krystalizátoru v areálu ocelárny, konkrétně navrhnout a vytvořit aplikaci, která bude na 

základě RFID technologie, jejíţ problematika je v textu nastíněna, načítat jedinečná 

sériová čísla obsaţená v takzvaných transpondérech a následně tato identifikační čísla 

včetně parametrů dané desky a dalších údajů zaznamenávat do databáze. Aplikace je 

realizována ve vývojovém prostředí jazyka Microsoft Visual Basic .NET, databáze běţí 

na platformě Microsoft SQL Server, aby byla zajištěna plná kompatibilita.  

Práce se tedy bude převáţně zabývat analýzou, popisem implementace, 

funkčnosti a GUI aplikace. Dále, jak jiţ bylo uvedeno, problematikou radiofrekvenční 

identifikace a teorií databázových systémů, která je základem pro návrh a realizaci 

relační databáze. Jednotlivé pasáţe charakterizující aplikaci jsou pro pochopení výkladu 

doplněny fragmenty zdrojového kódu korespondujícího s daným textem. Uvedené části 

kódu mají pro zvýšení přehlednosti uţitou typografickou konvenci a formátování 

vývojového prostředí Microsoft Visual Studio. 
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2 Technologie RFID 

Radiofrekvenční identifikace RFID (Radio Frequency IDentification)  je známa 

jiţ několik desetiletí. K prvním aplikacím patřily různé jednoduché identifikační 

systémy pro placení mýtného, kontrolu vstupu osob, hlídání pohybu nejrůznějších 

předmětů nebo značkování zvířat v zemědělství. Dnes, kdyţ se jiţ dosáhlo poměrně 

vysokého stupně standardizace, miniaturizace a sníţení výrobních nákladů na techniku 

pro tuto metodu identifikace, začíná být RFID v podobě jednorázově pouţitelných čipů 

běţně pouţívána pro automatickou identifikaci, lokalizaci a sběr dat, také v logistice  

a v dodavatelských řetězcích a obchodech a čím dál častěji i v dalších průmyslových 

odvětvích a ve výrobě, kde stále ještě dominuje identifikace na bázi čárových kódů. [1] 

2.1 Charakteristika 

RFID je moderní technologie identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních 

vln. Tento systém lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a oblastech, kde je kladen 

důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamţitý přenos těchto 

načtených dat k následnému zpracování. To následně vede ke zvýšení přesnosti, 

rychlosti a efektivnosti obchodních, skladových, logistických a výrobních procesů. [5] 

Na rozdíl od identifikace pomocí čárových kódů, kde se informace přenášejí 

opticky a snímá se odraz světla od natištěných čar, RFID pouţívá k přenosu informace 

rádiové vlny. V tomto případě tedy není nutná přímá viditelnost mezi čtecím zařízením 

a identifikovaným předmětem. Informace jsou uloţeny na elektronickém čipu s malou 

anténou, které dohromady tvoří nosič informace, takzvaný štítek (tag, transpondér či 

etiketa). Ten je umístěn na objektu, jenţ se má identifikovat. U radiofrekvenční 

identifikace je moţné například během okamţiku přečíst informace ze všech štítků 

umístěných na výrobcích poskládaných na paletě, která je přistavena do dosahu 

elektromagnetického pole čtečky, a to bez nutnosti rozbalení zboţí i bez zvláštních 

nároků na čistotu povrchu a správné natočení. 

Nutno podotknout, ţe ani z hlediska obsahu informací čip RFID neznamená 

totéţ co dnes běţný čárový kód. Zásadní rozdíl je v tom, ţe číslo uloţené v čipu je 

jedinečné pro kaţdý kus zboţí, nikoliv jen pro daný typ výrobku, jak je to běţné u 

čárových kódů umísťovaných na zboţí. Je tak moţné docílit úrovně rozlišení aţ na 

jednotlivé kusy stejného druhu, coţ je v praxi zapotřebí pro jedinečnou identifikaci při 

výrobě, ve skladu nebo např. pro sledování data spotřeby jednotlivých kusů zboţí s 

omezenou dobou spotřeby v obchodě. [1] 



-10- 

Důsledné zavedení RFID znamená, ţe veškerý pohyb zboţí můţe systém 

evidovat automaticky. Počítač nebo řídicí automat si prostřednictvím připojené čtečky 

RFID zjistí informace uloţené v čipu identifikujícím zboţí (např. ve skladu, v regálu, na 

pásu) a aktuální stav či změny stavu v podstatě okamţitě poskytne řídicímu systému. 

Předpokládá se, ţe RFID bude zpočátku jen doplňovat identifikaci pomocí čárových 

kódů a teprve v budoucnu ji moţná úplně nahradí. Pouţití RFID umoţní zvyšovat 

produktivitu obchodování tím, ţe pro sledování pohybu zboţí, stavu skladových zásob 

nebo identifikaci nebude třeba ţádná interakce s člověkem. [1] 

2.2 Princip komunikace 

Bezkontaktní identifikační systém je zaloţen na principu rádiového přenosu dat 

mezi čtečkou a pohybujícím se objektem vybaveným takzvaným transpondérem, coţ je 

elektronický obvod, který obsahuje anténu umoţňující příjem a vysílání dat, nabíjecí 

kondenzátor a paměť. Transpondéry nepotřebují napájení z baterie, energii k vysílání 

dat získávají z přijímaného signálu. Mohou být v různém provedení, tvar je specifický 

podle charakteru aplikace (například karty, skleněné tyčinky, plastové válce atd.). Jsou 

neopotřebovatelné a prakticky nezničitelné, jejich kopírovatelnost je téměř nemoţná. 

Umístění snímače můţe být libovolné, třeba i za stěnou nebo v ní. Můţe být umístěn 

dokonce i zcela mimo identifikační místo, kde bude namontována pouze anténa. Zde je 

tedy výhoda oproti optickým i magnetickým identifikačním systémům. [3, 6] 

Princip činnosti RFID (obrázek 2.1) spočívá v tom, ţe čtečka periodicky vysílá 

pulsy prostřednictvím antény do okolí. Objeví-li se v dosahu antény transpondér, přes 

jeho vlastní anténu přijme signál a ten vyuţije k nabití svého kondenzátoru energií, 

která je dostatečná k jeho aktivaci a následné odpovědi zpět snímači. Ten signál od 

transpondéru přijme a po jeho vyhodnocení jej předá k dalšímu zpracování. Data mohou 

být předána ihned počítači ke zpracování, nebo mohou být uloţena v paměti přenosných 

čteček a později nahrána do počítače. [3] 

 

 
Obr. 2.1  Schéma principu komunikace v RFID [4] 
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Dostatečná energie pro nabití kondenzátoru v transpondéru a schopnost 

detekovat přijatou odpověď transpondéru čtečkou jsou tak hlavní hardwarové podmínky 

fungování RFID systému. S rostoucí vzdáleností mezi čtečkou a transpondérem 

postupně klesá kvalita RFID signálu. Narůst šumu v základním signálu vede aţ k 

nemoţnosti úspěšné detekce přijaté zprávy. Pomocí modulace vlny vysílané ze čtečky 

lze do transpondéru také zapisovat. Často publikované čtecí vzdálenosti v oblasti aţ 

metrů odpovídají UHF (Ultra High Frequency) frekvencím nosného kmitočtu a vyţadují 

optimální prostředí (odrazy a útlumy v prostředí čtecí vzdálenosti rapidně sniţují). [4] 

První významnou snahou o standardizaci pro široké vyuţití RFID v logistice byl 

projekt EPC (Electronic Product Code), realizovaný v Auto-ID Centre. Toto vývojové 

centrum se stalo průkopníkem vývoje infrastruktury pro sledování zboţí pomocí RFID. 

Vizí bylo vytvoření „internetu věcí“ (Internet of Things), v němţ je kaţdá věc 

identifikovaná čipem RFID součástí sítě EPC Network stejně, jako je dnes počítač s IP 

adresou připojen do internetu. Formát EPC je dán jeho specifikací (tabulka 2.1). 

Jednotlivé části čísla EPC, které označují výrobce, jsou přidělovány organizací 

EPCglobal tak, aby vţdy byla zaručena světová unikátnost kaţdého čísla. Jednotlivá 

sériová čísla obhospodařuje kaţdý výrobce sám v rámci jemu přiděleného prostoru. 

Skladbu EPC je v mnoha úlohách dobré znát, protoţe jeho „rozluštěním„ lze získat 

např. identifikaci výrobce a do značné míry odvodit i kategorii zboţí přímo z dat 

uloţených v paměti čipu bez dalšího dohledávání v databázích. [1] 

 
Tab. 2.1  Struktura EPC kódu [5] 
 

Velikost Popis 

Záhlaví: 8 bitů Určuje strukturu následující řady čísel 

Správce domény: 28 bitů Identifikace společnosti nebo entity odpovědné za správu 

Třída objektů: 24 bitů Identifikuje třídu objektů reprezentující skupinu produktů 

Sériové číslo: 36 bitů Jednoznačná identifikace objektu, 68 miliard čísel 

 

2.3 RFID Tagy 

Podobně jako u čárových kódů se informace zaznamenávají na nosič dat - tzv. 

RFID tag, který je připevněn na sledované objekty. RFID tagy jsou základem systému 

pro ukládání a přenos informací pomocí elektromagnetických vln. Kaţdý tag se skládá z 

těchto základních částí: anténa a čip jsou umístěny na podloţce, např. samolepicí fólii 

nebo v plastovém či skleněném pouzdru. Samotný čip obsahuje z funkčního hlediska 

transpondér, starající se o příjem a vysílání rádiového signálu, a vnitřní paměť. [1, 5] 
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RFID tagy mají oproti štítkům s čárovým kódem několik zásadních výhod. 

Štítek s čárovým kódem musí být umístěn na viditelném místě pro čtecí zařízení a tím je 

zároveň vystaven vlivům poškození - odtrţení, poškození, teplotní vlivy, povětrností 

vlivy. Tagy lze umístit do značeného objektu tak, aby nebyl těmto vlivům vystaven,  

a tím je několikanásobně odolnější oproti štítku s čárovým kódem. Největší výhody jsou 

však dvě. Za prvé je to moţnost pomocí čtecího zařízení načíst najednou velké mnoţství 

tagů na větší vzdálenost (např. průjezd paletového vozíku čtecím portálem v reálném 

čase). Za druhé je to moţnost zápisu či změny informací přímo do RFID tagu. [5] 

Co se týče funkce, existují typy určené pouze pro čtení uloţeného kódu (R/O 

transpondéry), stejně jako typy s moţností naprogramování kódu o předurčené délce do 

interní paměti EEPROM (R/W transpondéry). Interní paměť dosahuje u transpondérů 

kapacity aţ 2 kbit. R/O transpondéry jsou uţívány jako jedinečné a nekopírovatelné, 

kaţdý takovýto transpondér obsahuje unikátní kód. Tyto prvky jsou široce pouţitelné ve 

všech aplikacích zabývajících se velkými databázemi s nezáměnnými poloţkami. R/W 

transpondéry jsou určeny mimo jiné pro ukládání dat. Uţivatel si tak můţe sám tvořit 

kódy ke snadné integraci s jeho počítačovým systémem zpracování dat. [3] 

Existuje obrovské mnoţství nejrůznějších druhů tagů určených pro nejrůznější 

způsoby pouţití, od pasivních s plochou menší neţ půl milimetru čtverečního včetně 

antény, určených do bankovek, přes aktivní s velkým dosahem o velikosti několika 

centimetrů, které se pouţívají např. v nákladní dopravě, aţ po zcela specifické štítky 

určené např. pro implantaci do ţivých zvířat nebo schopné bez úhony projet vypalovací 

pecí. V zásadě lze tagy rozdělit do několika základních skupin, a to z pohledu pouţité 

frekvence, podle toho, zda obsahují vlastní zdroj energie (pasivní nebo aktivní) a podle 

velikosti a druhu paměti čipu. [1] 

2.3.1 Pasivní tagy 

U pasivního tagu je veškerá potřebná energie pro provoz čipu získávána z 

elektromagnetického pole vysílaného čtecím zařízením (to obsahuje vysílač i přijímač). 

Čtečka vysílá prostřednictvím antén do okolí elektromagnetické vlny na dané pracovní 

frekvenci, a jestliţe se v dosahu nachází pasivní štítek, vyuţije část energie pole ke 

svému provozu a v podobě změny ve zpětně odraţeném signálu, kterou je čtečka 

schopna interpretovat, poskytne poţadovanou informaci, která je obsaţena v jeho 

paměti. Velikost paměti a schopnosti jsou obvykle menší neţ u aktivních tagů, protoţe 

musí vystačit jen s velmi malým mnoţstvím energie, ale zato jejich ţivotnost je téměř 
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neomezená. Dosah vysílačů pasivních tagů je od milimetrů do jednotek metrů. Jsou 

cenově výrazně levnější, mají dlouhou ţivotnost čipu a pouţívají metodu RTF (Reader 

Talk First). Tagy, které pracují na nejvyšší frekvenci UHF mají rádius zhruba tři aţ 

deset metrů, ty s frekvencí nejniţší LF 125 kHz mají dosah jen půl metru. V současné 

době jsou nejvíce rozšířeny pasivní čipy a to zejména kvůli své nízké ceně, nenáročnosti 

na obsluhu a odolnosti. Velikost paměti 64 - 256 bitů. [1, 5] 

2.3.2 Aktivní tagy 

Aktivní verze tagů se pouţívají výrazně méně, protoţe musí obsahovat i vlastní 

zdroj napájení, coţ je prodraţuje, zvětšuje a zkracuje ţivotnost, v tomto případě danou 

ţivotností baterie. Naopak jejich výhodou je, ţe mají daleko větší dosah, disponují i 

značně velkou pamětí a jsou dokonce schopny samy aktivně vysílat svou identifikaci 

nebo nějakou měřenou veličinu, jako například teplotu svého okolí. Dosah aktivních 

prvků můţe být i stovky metrů. Vše se velmi rychle vyvíjí a hodně závisí na konkrétním 

výrobci čtečky i tagů a velmi významně i na prostředí, ve kterém je technika 

provozována. Aktivní čipy vysílají samy své údaje do okolí pomocí metody TTF (Tag 

Talks First), coţ umoţňuje vlastní miniaturní baterie umístěna v čipu, která vydrţí aţ 

pět let.. Tyto čipy však kvůli baterii mají menší odolnosti na teplotu a je nutné provádět 

výměnu baterie. Velikost paměti můţe dosahovat aţ 100 Kb. [1, 5] 

2.4 Aplikace 

Pouţití bezkontaktní identifikace je velmi různorodé, a lze ji vyuţít v mnoha 

zařízeních a odvětvích. Ať uţ v přístupových a docházkových systémech, automobilech, 

průmyslu a logistice, jako ochrana proti padělání cenných děl, tak v neposlední řadě i 

jako identifikace zvířat. Podrobnější dělení pouţití zařízení RFID můţeme provést 

nejlépe podle pracovní frekvence, na které závisí dané vlastnosti, a tím je ovlivněno 

jejich pouţití. Je zřejmé, ţe čím větší bude výkon vysílače čtečky RFID, tím větší bude 

vzdálenost, ze které je moţné spolehlivě získat údaje z příslušného štítku. Je také 

zřejmé, ţe pro různá prostředí jsou vhodné různé nosné frekvence - dlouhé vlny (tedy 

niţší frekvence) jsou vhodnější v členitém prostoru pro svou schopnost „jít za roh“, 

zatímco kratší vlny (vyšší frekvence) při stejném výkonu „dosáhnou dále“. Některé 

vlnové délky jsou silně ovlivněny kapalinami, jiné např. kovy. Nejlépe pro RFID by 

tedy bylo, kdyby bylo moţné u kaţdé implementace RFID zvolit nosnou frekvenci zcela 

libovolně, naměřenou jako nejvhodnější pro konkrétní prostředí, a výkon vysílače 

nastavit také zcela podle potřeby. [2, 3] 
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Jenţe z hlediska maximálního výkonu vysílače je nutné pamatovat na zdraví 

uţivatelů, a proto musí mít svou mez. Ani s volbou nosné frekvence to není tak 

jednoduché. Vedle systému zaloţeného na metodě RFID se pouţívá také rozhlas, 

televize, mobilní telefon, bezdrátový internet apod., s nimiţ instalovaný systém RFID 

nesmí kolidovat. I pro frekvenci je tedy zapotřebí stanovit určité hranice (kanály). Aby 

zůstala alespoň částečně zachována moţnost výběru nejvhodnější frekvence pro 

konkrétní prostředí a poţadavky systému, je dnes pro systémy RFID povoleno pět 

oddělených frekvenčních pásem (tabulka 2.2). [2] 

Jiţ poměrně dlouhou dobu pouţívané čipy vyuţívají převáţně nosné frekvence 

125 kHz, 134 kHz a 13,56 MHz. Výhoda je, ţe tyto frekvence jsou téměř celosvětově 

pouţitelné. Charakteristickými rysy čipů s frekvencí 13,56 MHz, které se velmi často 

pouţívají v průmyslových aplikacích, jsou oproti čipům s niţšími frekvencemi poměrně 

rychlé čtení a zápis, krátká doba reakce, dobrá prostupnost rádiových vln různými 

materiály a velká bezpečnost přenosu. V této kategorii jsou čipy většinou k dispozici ve 

variantách pro čtení nebo pro čtení i zápis s kapacitou paměti od několika bitů aţ po 

kilobajty. [1] 

 
Tab. 2.2  Frekvenční pásma určená pro systémy RFID a odpovídající vlastnosti [2] 
 

Frekvenční pásmo Označení Vlastnosti 

125 aţ 135 kHz LF (Low Frequency)  malý dosah, maximálně do 50 cm,  

 vysoké výrobní náklady,  

 malá přenosová rychlost,  

 kovy a kapaliny nemají vliv na signál,  

 neexistují antikolizní mechanismy. 

13,56 MHz HF (High Frequency)  čtecí dosah do jednoho metru,  

 nízká cena štítku,  

 signál se odráţí od kovů a obtíţně 

prochází kapalinami,  

 dostatečná přenosová rychlost. 

860 aţ 930 MHz UHF (Ultra High 

Frequency) 
 čtecí dosah do 3 (Evropa) nebo 5 m,  

 nejniţší cena štítku,  

 signál je značně absorbován kovy a 

zcela kapalinami,  

 vysoká přenosová rychlost. 

2,45 GHz a 5,8 

GHz 

MW (Microwave)  čtecí dosah aţ deset metrů,  

 vysoká cena tagu, 

 signál extrémně absorbují kapaliny, 

 moţnost kolize s některými typy 

bezdrátových počítačových sítí a 

jiných zařízení, 

 nejvyšší přenosová rychlost. 
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Ze svého fyzikálního principu je rádiová identifikace významně ovlivňována 

přítomností kovových konstrukcí nebo existencí elektromagnetického pole, ale i např. 

přítomností vody ve výrobku. Nevhodné označení plechovky nebo plastové láhve s 

kapalinou, stejně jako nevhodné umístění antén můţe znamenat problémy se čtením. 

Specifikace výrobců zařízení pro RFID a příklady úspěšných implementací mohou být 

zavádějící v tom smyslu, ţe jejich provoz je bezproblémový. Avšak mnozí uţ zjistili, ţe 

RFID není tak dokonalá metoda identifikace a ţe po namíření čtečky na paletu zboţí 

obratem nezískají jeho kompletní seznam. 

Úspěšnost čtení můţe klesnout i na pouhých 80 procent. Záleţí i na vhodné 

volbě míst instalace čteček a návrhu infrastruktury sítě RFID i na způsobu umístění 

štítků na označovaný předmět. Podmínkou úspěchu je výběr vhodných druhů antén, 

zvolení jejich počtu a vzájemného rozmístění, popř. pouţití několika čteček na jednom 

místě pro lepší pokrytí. To vše významně ovlivňuje úspěšnost přenosu dat a podle 

vyjádření techniků, kteří mají s RFID svoje zkušenosti, se zatím podobá spíše umění 

neţ vědě. Je zřejmé, ţe se zde rýsuje obrovský prostor pro softwarová řešení, která jsou 

neméně důleţitou součástí všech aplikací RFID. [1] 
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3 Databázové systémy 

Databáze jsou neodmyslitelnou součástí průmyslu informačních technologií. S 

databázemi přímo nebo nepřímo pracujeme doslova denně - bankovní transakce, 

cestovní rezervace, hledání ve webových stránkách, nákupy i většinu dalších transakcí 

zaznamenávají do svých struktur právě databáze. Podobně jako je tomu u mnoha jiných 

rychle rostoucích technologií, tak se i v oboru databází vývoj norem oproti vlastnímu 

technologickému pokroku opoţďuje. Výsledkem je velké mnoţství různých komerčních 

produktů, z nichţ v kaţdém se odráţí jiná vize konkrétního výrobce. Navíc vzniklo také 

několik různých databázových modelů, mezi nimiţ ale jasně převládá relační model, 

který tvoří hlavní proud databázového průmyslu. [7] 

3.1 Součásti databáze 

Databázi je moţno definovat jako kolekci vzájemně souvisejících dat, s nimiţ 

pracujeme jako s ucelenou jednotkou. Systém programů pro řízení báze dat umoţňuje 

uţivateli bez znalostí implementačních podrobností vyhledávání a aktualizaci dat 

obsaţených v těchto souborech. 

3.1.1 Systém řízení báze dat 

Databázový systém DBMS (DataBase Management System), česky systém 

řízení báze dat je software, dodávaný příslušným výrobcem databází. Tento software 

interaguje s uţivateli, databázovými aplikacemi a s databází. Pokud existuje centrální 

skladiště všech dat a popis dat, pak můţe DBMS poskytnout všeobecnou moţnost 

dotazování na tato data, nazývanou dotazovací jazyk. Tento systém zajišťuje všechny 

základní sluţby, nezbytné pro organizaci a udrţení databáze v chodu, jako například: 

 přesouvání dat do fyzických datových souborů a naopak z nich (podle potřeby), 

 správa současného přístupu více uţivatelů k datům, včetně provádění takových 

opatření, která zabrání vzájemným konfliktům, 

 správa transakcí, které znamenají současné vykonání několika změn v databázi v 

rámci jedné nedělitelné jednotky, 

 podpora dotazovacího jazyku, který tvoří mnoţina příkazů pro načítání dat, 

 mechanizmy pro zálohování databáze a pro zotavení po haváriích, 

 bezpečnostní mechanizmy, které zabraňují v neoprávněném přístupu k datům a 

v neoprávněných modifikacích. [7,10]  
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Hlavním úkolem systému řízení báze dat je zajištění nezávislosti mezi fyzickou 

reprezentací dat a uţivatelským pohledem na tato data. Přitom je nutno uvaţovat dva 

aspekty této nezávislosti: fyzickou nezávislost dat a logickou nezávislost dat. Většina 

existujících systémů řízení báze dat poskytuje určitý stupeň fyzické nezávislosti dat, ale 

poměrně menší míru logické nezávislosti, kterou lze mnohem obtíţněji zajistit. Logická 

nezávislost dat se vztahuje vţdy ke konkrétnímu datovému modelu a nelze ji dosáhnout 

v obecném tvaru. [7, 10] 

3.1.2 Nezávislost dat 

Fyzická nezávislost dat je mírou toho, jak je aplikace izolována od změn fyzické 

datové struktury. Jestliţe v aplikaci dojde ke změně programu, nemělo by to vést 

k nutnosti změny paměťového uloţení struktury a naopak. Tato nezávislost znamená, ţe 

se uţivatelé odkazují na data jejich jmény a vlastní vyhledávání dat je systémovou 

funkcí, přičemţ lze pouţít různé strategie a techniky prohledávání. Uţivatel se tedy 

nemusí zabývat fyzickou organizací dat, technikami přístupu k těmto datům nebo 

poţadavkem na zachování integrity a konzistence databáze. 

Logická nezávislost dat je mírou izolace aplikačního pohledu od změn ve 

schématu databáze, přičemţ není moţné izolovat tento pohled od změn ve schématu, 

které ruší logickou podmnoţinu schématu. Odstraní-li se tedy některé logické datové 

jednotky schématu, musí být odstraněny i ze všech jeho subschémat. Ve skutečnosti se 

tedy problém logické nezávislosti dat týká všech změn ve schématu, kdy jsou vkládány 

logické datové jednotky nebo modifikovány vztahy. Například vloţení nového typu 

záznamu nebo datové poloţky do schématu by nemělo ovlivnit aplikační pohled. 

Logická nezávislost je pak funkcí flexibility datového modelu, která spočívá 

v umoţnění různých pohledů téţe databáze a v povolení změn v těchto pohledech. [10] 

3.1.3 Vrstvy datové abstrakce 

Databáze mají schopnost nabízet různým uţivatelům jedněch stejných a pouze 

jedenkrát uloţených dat různé, samostatné pohledy na tato stejná data. Těmto pohledům 

se říká uţivatelské pohledy. Za uţivatele se dá povaţovat libovolná osoba či aplikace, 

která se můţe přihlásit do databáze za účelem ukládání anebo načítání dat. Protoţe v 

pohledech nejsou uloţena ţádná skutečná data, odráţejí se v nich veškeré změny 

provedené v databázových projektech. To je moţné díky tzv. vrstvám abstrakce. Na této 

architektuře je postavena většina moderních databázových systémů, přičemţ se skládá 

ze tří základních vrstev: 
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 Fyzická vrstva obsahuje datové soubory, do nichţ se ukládají veškerá data. 

Popisuje, jak jsou data konkrétně uloţena. Databázový systém pak ve spolupráci 

s operačním systémem automaticky zajišťuje správu datových souborů. 

 Logická (konceptuální) vrstva představuje první ze dvou vrstev abstrakce. Je 

pouze součástí abstraktních datových struktur, které se podle potřeby skládají z 

objektů fyzické vrstvy. Tato vrstva se někdy označuje pojmem schéma. 

 Externí (uţivatelská) vrstva je druhou z vrstev abstrakce a tvoří ji uţivatelské 

pohledy. V této vrstvě se k databázi připojují uţivatelé a programy, které s ní 

dále pracují a zadávají v ní dotazy. Databázový systém pak zajišťuje 

transformaci vybraných poloţek do konkrétního uţivatelského pohledu. [7] 

3.2 Relační model 

V historii vývoje počítačů bylo jen málo okamţiků, které se dají označit za 

revoluční zlom, a jedním z nich byla i výzkumná práce Dr. E. F. Codda, na jejímţ 

základě se zrodil relační model databází. Tento model je postaven na myšlence, ţe mít v 

datové struktuře jen jednu předem definovanou cestu je příliš omezující řešení, zejména 

ve světle neustále rostoucích poţadavků na podporu nahodilých či jednorázových 

poţadavků informací. V relačním modelu je moţno svázat záznamy jen podle potřeby, 

nikoli podle vazeb definovaných předem. Model je navíc postaven takovým způsobem, 

ţe dotazy pracují vţdy s určitou mnoţinou dat, nikoli s jednotlivými záznamy. 

V relačním modelu jsou data reprezentována pomocí známých dvourozměrných 

tabulek. Data nemusí být nutně uloţena v tabulkové podobě a model navíc povoluje 

slučování tabulek do pohledů, které mají rovněţ podobu dvourozměrných tabulek. 

Místo propojování příbuzných záznamů pomocí ukazatelů s fyzickou adresou se zde do 

kaţdé z tabulek zapíše určitá společná datová poloţka. Relační model je ze všech 

databázových modelů mezi moderními aplikačními systémy nejrozšířenější díky těmto 

několika dalším vlastnostem: 

 definice, údrţba i manipulace s datovými strukturami je snadná, 

 data je moţné načítat prostřednictvím jednoduchých jednorázových dotazů, 

 data jsou v systému dobře chráněna, 

 existují dobře zavedené standardy ANSI a ISO,  

 konkrétní produkty je moţné vybírat od mnoha různých výrobců. [7] 
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3.2.1 Entity 

Entitou rozumíme libovolnou existující osobu, zvíře, věc či jev (obecně objekt) 

reálného světa. Entita musí být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na 

nich. Typem entity nazýváme mnoţinu objektů stejného typu, charakterizovaných 

názvem typu a strukturou jejich atributů. Jednotlivé entity nazýváme také výskyty nebo 

instancemi objektů entitního typu. Instance entity je tedy konkrétní n-tice hodnot 

atributů jedné konkrétní entity. 

3.2.2 Atributy 

Atribut je charakteristika, vlastnost entity, údaj o objektu. Atribut přiřadí kaţdé 

entitě z mnoţiny entit hodnotu z nějaké neprázdné mnoţiny hodnot, nazvané doména 

atributu (obor hodnot atributu). Atribut je tedy zobrazení mnoţiny entit do domény 

atributu. Je zadán svým názvem (identifikátorem) a datovým typem. Jeden atribut nebo 

mnoţinu atributů, které jednoznačně  určují entitu v mnoţině entit, nazveme klíčovým 

atributem. Kandidátů na klíčový atribut můţe být mezi atributy více; pak vybíráme za 

klíč ten, který je z hlediska zpracování dat nejefektivnější. Někdy se volí pro pohodlné 

zpracování jako klíč i uměle definovaný atribut. Atributy patřící k některému klíči 

nazýváme primárními. Atributy, které nepatří k ţádnému klíči nazýváme sekundárními. 

3.2.3 Relace 

Relace popisují vzájemné vztahy neboli „asociace“ mezi entitami. V diagramu 

konceptuálního návrhu jsou relace naznačeny jako čáry propojující jednu nebo více 

entit. Na kaţdém konci relační čáry je dále znázorněna maximální kardinalita vztahu, 

tedy největší počet instancí jedné entity, které mohou být sdruţeny s entitou na 

opačném konci. Tato kardinalita můţe být rovna jedné nebo více. Těsně před tímto 

symbolem je ještě další symbol, který naznačuje minimální kardinalitu vztahu, tedy 

nejmenší počet instancí jedné entity, sdruţených s entitou na opačném konci. 

Relace typu jedna k jedné je takový vztah mezi daty, kdy instanci jedné entity 

můţeme přiřadit k nejvýše jedné instanci druhé entity a naopak. Relace typu jedna k 

více je vztah mezi entitami, kde libovolná instance první entity můţe být přiřazena k 

jedné nebo více instancím druhé entity, ale naopak kaţdá instance druhé entity můţe být 

přiřazena nejvýše k jedné instanci první entity. Relace typu více k více je typem vztahu 

mezi dvěma entitami, u kterého můţe být nejen libovolná instance první entity sdruţena 

s nula, jednou nebo více instancemi druhé entity, ale i opačně. Data spojená s touto 

konkrétní relací jsou v ER diagramu naznačena pomocí kosočtverce. [9, 11] 
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3.3 Elementy návrhu 

Během fáze logického návrhu databáze můţeme jednotlivým datovým objektům 

mapovaným z konceptuálního modelu ihned přiřadit jisté vlastnosti fyzického uloţení 

(název souboru, jeho umístění a informace o velikosti) nebo je můţeme nejprve 

vynechat a doplnit je aţ později v kroku fyzického návrhu, který následuje po logickém 

návrhu. Pro úsporu času se provádí oba kroky (logický a fyzický návrh) souběţně. [7] 

3.3.1 Tabulky 

Primární jednotkou ukládání dat v relačním modelu je tabulka, coţ je 

dvourozměrná struktura sloţená z řádků a sloupců. Kaţdý řádek reprezentuje jeden 

výskyt entity, kterou tabulka modeluje a kaţdý sloupec reprezentuje jeden atribut této 

entity. Proces mapování entit z konceptuálního návrhu do tabulek v logickém návrhu se 

nazývá normalizace. Entita v konceptuálním modelu se často promítá do právě jedné 

tabulky v logickém návrhu, ale vţdy tomu tak být nemusí. Je důleţité si zapamatovat, ţe 

relační tabulka je jen logickou záznamovou strukturou a ţe obvykle ve fyzické vrstvě 

neexistuje ve skutečné tabulkové formě. V okamţiku vytvoření tabulky je nutno přiřadit 

této tabulce jednoznačný název, který by měl být výstiţný a označoval by danou entitu. 

3.3.2 Datové typy 

Kaţdý sloupec v relační tabulce reprezentuje určitý atribut z konceptuálního 

modelu. Sloupec je v relační databázi nejmenší pojmenovanou jednotkou dat, na kterou 

se dá odkazovat. Kaţdý sloupec musí mít přiřazen jedinečný název a datový typ. Tento 

datový typ je přitom jakási kategorie formátu konkrétního sloupce. Definice datového 

typu má několik zajímavých výhod: 

 omezuje mnoţinu povolených dat ve sloupci jen na takové znaky, které mají pro 

daný datový typ smysl (např. jen číslice nebo jen platné kalendářové datum), 

 cílovému uţivateli databáze předkládá jistou mnoţinu chování, 

 napomáhá relačnímu databázovému systému v efektivním ukládáním dat. [7] 

3.3.3 Omezení 

Omezení je pravidlo, které se definuje nad jistým databázovým objektem a které 

nějakým způsobem omezuje přípustné datové hodnoty tohoto databázového objektu. 

Tato omezení patří v relačních databázích k nejdůleţitějším prvkům, protoţe pomocí 

nich se v logickém návrhu implementuje jak relace, tak i aplikační pravidla. Kaţdé 
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omezení má přiřazen jedinečný název, pod kterým se na omezení odvolává v chybových 

zprávách a dalších příkazech. Primární klíč je sloupec nebo mnoţina sloupců, které 

dohromady jednoznačně identifikují kaţdý řádek tabulky. Jedinečný identifikátor z 

konceptuálního návrhu se implementuje tudíţ do logického návrhu právě jako primární 

klíč tabulky. Jestliţe se v tabulce definuje primární klíč, implementuje jej relační 

databázový systém jako omezení primárního klíče a tak zaručí, ţe ţádné dva řádky v 

tabulce nebudou mít ve sloupci primárního klíče duplicitní hodnoty.  

Jestliţe pomocí tabulek implementujeme relaci typu jedna k více, pak do dceřiné 

tabulky (na straně „více“) musíme zapsat sloupec nebo mnoţinu sloupců, která asociuje 

příslušný řádek s řádkem rodičovské tabulky (na straně „jedna“) - a těm se právě říká 

cizí klíč. Názvy sloupců cizího klíče se přebírají z názvu sloupců v příslušné „cizí“ 

tabulce. Systém pak automaticky kontroluje, jestli ke kaţdé hodnotě cizího klíče v 

dceřiné tabulce existuje odpovídající hodnota primárního klíče v rodičovské tabulce. [7] 

3.4 Normalizace 

Normalizace je postupný reverzibilní proces nahrazování dané mnoţiny relací 

souhrnem relací, které mají jednodušší a současně i „regulérnější“ strukturu. Tento 

proces zjednodušování je zaloţen na nestatickém kritériu. Reverzibilita zaručuje, ţe 

původní souhrn informací lze obnovit, a proto při pouţití této techniky nedochází ke 

ztrátě informace. Normalizace dat představuje takový způsob seskupení datových prvků 

do struktur záznamů, který zabraňuje problémům s jejich aktualizací. Technika datové 

normalizace patří mezi základní techniky návrhu relačního databázového schématu. 

Existuje šest normálních forem, ale nejvíce pouţívanými jsou čtyři následující: 

 První normální forma - relace je v 1. N.F., pokud relace neobsahuje násobná 

data, tedy v tabulce nesmějí být obsaţeny multizávislosti. 

 Druhá normální forma - relace je ve 2. N.F., pokud je i v první normální formě a 

všechna neklíčová data v jedné relaci jsou závislá na celém primárním klíči. 

 Třetí normální forma - relace je ve 3. N.F., pokud je i v druhé normální formě a 

všechna neklíčová data relace musejí být závislá pouze na primárním klíči a ne 

mezi sebou. 

 Boyce-Coddova normální forma – je vymezena stejným pravidlem jako 3. N.F., 

ale je přísnější v tom, ţe toto pravidlo musí platit i mezi hodnotami uvnitř 

sloţeného primárního klíče. [10] 
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3.5 Jazyk SQL 

Jazyk SQL (Structured Query Language) se prosadil jako univerzální jazyk 

relačních databází a podporují jej téměř všechny systémy řízení báze dat (SŘBD), které 

se v současnosti pouţívají. SQL je standardní jazyk, který se pouţívá při komunikaci s 

relačními databázemi. Dotaz (query) je poţadavek, který se odesílá databázi. Na základě 

tohoto poţadavku databáze ţadateli zpětně poskytne určitou odpověď. Hlavním 

omezením jazyka SQL je skutečnost, ţe se jedná o neprocedurální neboli deklarativní 

jazyk. V praxi to znamená, ţe příkazy jazyka SQL se vykonávají sekvenčně, bez 

moţnosti pouţití klasických programátorských konstrukcí, jako jsou například cykly, 

podmínky, vyuţití procedur a funkcí apod. Proto má téměř kaţdá moderní databázová 

platforma implementované určité procedurální rozšíření. Např. na platformě Microsoft 

SQL Server má název Transact SQL, nebo zkráceně T-SQL. [7, 8] 

Příkazy SQL se v závislosti na své funkci dělí do kategorií, které mají stejnou 

základní syntaxi a pravidla. Proto je můţeme povaţovat za kategorie příkazů v rámci 

jediného jazyka. Jedná se o následující kategorie: 

 Jazyk  DDL (Data Definition Language) - zahrnuje příkazy SQL, které umoţňují 

uţivatelům databáze vytvářet databázové objekty (např. tabulky, pohledy a 

indexy) a upravovat jejich strukturu. Za součást jazyka DDL se povaţují příkazy 

SQL, které obsahují klíčová slova CREATE, ALTER a DROP. Ţádný z těchto 

příkazů neumoţňuje vytvářet či měnit řádky dat v těchto tabulkách. 

 Jazyk DQL (Data Query Language) - obsahuje příkazy SQL, které načítají data z 

databáze. Ačkoli se jedná o velmi důleţitou součást jazyka SQL, jsou příkazy 

jazyka DQL zaloţeny pouze na jediném klíčovém slově: SELECT. 

 Jazyk DML (Data Manipulation Language) - součástí jazyka DML jsou příkazy 

SQL, které umoţňují uţivatelům přidávat data do databáze (v podobě řádků 

nebo tabulek), odebírat data z databáze a měnit stávající data. Do jazyka DML 

se zahrnují příkazy SQL s klíčovými slovy INSERT, UPDATE a DELETE. 

 Jazyk DCL (Data Control Language) - do jazyka DCL patří příkazy SQL, které 

správcům dovolují řídit přístup k datům v databázi a pouţívat různá systémová 

oprávnění SŘBD, jako je například funkce pro spuštění nebo vypnutí databáze. 

Jazyk DCL sdruţuje příkazy jazyka SQL, kde se vyskytují klíčová slova 

GRANT a ALTER. [8] 
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4 Monitorovací systém 

Mnoho soudobých aplikací RFID je do jisté míry lokálních. V oblasti 

průmyslové výroby to můţe být např. jeden výrobní závod. V tomto reţimu štítek vůbec 

nemusí opustit výrobní halu. V takovém případě je hlavním cílem vývojáře aplikace 

zajistit dostupný hardware tak, aby co nejlépe fungoval v daném prostředí a byl schopen 

komunikovat s existujícím řídicím systémem. Formát a obsah dat uloţených v kaţdém 

čipu jsou maximálně přizpůsobeny dané interní aplikaci, protoţe není předpoklad, ţe by 

stejné štítky mohl pouţít někdo další a potřeboval by informacím v nich také rozumět.  

Investice do technického vybavení pro RFID umoţní společnostem získat 

nebývale podrobný přehled o pohybu označeného zboţí. Skutečný přínos se ovšem 

můţe dostavit, aţ kdyţ se tento přehled promítne zpět do řízení výroby a umoţní tak 

dělat lepší rozhodování v reálném čase. A to je důvod, proč je nevyhnutelné pokračovat 

po první fázi sběru dat z čipů druhou, neméně důleţitou fází, tj. integrací a vývojem 

softwarových aplikací umoţňujících tato data co nejefektivněji vyuţívat. [1] 

4.1 Analýza problému 

Pro podporu řízení výroby a řízení údrţby na ocelárně je nutné mít neustále 

informace o pozici a stavu jednotlivých desek krystalizátorů. V průběhu ţivotního cyklu 

krystalizátoru dochází k nepravidelnému střídání pracovních stavů, tzn. provozní stav - 

čekání na renovaci - renovace - čekání na provozní stav a tedy dochází i ke změnám v 

lokalizaci jednotlivých desek krystalizátorů. Navrhovaný systém by tak měl plnit funkci 

rozhraní, přes které přicházejí do systému data týkající se jednotlivých desek 

krystalizátorů. Data jsou do systému zadávána ručně nebo automaticky s vyuţitím 

moderních prostředků automatizace. Dále by měl umoţňovat sledovat on-line pohyb a 

lokalizovat jednotlivé desky krystalizátorů v areálu závodu plynulého odlévání 

(ocelárny) a úseku údrţby a uchovávat historii těchto transferů. 

Nadstavbové funkce navrhovaného systému lze řadit do kategorie plánování a 

řízení údrţby, kdy systém na základě monitoringu výrobních a údrţbářských operací s 

jednotlivými deskami krystalizátorů by podporoval řídící aktivity vykonávané s cílem 

udrţovat desky krystalizátorů v takovém technickém stavu, aby se předešlo 

neplánovaným přerušením výroby a byla dosahována poţadovaná kvalita odlévaných 

předlitků. Systém by zaznamenával periodické i preventivní zásahy údrţby včetně 

diagnostických měření a na základě historie by podporoval řízení údrţby podle 

skutečného stavu. [15] 
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Přínosy ze zavádění takto koncipovaného systému lze najít hlavně ve zlepšení 

rozhodovacích procesů, kdy systém značně zjednodušuje poskytování podkladů pro 

plánování údrţbářských činností a vyhodnocování ekonomických ukazatelů. Právě 

důsledné sledování provozních údajů a plánování preventivní údrţby s důrazem na 

optimalizaci prací a sníţení časových prodlev přinese efektivnější vyuţití zdrojů. 

Systémy řízení spolehlivosti a údrţby poskytují analýzy činností údrţby, analýzy 

poruch, analýzu nákladů na vynakládané činnosti a náhradní díly. Dávají tak odpovědi 

na otázky, které by se bez komplexního pohledu nad daty jen těţko odvozovaly - zda se 

například vyplatí ještě provozovat vybranou desku krystalizátoru nebo zda je jiţ nutné 

provést její renovaci.  

Na základě historie předchozích zásahů, ale i dalších historických údajů, tak 

systém řízení údrţby poskytuje dostatek informací pro správné rozhodnutí. Díky sběru 

dat o prováděné údrţbě se zpřesňují podklady pro plánování údrţby. Zavedení systému 

řízení spolehlivosti a údrţby dále pomáhá ke zvýšení dostupnosti a provozuschopnosti 

zařízení z důvodů sníţení neplánovaných prostojů, havárií a zvýšení ţivotnosti strojů. 

Systém poskytuje informace o plánovaných revizích zařízení a jejich stavu i s odhadem 

nákladů na plánované revize a preventivní údrţbu. [15] 

4.2 Koncepce systému 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, v průběhu ţivotního cyklu desek krystalizátorů 

dochází k nepravidelným změnám v lokalizaci jednotlivých desek krystalizátorů, a to: 

pracovní pozice na zařízení plynulého odlévání, pohotovostní pozice na zařízení 

plynulého odlévání, transport na údrţbu a diagnostiku, údrţba a diagnostika. Tento 

cyklus se dá zjednodušeně povaţovat za logistický řetězec a tedy pro automatizovaný 

monitoring jednotlivých desek krystalizátorů je vyuţito bezdrátové radiofrekvenční 

identifikace RFID.  

V průběhu pracovního cyklu, tedy průchodu desky krystalizátoru monitorovacím 

stanovištěm předá transpondér umístněný na dané desce informace přijímači na 

stanovišti, které je následně vloţí do monitorovacího systému (databáze). Hlavní přínos 

nasazení této technologie lze předpokládat v automatickém získávání informací o 

aktuální pozici jednotlivých desek krystalizátorů, jejich stavu a logistických časech 

mezi jednotlivými stavy a stanovišti v reálném čase. Tyto informace pak přispějí k 

optimalizaci logistického řízení procesů. Z uvedených funkcí systému lze stanovit 

postup tvorby takto koncipovaného systému: 
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 jádro systému - databáze umoţňující sběr a práci s daty k dané problematice, 

 tvorba technického řešení pro automatizované sledování pohybu jednotlivých 

desek krystalizátorů ve zvolené oblasti, 

 napojení subsystému sledování na jádro systému, 

 vizualizace subsystému sledování desek krystalizátorů, 

 evidence údrţbářských zásahů a diagnostických měření a jejich archivace, 

 systém řízení údrţby jednotlivých desek krystalizátorů. 

Z popisu tvorby systému pro monitoring a lokalizaci desek krystalizátorů 

vyplývá, ţe se jedná o rozsáhlý systém přesahující rámec diplomové práce. Proto je 

hlavní pozornost věnována tvorbě jádra systému, tedy automatizovanému sběru dat 

včetně tvorby softwaru pro sledování pohybu jednotlivých desek krystalizátoru, který 

zároveň pracuje s daty v databázi. Schéma přenosu dat pomocí vytvořené aplikace je 

znázorněn na obrázku 4.1. V praxi to znamená vybavit jednotlivé desky pasivními 

bezdrátovými identifikačními snímači - tagy (například transpondér pro upevnění na 

kov RI-TRP-R9 VS společnosti TIRIS Texas Instruments) a vytvořit síť stacionárních 

monitorovacích stanic - čteček (například mikročtečka RI-STU-MRD-1), které budou 

připojeny k počítači přes sériový port a díky aplikaci běţící na klientské stanici, ukládat 

do databáze identifikační číslo transpondéru včetně dalších údajů o dané desce 

krystalizátoru. Jedna z největších předností systému TIRIS Texas Instruments je 

extrémně velká čtecí vzdálenost při zachování vysoké spolehlivosti čtení. [6, 15] 

 

 
Obr. 4.1  Schéma přenosu dat mezi stanovišti a serverem 

Sklad Diagnostika 

Klient 1 Klient 2 

Klient 3 Klient 4 

Čtečka 1 

Čtečka 3 

Čtečka 2 

Čtečka 4 

Údrţba ZPO Areál ocelárny 

SQL server 
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4.2.1 Čtečka RI-STU-MRD-1 

Mikročtečka RI-STU-MRD-1 (obrázek 4.2) je inteligentní modul, který zajišťuje 

funkci RF (radiofrekvenčního) modulu a řídícího modulu pro komunikaci se všemi 

druhy transpondérů. Je vybaven sériovým komunikačním rozhraním, které lze přímo 

připojit k většině mikrokontrolérů. Anténa pro tuto čtečku je nízkojakostní a 

nepotřebuje být individuálně laděna do rezonance. Pracovní frekvence je 134,2 kHz. 

Délka přenášených dat je 128 bitů včetně zabezpečovacího kódu a přenos trvá 20 ms. 

Perioda mezi dvěma cykly je mezi 20 ms aţ 50 ms a je závislá na nastavení systému. 

Přenos dat je zaloţen na principu FSK (Frequency Shift Keying). Tento způsob 

klíčování má relativně dobrou odolnost vůči rušení šumem. Vlastnosti a parametry 

čtečky jsou uvedeny v tabulce 4.1. [6] 

 

 
Obr. 4.2  Mikročtečka RI-STU-MRD-1 [6] 

 

4.2.2 Transpondér RI-TRP-R9 VS 

Transpondér pro upevnění na kov (obrázek 4.3) je určen pro přímou montáţ na 

ocelové konstrukce, např. automobily, kontejnery. Transpondér se jednoduše připevňuje 

šrouby nebo nýty. Má extrémně velký dosah při všech vnitřních i venkovních 

aplikacích. Skládá se z integrovaného obvodu a antény. Je to pasivní prvek a nemá 

napájecí baterii. K buzení čipu dojde rádiovým signálem, který je vysílán patřičnou 

čtečkou. Vlastnosti a parametry transpondéru jsou uvedeny v tabulce 4.2. [6] 

 

 
Obr. 4.3  Transpondér pro upevnění na kov RI-TRP-R9 VS [6] 

 

Systém TIRIS pouţívá k zabezpečení přenosu dat 16 bitový CRC algoritmus, 

zajišťující, ţe budou přenášena jen platná data. Pokud intenzita elektromagnetického 

pole není dost silná ke spolehlivému přenosu, čtečka odpovídá řídicímu počítači 

příznaky. Mnoho aplikací vyţaduje, aby byl transpondér přečten za pohybu.  
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Jelikoţ čtecí cyklus při standardním nastavení je asi 120 ms, musí se transpondér 

nacházet ve čtecím poli antény alespoň po tuto dobu. Jelikoţ tvar čtecího pole antény je 

proměnlivý, nelze obecně stanovit, jak rychle se můţe transpondér pohybovat. Je 

několik způsobů, jak přizpůsobit standardní konfiguraci vyšším rychlostem pohybu 

transpondéru. Jedním z nich je zkrácení nabíjecího času transpondéru, jiný předpokládá 

rozdělení jedné antény do dvou, vysílací a přijímací. [6] 

 
Tab. 4.1  Vlastnosti a parametry čtečky RI-STU-MRD-1 [6] 

 

Mikrotečka RI-STU-MRD-1 

Rozsah pracovních teplot (˚C) -20 aţ +50 

Rozsah skladovacích teplot (˚C) -40 aţ +85 

Relativní vlhkost < 97 % nekondenzující, IEC 68-2-30 Test Db 

Napájení 5 V stejnosměrných 

Proudová spotřeba Při čtení 100 mA 

Anténa Q=12 Stanby 5 mA 

Komunikační interface SCI, TTL úrovně 

Komunikační parametry 9600 baud, 8 bit data, no parity, 1 start bit, 1 stop bit 

Ochrana proti interferenci Synchronizace drátová i bezdrátová 

Vstupy/výstupy 5 vstupů, 4 výstupy 

Typ. čtecí perioda Se synchronizací 100 ms, bez synchronizace 120 ms 

Pouzdro 30 pin DIL, pájecí vývody do DPS 

Rozměry (mm) 38,3 x 29,3 x 13,5 

Hmotnost (g) 5 

Frekvence 134,2 KHz 

 

 
Tab. 4.2  Vlastnosti a parametry transpondéru pro upevnění na kov RI-TRP-R9 VS [6] 

 

Transpondér RI-TRP-R9 VS (R/O) 

Paměť (bitů) 64 

Paměť (stránek) 1 

Provozní teplota (˚C) -25 aţ +70 

Skladovací teplota (˚C) -25 aţ +85 

Typický dosah (mm) ≤ 1200 

Rozměry (mm) 102 x 36 x 16 

Hmotnost (g) 30 

Krytí IP67 

Chemická odolnost Odolný vůči automobilním kapalinám 

Materiál pouzdra Plast 

Mechanické rázy IEC 68-2-6, Test Ea, 200g, 3ms, 3 osy, 6 hodin na osu 

Vibrace IEC 68-2-6, Test Fc, 20g, 20-500 Hz, 3 osy, 10 cyklů na osu 
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4.2.3 Návrh databáze 

Návrh databáze tvoří tři hlavní fáze nazývané konceptuální, logický a fyzický 

návrh. Myšlenkový neboli konceptuální návrh databáze je proces vytvoření modelu dat 

bez jakýchkoli úvah o fyzické implementaci. Konceptuální model dat identifikuje 

důleţité entity a relace, které je třeba reprezentovat v cílové databázi. Tento model je 

zpravidla udrţován ve formě diagramu entit a vztahů, tzv. ER (Entity Relationship) 

diagramu, v našem případě ve formátu IDEF1X. Během logického návrhu databáze se 

provede reprezentace těchto objektů a jejich relací mnoţinou tabulek.  

Z pohledu databáze je hlavním těţištěm prací této etapy tzv. normalizace, coţ je 

technika návrhu tabulek pro relační databáze. Během fyzického návrhu databáze se 

rozhoduje o tom, jak je třeba tyto tabulky fyzicky implementovat v cílovém DBMS. 

Konkrétně zhotovit příkazy jazyka DLL pro definici potřebných databázových objektů, 

včetně klauzulí SQL, které definují fyzické umístění tabulek a indexů. [7, 9] 

Na obrázku 4.4 je znázorněn diagram konceptuálního návrhu jiţ konkrétní 

databáze, do které vytvořený software pomocí SQL dotazů ukládá data. Tento diagram 

obsahuje tři entity a vazby mezi těmito entitami typu 1:N.  Maximální kardinalita relace 

je znázorněna pomocí krátké kolmé čáry při konci relační čáry, která vyznačuje „jedna“, 

resp. pomocí symbolu „muřích noţek“, jeţ znamenají „více“.  

Minimální kardinalita relace je vyznačena malým krouţkem u konce čáry, který 

znamená „nula“ (účast v relaci je nepovinná), případně kolmou krátkou kolmou čárou 

při konci relační čáry, která vyjadřuje „jedna“ (účast v relaci je povinná). V níţe 

uvedeném obrázku 4.4 např. s jedněmi „Parametry“ desky můţe být spojeno nula aţ 

více řádků „Desky“ (jak naznačuje krouţek a „muří noţky“), naopak s jedním řádkem 

„Desky“ musí být spojeny jedny a právě jedny „Parametry“. 

 

 
 

Obr. 4.4  ER diagram vytvořený v programu Toad Data Modeler 3.6 
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Obdélník se zaoblenými rohy znázorňuje tzv. závislé entity, tedy takové entity, 

jejichţ existence je závislá na jedné nebo více jiných entit (jinými slovy entity, které 

nemohou existovat samy od sebe a musí existovat s jinou entitou). Atributy 

reprezentující jedinečný identifikátor jsou zapsány červeně a mají zkratku „PK“. 

Atributy, které tvoří cizí klíč, jsou zobrazeny modře a mají zkratku „PFK“. Jednotlivé 

atributy charakterizující relace mají definovaný datový typ, v případě řetězce i jeho 

délku, a dále povinnost hodnot sloupců, coţ značí zkratka „NN“ (Not Null). 

Následuje logický návrh databáze, ve kterém jsou uvedeny jiţ normalizované 

relace, přičemţ červeně jsou označeny atributy primárního klíče, modře pak atributy 

cizích klíčů: 

 
Desky: 

 

 

 

Deska, Nazev, Transponder, Datum, Zaznam 

Primární klíč: Deska 

Cizí klíč: Nazev reference Stanice(Nazev) 

Cizí klíč: Transponder reference Parametry(Transponder) 

 

Stanice: Nazev, IP, MAC 

Primární klíč: Nazev 

 

Parametry: Transponder, Pozice, Faze, Format, Povlak, Poznamka, Uloha, 

Zivotnost, Liti, Repas, Revize 

Primární klíč: Transponder 

 

Tabulka „Desky“ obsahuje záznamy o všech deskách krystalizátoru, které 

projdou monitorovacími stanicemi. Primárním klíčem jsou SŘBD generována čísla 

zaručující jedinečnost kaţdého řádku tabulky. Cizí klíče odkazují na tabulky „Stanice“ a 

„Parametry“, jejichţ charakteristika bude následovat. Sloupec „Datum“ obsahuje datum 

a čas záznamu, respektive průchodu desky stanovištěm. Sloupec „Zaznam“ oznamuje, 

zda byla informace z transpondéru načtena korektně či nikoli. 

Tabulka „Stanice“ určuje jednotlivá stanoviště čteček (např. deska se vyskytuje 

ve skladu, na ZPO či údrţbě). Její primární klíč je pojmenován „Nazev“  a pro další 

identifikaci počítače, na kterém čtení identifikačního čísla transpondéru probíhá, 

obsahuje navíc jeho IP adresu a adresu síťové karty. 

Tabulka „Parametry“ obsahuje jednotlivé parametry desky krystalizátoru. Zde 

uvedené parametry (údaje) jsou spíše demonstrativního charakteru, ve skutečnosti můţe 

být těchto údajů více, nebo mohou být jinak pojmenovány. Primární klíč této tabulky 

nese název „Transponder“, tedy sériová čísla jednotlivých transpondérů, které garantují, 

ţe nenastane duplicita řádků v tabulce. Rovněţ i kaţdá deska krystalizátoru má své 

jednoznačné údaje. 
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Poslední etapou je fyzický návrh tabulek, vytvořený z výše uvedeného logického 

návrhu. Tento fyzický návrh má podobu příkazů jazyka SQL, přesněji jeho podmnoţiny 

DDL a konkrétně je zhotoven pro platformu Microsoft SQL Server v nástroji na správu 

databází SQL Server Management Studio, který je součástí instalace tohoto softwaru. 

Programový kód pro vytvoření databáze a tabulek vypadá následovně: 

 
CREATE DATABASE [TagReader] 

 

CREATE TABLE [Stanice] ( 

  [Nazev] VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  [IP] VARCHAR(15) NOT NULL, 

  [MAC] VARCHAR(20) NOT NULL) 

 

CREATE TABLE [Parametry] ( 

  [Transponder] VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY, 

  [Pozice] VARCHAR(20) NOT NULL, 

  [Faze] VARCHAR(20) NOT NULL, 

  [Format] VARCHAR(20) NOT NULL, 

  [Povlak] VARCHAR(20) NOT NULL, 

  [Poznamka] VARCHAR(1000) NOT NULL, 

  [Zivotnost] INT NOT NULL, 

  [Liti] INT NOT NULL, 

  [Repas] INT NOT NULL, 

  [Revize] DATE NOT NULL) 

 

CREATE TABLE [Desky] ( 

  [Deska] INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), 

  [Transp] VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES [Parametry]([Transponder]), 

  [Nazev] VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES [Stanice]([Nazev]), 

  [Datum] DATETIME NOT NULL, 

  [Zaznam] VARCHAR(2) NOT NULL) 

 

4.3 Tvorba softwaru 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu, cílem této práce je navrhnout systém automaticky 

načítající sériová čísla z transpondérů, která jsou následně ukládána do databáze včetně 

data zápisu, jména počítače, na kterém komunikace proběhla a dalších údajů o 

jednotlivých deskách krystalizátoru. Čtení a záznam sériového čísla je řešeno pomocí 

aplikace, která je realizována ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010, 

konkrétně ve Visual Basic .NET. Databáze je součástí instance platformy Microsoft 

SQL Server 2008. Obojí software je ve verzi Express a je k dispozici na webu volně ke 

staţení. 

4.3.1 Komunikační protokol 

Typickou úlohou pro sériový port je přenos dat. Většinou se jedná o textová 

data, ale také programy, obrazy atd. Posílají se i jednotlivé bajty, tedy skupiny osmi 

bitů. Tatáţ sériová data je moţno interpretovat dvěma zcela rozdílnými způsoby. První 
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způsob se jedná o řídící data v bajtovém formátu, tedy jednoduše o číselné hodnoty v 

rozsahu 0 aţ 255. V tomto případě hovoříme o binárním formátu. Druhý způsob 

interpretuje přenášená data jako text, textové znaky jsou také vţdy bajty. [16] 

Ke správné funkci aplikace, respektive korektního načtení dat (sériového čísla) z 

transpondéru, bylo zapotřebí nastudovat problematiku komunikace mezi čtečkou a 

počítačem. K tomu poslouţila referenční příručka ke čtečce RI-STU-MRD1, která je k 

dispozici na webových stránkách výrobce systémů TIRIS Texas Instruments. Zmíněná 

metodika, charakterizující komunikační protokol, je značně obsáhlá, proto se zde 

zaměřuji pouze na popis komunikace mezi čtečkou a počítačem, respektive sériovým 

portem, ke kterému je čtečka připojena. Protoţe je manuál v angličtině, ponechal jsem 

některé výrazy a označení v originále. Poznámky a doprovodný text je volně přeloţen. 

Celkový popis dané problematiky je řešen pomocí přehledných tabulek a příkladů, které 

jsou základem pro algoritmus pracující s daty transpondéru. 

Informace obsaţená v transpondéru je rozdělena na jednotlivé segmenty (bajty) 

a má tento tvar, respektive posloupnost: 

 Start Mark, 

 Lenght, 

 Status, 

 Data Field, 

 BCC. 

Následující tabulka 4.3 obecně charakterizuje jednotlivé bajty, které jsou 

obsaţeny v transpondéru v hexadecimálních hodnotách. Konkrétní příklad úspěšného 

načtení informace z R/O transpondéru je popsán v tabulce 4.6: 

 
Tab. 4.3  Obecný popis jednotlivých segmentů zprávy transpondéru [17] 
 

Bajt Obsah (hexadecimální hodnota) Charakteristika 

0 Start Mark (SOH, 01Hex) Označuje začátek zprávy, ASCII znak SOH 

1 Length Indikuje délku segmentů Status a Data Field 

2 Status Poskytuje informace o transpondéru 

3 Data Field(1) (LSByte) Přítomnost odpovídajícího datového pole 

· 

· 

· 

  

n+2 Data Field(n) (MSByte) Přítomnost odpovídajícího datového pole  

n+3 BCC Kontrolní XOR součet bajtů, kromě prvního 
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První bajt „Start Mark“ označuje počátek zprávy a je reprezentován ASCII 

znakem SOH (Start Of Header), který má hodnotu jedna. Druhý bajt „Length“ indikuje 

délku následujících bajtů „Status“ a „Data Field“. Třetí bajt „Status“ po převodu do 

binární podoby a reverzaci jednotlivých bitů poskytuje informace o typu transpondéru 

(v našem případě byl pouţit typ R/O - pouze pro čtení), dále kontrolu startovního bajtu, 

dva druhy kalkulace a verzi čtečky. Podrobná charakteristika třetího bajtu je uvedena 

v tabulce 4.4, konkrétní příklad převodu bajtu „Status“ z hexadecimální hodnoty do 

binární s celkovým popisem jednotlivých bitů se nachází v levé části tabulky 4.8. 

 
Tab. 4.4  Charakteristika segmentu Status [17] 
 

Jednotlivé bity Nastavení Komentář 

0,1 

00 Transponder typu: R/O (Read Only) 

01 Transponder typu: R/W (Read/Write) 

10 Transponder typu: MPT/SAMPT 

11 Jiný 

2 1/0 Při nastavení 1 byl detekován startovní bajt 

3 1/0 Při nastavení 1 je DBCC O.K. 

4 1/0 Při nastavení 1 je FBCC O.K. 

5 1/0 Při nastavení 1 následuje verze čtečky 

6,7 Rezervováno Např. 15hex odpovídá verzi 1.5 

 

Segment „Data Field“ (tabulka 4.5) stanovuje délku pole bajtů podle typu 

transpondéru. Tento počet bajtů tedy určuje jedinečné identifikační číslo. V případě 

transpondéru typu R/O je to šestnáct znaků, jak ukazuje příklad v tabulce 4.6. 

 
Tab. 4.5  Charakteristika segmentu Data Field [17] 
 

Odpovídající typ Počet bajtů v dat. poli Komentář 

R/O 8 Identifikovaná data 

R/W 8 Identifikovaná data 

MPT/SAMP 9 Identifikovaná data 

Jiný 14 Kompletní protokol transpondéru 

Nepřečteno 0 Ţádné datové pole a SM, Status 03hex 

Verze SW 1 Např. 15hex odpovídá verzi 1.5 

 

Následující příklad (tabulka 4.6) demonstruje úspěšné načtení informace 

z transpondéru pro upevnění na kov, který jsem měl k dispozici. Současně tento příklad 

poslouţil k ověření algoritmu, jehoţ programový kód je popsán a uveden v kapitole 

„Třída TagReader“. Na tento příklad navazují převody hodnot jednotlivých bajtů 

(tabulka 4.7), které jsou základem pro kontrolní XOR součet jednotlivých bajtů a 

získání dalších informací o typu transpondéru. 
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Tab. 4.6  Příklad úspěšného načtení R/O Transpondéru [17] 
 

Bajt Obsah (Hex) Komentář Charakteristika 

0 01 Start Mark Začátek zprávy 

1 09 Length Následuje 9 bajtů, kromě BCC 

2 0C Status Validace RO, detekce SM, DBCC: OK 

3 6A Data Field (1) Identifikovaná data (LSByte) 

4 58 Data Field (2) Identifikovaná data 

5 4C Data Field (3) Identifikovaná data 

6 00 Data Field (4) Identifikovaná data 

7 00 Data Field (5) Identifikovaná data 

8 00 Data Field (6) Identifikovaná data 

9 00 Data Field (7) Identifikovaná data 

10 00 Data Field (8) Identifikovaná data (MSByte) 

11 7B BCC Kontrolní součet, kromě Start Mark 

 

Tabulka 4.7 prezentuje převody hodnot jednotlivých bajtů, které jsou základem 

pro kontrolní XOR součet jednotlivých bajtů v binárním formátu. 

 
Tab. 4.7  Převody hodnot (data vycházejí z tabulky 4.6) 
 

Decimální Hexadecimální Binární 

1 01 0000 0001 

9 09 0000 1001 

12 0C 0000 1100 

106 6A 0110 1010 

88 58 0101 1000 

76 4C 0100 1100 

0 00 0000 0000 

123 7B 0111 1011 

 

V levé části následující tabulky 4.8 je uvedena ukázka popisu jiţ zmiňovaného 

segmentu „Status“. Na pravé straně se nachází příklad výpočtu konečného bajtu „BCC“, 

který je dán XOR součtem jednotlivých bajtů kromě prvního bajtu „Start Mark“. 

 
Tab. 4.8  Ukázka detailu segmentu „Status“ a „BCC“ (data vycházejí z tabulek 4.6 a 4.7) 
 

  

0CHex = 0000 1100Bin 

 

0 0 1 1   0 0 0 0 

   Bit 7 je rezervován 

   Bit 6 je rezervován 

   Verze čtečky nedostupná 

   Kalkulace FBCC: není 

   Kalkulace DBCC: OK 

   Startovní bajt detekován 

   Transponder typu: RO 
 

09 0000 1001 

0C 0000 1100 

XOR 0000 0101 

6A 0110 1010 

XOR 0110 1111 

58 0101 1000 

XOR 0011 0111 

4C 0100 1100 

XOR 0111 1011 

00 0000 0000 

XOR 0111 1011 = 7BHex 
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4.3.2 Charakteristika aplikace 

V následujících kapitolách je aplikace popsána z hlediska programového kódu. 

Jednotlivé úseky popisující aplikaci jsou pro pochopení výkladu doplněny fragmenty 

zdrojového kódu korespondujícího s daným textem. Uvedené části kódu mají pro 

zvýšení přehlednosti uţitou typografickou konvenci a formátování vývojového prostředí 

Microsoft Visual Studio. Vizuální stránku programu tvoří čtyři formuláře a instance 

jednotlivých ovládacích prvků, které jsou umístěny na ploše formulářů. Tyto formuláře, 

respektive třídy se nazývají „TagReader“, „Nastaveni“, „Databaze“ a „Parametry“ a 

jsou charakterizovány v následujících podkapitolách. 

4.3.2.1 Třída TagReader 

Po spuštění aplikace je v paměti počítače vytvořen formulář, před jehoţ 

zobrazením je spuštěna událost Load. Z tohoto důvodu je tato událost vhodná zejména 

pro zabezpečení potřebných inicializačních a konfiguračních nastavení, pro navázání 

spojení s databázemi či pro komunikaci s externími programovými moduly. V našem 

případě tomu není jinak. Zpracovatel této události je reprezentován privátní Sub 

procedurou s názvem TagReader_Load. Procedury Sub provádí určitou činnost, 

přičemţ nevrací návratovou hodnotu. Provedou tedy jistý úkol a tím svou činnost 

ukončí. V těle této procedury, jak demonstruje uvedená část kódu (kód 4.1), se nachází 

volání procedur Inicializace() a TestServeru(). Dále zde dochází k nalezení 

všech sériových portů v daném počítači, jejichţ jmény se naplní rozevírací seznam 

ComboBox1, a k vyplnění textových návěstí Label3 a Label4 adresou a instancí 

SQL serveru. V neposlední řadě se pomocí programového kódu vygenerují tři sloupce 

ovládacího prvku DataGridView1, který slouţí ke zobrazení dat. 

 

Private Sub TagReader_Load(ByVal sender As System.Object) 

    Inicializace() 

    TestServeru() 

 

    For Each SeriovePorty As String In SerialPort.GetPortNames() 

        ComboBox1.Items.Add(SeriovePorty) 

    Next 

 

    Label3.Text = InstanceServeru 

    Label4.Text = AdresaServeru 

 

    With DataGridView1 

        .Columns(.Columns.Add("", "")).Width = 106 

        .Columns(.Columns.Add("", "")).Width = 62 

        .Columns(.Columns.Add("", "")).Width = 50 

    End With 

End Sub 
 

Kód 4.1  Ukázka části zdrojového kódu procedury TagReader_Load 



-35- 

V privátní proceduře Inicializace (kód 4.2) se z konfiguračního souboru 

„TagReader.xml“ načítají některé důleţité parametry pro komunikaci se sériovým 

portem. Součástí platformy .NET je i třída XmlTextReader, která nabízí základní 

funkce pro načítání souborů XML (Extensible Markup Language). Při načítání kaţdého 

uzlu metodou Read je nejprve zkontrolována jeho hloubka a teprve poté jsou 

zpracovány uzly téţe úrovně. Pro přístup k podřízeným elementům jednoho uzlu lze 

pouţít několik metod pro čtení, v našem případě to je metoda ReadElementString 

a metody ReadStartElement a ReadEndElement. 

Údaje reprezentující vlastnosti třídy SeriovyPort se nacházejí ve stejně 

pojmenovaném elementu, jak ukazuje následující úsek kódu (kód 4.2). V elementu 

„SQLServer“ se potom nalézá adresa SQL serveru, název jeho instance a přihlašovací 

údaje. Pomocí funkce Exists třídy File program testuje, jestli v místě aplikace 

(spustitelného souboru) tento inicializační soubor existuje. Jméno tohoto souboru je 

deklarováno ve třídě TagReader, v proměnné KonfiguracniSoubor, která je 

datového typu String. Ve stejném prostoru jsou deklarovány i další proměnné. 

 

Private Sub Inicializace() 

    If File.Exists(KonfiguracniSoubor) = True Then 

        Try 

            Dim Konfigurace As New XmlTextReader(KonfiguracniSoubor) 

 

            With Konfigurace 

                .Read() 

 

                .ReadStartElement("SeriovyPort") 

                SeriovyPort.BaudRate = CInt(.ReadElementString) 

                .ReadEndElement() 

 

                .Close() 

            End With 

        Catch ex As Exception 

            MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical) 

            StandartniNastaveni() 

        End Try 

    Else 

        StandartniNastaveni() 

    End If 

End Sub 
 

Kód 4.2  Ukázka části zdrojového kódu procedury Inicializace() 

 

Jestliţe konfigurační soubor existuje, tedy nastavení programu bylo uloţeno, 

načte program jednotlivé parametry a přidělí je do příslušných proměnných. Soubor je 

typu XML, tudíţ je jeho obsah moţno modifikovat v libovolném textovém editoru při 

zachování struktury a formátování XML jazyka. V případě, ţe je struktura XML, 

standardizovaná organizací W3C, nějakým způsobem narušena, zobrazí se chybová 
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zpráva s upozorněním a voláním procedury StandartniNastaveni() program 

pouţije implicitní nastavení (kód 4.3). Kdyţ se v programu vyskytnou okolnosti, které 

vedou k chybě, je generována tzv. chybová výjimka, která informuje aplikaci o 

skutečnosti, ţe v některé její části či modulu došlo k chybě. Strukturovaná správa chyb 

je ze syntaktické stránky tvořena blokem kódu Try…End. V rámci tohoto bloku se 

vyskytuje nejméně jeden blok, jenţ je uveden příkazem Catch. Za příkazem je 

deklarována odkazová proměnná ex, do které můţe být uloţena reference na instance 

(objekty) třídy Exception. 

Standardní nastavení se aplikuje i kdyţ je program spuštěn poprvé, tedy 

neexistuje konfigurační soubor. Veřejná proměnná SeriovyPort, která je součástí 

jmenného prostoru System.IO.Ports, je deklarována ve třídě TagReader s 

nutným parametrem WithEvents. Vlastnosti třídy SeriovyPort jsou nastaveny 

podle doporučení výrobce čtečky (hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.1). Adresa serveru 

je standardně nastavena jako jméno počítače, na kterém je aplikace spuštěna. Instance 

SQL serveru „SQLEXPRESS“ je implicitně nabízena při instalaci SQL serveru a tento 

název je takto ponechán i v tomto nastavení. Uţivatelské jméno „sa“ a heslo jsou rovněţ 

definovány během instalace SQL Serveru, respektive jeho konfiguraci. 

 

Private Sub StandartniNastaveni() 

    With SeriovyPort 

        .BaudRate = 9600 

        .Parity = Parity.None 

        .DataBits = 8 

        .StopBits = StopBits.One 

        .Handshake = Handshake.XOnXOff 

        .DtrEnable = True 

        .RtsEnable = True 

    End With 

 

    AdresaServeru = My.Computer.Name 

    InstanceServeru = "SQLEXPRESS" 

    HesloServeru = InstanceServeru 

    UzivatelServeru = "sa" 

End Sub 
 

Kód 4.3  Ukázka části zdrojového kódu procedury StandartniNastaveni() 

 

Procedura TestServeru (kód 4.4) testuje existenci nainstalované instance 

Microsoft SQL Server. K údajům v relačních databázích je přistupováno přes rozhraní 

ADO.NET (ActiveX Data Objects), coţ je soubor tříd, struktur rozhraní a typů pro 

přístup k údajům uloţeným v relačních databázích ve spojení s technologií Microsoft 

.NET Framework. Existuje i novější technologie LINQ (Language Integrated Query), 

která je zakomponována přímo do vývojového prostředí. Základem pro vybudování 
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připojení je vytvoření příslušného objektu ADO.NET, který připojení zprostředkuje. 

Jako parametr konstruktoru se vyţaduje tzv. připojovací řetězec, který obsahuje údaje o 

databázovém serveru, databázi a případně i další parametry pro vytvoření připojení. 

Procedura testující server (viz následující programový kód 4.4) nejdříve zobrazí 

status informující o probíhajícím připojení a program se mezitím pomocí jiţ 

zmiňovaného připojovacího řetězce, respektive třídy SqlConnection, nesoucího 

parametry připojení a metody Open, pokouší o spojení se serverem. Je zřejmé, ţe 

chceme-li provádět údrţbu nějaké databáze, musíme mít k této databázi potřebná 

oprávnění. To znamená, ţe při připojování k databázi se vţdy musíme přihlásit s 

nějakým uţivatelským jménem a uţivatelem definovaným heslem.  

 

Private Sub TestServeru() 

    Dim Status As New Status 

 

    Status.Show("Probíhá připojení k SQL Serveru...") 

    ParametryPripojeni() 

 

    Dim Pripojeni As New SqlConnection(PripojovaciRetezec) 

 

    Try 

        Pripojeni.Open() 

    Catch ex As Exception 

        Status.Close() 

        MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical) 

        CheckBox4.Checked = False 

        DatabazeToolStripMenuItem.Enabled = False 

        Exit Sub 

    Finally 

        Status.Close() 

        Pripojeni.Close() 

    End Try 

 

    CheckBox4.Checked = True 

    DatabazeToolStripMenuItem.Enabled = True 

    TestDatabaze() 

    TestTabulek() 

End Sub 
 

Kód 4.4  Ukázka části zdrojového kódu procedury TestServeru() 

 

Přitom samotné přihlášení lze provést dvěma různými způsoby. Zaprvé se 

přihlásit s uţivatelským jménem definovaným na SQL serveru a zadruhé přihlášení 

pomocí uţivatelského jména, které je definováno na úrovni operačního systému. Tyto 

moţnosti jsou dány konfigurací samotného SQL serveru, kde jsou dostupné dvě volby: 

reţim ověřování Windows anebo smíšený reţim. Zřejmě nejčastěji uţívanou variantou 

je přihlášení s uţivatelským účtem výchozího uţivatele lokální databáze. V našem 

případě je pouţita první metoda, protoţe databáze běţí na vzdáleném serveru, ke 

kterému se aplikace na klientských stanicích připojují. 
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Procedura ParametryPripojeni (kód 4.5) nese vlastnosti připojovacího 

řetězce. Mezi ty patří: DataSource, určující jméno instance, InitialCatalog, 

definující databázi a v neposlední řadě IntegratedSecurity, odráţející výše 

zmíněné dvě varianty přihlášení, neboť určuje metodu ověřování: je-li rovno True, 

bude pouţit reţim ověřování Windows. Při False nastává druhá varianta, vyuţívající 

uţivatelské účty a skupiny definované přímo na samotném SQL Serveru. Nezbytnými 

údaji jsou samozřejmě název platného uţivatelského účtu a jeho heslo, které jsou určeny 

parametry UserID a Password. Po prvním spuštění aplikace je nutno ověřit 

korektnost všech zmíněných parametrů tak, aby korespondovaly s konfigurací instance 

SQL serveru. Změny všech zmíněných parametrů lze provádět v nabídce „Nastavení“. 

 

Public Sub ParametryPripojeni() 

    With PripojovaciRetezec 

        .DataSource = AdresaServeru & "\" & InstanceServeru 

        .InitialCatalog = JmenoDatabaze 

        .UserID = UzivatelServeru 

        .Password = HesloServeru 

        .IntegratedSecurity = False 

    End With 

End Sub 
 

Kód 4.5  Ukázka části zdrojového kódu procedury ParametryPripojeni() 

 

Jestliţe není server nalezen, zobrazí se okno informující o neúspěšném připojení 

k serveru a procedura se ukončí, coţ je patrné v bloku pro zpracovávání potenciálních 

chyb Try…End Try. V případě, ţe je komunikace se serverem úspěšná, zpřístupní se 

v hlavní nabídce aplikace poloţka „Databáze“ a vlastnost Checked ovládacího prvku 

CheckBox4, symbolizujícího úspěšné připojení k databázi, je přepnuta na True. Dále 

se v procedurách TestDatabaze() a TestTabulek() testuje, jestli databáze a 

tabulky v dané instanci SQL serveru (viz kód 4.4) existují. Jestliţe neexistují, program 

je pomocí příkazů jazyka T-SQL vytvoří. Ukázka vytvoření tabulek se nachází 

v kapitole „Návrh databáze“. 

Po inicializaci a otestování připojení k databázi se jiţ zobrazí hlavní formulář, 

který obsahuje několik ovládacích prvků. Po výběru portu z rozevíracího seznamu je 

moţno obslouţit (kromě nabídky aplikace) pouze tlačítko pojmenované „Otevřít port“. 

Událost Click třídy Button1 obsahuje kromě změn vlastností některých ovládacích 

prvků další vlastnosti sériového portu a v neposlední řadě port otevře, aby bylo moţno 

přijímat data přes událost DataReceived třídy SeriovyPort. Tlačítko „Zavřít 

port“ analogicky port uzavře a není moţná další komunikace mezi čtečkou a počítačem. 
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Nejdůleţitější část zdrojového kódu se nachází v proceduře ZobrazitData. 

Níţe uvedený algoritmus (kód 4.6) slouţí k načtení a zobrazení dat transpondéru podle 

nastíněné problematiky komunikace mezi PC a čtečkou systému TIRIS, v podkapitole 

nazvané „Komunikační protokol“. V úvodu procedury je deklarováno několik 

proměnných typu Integer a String. Do proměnné Pocet je pomocí metody 

BytesToRead třídy SeriovyPort uloţen počet bajtů přijatých ze sériového portu. 

Proměnná Buffer typu Byte obsahuje pole bajtů. Prostřednictvím těchto dvou 

proměnných a metody Read je zahájen proces načítání dat z transpondéru, coţ 

zobrazuje grafický prvek - ukazatel průběhu ProgressBar1.  

Dále následuje cyklus For…Next, reprezentující kontrolní XOR součet 

jednotlivých bajtů podle příkladu v tabulce 4.8. Hodnoty jednotlivých bajtů jsou z 

decimální soustavy překonvertovány do binární za pouţití funkce HexToBinary(), 

která se nachází v tzv. programovém modulu „Funkce“. Tyto hodnoty, resp. průběh 

logického součtu je zobrazován v textovém poli TextBox2. Pakliţe je kontrolní 

logický součet, reprezentovaný proměnnou XORSoucet typu Integer, roven 

poslednímu bajtu datového pole (segment BCC - viz tabulka 4.8), který je zastoupen 

proměnnou KontrolniSoucet, zobrazí se na zeleném pozadí text informující o 

úspěšnosti načtení a proběhne inkrementace čítače, který označuje korektní načtení. V 

opačném případě se v komponentě ToolStripStatusLabel2 na červeném pozadí 

zobrazí text informující o neúspěšném načtení a procedura se ukončí. 

V následujícím cyklu For…Next se do proměnné DataHex, která je datového 

typu String, načítá bajt po bajtu jako řetězec. Jednotlivé hodnoty jsou převedeny na 

hodnoty hexadecimální, protoţe konečné identifikační číslo transpondéru je v tomto 

tvaru zobrazeno. Dále jsou k proměnným datového typu Byte přiřazeny podle tabulky 

4.3 první tři segmenty zprávy. Do proměnné StatusBits je načtena převrácená 

binární hodnota segmentu „Status“. Další proměnné získané rozloţením výše zmíněné 

proměnné StatusBits jsou datového typu String a reprezentují podle tabulky 4.4 

jednotlivé informace této části zprávy. Proměnná TransponderTypu určuje typ 

uţitého tranpondéru. Na základě tohoto typu definuje proměnná PocetBajtu počet 

bajtů v datovém poli (segment „Data Field“, viz tabulka 4.5). V rozhodovací struktuře 

Select…Case kaţdá sekce tohoto bloku přiřazuje hodnotu k jiţ zmíněným 

proměnných. Dále se na základě podmínek mění vlastnost Checked jednotlivých 

instancí objektu CheckBox. Následuje jiţ zmíněný algoritmus - jádro této procedury: 
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Private Sub ZobrazitData() 

    Dim Pocet As Integer = SeriovyPort.BytesToRead 

    Dim Buffer(0 To Pocet - 1) As Byte 

 

    Try 

        SeriovyPort.Read(Buffer, 0, Pocet) 

    Catch ex As Exception 

        MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical) 

        Exit Sub 

    End Try 

 

    For I As Integer = 1 To Buffer.GetUpperBound(0) - 1 

        XORSoucet = XORSoucet Xor Buffer(I) 

        TextBox2.Text += (HexToBinary(XORSoucet.ToString("X2")))             

    Next 

 

    KontrolniSoucet = Buffer(Pocet - 1) 

    TextBox2.Text += (HexToBinary(KontrolniSoucet.ToString("X2")))  

 

    If KontrolniSoucet = XORSoucet Then 

        CitacTrue += 1 

        ToolStripStatusLabel2.BackColor = Color.LimeGreen 

        Label1.Text = "Načteno: " & CStr(CitacTrue) & "x" 

    Else 

        CitacFalse += 1 

        ToolStripStatusLabel2.BackColor = Color.Red 

        Label2.Text = "Načteno: " & CStr(CitacFalse) & "x" 

    End If 

 

    For Each b As Byte In Buffer 

        DataHex += b.ToString("X2") & " " 

    Next 

 

    Dim StartByte As Byte = Buffer(0) 

    Dim Delka As Byte = Buffer(1) 

    Dim Status As Byte = Buffer(2) 

 

    Dim StatusBits = StrReverse(HexToBin(Status.ToString("X2"))) 

    Dim StatusTransType As String = StatusBits.Substring(0, 2) 

 

    Select Case StatusTransType 

        Case "00" 

            TransponderTypu = "R/O" 

            PocetBajtu = 8 

    End Select 

 

    If Delka - 1 = PocetBajtu Then 

        For I As Integer = 3 To PocetBajtu + 2 

            DatovePole += StrReverse(Buffer(I).ToString("X2")) 

        Next 

    End If 

 

    SerioveCislo = StrReverse(DatovePole) 

    PrijataData = DataHex 

 

    If PrijataData <> "" And SerioveCislo <> "" Then 

        TextBox1.Text += PrijataData & Environment.NewLine 

        ListBox1.Items.Add(SerioveCislo) 

        UlozitData() 

    End If 

End Sub 
 

Kód 4.6  Ukázka části zdrojového kódu procedury ZobrazitData() 
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V první podmínce probíhá kontrola shody celkového počtu bajtů, který je 

charakterizován třetím bajtem zprávy, s druhým bajtem zprávy „Lenght“, který indikuje 

délku následujících segmentů „Status“ a „Data Field“ v bajtech (viz tabulka 4.5). V 

případě rovnosti se v cyklu For…Next do proměnné DatovePole načte převrácená 

hodnota jednotlivých bajtů, které označují kýţené identifikační číslo transpondéru. 

Posloupnost znaků této proměnné je ještě jednou reverzována  a dále přidělena do 

veřejné proměnné SerioveCislo. V druhé podmínce se daty naplňují textové pole 

TextBox1 a seznam ListBox1. Ve vnořené podmínce se potom pomocí procedury 

UlozitData() ukládá do databáze toto sériové číslo a další údaje jako například 

aktuální datum zápisu a parametry desky krystalizátoru, dále jméno počítače, na kterém 

je aplikace spuštěna, a to kvůli identifikaci lokace desky krystalizátoru. Součástí 

kaţdého záznamu je i poznámka, charakterizující validitu záznamu.  

Před uloţením záznamu do databáze se ovládací prvek DataGridView1 

naplní daty, konkrétně aktuálním datem a identifikačními čísly transpondéru. Pokud 

bylo navázáno spojení s SQL serverem, dříve neţ se data uloţí do databáze, probíhá 

několik ověřování. Nejprve program pomocí funkce ExistujeDeska (kód 4.7) 

zjišťuje, zda se v databázi jiţ číslo desky nenachází. Pokud toto číslo databáze obsahuje, 

vrací hodnotu False a program přechází na další podmínku. V opačném případě se 

zobrazí modální formulář „Parametry“, který vyzývá uţivatele k vyplnění parametrů 

dané desky (viz kapitola 4.3.2.4). Po zadání údajů nadchází další podmínka. 

 

Private Function ExistujeDeska() As Boolean 

    Dim Pripojeni As New SqlConnection(PripojovaciRetezec) 

    Dim Prikaz As New SqlCommand("SELECT [Transponder]", Pripojeni) 

 

    Try 

        Dim DataAdapter As New SqlDataAdapter(Prikaz) 

        Dim DatovaSada As New DataSet() 

 

        Pripojeni.Open() 

        DataAdapter.Fill(DatovaSada, "Desky") 

 

        If DatovaSada.Tables.Item("Desky").Rows.Count = 0 Then 

            Return False 

            Exit Function 

        End If 

    Catch ex As Exception 

        MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical) 

    Finally 

        Pripojeni.Close() 

    End Try 

 

    Return True 

End Function 
 

Kód 4.7  Ukázka části zdrojového kódu funkce ExistujeDeska() 
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V této podmínce je dále testována časová souslednost záznamů, tedy program v 

cyklu For Each…Next zjišťuje, zda aktuální datum není mladší neţ datum 

posledního záznamu, a to pomocí funkce PorovnaniData, která po porovnání dvou 

dat vrací hodnotu True nebo False. Pro manipulaci s datem a časem má platforma 

.NET k dispozici některé datové typy, jako např. DateTime, doplněné o některé další 

vlastnosti a metody. Při hodnotě True se v poznámce potom objeví, ţe záznam je v 

pořádku. V opačném případě program na tuto nesrovnalost poukáţe zprávou a záznam 

se uloţí s poznámkou, ţe je o chybný záznam.  

Jednotlivé údaje se ukládají do databáze pomocí procedury Database (kód 

4.8) nesoucí parametr Dotaz, který je datového typu String. Pro vkládání údajů do 

databázových tabulek slouţí příkaz SQL jazyka INSERT INTO. Dále následuje název 

tabulky, do které se záznam přidává. Do závorky za sebe se uvedou názvy sloupců, 

které se mají vyplnit, oddělené čárkou. Pak následuje mimo závorku klíčové slovo 

VALUES a za ním v závorce hodnoty, které se do sloupců dosadí (v tom pořadí, v 

jakém jsou vypsány sloupce). Číselné hodnoty se zpravidla zadávají bez uvozovek, 

řetězce a hodnoty pro datum a čas se zadávají v jednoduchých uvozovkách. 

Základem pro vytvoření připojení je vytvoření příslušných objektů ADO.NET - 

SqlConnection pro vytvoření připojení do databáze a SqlCommand pro 

specifikování podmnoţiny údajů, které chceme vybrat, případně zobrazit. Z hlediska 

ošetření výjimek je prakticky nemyslitelné vykonat tyto příkazy mimo konstrukci 

Try…Catch. K provedení dotazu existují celkem čtyři metody. V našem případě je 

pouţita metoda ExecuteNonQuery(), která vykoná příkaz, ale nevrátí výsledek 

(proto je vhodná pro vkládání, mazaní a upravování záznamů). 

 

Private Sub Database(ByVal Dotaz As String) 

    Dim Pripojeni As New SqlConnection(PripojovaciRetezec) 

    Dim Prikaz As New SqlCommand(Dotaz, Pripojeni) 

 

    Try 

        Pripojeni.Open() 

        Prikaz.ExecuteNonQuery() 

    Catch ex As SqlException 

        MsgBox("Nelze se připojit k serveru.Změňte adresu a jméno" & _ 

               "serveru v menu 'Nastavení'.", MsgBoxStyle.Critical) 

    Catch ex As Exception 

        MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical) 

    Finally 

        Pripojeni.Close() 

    End Try 

End Sub 
 

Kód 4.8  Ukázka části zdrojového kódu procedury Database() 
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4.3.2.2 Třída Nastavení 

Tento formulář slouţí k nastavení některých parametrů pro komunikaci se 

sériovým portem a údajů potřebných k navázání spojení s instancí SQL serveru. V 

události Load, jak demonstruje přiloţený blok zdrojového kódu 4.9, se do ovládacích 

prvků (rozevíracích seznamů) ComboBox načtou poloţky a označí se aktuální 

vlastnosti třídy SeriovyPort. Pomocí rozhodovací konstrukce pro testování většího 

mnoţství počtu podmínek Select…Case se vybírá nový parametr. Dále se v této 

události předvyplní textová pole, která je moţno dále modifikovat. 

 

Private Sub Nastaveni_Load(ByVal sender As System.Object) 

    If ComboBox1.Items.Count = 0 Then 

        ComboBox1.Items.Add("2400") 

    End If 

 

    With TagReader.SeriovyPort 

        NewBaudRate = .BaudRate 

 

        Select Case .BaudRate 

            Case 2400: ComboBox1.SelectedItem = "2400" 

        End Select 

    End With 

 

    TextBox1.Text = TagReader.AdresaServeru 

    TextBox2.Text = TagReader.InstanceServeru 

    TextBox3.Text = TagReader.UzivatelServeru 

    TextBox4.Text = TagReader.HesloServeru 

End Sub 
 

Kód 4.9  Ukázka části zdrojového kódu procedury Nastaveni_Load() 

 

Formulář obsahuje tři tlačítka Button1, Button2 a Button3. Tyto ovládací 

prvky obsahují pouze událost Click, která je nejdůleţitější událostí instancí tohoto 

prvku. V tělech těchto událostních procedur je uloţen kód, jenţ bude aktivován po 

klepnutí na příslušnou instanci. V privátní proceduře Button1_Click se nachází 

objekt Me, jehoţ vlastnost Close() zavře okno a ponechá původní nastavení. Tlačítko 

Button2 akceptuje případné změny a zavře okno. V jeho události Click jsou změny 

nastavení kontrolovány funkcí KontrolaNastaveni(), která je typu Boolean, a 

vrací hodnotu True či False. 

Poslední tlačítko Button3 nejenom akceptuje změny, ale také uloţí aktuální 

nastavení do souboru „TagReader“ s příponou XML v místě, kde se aplikace nachází. 

Platforma .NET formou třídy XmlTextWriter nabízí rychlý mechanismus, 

umoţňující ukládání XML struktur do souborů. Uvedená třída pracuje na nejniţší 

úrovni a povoluje pouze dopředný zápis jednotlivých uzlů. K zápisu elementů a atributů 
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pak slouţí různé metody této třídy. Metody WriteStartDocument a 

WriteEndDocument zajišťují syntakticky správný rámec vytvářeného XML 

souboru. Pár volání, sestávající z jednoho volání metody WriteStartElement a 

jednoho volání metody WriteEndElement, vytváří kořenový element a současně 

uzavírá volání veškerých dalších metod slouţících k zápisu dalších elementů a atributů. 

V ostatních případech se elementy vytváří dalším párem volání těchto metod.  

V těle události Button3_Click (kód 4.10) se rovněţ nachází blok kódu ke 

zpracování chyby za běhu programu. Pokud se vyskytne operace odmítající přístup, 

reprezentovaný výjimkou UnauthorizedAccessException, vyvolá program 

příkaz Catch, který zobrazí okno se zprávou, oznamující nepovolený zápis souboru na 

disk. Druhou výjimkou je IOException oznamující odepření přístupu k souboru, coţ 

můţe znamenat, ţe soubor vyuţívá jiný program nebo operační systém. Podobně jako u 

tlačítka Button2, i zde jsou změny nastavení, respektive textová pole kontrolována 

funkcí KontrolaNastaveni()a musí být před stiskem tlačítka vyplněna. V případě 

nevyplnění nebo vepsání prázdných znaků program na tuto událost poukáţe chybovou 

zprávou. 

 

Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object) 

    If KontrolaNastaveni() = True Then 

        Try 

            Dim Konfigurace As New XmlTextWriter(KonfiguracniSoubor) 

 

            With Konfigurace 

                .Formatting = Formatting.Indented 

 

                .WriteStartDocument() 

                .WriteComment("Konfigurace aplikace TagReader") 

 

                .WriteStartElement("SeriovyPort", "") 

                .WriteElementString("BaudRate", SeriovyPort.BaudRate) 

                .WriteEndElement() 

 

                .WriteStartElement("SQLServer", "") 

                .WriteElementString("AdresaServeru", TextBox1.Text) 

                .WriteEndElement() 

 

                .WriteEndDocument() 

                .Close() 

            End With 

        Catch ex As Exception 

            MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical) 

            Exit Sub 

        End Try 

 

        Me.Close() 

    End If 

End Sub 
 

Kód 4.10  Ukázka části zdrojového kódu procedury Button3_Click() 
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4.3.2.3 Třída Databaze 

Okno, které reprezentuje název „Databáze“, obsahuje kompletní výpis všech 

záznamů, nacházejících se v databázi. Jednotlivé záznamy jsou řazeny sestupně podle 

data načtení. První záznam je tedy nejmladší. Jádrem této třídy je událost Load (kód 

4.11), ve které se program připojí k databázi a pomocí dotazu, načte celý její obsah do 

komponenty DataGridView1, která prezentuje informace ve formuláři vytvořením 

mříţky s řádky a sloupci pro zobrazení dat. Z hlediska programování je tento ovládací 

prvek docela nenáročný, protoţe o veškerý přístup k datům se automaticky postarají 

objekty datového adaptéru a datové sady přidruţené k tomuto prvku.  

 

Private Sub Databaze_Load(ByVal sender As System.Object) 

    Dim Pripojeni As New SqlConnection(PripojovaciRetezec) 

    Dim Prikaz As New SqlCommand("SELECT [Deska]", Pripojeni) 

 

    Try 

        Dim DataAdapter As New SqlDataAdapter(Prikaz) 

        Dim DatovaSada As New DataSet() 

 

        Pripojeni.Open() 

 

        With DataGridView1 

            DataAdapter.Fill(DatovaSada, "Desky") 

            .DataSource = DatovaSada.Tables("Desky") 

 

            Sloupec = .Columns.Add("Deska", "#") 

            .Columns(Sloupec).DataPropertyName = "Deska" 

        End With 

    Catch ex As Exception 

        MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical) 

        Exit Sub 

    Finally 

        Pripojeni.Close() 

    End Try 

End Sub 
 

Kód 4.11  Ukázka části zdrojového kódu procedury Databaze_Load() 

 

Výpis databáze je proveden pomocí SQL příkazu SELECT. Tento příkaz je 

tradičním mechanizmem pro uspořádání informací z databáze. Jeho pomocí lze kromě 

výběru všech záznamů z databázové tabulky například vybrat jen určité řádky, případně 

z těchto řádků vybrat jen určité sloupce, přejmenovat názvy sloupců ve výpisu, vybrat 

údaje bez duplicit a podobně. Dále je k tomuto výpisu vyuţito příkazu JOIN, jehoţ 

pomocí je moţno spojovat tabulky do tzv. uţivatelského pohledu, coţ je uloţený 

databázový dotaz, který uţivateli databáze předkládá jistou upravenou podmnoţinu dat 

z jedné nebo více tabulek. Je to jakási virtuální tabulka, protoţe jako skutečná tabulka 

vypadá a do značné míry se tak i chová, ale ţádná data v ní fyzicky uloţena nejsou (do 

pohledu se ukládá jen definice dotazu). 
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4.3.2.4 Třída Parametry 

Tato třída má dvojí funkci - slouţí jednak ke změně parametrů určité desky, 

kterou charakterizuje číslo příslušného transpondéru. V tomto případě je tato třída 

volána pomocí poloţky „Upravit“ z hlavního menu aplikace. Podmínkou je aktivní 

spojení se serverem. V druhém případě je tato třída volána, pokud načtené identifikační 

číslo desky v databázi neexistuje a je nutno parametry k dané desce vyplnit, tedy jestliţe 

funkce ExistujeDeska() (kód 4.7) vrací hodnotu False. Na ploše formuláře se 

v sekci „Parametry“ nacházejí rozevírací seznamy s přednastavenými údaji k dané 

desce. Tyto údaje mají spíše demonstrativní charakter, ve skutečnosti mohou být 

pojmenovány jinak. Informace byly čerpány ze zdroje 15. 

Klíčovou procedurou je opět událost Load. Zde se pomocí proměnných a cyklu 

z databáze načtou čísla desek krystalizátoru a naplní se jimi ovládací prvek ListBox1. 

Po zvolení příslušného čísla v seznamu se toto číslo objeví i v záhlaví okna. Dále se 

naplní údaji jednotlivé instance ovládacích prvků ComboBox a rovněţ se daty 

předvyplní i ostatní komponenty umístěné na formuláři jak demonstruje následující 

programový kód 4.12. 

 

Private Sub Parametry_Load(ByVal sender As System.Object) 

    Dim Pripojeni As New SqlConnection(PripojovaciRetezec) 

    Dim Prikaz As New SqlCommand("SELECT [Transponder]", Pripojeni) 

 

    Try 

        Dim DatovyAdapter As New SqlDataAdapter(Prikaz) 

        Dim DatovaSada As New DataSet() 

 

        Pripojeni.Open() 

        DatovyAdapter.Fill(DatovaSada, "Parametry") 

 

        For Each Row As DataRow In DatovaSada.Tables("Parametry").Rows 

            ListBox1.Items.Add(Row("Transponder").ToString) 

        Next 

    Catch ex As Exception 

        MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical) 

        Exit Sub 

    Finally 

        Pripojeni.Close() 

    End Try 

 

    If ComboBox1.Items.Count = 0 Then  

        ComboBox1.Items.Add("Pravá") 

    End If 

 

    If ListBox1.Items.Count > 0 Then ListBox1.SelectedIndex = 0 

 

    MaskedTextBox1.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm") 

    TextBox1.Text = "Vložte poznámku..." 

End Sub 
 

Kód 4.12  Ukázka části zdrojového kódu procedury Parametry_Load() 
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Formulář obsahuje pouze jedno tlačítko Button1 pojmenované „Uloţit“. 

V jeho události Click se nachází funkce KontrolaParametru() typu Boolean 

(kód 4.13). Ta před uloţením údajů do databáze testuje, zda jsou všechny parametry 

zadány a v případě prvku MaskedTextBox1, jestli mají údaje korektní formát. 

Uvedený kód 4.13 tedy pomocí jednotlivých proměnných charakterizujících datum a 

čas zajišťuje, aby při zápisu data a času do databáze nedošlo ke kolizi. Také prvek 

TextBox1 musí obsahovat řetězec, prázdné znaky nejsou akceptovány. Při porušení 

podmínek se zobrazí chybové zprávy a funkce vrací hodnotu False. V tomto případě 

se formulář neuzavře a uţivatel musí zadat hodnoty znovu. Při hodnotě True se okno 

zavře a všechny uvedené parametry se v databázi aktualizují, viz kód 4.14. 

 

Private Function KontrolaParametru() As Boolean 

    Dim Den As String = MaskedTextBox1.Text.Substring(0, 2) 

 

    If Trim(TextBox1.Text) = Nothing Then 

        MsgBox("Některá z položek není vyplněna.") 

        Return False 

    ElseIf CInt(Den) < 1 Or CInt(Den) > 31 Then 

        MsgBox("Formát data a času není korektní.") 

        Return False 

    Else 

        Return True 

    End If 

End Function 
 

Kód 4.13  Ukázka části zdrojového kódu funkce KontrolaParametru() 

 

K aktualizaci datových hodnot v tabulce nebo pohledu slouţí v jazyce SQL 

příkaz UPDATE, ve kterém se uvádějí sloupce, jejichţ hodnoty budou aktualizovány,  

můţe se uvést klauzule WHERE, která omezí rozsah měněných řádků. Pro kaţdý 

aktualizovaný sloupec se musí v příkazu UPDATE uvést klauzule SET s označením 

sloupce a určením jeho nové hodnoty. Jestliţe se odvolává na několik sloupců současně, 

musí se názvy sloupců i jejich hodnoty zapsat do čárkami odděleného seznamu.. Nové 

řádky dat se do tabulek vkládají pomocí příkazu INSERT s klauzulí VALUES. Vytvoří 

se najednou vţdy pouze jeden řádek dat, protoţe více datových hodnot do tohoto 

příkazu zadat nelze. 

 

Private Sub UlozitData() 

    Database("UPDATE [Parametry] SET [Pozice]='" & _ 

             CStr(Parametry.ComboBox1.SelectedItem) & "',[Faze]='" & _ 

             CStr(Parametry.ComboBox4.SelectedItem) & "',[Format]='" & _ 

             CStr(Parametry.TextBox1.Text) & "',[Zivotnost]='" & _ 

             CInt(Parametry.NumericUpDown1.Text) & "',[Liti]='" & _ 

             CInt(Parametry.NumericUpDown3.Text) & "',[Repas]='" & _ 

             "' WHERE [Transponder] = '" & SerioveCislo & "'") 

End Sub 
 

Kód 4.14  Ukázka části zdrojového kódu procedury UpravitToolStripMenuItem_Click() 
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4.3.3 Třídní diagram 

Diagram tříd je zobrazení statické struktury systému prostřednictvím tříd a 

vztahů mezi nimi. Základními konstrukty jsou třída, atribut a operace. Třída (Class) 

sdruţuje objekty se společnými vlastnostmi a chováním (sdílejí stejné atributy, operace, 

vztahy a sémantiku). Atribut charakterizuje vlastnost objektu, vypovídá o jeho stavu, 

případně popisuje historii jeho stavů (aktivit). Operace (metoda) je funkční sloţka 

objektu, která zajišťuje jeho chování, má formu funkce nebo procedury. [24] 

 

 
Obr. 4.5  Třídní diagram vytvořený v prostředí Visual Studio 



-49- 

4.3.4 Grafické uživatelské rozhraní 

Grafické uţivatelské rozhraní GUI (Graphical User Interface) je uţivatelské 

rozhraní, které umoţňuje ovládat aplikaci pomocí interaktivních grafických ovládacích 

prvků. Po spuštění programu se vykreslí formulář (obr. 4.6), jenţ je základní stavební 

jednotkou aplikace, která sehrává v procesu interakce s uţivatelem významnou roli. 

Aplikace „TagReader“ je tzv. SDI (Single Dokument Interface) aplikace, jejíţ rozhraní 

je tvořeno jenom jedním hlavním oknem, tedy jedním hlavním formulářem. Formulář je 

instancí třídy Form, která je uloţena ve jmenném prostoru System.Windows.Forms. Je 

tedy objektem, který je obdařen vlastnostmi a metodami podle definice své třídy. Tento 

nemodální formulář je pojmenován „TagReader“ a není jej moţné maximalizovat či 

jakkoliv měnit jeho rozměry. Při minimalizaci se program přesune z hlavního panelu do 

systémové lišty. Při dvojkliku na příslušnou ikonku se formulář opět zobrazí.  

Instancím ovládacích prvků nebo komponent, které GUI obsahuje, bylo ve 

zdrojovém kódu ponecháno implicitní pojmenování vytvořené vývojovým prostředím. 

Automaticky zvolený název cílové instance je vytvořen ze dvou částí: jednu tvoří název 

generického ovládacího prvku a druhou je numerická hodnota čítače, která udává, o 

kolikátou instanci ovládacího prvku se jedná. Mezi hlavní grafické ovládací prvky a 

komponenty formuláře patří například: TextBox1, který zobrazuje hexadecimálně data 

z transpondéru; TextBox2 vypisuje kontrolní XOR součet jednotlivých bajtů; ListBox1 

vypisuje číslo transpondéru; DataGridView1 ukazuje číslo desky včetně data a času. Z 

prvku ComboBox1 uţivatel vybírá sériový port, ke kterému je připojena čtečka. 

 

 
 

Obr. 4.6  GUI aplikace „TagReader“ 
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4.3.5 Popis nabídky 

V současném světě vývoje softwarových aplikací by se jenom stěţí nalezla 

aplikace, jejíţ vizuální rozhraní by postrádalo panel nabídek. V případě programu 

„TagReader“ tomu není jinak. Po spuštění se zobrazí hlavní okno, které obsahuje  menu 

s poloţkami „Soubor“, „Nastavení“ a „Databáze“. Poloţky jsou popsány níţe. 

4.3.5.1 Soubor 

Tato nabídka obsahuje poloţky „Smazat“ a „Konec“. První vyčistí všechny 

grafické prvky naplněné údaji. Po zvolení poloţky „Konec“ program zjišťuje, zda-li je 

zvolený sériový port otevřen. V tomto případě uzavře daný port a ukončí aplikaci. 

4.3.5.2 Nastavení 

Pod touto poloţkou je ukryto modální okno s nastavením programu (obr. 4.7). 

Modální formuláře jsou charakteristické tím, ţe jakmile jsou zobrazeny, zamezí 

uţivateli přistupovat k jiným formulářům aplikace. Uţivatel musí nejprve obslouţit 

modálně zobrazený formulář a aţ poté můţe pracovat s hlavním oknem aplikace, 

případně s dalšími dialogovými okny. V poloţce „Nastavení“ lze měnit některé 

(základní) parametry pro komunikaci se sériovým portem. Implicitní nastavení pro 

sériový port je dáno dle doporučení výrobce čtečky, ale uţivatel jej můţe měnit podle 

přednastavených hodnot, které jednotlivé rozevírací seznamy nabízejí. Vlastnosti těchto 

parametrů a jejich hodnoty jsou ponechány v anglickém jazyce.  

 

 
 

Obr. 4.7  Modální okno „Nastavení“ 
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V textových polích je moţno změnit údaje potřebné k přihlášení k dané instanci 

SQL Serveru. Mezi tyto údaje patří adresa SQL serveru, tedy název počítače, na kterém 

se server nachází a jméno serveru. Adresa serveru není po spuštění aplikace známa a je 

standardně nastavena jako jméno počítače, na kterém je aplikace spuštěna. Instance 

„SQLEXPRESS“ je standardně nabízena při jeho instalaci, proto je takto pojmenována i 

v tomto nastavení. Název uţivatelského účtu a jeho heslo jsou definovány během jeho 

konfigurace. Po prvním spuštění aplikace je nutno ověřit korektnost všech zmíněných 

parametrů tak, aby korespondovaly s konfigurací instance SQL Serveru. Textová pole 

jsou programem kontrolována a musí být před stiskem jednoho z tlačítek vyplněna. 

V případě nevyplnění nebo vepsání prázdných znaků program zobrazí upozornění. 

Formulář také obsahuje tři tlačítka. „Storno“ zavře okno a ponechá původní 

nastavení. Tlačítko „OK“ akceptuje případné změny a zavře okno. Poslední tlačítko 

„Uloţit“ nejenom akceptuje změny, ale také uloţí aktuální nastavení do souboru ve 

formátu XML v místě, kde se aplikace nachází. Po stisku tlačítka „OK“ či „Uloţit“ 

program ověřuje připojení k serveru s novými parametry. Pokud se nepodaří k serveru 

připojit, program bude pracovat pouze v reţimu čtení a zobrazování dat transpondéru. 

4.3.5.3 Databáze 

Nabídka obsahuje tři poloţky. Po výběru poloţky „Zobrazit“ se otevře modální 

okno obsahující kompletní výpis všech atributů daných entit nacházejících se v databázi 

- tzv. uţivatelský pohled (obr. 4.8). Jednotlivé záznamy jsou implicitně řazeny sestupně 

podle data, první záznam je tedy nejmladší.  

 

 
 

Obr. 4.8  Modální okno „Databáze“ 
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Pohled je uloţený databázový dotaz, který uţivateli databáze předkládá jistou 

upravenou podmnoţinu dat z jedné nebo více tabulek. Je to jakási virtuální tabulka, 

protoţe jako skutečná tabulka vypadá a do značné míry se tak i chová, ale ţádná data 

v něm fyzicky uloţena nejsou (do pohledu se ukládá jen definice dotazu).  

Druhou poloţkou v této nabídce je poloţka „Upravit“. Z následujícího obrázku 

je patrné, ţe se opět zobrazí modální formulář, obsahující řadu ovládacích prvků. V levé 

části okna se nachází seznam všech v databázi nalezených desek krystalizátoru, resp. 

transpondérů. V pravé části jsou umístěny rozevírací seznamy, ze kterých si můţe 

uţivatel pohodlně vybrat některou z přednastavených hodnot, charakterizujících danou 

desku. Po výběru desky, u které se mají provést změny, a nastavení nových parametrů 

se po obslouţení tlačítka „Uloţit“ tyto modifikace znovu zaznamenají do databáze. 

 

 
 

Obr. 4.9  Modální okno „Parametry“ 

 

Po kliknutí na poloţku „Vymazat“ vyzve uţivatele dialog (obr. 4.10) aby 

potvrdil, zda má být databáze smazána či nikoli. Pomocí SQL dotazu se vymaţe celý 

obsah databáze, resp. všechny vytvořené tabulky a údaje v nich. Tento úkon je nevratný. 

 

 
 

Obr. 4.10  Dialogové okno 
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4.4 Testování aplikace 

Před ostrým provozem by se měla nová databáze důkladně testovat pomocí 

realistických dat, aby se celý proces testování uskutečnil metodicky a rigorózně. Pokud 

je testování provedeno úspěšně, odhalí chyby v databázových aplikacích a struktuře 

databáze. Dále je v mnohých případech dobré zváţit, zda by nebylo vhodnější instalovat 

SQL server místo na reálný počítač nebo reálný server právě do virtuálního prostředí. 

Obzvlášť výhodné je to při vývoji databázových aplikací. Virtualizace umoţňuje 

konsolidovat existující serverovou infrastrukturu na podstatně menší počet fyzických 

serverů, coţ významně zvyšuje spolehlivost, přináší úsporu místa, energie a podstatně 

sniţuje náklady na administraci. Virtuální server, nebo obecně počítač se dá 

zjednodušeně představit jako aplikace běţící na reálném serveru nebo počítači. [22] 

Z tohoto důvodu bylo vyuţito programu Microsoft Virtual PC 2007, který 

dovoluje uţivatelům pohodlně provozovat více operačních systémů na jednom počítači. 

Na virtuální počítač, nesoucí název VIRTUAL, byl nainstalován Microsoft SQL Server 

2008 včetně aplikace pro přístup k databázi - SQL Server Management Studio, coţ je 

komplexní integrované prostředí pro správu databázového serveru. Tento počítač byl 

zastřešen operačním systémem Windows XP SP3 včetně platformy .NET Framework. 

Po nakonfigurování SQL serveru a vytvoření sítě byla funkčnost naimplementované 

aplikace testována pomocí zapůjčené čtečky RI-STU-MRD-1 a transpondéru pro 

upevnění na kov RI-TRP-R9 VS. Načtení identifikačního čísla a následný záznam dat 

do databáze proběhl, jak demonstruje obrázek 4.11, úspěšně. 

 

 
 

Obr. 4.11  Aplikace ve fázi testování 
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4.4.1 Konfigurace serveru 

Kvůli opakovatelnosti testovací fáze následuje podrobnější charakteristika a 

postup instalace a konfigurace Microsoft SQL Serveru i jednotlivých počítačů. 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozím odstavci, počítač na který je server instalován 

se jmenuje „VIRTUAL“ a byla mu přidělena pevná IP adresa 192.168.1.1. Jako 

operační systém jsem zvolil Windows XP Service Pack 3. Tento virtuální počítač se tak 

stává databázovým serverem a bude na něj instalován databázový systém. Těchto 

systémů můţe na počítači běţet nezávisle na sobě několik. V případě Microsoft SQL 

Server se pak jednotlivé „instalace“ nazývají instance databázového systému. Na 

jednom databázovém serveru můţe běţet aţ 16 instancí. Tyto instance se navzájem 

neovlivňují a pracují samostatně. V kaţdé z nich pak můţe být hostováno libovolný 

počet databází. K instalaci jsem pouţil verzi „SQL Server 2008 Express with Advanced 

Services“, která zahrnuje nástroj na správu databází SQL Server Management Studio. 

Před samotnou instalací SQL serveru je nutno mít nainstalováno platformu .NET 

Framework 4, Windows Installer 4.5 a Windows PowerShell 1.0. Po spuštění instalace 

nejprve proběhne kontrola, zda systém splňuje minimální poţadavky. V dalším kroku je 

moţno vytvořit instanci novou nebo přidat nové komponenty do instance existující. 

V našem případě vybereme první eventualitu. Zároveň je vidět seznam nainstalovaných 

komponent. Dále následuje výběr součástí, které si přejeme nainstalovat – „Database 

Engine“ (vţdy), „Management Tools Basic“ (kvůli Management Studiu). Následně nás 

čeká volba jména instance. Implicitně se jedná o název „SQLEXPRESS“, ale v našem 

případě jsem zvolil pojmenovanou instanci, nesoucí název „TESTSERVER“. Jeden z 

posledních kroků je volba účtů, pod kterými poběţí jednotlivé sluţby. Pro hlavní sluţbu 

(SQL Server Database Engine) jsem vybral účet „NT AUTHORITY\SYSTEM“ a 

ostatním sluţbám ponechal defaultní - „NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE“. 

Na první záloţce „Account Provisioning“ se volí způsob přihlašování a účty 

administrátorů. Způsoby přihlašování jsou dva: „Windows autentizace“ (přihlašování 

pomocí jména a hesla ve Windows) nebo „Mixed Mode“ (přihlašování jménem a 

heslem definovaném v SQL Serveru). V našem případě jsem vybral moţnost „Mixed 

Mode“, kde je třeba zadat heslo pro uţivatele „sa“. Spodní část vyţaduje zadání alespoň 

jednoho uţivatele, který bude mít neomezený přístup k serveru. V záloţce „Data 

Directories“ se volí sloţky, které se budou vyuţívat k ukládání dat. Poslední záloţka 

„FileStream“ je nová funkce SQL Serveru 2008 pro rychlejší práci s binárními daty. 
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Dalším krokem je konfigurace jiţ nainstalované instance pomocí nástroje SQL 

Server Configuration Manager, který umoţňuje prohlíţet nainstalované instance, 

nastavit a kontrolovat parametry všech sluţeb a konfigurovat způsob komunikace 

databázové sluţby s klientem. Ve sluţbě „Network Configuration“ je tolik pododdílů, 

kolik je nainstalovaných instancí, kde nalezneme konfiguraci všech komunikačních 

protokolů. Z těchto protokolů jsem povolil „Shared Memory“ a „TCP/IP“, ostatní mají 

nastavenou vlastnost „Disable“. Přístup přes sdílenou paměť je bezesporu nejrychlejším 

nejméně problémovým způsobem komunikace. Nevyţaduje ţádná nastavování a bývá 

implicitně povolen. Jeho nevýhodou je fakt, ţe funguje jen v rámci jednoho počítače - 

klient tedy musí být umístěn na počítači, kde běţí databázový systém. TCP/IP je 

nejpouţívanější a oficiálně nejdoporučovanější protokol. Při správné konfiguraci 

pracuje v rámci stejného počítače, místní sítě i internetu. Kaţdý z těchto protokolů můţe 

být zapnut. Vzájemně se neovlivňují a po otevření k databází nemají ţádná omezení. 

Nastavení TCP/IP protokolu pro připojování na instanci SQL Serveru má dva 

reţimy. Statický port - instance poslouchá na pevně daném TCP portu. Dynamický port 

- TCP port, na kterém sluţba instance poslouchá, se volí automaticky při startu sluţby 

(u této varianty je nutné, aby běţel „SQL Server Browser“ a dokázal o přiděleném portu 

říci klientům). Po otevření vlastností pro protokol TCP/IP je třeba provést jeho 

komplexnější nastavení, a to: v záloţce „Protocol“ zkontrolovat, zda je protokol 

povolen a dále nastavit v záloţce „IP Adressess“ IP adresu databázového serveru, TCP 

dynamický port nechat prázdný a TCP port nastavit na 1433, coţ se dá udělat pro 

jednotlivá rozhraní a adresy zvlášť nebo společně pro všechny najednou (IPAll). Číslo 

tohoto portu se dále musí povolit ve výjimkách Firewallu Windows. Po všech těchto 

nastaveních doporučuji databázový server restartovat. 

Posledním krokem je konfigurace počítače, na kterém se tato testovaná aplikace 

spouští. To zahrnuje nainstalovat prostředí .NET Framework, dále nastavit pevnou IP 

adresu a vytvořit mezi serverem a klientskou jednotkou síť. V našem případě je počítač 

rovněţ opatřen operačním systémem Windows XP Service Pack 3 a byla mu přidělena 

IP adresa 192.168.1.2. Po prvním spuštění aplikace je nutno ověřit v menu „Nastavení“ 

korektnost všech zmíněných parametrů tak, aby korespondovaly s konfigurací instance 

SQL Serveru. Pokud je vše nastaveno podle nastíněného postupu, měla by se aplikace 

bezproblémově připojit k databázi. Nyní jiţ stačí připojit k sériovému portu počítače 

čtečku RI-STU-MRD-1 a vyzkoušet pomocí transpondéru pro upevnění na kov čtení a 

záznam jeho identifikačního čísla včetně dalších údajů do databáze. 
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4.5 Softwarové prostředky 

Jak jiţ bylo řečeno, aplikace byla realizována ve vývojovém prostředí jazyka 

Visual Basic .NET, ale při implementaci programu bylo vyuţito i dalších softwarových 

nástrojů, které jsou stručně charakterizovány v následujících podkapitolách. 

4.5.1 Platforma .NET Framework 

Platforma .NET staví na vlastnostech moderních, objektově orientovaných 

jazycích, které vývojářům významným způsobem ulehčují tvorbu aplikace - ať jiţ 

pomocí výkonného běhového prostředí schopného efektivně spravovat poţadavky 

aplikace a odhalovat moţné chyby, tak pomocí vlastností jazyka a knihoven, které 

nabízejí vývojářům celou řadu objektů realizujících běţné operace. Tvůrce programu se 

jiţ nemusí zamýšlet nad tvorbou drobných, leč pracných funkčností, ale můţe se plně 

věnovat vývoji funkční logiky aplikace. Microsoft .NET Framework představuje 

prostředí, v němţ je realizován návrh, vývoj a běh aplikací .NET. Tento vývojový 

rámec je tvořen z většího počtu elementů, mezi které se zařazuje: 

 společné běhové prostředí CLR (Common Language Runtime), 

 bázovou knihovnu tříd (.NET Framework Class Library), 

 společný typový systém (Common Type System), 

 společnou jazykovou specifikaci (Common Language Specification), 

 programovací jazyky (Visual Basic .NET, C#, Visual C++ .NET a J#). 

Programy napsané pro .NET Framework se spouští v softwarovém prostředí, 

které spravuje poţadavky na běh programu. Toto běhové prostředí se nazývá CLR a lze 

si jej představit jako aplikační virtuální stroj. Programátor se tedy nemusí starat o 

specifika CPU, nad kterými bude aplikace spuštěna. Prostředí navíc nabízí další důleţité 

sluţby jako zabezpečovací mechanismy, správu paměti či správu výjimek. Aplikace 

psaná pro .NET Framework ke svému spuštění na cílovém počítači potřebuje (kromě 

svých knihoven) nainstalovaný Microsoft .NET Framework, tedy vlastně balíček CLR a 

přidruţených knihoven a souborů, který umoţňuje spouštění .NET aplikací.  

Platforma .NET Framework zcela změnila pohled programátorů na problematiku 

vývoje softwaru a jasně ukázala, ţe počítačové aplikace lze vyvíjet flexibilně a 

efektivně pomocí nejmodernějších trendů objektově orientovaného a vizuálního 

programování, a to ve vzájemné jazykové interoperabilitě. [8, 23] 
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4.5.2 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server je vlajkovou databází společnosti Microsoft jiţ více neţ 

15 let. Za tuto dobu databázový systém SQL Server vyspěl a místo zpracování malých 

úkolů na úrovni podnikových oddělení nyní obsluhuje největší databáze světa. Pod 

označením SQL Server se neskrývá pouze databáze, ale komplexní moderní, výkonná, 

spolehlivá a bezpečná serverová platforma pro ukládání a správu údajů v databázích a 

datových skladech a sady nástrojů pro BI (Business Intelligence) včetně pokročilého 

reportování. Poradí si nejen s relačními a multidimenzionálními údaji, ale poskytne 

spolehlivé úloţiště i pro multimediální dokumenty a soubory. 

Verze SQL Server 2000 znamenala zásadní vývojový posun. Nejedná se jiţ 

pouze o jednoduchou „databázi“, ale nyní představuje kompletní řešení architektury dat, 

které dokáţe splnit poţadavky na ukládání dat a manipulaci s nimi v libovolné 

organizaci. Verze SQL Server 2005 rozšiřuje datovou platformu o důleţité nové funkce 

týkající se programování, integrace s architekturou .NET, vysoké dostupnosti, 

instrumentace řízení a analytických nástrojů. Verze SQL Server 2008 na tento rychlý 

vývoj navazuje. Kromě toho, ţe zdokonaluje stovky stávajících funkcí, zároveň přidává 

stovky dalších. Nabízí také vysoce škálovatelnou a mimořádně přizpůsobitelnou 

platformu architektury dat, na které lze vybudovat libovolnou myslitelnou aplikaci. 

Mezi základní komponenty datové platformy SQL Serveru patří: 

 Databázový modul (Database Engine) je klíčová sluţba systému SQL Serveru, 

která dovoluje ukládat, načítat, zpracovávat a zabezpečit data. Sluţby 

databázového modulu umoţňují vybudovat vysoce výkonné databázové aplikace 

pro zpracování OLTP (OnLine Transaction Processing) a podporu zpracování 

OLAP (OnLine Analytic Processing). 

 Modul úloţiště (Storage Engine) je jádrem systému Microsoft SQL Server. Řídí 

ukládání dat na disku a zpřístupňuje tato data aplikacím na základě definic 

datových typů. 

 Podsystém zabezpečení - Systém SQL Server obsahuje mimořádně výkonnou a 

pruţnou bezpečnostní infrastrukturu, která zajišťuje ochranu dat a instancí před 

neoprávněným přístupem. 

 Programovací rozhraní - díky rozhraní T-SQL má uţivatel přístup k bohatému, 

snadno pouţitelnému a výkonnému programovacímu jazyku. Přímo do modulu 

jsou integrovány funkce jazyka XML (Extensible Markup Language). [12, 13] 
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4.5.3 Microsoft Visual Studio 

Výchozím vývojovým prostředím pro tvorbu aplikací v .NET Frameworku je 

produkt nazvaný Microsoft Visual Studio. Jedná se o moderní vývojové prostředí 

obsahující prvky pro ulehčení zátěţe programátora při psaní kódu. Samotný produkt 

vychází v několika verzích, které se navzájem liší dostupností jednotlivých funkcí: 

 Express - je na rozdíl od ostatních edicí zcela zdarma a lze jej stáhnout ze 

stránek výrobce. Jedná se o sadu odlehčených jednotlivých IDE určených 

především pro výuku a zábavu. 

 Standard - je nejlevnější placenou edicí. Podporuje integrované IDE pro všechny 

jazyky MS a celou nápovědu. Navíc podporuje editaci XML a XSLT. Umoţňuje 

vytvářet určité druhy rozšíření. 

 Professional - je verze obsahující vše co je verze Standard. Navíc obsahuje 

nástroje pro integraci Microsoft SQL Serveru, moţnost vzdáleného ladění a další 

moţnosti rozšíření. Ve verzi 2008 umoţňuje vývoj aplikací pro mobilní zařízení.  

 Team System - je komplexní řešení pro vývoj aplikací ve firmách. Obsahuje 

nástroje pro vývoj, spolupráci, metriky a reportování. 

Kaţdá vyvíjená aplikace v Microsoft Visual Studiu je označována jako Solution 

(řešení). Jedna instance Microsoft Visual Studia umí v jednu chvíli otevřít maximálně 

jedno řešení. Řešení je rozděleno na několik projektů. Jedná se o celky dělené zpravidla 

podle funkčnosti. Projekt má definovaný svůj typ (např. knihovna, desktopová aplikace, 

webová aplikace, konzolová aplikace, databázový projekt, instalační projekt aj.), který 

určuje, jakým způsobem se s ním v daném řešení zachází (např. zda se kompiluje) a 

další vlastnosti (např. závislosti na jiných projektech). Kaţdý projekt můţe obsahovat 

různé druhy souborů (textové, XML, konfigurační, obrázky atd.) a sloţky. [23] 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo realizovat dílčí část systému pro monitoring a lokalizaci desek 

krystalizátoru v areálu ocelárny, konkrétně navrhnout a vytvořit softwarovou aplikaci, 

která na základě RFID technologie čte a zaznamenává informaci obsaţenou v tzv. 

transpondérech. Práce se tedy převáţně zabývá koncepcí monitorovacího systému, 

analýzou a popisem návrhu a tvorby databáze, funkčností a grafickým uţivatelským 

prostředím aplikace a v poslední řadě testováním tohoto softwaru včetně popisu postupu 

instalace a konfigurace databázového serveru. 

Teoretická část práce pojednává o problematice radiofrekvenční identifikace, 

tedy její charakteristice, principu komunikace mezi čtečkou a tagem a moţnostech 

aplikace této technologie v praxi. Dále se práce zabývá teorií databázových systémů, 

která je základem pro návrh a realizaci relační databáze a technologií systémů TIRIS, 

konkrétně komunikačním protokolem čtečka - PC, z něhoţ vychází algoritmus pracující 

s daty, které transpondér obsahuje. 

V praktické části je navrţena koncepce jiţ zmiňovaného systému pro lokalizaci 

desek krystalizátoru včetně popisu úloh dílčích částí tohoto systému. Následuje návrh 

databáze, který je tvořen konceptuálním, logickým a fyzickým návrhem. Stěţejní částí 

je popis vytvořené aplikace, která byla realizována ve vývojovém prostředí jazyka 

Microsoft Visual Basic .NET. Jednotlivé pasáţe charakterizující aplikaci jsou pro 

pochopení výkladu doplněny fragmenty zdrojového kódu korespondujícího s daným 

textem. Uvedené části kódu mají pro zvýšení přehlednosti uţitou typografickou 

konvenci a formátování prostředí Microsoft Visual Studio. 

Výsledkem práce je zcela funkční software s jednoduchým ovládáním a 

příjemným grafickým uţivatelským rozhraním, který umoţňuje nejenom data 

zaznamenávat, ale i zpětně z databáze získávat v podobě uţivatelského pohledu, který 

poskytuje uţivatelům informace o aktuální pozici desky včetně historie lokalizace a 

parametrech jednotlivých desek krystalizátoru.  
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