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Anotace 

V dnešní moderní době, kdy rozvoj technologií se dá jen stěží zastavit, se upouští 

od klasických metod archivace a označování dat, výrobků či věcí. Evidování položek 

v papírové podobě lze dnes již považovat za archaický způsob, a proto se stále častěji 

používají webové aplikace a databáze, zejména z nutnosti organizování ukládaných dat 

a zkracování času pro práci s novou informací. Předložená bakalářská práce se zaměřuje 

na návrh softwarového řešení pro organizaci a správu dat na externích HDD. Cílem bylo 

vytvořit moderní informační systém pro evidenci audiovizuálních dat a HDD, na kterých 

jsou tato data ukládána. Data obstarává databázový systém MySQL pomocí SQL příkazů. 

Pro vytvoření struktury databáze je využito nástroje phpMyAdmin. Systém je z uživatelské 

části realizován pomocí jazyků HTML, PHP a CSS. Propojení databáze s fyzickými HDD 

je řešeno pomoci tištěných štítků s QR kódy. 

 

Klíčová slova: QR kód, HDD, PHP, HTML, CSS, SQL, MySQL, phpMyAdmin 

 

Summary 

In these modern times where technology development is hard to stop the abandonment of 

traditional methods of archiving and labeling data, products or goods. Registration of items 

in paper form may now be considered archaic way, and therefore are increasingly used 

by Web applications and databases, in particular the need to organize the data 

to a shortening of time to work with new information. The bachelor’s thesis focuses 

on the design software solution for organizing and managing data on the external HDD. 

The aim was creating a modern information system for registration video data and HDD on 

which the data is stored. Data caters to the MySQL database system using SQL commands. 

PhpMyAdmin was used to create database structure. The system is implemented with 

HTML, PHP and CSS. Linking with the actual HDD is solved using printed labels with 

QR codes. 
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PHP Personal Home Page, Hypertext Preprocesor 

PNG Portable Network Graphics 

QR Code Quick Response 

SD Secure Digital 

SQL Structured Query Language 

SŘBD Systém řízení báze dat 

SxS S-by-S - flash memory 

URL Uniform Resource Locator 

WWW World Wide Web 
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1 Úvod 

Rozvoj internetu a informačních technologií nám přináší nové a rychlé možnosti 

ve využívání informací, dostupných kdykoliv a odkudkoliv. Správné a včasné informace 

jsou v dnešní době více než důležité a poskytují firmám konkurenční výhodu. 

Bakalářská práce se věnuje návrhu softwarového řešení pro organizaci a správu dat. 

V rámci bakalářské práce je pojednáno o návrhu a tvorbě informačního systému (IS), který 

by byl vhodný a splňoval specifické podmínky filmového a postprodukčního studia 

(QQ studio Ostrava s.r.o.). 

V tomto studiu pracuji již několik let a roku 2010 jsem spolupracoval na tvorbě knižní 

publikace Animace z Ostravy (Animated film in Ostrava). Mým úkolem bylo připravit 

sazbu a grafiku k této publikaci. Kniha obsahovala přes 70 stran obrazové přílohy, kterou 

jsem z části získával právě z archívu studia (magnetické kazety, HDD). Během zpracování 

jsem však zjistil, že dohledat některé projekty není vůbec jednoduché. Studio postrádá 

informační systém, který by poskytoval informace jak o rozpracovaných, 

tak o dokončených projektech. Díky této vlastní zkušenosti jsem se rozhodl, pro 

zpracování své bakalářské práce, vytvořit IS, který tyto nedostatky odstraní. 

Navržené softwarové řešení si klade za cíl podstatně zjednodušit a zrychlit orientaci 

v datech ukládaných na desítkách HDD. Dále toto řešení poskytne ucelenější přehled 

o celkovém využití HDD, a pomůže v hledání určitých dat (projektů) a jejich kopií. 

Informační systém bude začleněn do stávající počítačové infrastruktury tak, aby nemuselo 

dojít k upgradu a přechodu na nové verze. Počítá se s využitím jak na pracovních stanicích, 

tak i vzhledem k snadnější dostupnosti „chytrých“ mobilních zařízeních, na tabletech 

a chytrých telefonech uživatelů, kteří pracují s HDD. 

Data budou uživatelům prezentována v textové i grafické podobě prostřednictvím 

interaktivní webové stránky. Využije se označení HDD pomocí QR kódu, které odkážou 

na webovou stránku příslušného HDD a zobrazí uživatelům potřebné informace. 
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1.1 QQ studio Ostrava s.r.o. 

QQ studio Ostrava je filmové a postprodukční studio specializující se na animaci 

a speciální efekty zejména televizních projektů. Studio sleduje nejnovější trendy 

v obrazovém zpracování a investuje do nejnovějších technologií. 

Pro úspěšné dokončení většiny projektů je třeba pořídit audiovizuální záznam, za použití 

kamer nebo v dnešní době moderních fotoaparátů. Ve studiu se vytváří spousta dat, která 

se hromadí a duplikují. Tyto data je třeba efektivně organizovat.  

1.1.1 Práce s audiovizuálními daty před několika lety 

Před asi 5 až 6 lety se natočený materiál zaznamenával na magnetické pásky, k samotnému 

střihu a postprodukci se materiál převedl do počítače, kde se provedly všechny potřebné 

střihy, barvení a efekty. Po dokončení projektu se daný výstup zapsal na novou 

magnetickou pásku, po tomto kroku se data z počítače mohla zcela smazat, zůstával pouze 

datově nenáročný projekt. Ten obsahoval informace o všech úpravách. Pokud byla zakázka 

ještě někdy obnovena, nebo byly záběry potřebné pro jiný projekt, zdroje se opět při 

potřebě daly získat (natáhnout) z původních magnetických pásek. Magnetické pásky byly 

cenově příznivé, a většinou se používaly pouze jednou k danému záznamu a poté putovaly 

do archívu. Každá páska obsahovala informace o datu pořízení, názvu projektu, místa 

natočení a popřípadě další doplňující informace. 

 

Obr.  1 Archív magnetických pásek  
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I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
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2 Automatické metody datových vstupů 

Pro rychlejší a přesnější zadávání dat s minimální chybovostí vzniklo několik technologií. 

Využívají se optické, mechanické, elektrické nebo magnetické přístupy. Které se snaží 

odstranit nevýhody manuálního zadávání. V dalších kapitolách si popíšeme právě optické 

přístupy, především 1D a 2D kódy. 

2.1 Čárové kódy 

Patří mezi nejrozšířenější způsob identifikace neboli registrace dat bez použití kláves. 

Využívají se především u zboží. Čárový kód je tvořen řadou čar a mezer definované šířky, 

můžeme je přečíst pomocí čteček či skenerů. Patent byl podán již 1949, ale až v 70. letech 

došlo k výraznějšímu rozšíření. V Evropě se nejčastěji můžeme setkat s kódem EAN-13 

(European Article Numbering). Využívá číslic 0-9 a za každou z nich se kódují dvě čáry 

a dvě mezery. První 2-3 číslice určují stát, další řada určuje výrobce nebo dodavatele, další 

určují zboží a poslední číslice je kontrolní.  

 

Obr.  2 Čárový kód EAN-13 [6] 
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2.2 2D kódy 

Důvodem vzniku byla potřeba uložení více dat oproti původním kódům na menší ploše. 

Zvýšením kapacity uložených informací se zkoušelo spojením několika čárových kódů 

do jednoho symbolu. V roce 1988 vznikl nový standard nazvaný Code 49. A to skládaný 

z 1D kódů. Podle velikosti ukládaných dat se zvolí množství řádků od 2 do 8. Řada 

se skládá z 18 tmavých čar různé šířky a 17 mezer. Ovšem při kódování většího množství 

dat se zvyšuje nebezpečí chybného rozpoznání. U dalších kódů byla již integrována funkce 

automatické opravy. [6] 

 

Obr.  3 Code 49 [6] 

Největší výhodou 2D kódů je velikost obsažených informací, jak v horizontálním, 

tak vertikálním směru. Proto tedy dvourozměrné kódy.  

 

Obr.  4 Srovnání 1D a 2D kódu[6] 

Nabízí také možnost opravit do určité míry poškozený kód. K obnově se používají 

redundantní data, která se připojují pomocí Reed-Solomonovy metody korekce chyb. 

V tradičních čárových kódech je uloženo pouze identifikační číslo, které odkazuje 

na položku uloženou v databázi. S použitím 2D kódů, mohou být veškeré informace 

obsaženy rovnou v tomto obrazci a odpadá tedy nutnost použití databáze. [8] 
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Obr.  5 Různé druhy 2D kódů, podle doby vzniku [6] 
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2.2.1 Vznik a specifikace QR kódu 

Pro potřeby automobilového průmyslu japonská společnost Denso roku 1994 navrhla 

technologii QR kódu. Rovnou jí uvolnila pro široké nasazení s tím, že nebudou 

vykonávána patentová práva a rozšířil se tedy i mimo průmyslové použití. Tato 

technologie nabízí efektivní zakódování japonských znaků Kana a Kanji, které zakóduje 

do 13 bitů. Oproti ostatním 2D kódům tedy umožnuje zakódování většího množství dat 

až o 20%. Roku 2005 byl původní návrh doplněn o další vlastnosti a vylepšení a byl 

standardizován podle normy ISO/IEC 18004. [8] 

Označení QR pochází ze slov Quick Response (rychlá odezva). Poznávacím prvkem jsou 

3 detekční symboly umístěné v rozích, které slouží jako ukazatel orientace kódu. Snímání 

kódu je umožněno v polohách od 0 do 360 stupňů. Podle množství zakódovaných 

informací se určí jedna ze čtyřiceti možných velikostí symbolu. Větší číslo verze znamená 

větší počet modulů (černé a bílé čtverečky v prostorech pro data a korekci chyb). Černý 

čtvereček odpovídá logické jedničce a bílý logické nule, jsou to nejmenší prvky symbolu. 

Časovací vzory (Timing pattern) pomáhají určit souřadnice dekódovací aplikací. Do polí 

informace o formátu se ukládá informace o použitém vzoru maskování. [6] 

 

Obr.  6 Normy QR kódu 

Nejmenší verze 1 QR kódu má 21 x 21 modulů, s každým vyšším číslem verze se přidávají 

4 moduly v obou směrech až do verze 40 která má 177 x 177 modulů.  



 David Johanides: Návrh softwarového řešení pro organizaci a správu dat 

2013  8 

 

 

Obr.  7 Ukázky verzí QR kódu 

Okolo vzoru musí být tzv. klidová zóna o velikosti 4 modulů, jde tedy o plochu bez 

jakéhokoliv potisku. Při potřebách zakódování malého množství dat, je možno použít 

Micro QR kód, který obsahuje 11 x 11 až 17 x 17 modulů a pro ušetření místa obsahuje 

pouze jeden detekční vzor.  

 

Obr.  8 Ukázka verze Micro QR kódu 

Nejvyšší verze Micro QR kódu dokáže pojmout až 35 znaků, zatímco nejvyšší verze 

standardního QR kódu dokáže pojmout až 7089 znaků. Ovšem s takto vysokým počtem 

znaků si neporadí všechny čtečky.  

Tabulka 1 Velikosti Micro QR kódů a množství kódovaných dat [6] 

Verze 
Počet 

modulů 

Korekce 

chyb 

Počet znaků 

Numerické Textové Bytů Kanji 

M1 11 x 11 - 5 - - - 

M2 13 x 13 

L 10 6 - - 

M 8 5 - - 

M3 15 x 15 

L 23 14 9 6 

M 18 11 7 4 

M4 17 x 17 

L 35 21 15 9 

M 30 18 13 8 

Q 21 13 9 5 
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 Tabulka 2 Velikosti QR kódů a množství kódovaných dat [6] 

Verze 
Počet 

modulů 

Korekce 

chyb 

Počet znaků 

Numerické Textové Bytů Kanji 

1 21 x 21 

L 41 25 17 10 

M 34 20 14 8 

Q 27 16 11 7 

H 17 10 7 4 

2 25 x 25 

L 77 47 32 20 

M 63 38 26 16 

Q 48 29 20 12 

H 34 20 14 8 

3 29 x 29 

L 127 77 53 32 

M 101 61 42 26 

Q 77 47 32 20 

H 58 35 24 15 

4 33 x 33 

L 187 114 78 48 

M 149 90 62 38 

Q 111 67 46 28 

H 82 50 34 21 

10 57 x 57 

L 652 395 271 167 

M 513 311 213 131 

Q 364 221 151 93 

H 288 174 119 74 

40 177 x 177 

L 7089 4296 2953 1817 

M 5596 3391 2331 1435 

Q 3993 2420 1663 1024 

H 3057 1852 1273 784 
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2.2.2 Korekce chyb 

Většina jednosměrných kódů obsahuje systém detekce chyby, která vyhodnotí správnost 

či nesprávnost naskenovaného kódu. Bývá využita poslední číslice v kódu, která pouze určí 

jeho správnost, není již schopna žádné samo-opravitelné funkce. 

2D kódy mají větší hustotu informací a jsou tedy náchylnější na vady způsobené tiskem, 

nebo poškozením. Proto je využita opravná funkce QR kódů využívá Reed-Solomonovy 

metody, která se také využívá u CD nosičů. Je rozdělena do čtyř verzí, značených písmeny 

L, M, Q a H, které odpovídají hodnotám 7, 15, 25 a 30% poškozeného obsahu který 

se stále správně dekóduje. Tato metoda přidá další kódová data k těm původním, 

vytvořeným z kódovaných dat. Přidaná kódovaná data mohou být poté použity 

k rekonstrukci poškozených původních dat. Narůstá sice velikost symbolu, ale vysoká míra 

bezchybnosti je rozhodujícím kritériem. Hodnota Reed-Solomonovy metody je dána 

na základě zbytku po dělení hodnoty znaku symbolu speciálním polynomickým výrazem. 

Z algebry omezených oblastí (tzv. Galoisových polí) vychází výpočet, který je poměrné 

komplikovaný. Opravit se dají jak nerozpoznané znaky, tak špatně rozpoznané znaky. Míra 

korekce chyb se nastavuje ze 4 úrovní. [9] 

Tabulka 3 Úroveň opravy chyb u QR kódu [6] 

Velikost Úroveň opravy Korekce chyb 

21 x 21 L 26,9 % 

21 x 21 M 38,5 % 

21 x 21 Q 50,0 % 

21 x 21 H 65,4 % 

177 x 177 L 20,2 % 

177 x 177 M 37,0 % 

177 x 177 Q 55,0% 

177 x 177 H 65,6 % 
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2.2.3 Generování QR kódu 

QR generátor vytvoří z jakéhokoliv textu, čísla nebo URL odkazu matici černých a bílých 

polí. V prvním kroku se data převedou na binární kódová data. Poté se na základě 

uživatelem zvolené úrovně opravy chyb vypočítají a prokládaně připojí opravná kódová 

data. Podle množství dat a zvolené úrovně opravy se vybere verze symbolu. Protože pro 

čtecí zařízení je složité rozpoznání velkých úseků jednolité barvy, provádí 

se tzv. maskování, které má za úkol rozdělit jednotlivé moduly tak aby se co nejvíce 

střídaly černé a bílé. Generátor pracuje s několika druhy masek a sám musí vybrat tu, 

po jejímž aplikování je obrazec nejlépe čitelný. [8] 

 

Obr.  9 Ukázka maskovacích vzorů [9] 

Maskování obrací některé moduly z černých na bílé a z bílých na černé a některé nechává 

beze změny, podle zvoleného vzoru. Informace o vybraném vzoru maskování se uloží 

do příslušných modulů symbolu (Informace o formátu) aby dekodér věděl, který vzor má 

být použit. Nakonec se symbol doplní o potřebné detekční vzory atd. [9] 

 

Obr.  10 Proces maskování [9] 
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2.2.4 Detekování QR kódu 

Postup zpětného převodu symbolu na původní informaci, je komplikovaný proces, který 

počítá s možností poničení, nebo natočení symbolu. Každý program pro čtení používá své 

vlastní postupy a algoritmy pro dosažení nejlepších výsledků. Prvně ovšem vždy proběhne 

snímání, korekce kontrastního poměru mezi bílými a černými prvky. Dále se určí natočení 

podle detekčních vzorů a lokalizují se datové segmenty. Provede se oprava chyb 

v  kontrolních informacích, podle zvolené úrovně korekce chyb a použité masky. 

Kódovaná data jsou opět převedena na data původní. [9] 

2.2.5 ISO standard 

Standardy jsou sice uvolněny pro veřejné použití, ale nejsou žádné bezplatné dokumenty, 

které by podrobně popisovaly proces kódování. Tištěnou nebo PDF dokumentaci je možné 

zakoupit jako ISO standard (ISO/IEC 18004:2006). 

Ostatní standardy: 

 AIM International (Automatic Identification Manufacturers International)  

standard (ISS - QR Code) Říjen 1997. 

 JEIDA (Japanese Electronic Industry Development Association)  

standard (JEIDA-55) Březen 1998. 

 JIS (Japanese Industrial Standards)  

standard (JIS X 0510) Leden 1999. [7] 

 

Obr.  11 Ukázka využití QR kódu 
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2.3 Srovnání technologií 

V následující tabulce (Tabulka 4) jsou klíčové rysy techniky zápisu dat. Časový údaj 

znázorňuje čas potřebný pro manipulaci se snímacím zařízením, pokud je potřeba správně 

jej orientovat a přiložit do potřebné polohy ke štítku, na daném nosiči. Čárový kód je 

výhodný z pohledu nákladů na tisk, vysoké možnosti ochrany dat, široké škály čtecího 

zařízení. Čárový kód často bývá doplněn o text čitelný člověkem, který mírně zvyšuje 

náklady. Dostupné jsou i výkonné pevné snímací zařízení, které mohou číst čárové kódy až 

z několika metrů a dokáží také snímat pohybující se objekty. Proto se čárové kódy staly 

dominantní technologií automatické identifikace.  

Tabulka 4 Srovnání technik zápisu dat [10] 

Srovnání technik zápisu dat 

 

Čas 

zápisu 

20 údajů 

Chybovo

st 

Velikost 

štítku 

(palce) 

Náklady 

Cena 

čtecího 

zařízení 

Výhody Nevýhody 

Ruční 

Zadávání 
10 Vysoká 0,4 x 2,2 Nízké Nízká 

Nízké pořizovací 

náklady vybavení 

Vyžaduje lidský činitel, 

malá rychlost, flexibilita, 

časová prodleva 

a chybovost 

OCR 4 Střední 0,5 x 2,5 Nízké Střední Čitelný pro člověka Mírná chybovost 

Magnetick

ý proužek 
4 Nízká 0,4 x 1,0 

Střední 

až nízké 
Střední 

Velkých objemů dat 

může být zakódován, 

data mohou být 

změněny 

Ovlivnění magnetickými 

poli, vyžaduje kontakt, 

neflexibilní čtecí zařízení 

Voice 

recognition 
20 Vysoká 0,4 x 2,2 Nízké Vysoká 

Při operaci nejsou 

zapotřebí ruce 

Vyžaduje lidský činitele, 

vysoká chybovost, 

zařízení musí  

být nastaveno  

na konkrétního 

RFID 2 Nízká 

1,0 x 1,0 

x 

0,2 

Vysoké 

až nízké 
Vysoká 

Tag nemusí být 

viditelný, velký dosah 

Drahé označování, není 

možné zjistit, zda skrytá 

značka byla přečtena 

Čipové 

karty 
4 Nízká 2,1 x 1,3 Střední Střední 

Vysoká kapacita 

záznamu, možnost 

změny dat 

Nepružnost čtecích 

zařízení 

Tradiční 

čárový kód 
4 Nízká 0,6 x 2,5 Nízké Nízká 

Flexibilita tisku a 

čtecích zařízení 

Vyžaduje pohled na 

symbol 
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3 Třívrstvá architektura 

Nejvýše je klientská vrstva (prezentační vrstva), která je viditelná pro uživatele. Zpravidla 

software webového prohlížeče.  

Prostřední je funkční vrstva (aplikační vrstva), která obstarává komunikaci mezi ostatními 

vrstvami.  

Základem každé aplikace je datová (databázová) vrstva, tu tvoří systém řízení báze dat 

(SŘBD) zajišťující správu databáze. [2] 

3.1 Prezentační vrstva 

3.1.1 Hypertextový jazyk HTML 

První definice jazyka HTML (HyperText Markup Language, hypertextový značkovací 

jazyk) byla vytvořena roku 1991. V historii se nejvíce používaly verze HTML 2.0, HTML 

3.2 a HTML 4.01. Roku 2010 se začalo mluvit o používání HTML 5. Prostřednictvím 

protokolu HTML se vytváří webové stránky.  [11] 

3.1.2 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets, kaskádové styly) vzniklo kolem roku 1997. Pomocí 

jediného CSS souboru můžeme ovlivňovat grafickou úpravu stránek napsaných například 

v jazycích HTML a XHTML. Kaskádové styly, protože na sebe mohou vrstvit definice 

stylu, z nich ovšem platí ta poslední. [11] 
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3.2 Aplikační vrstva 

3.2.1 SQL 

Jazyk SQL (Structured Query Language, strukturovaný dotazovací jazyk) 

je standardizovaným dotazovacím jazykem pro komunikaci s relačními databázemi. Tento 

jazyk jako nástroj pro vytváření databází, jejich správu, zabezpečení a dotazování 

podporují téměř všechny relační databázové systémy. 

Původně se nazýval Sequel a zrodil se začátkem sedmdesátých let ve výzkumných 

laboratořích IBM. V roce 1986 vydaly standardizační organizace ANSI a ISO standard 

jazyka SQL. Od poloviny osmdesátých let vydaly organizace další verze standardů.  

Mezi jeho hlavní části patří jazyk pro definici dat (DDL, Data Definition Language), jazyk 

pro manipulaci s daty (DML, Data Manipulation Language) a jazyk pro správu transakcí 

(DCL, Data Control Language). [2] 

3.2.2 PHP 

Jazyk PHP (Personal Home Page, Hypertext Preprocesor) představuje komponentu celé 

řady středních až velkých webových databázových aplikací. Do PHP skriptu se vkládá 

HTML kód, nebo je formou šablony z PHP HTML kód generován. Hodí se i pro vývoj 

složitých systémů, je totiž plnohodnotným programovacím jazykem.  
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3.3 Datová vrstva 

3.3.1 Systém řízení báze dat 

Systém řízení báze dat (SŘBD či DBMS, database management system) je softwarový 

prostředek, který nám umožňují manipulaci s uloženými daty. Používá se k vytvoření, 

udržování, modifikování a správě relační databáze a tvoří rozhraní mezi aplikačními 

programy a ukládanými daty. [1] 

MySQL 

MySQL (My Structured Query Language) je databázový server založený na jazyku SQL, 

který se hodí převážně na správu webových databází.  

Mezi výhody patří, vysoká rychlost, podpora hlavních platforem, vynikající kompatibilita 

s jinými systémy jako jsou Apache a skriptovacím jazykem PHP. Dokáže spravovat i velké 

objemy dat, ale má určitá omezení v paralelním přístupu. Nepodporuje ovšem složité 

programátorské konstrukce a jeho výkon nestačí na náročné webové aplikace. Pro tyhle 

případy se využívají konkurenční databáze, PostgresSQL nebo Oracle. [2] 

3.3.2 Databáze 

Relační databáze se za dobu své 30 leté existence staly nejrozšířenějším typem databází. 

Staly se součástí našeho každodenního života, setkáváme se s nimi, mnohdy si tento fakt 

ani neuvědomíme, například při vypůjčení literatury v knihovně byla určitě využita relační 

databáze. 

Jestliže shromažďujeme data, jakýmkoliv organizovaným způsobem, máme databázi. Není 

již důležité, na jakém paměťovém médiu jsou uložena, zda na papíře, nebo v počítačovém 

programu. 

3.3.3 Typy databází 

Operační databáze se primárně používají v online zpracování transakcí (online transaction 

processing, OLTP), data jsou měněna v krátkých časových intervalech. Stav databáze vždy 

odpovídá aktuálnímu stavu informací. 
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Analytické databáze jsou užívány v online analytickém zpracování (online analytical 

processing, OLAP), kde se ukládají a dohledávají starší a časově závislá data. 

Pro strategické obchodní předpovědi se hodí právě analytické databáze, které sledují trendy 

a zobrazují data za dlouhé časové období. 

Operační a analytické databáze plní specifický a rozdílný úkol, proto se musí přistupovat 

odlišně k navrhování jejich struktur. [1] 

Relační databázový model 

Data jsou ukládaná ve vztazích (relace), které se uživateli zobrazují jako tabulky. Každý 

vztah je složen z několika záznamů, a atributů. Uspořádání záznamů v databázi není 

důležité, každý záznam je identifikován polem, které má unikátní hodnotou. Relační model 

pracuje se vztahy typu 1:1, 1:N a M:N. [1] 

Objektově orientovaný/relační model 

Systémy pro správu relačních databází jsou běžně využívány v komerčních aplikacích, 

ukázaly se ale nedostatečné pro aplikace typu CAD (computer-aided design), 

GIS (geografické informační systémy) a systémy pro ukládání multimediálních dat. Proto 

byly navrženy následující dva typy databází. 

Objektově-relační model rozšířil relační databázový model o objektově orientované prvky 

a znaky, jako jsou například třídy, zapouzdření a dědičnost. Tato databáze vznikla 

za účelem zpracování složitějších dat, jako jsou audio, video záznamy a stavební projekty. 

[1] 

3.3.4 PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin je softwarový nástroj napsaný v jazyce PHP (dále také XHTML, CSS, 

JavaScript), který je určen pro správu databáze MySQL přes webové rozhraní. Nejčastěji 

používané operace jsou podporovány v jednoduchém uživatelském rozhraní (správa 

databáze, tabulky, pole, vztahy, indexy, oprávnění atd.), zatímco máte stále možnost zadat 

libovolný SQL příkaz. [4] 

Od svého počátku je tento nástroj open sorce, a je podporován spoustou vývojářů 

a překladatelů, nyní se překládá do více než 60 světových jazyků. [3]   
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4 Analýza 

4.1 Původní řešení 

Samotná analýza současného stavu je důležitou částí, před samotným vznikem nové 

databáze. Bez provedení důkladné analýzy, bez stanovení si, co je na současném řešení 

špatné, co je potřeba zlepšit, nelze zpracovat výsledné řešení kvalitním způsobem. Včasná 

analýza vede k lepšímu odhadu časového plánu, způsobu provedení práce a pochopení 

celkové problematiky daného úkolu. 

Dominantním způsobem zápisu audiovizuálních dat v kamerách, je současnosti záznam na 

paměťová média. V profesionální praxi jsou tato data primárně ukládána především na SxS 

karty (flash paměťové karty, systém Sony), SD karty (flash paměťové karty, využívány 

např. ve fotoaparátech a poloprofesionálních zařízeních), XDCAM disky (magnetooptické 

disky, SONY) nebo SSD disky (například v kamerách Blackmagic Design). 

 

Obr.  12 Paměťová média (XDCAM , SSD, SxS, SD) 

Na těchto nosičích ovšem záznamy nezůstávají trvale. Především kvůli jejich vysoké 

pořizovací ceně a malé kapacitě, jsou po natočení data překopírována a to vždy na dva 

archivační HDD pro případ selhání jednoho z nich. Originální záznamy jsou archivovány, 

z důvodu vytváření vlastního archívu záběrů nebo podle smluvních podmínek k některým 

projektům. 

Pro samotný střih musí být záznamy převedeny do formátu vhodného k postprodukci 

a zároveň překopírovány na HDD vhodné pro postprodukční práci. Postprodukční systémy 

společnosti Avid (Media Composer, Symphony), vytvoří na každém HDD vlastní složku 



 David Johanides: Návrh softwarového řešení pro organizaci a správu dat 

2013  20 

 

(Avid MediaFiles), do které shromažďují všechna média ve formě souborů MXF. Soubory 

nejsou tříděny podle projektů a správu médií obstarává samotný software. 

Data jsou tedy na třech HDD. Na dvou archivačních discích jsou kompletní, nezpracované 

hrubé záznamy kamer (tzv. originály) a na třetím disku jsou Avid média společně s Avid 

projektem (projekt systému Avid, tedy informace o všech médiích, střihové sekvence, 

apod.). 

4.1.1 Nedostatky řešení 

Studio nevyužívalo žádné softwarové řešení pro organizaci a správu těchto dat, léta 

využívalo princip lepení štítků na externí HDD, které obsahovaly informace o datu a místě 

pořízení projektu. V průběhu práce s danými HDD se záznamy na štítcích chaoticky 

doplňovaly, přeškrtávaly a práce s nimi se stávala nepřehledná a složitá. Na jednom HDD 

bylo například 7 i více štítků, které obsahovaly také několik neplatných přeškrtnutých 

záznamů. Toto řešení se stalo během několikaletého provozu zcela nevyhovující, nedalo 

se rychle vyhledávat kde je daný projekt uložen a odhadovat, kolik je volného místa 

na daném HDD. Uživatel byl nucen, postupně připojovat HDD k PC pro zjištění správného 

obsahu popřípadě pro získání informací o volné kapacitě. Tento postup byl časově velice 

náročný a neefektivní, pro nalezení určitého projektu musel prohledat několik HDD. 

Navíc, byla stále větší potřeba uchovávat větší množství údajů. Záznamy na štítcích byly 

psány rukou, což značně zhoršovalo jejich čitelnost a při častějších manipulacích s HDD 

se štítky začaly odlepovat. Nevýhody tohoto řešení jsou tedy zjevné. V novém řešení musí 

být tyto nedostatky odstraněny a promyšleny. 
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Obr.  13 Ukázka lepených štítků  
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4.2 Srovnání s Českou televizí 

Při hledání vhodného řešení jsem osobně několikrát navštívil pracoviště České televize 

Ostrava, především oddělení archívu. Filmová a televizní studia běžně používají 

sofistikované informační systémy k organizaci archivů. 

Ještě v 80. letech se v ČT jako datové sklady a tedy předchůdce databází jak je známe 

dnes, využívaly kartotéky (Obr.  14). Byly velice obsáhlé a svým rozsahem zabíraly celé 

místnosti. Zápis a především vyhledávání bylo časově velice náročné, veškeré operace 

musel provádět sám člověk. 

 

Obr.  14 Kartotéka ČT 

V průběhu 90. let ČT přecházela na systém PROVYS od české společnosti DCIT. 

PROVYS je komplexní plánovací systém pro televizní stanice. Původně vyvinutý pro 

Českou televizi, ale v současnosti je využíván v desítkách televizních stanic po celé 

Evropě. [5] 

Správa archivu je pouze jednou z funkcí tohoto systému, který komplexně pojímá všechny 

fáze televizní produkce. Od plánování, vytváření programu, sestavování soupisek 

pro vysílání, přes podrobné analýzy až po vyhledávání obsahu médií.  

 

Obr.  15 Archív kazet ČT 
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Každý dokončený pořad je nahrán na tzv. čistopis. V současnosti se jedná především 

o záznamy na magnetických páskách (Digital BETACAM, HDCAM).  Tato kazeta je pak 

určena jak pro vysílání, tak pro archivaci. Každá kazeta (nebo jiný nosič) má přiřazený 

unikátní kód (Obr.  16), pod kterým je evidována ve všech systémech. 

Specifikace značení: 

 4 – Ostavské studio (přiřazení média studiu) 

 V – Digital BETACAM (typ média) 

 19257 – automaticky generované pořadové číslo 

Pro usnadnění práce s datovými nosiči, obsahují také kód EAN, které pouze odkazují 

na položku uloženou v databázi. 

 

Obr.  16 Kazety Digital Betacam v archívu ČT 

Při archivaci se neeviduje pouze údaj, na které kazetě jaký pořad je, ale i rozsáhlé množství 

dalších údajů (Obr.  17). Například technické údaje (ozvučení, kvalita, atd.), o autorech 

díla, o vlastnictví použitých ukázkách z jiných zdrojů, o vysílání, tiskové informace, 

obrazový popis, aktuální umístění nosiče a další. 



 David Johanides: Návrh softwarového řešení pro organizaci a správu dat 

2013  24 

 

 

Obr.  17 Detail pořadu v systému PROVYS 

PROVYS se nabízí v modulární podobě se společným uživatelským rozhraním. Na pozadí 

běží rozsáhlá databáze, kde se nacházejí data i z ostatních navázaných systémů. Jedná 

se tedy o velmi komplexní systém s fulltextovým vyhledáváním obsahu a médií, správu 

archívu, dohled nad kompletní cestou obsahu produkčním řetězcem (tomu napomáhá kód 

EAN). [5] [12] 

V současnosti ČT implementuje nový systém DAPF (Digitální archiv programových 

fondů), ten je ovšem teprve v začátcích a není ještě plně napojen na stávající systémy. 

I v České televizi se v posledních letech rozmohl záznam na média s flash pamětí. 

Po natáčení je obsah karet zkopírován na HDD, na kterém po natažení do střihového 

pracoviště, zůstává jako záloha. SxS karta se zformátuje a vrací se zpět do oběhu. Údaje 

o tom, na kterém HDD jsou data stažena, jsou poznačeny pouze na papírové objednávce. 

Prakticky tak je těžko dohledatelné, na kterém disku se nachází originální záznamy daného 

pořadu.  

Zatím tedy ČT, ani QQ studio Ostrava nevyužívají žádné softwarové řešení, pro organizaci 

a správu archivních, nebo střihových dat na externí HDD. 
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 4.3 Specifikace požadavků 

Nyní se dostáváme k požadavkům na nové softwarové řešení pro organizaci a správu dat. 

Hlavním požadavkem je odstranění nedostatků, které byly popsány v kapitole nedostatky 

řešení. 

Proč nový informační systém? 

Nový informační systém je zapotřebí z důvodu velkého množství dat ukládaných na HDD. 

Doposud nebylo využíváno žádné softwarové řešení pro tyto účely. Za předešlá léta 

se popisující štítky začaly ztrácet, špatně se záznamy vyhledávaly a editovaly. Práce 

s tímto systémem byla časově neefektivní. Tyto nedostatky vedly k iniciativě pro tvorbu 

nového IS. 

 4.3.1 Nefunkční požadavky 

Tento informační systém je navržen do již fungující počítačové infrastruktury. Počítá 

se s využitím na pracovních stanicích a mobilních zařízeních (tablety, telefony) uživatelů, 

kteří pracují s HDD. Pro finanční nenáročnost by se pro běh celého IS mohlo využít 

bezlicenčních technologií. 

Přihlášení k informačnímu systému z prostor studia, nebude vyžadovat přihlašovací údaje, 

systém bude vždy okamžitě přístupný. K přístupu z jiných prostor, bude systém 

zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 

Kdo bude informační systém používat? 

Informační systém bude využíván převážně střihači ve studiu, popřípadě produkcí, která 

občas přiřazuje HDD k novým projektům. Všichni uživatelé budou moci využívat veškeré 

funkce IS.  
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 4.3.2 Funkční požadavky 

K čemu má informační systém sloužit? 

Informační systém bude sloužit pro organizaci a správu dat na externích HDD. Studio 

potřebuje rychle vyhledávat jak mezi uzavřenými projekty, tak mezi těmi rozpracovanými.  

Nový IS by měl zajistit časovou úsporu a uživatelský komfort, dále poskytne přehled 

o stavu volného místa na jednotlivých externích HDD, tak o stavu celkového volného 

místa na všech HDD.  

Generování a tisk QR kódů 

Na každém HDD bude jedinečný QR kód a po jeho sejmutí (detekování) například 

telefonem se odkáže na webovou stránku zobrazující informace o daném HDD. Informační 

systém umožní tisk štítků, které se budou lepit na HDD. 

Nový IS bude obsahovat funkce: 

 Přidání, editaci, mazání záznamů 

 Fulltextové vyhledávání 

 Zobrazení kapacity HDD 

 Informace o datu pořízení HDD 

 Zálohování dat 

 Generování a tisk QR kódů 
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4.4 Datová analýza 

4.4.1 Definování vstupů 

Po zavedení nového IS se budou údaje zadávat prostřednictvím webového prohlížeče 

a HW nebo SW klávesnice. Stávající HDD se postupně zavedou do systému svými 

vlastníky a další se budou zadávat po jejich zakoupení. 

Po důkladné analýze původního řešení a konzultaci se střihači ve studiu, jsme navrhli 

evidování těchto údajů:  

Projekt 

Projekt, nese převážně jméno firmy nebo zadavatele zakázky, k projektu je také důležitá 

možnost přidání doplňujícího popisu a označení zda je daný projekt uzavřen, nebo stále 

rozpracován. 

Položka projektu 

Při zadávání položky k projektu, se zadá číslo HDD, kde jsou tato data (položka) fyzicky 

uložena. Určí se typ dat, zda jde o projekt AVID, materiály, ostatní data, časosběr, přepis 

AVID nebo color grading. Dále se zadá datum přidání položky a případně doplňující popis. 

Vlastník HDD 

U vlastníků HDD se bude zadávat pouze jejich jméno a příjmení. Se systémem bude 

pracovat omezený počet uživatelů. Přibližně 5-7 střihačů a 2-3 osoby z produkce studia. 

Vlastníky bude zadávat pouze správce informačního systému. 

HDD 

U každého HDD se bude evidovat jeho číslo, název, držitel, kapacita, zbývající volná 

kapacita, datum pořízení, velikost (2,5" nebo 3,5") a případně doplňující poznámka. 
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4.4.2 Definování výstupů 

Výstupní data budou uživateli zobrazena na některém z podporovaných zobrazovacích 

zařízení. Zásadní budou informace o volném místě na HDD při zakládání nového projektu 

a vyhledávání již založených projektů, jejich médií, AVID projektů a záloh. 

4.4.3 ER diagram 

Hlavními entitami jsou tabulky Disk a Projekt, které jsou ovšem ve vztahu M:N a s těmito 

vztahy DB neumí pracovat. Proto je tento vztah rozdělen tabulkou Polozka do dvou vztahů 

1:N a N:1. K tabulce Disk je dále přiřazena tabulka Vlastnik ve vztahu N:1. Tabulka 

Polozka a tabulka Typ jsou ve vztahu N:1. Tabulka Typ určuje typ položky obsahuje 

hodnoty jako například Avid media, materiály atp. 

 

Obr.  18 ER diagram 
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5 Realizace IS 

5.1 Návrh řešení a implementace 

Přesouváme se k návrhu řešení a implementaci IS, která vychází ze specifikace požadavků 

a analýzy. Prvním krokem je specifikace implementačních nástrojů. Data obstarává 

databázový systém (SŘBD) MySQL pomocí SQL příkazů. Pro naše účely 

vnitropodnikového informačního systému je MySQL zcela zdarma a jeho vlastnosti jsou 

více než dostačující. Pro vytvoření struktury databáze bylo využito webového nástroje 

phpMyAdmin. Systém je z uživatelské části realizován pomocí jazyků HTML, PHP a CSS. 

5.1.1 Hostingové služby 

Pro nové softwarové řešení jsem zvolit hostingového poskytovatele, který používá server 

Apache, umožnuje využít MySQL databázi ve verzi 5.5 a obsahuje také předinstalovaný 

nástroj pro správu MySQL databáze phpMyAdmin verze 3.5.8. Důležitou nabízenou 

vlastností je kompletní záloha databáze v námi zvolených časových intervalech. Všechny 

mnou jmenované služby a nástroje jsou v dnešní době zcela zdarma, a jejich výčet zdaleka 

nekončí, pro naše požadavky ovšem další funkce nebudou využívány. 

Po přihlášení do administračního rozhraní hostingového poskytovatele, provedeme aktivaci 

MySQL databáze a téměř okamžitě se můžeme přihlásit do webového nástroje 

phpMyAdmin a vytvořit novou nebo nahrát již vytvořenou databázi. 

 

Obr.  19 Administrační rozhraní hostingového poskytovatele 
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5.1.2 PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin nabízí velice intuitivní rozhraní (Obr.  20). Levá část rozhraní obsahuje 

seznam vytvořených nebo importovaných databází. Hlavní část rozhraní nabízí rovnou 

z úvodní obrazovky odkazy k dokumentaci vztahující se k aktuálně využívané verzi nebo 

k oficiálním stránkám nástroje phpMyAdmin. 

 

Obr.  20 Úvodní obrazovka uživatelského rozhraní phpMyAdmin 

Vybereme-li jednu databázi, levá i pravá část rozhraní zobrazují seznamy vytvořených 

tabulek (Obr.  21). 

 

Obr.  21 Seznam tabulek v uživatelském rozhraní phpMyAdmin 

Stiskem tlačítka „Nová tabulka“ vytvoříme novou tabulku (Obr.  22), zadáme název 

tabulky, vytvoříme jednotlivé atributy u kterých zvolíme například příslušný typ, délku, 

typ klíče a všechny potřebné vlastnosti.  
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Obr.  22 Vytvoření nové tabulky v uživatelském rozhraní phpMyAdmin 

V tomto jednoduchém nástroji vytvoříme jednotlivé tabulky a relace mezi nimi. Žádné 

SQL dotazy, ani importování dat nebylo potřeba. 

 

Obr.  23 Detail tabulky disk v uživatelském rozhraní phpMyAdmin 

Mezi další data zadávaná do databáze nástrojem phpMyAdmin jsou vlastníci (držitelé) 

HDD. Eviduje se pouze jméno a příjmení (Obr.  24). 

 

Obr.  24 Detail tabulky vlastnik v uživatelském rozhraní phpMyAdmin 
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Zabezpečení je řešeno uživatelským jménem a heslem. Pokud se přistupuje z IP adresy 

QQ studia nebo z jiné předem definované IP adresy (Obr.  25), přístup je automaticky 

povolen. Pokud z jakékoliv jiné adresy, je vyžadováno jméno a heslo. 

 

Obr.  25 Detail tabulky ip adresy v uživatelském rozhraní phpMyAdmin 

První již zmiňovanou možností zálohování databáze byla automatická záloha 

u hostingového poskytovatele. Druhou možností je zálohování přes nástroj phpMyAdmin, 

kdykoliv můžeme vytvořit celkovou zálohu databáze a tuto zálohu bezpečně archivovat. 

Hlavní vlastnosti webového nástroje phpMyAdmin: 

 Vytvoření a rušení databáze 

 Import a export databáze 

 Vytvoření, přesouvání, kopírování a úpravy tabulky 

 Vytvoření relací 

 Správa klíčů a indexů tabulek 

 Export dat do různých formátů  
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5.1.3 Webová aplikace 

Pro jednoduchost a tvárnost byl zvolen programovací jazyk PHP (Personal Home Page, 

Hypertext Preprocessor), který byl vkládán do klasického HTML jazyka. Tyto PHP vsuvky 

obsahují SQL příkazy (Obr.  26), které jsou prováděny na straně serveru a pracují 

se samotnou databází. K uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. 

 

Obr.  26 Ukázka PHP souboru obsahující SQL příkazy a HTML tagy 

CSS 

PHP soubory odkazují na dva soubory typu CSS. Mobile.css jak napovídá samotný název, 

formátuje webovou stránku pro mobilní zařízení a druhý soubor pc.css pro zařízení 

s vysokým rozlišením. 

 

Obr.  27 Ukázka CSS kódu 
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5.1.4 Fyzické propojení databáze s HDD 

Společnost Google nabízí nástroje pro práci s grafy (Google Chart Tools), které umí 

uživateli zobrazit data jako statické nebo interaktivní grafy, které mohou být modifikovány 

pomocí jediného URL požadavku. 

 

Obr.  28 Google Chart Tools, Infographics [7] 

Pro naši potřebu využijeme sekci infografiky (Infographics). Servery vrací statický PNG 

soubor QR kódu na základě URL adresy, všechny potřebné informace jsou obsaženy přímo 

v URL adrese, zahrnují typ obrazu a velikost. [7] 

Parametry odesílané URL: 

 http://chart.apis.google.com/chart? – začátek URL dotazu, následovaný 

parametry a hodnotami 

 chs - velikost obrázku v pixelech. Ve formátu <šířka>x<výška> 

 cht - typ obrázku. „qr“ znamená QR kód 

 chld - verze opravné funkce (L, M, H, Q). A velikost okraje (klidové zóny), 

výchozí hodnota je 4, hodnota vyjadřuje řádky (moduly), ne pixely 

ve formátu <verze_opravné_funkce>|<okraj> 

 chl - údaje, které je kódují. Data mohou být číslice (0-9), alfanumerické znaky, 

binární data, nebo kanji 
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Postup generování QR kódu 

Zdrojový kód (Obr.  29) zobrazuje kompletní postup pro vytvoření URL adresy, která 

se zasílá na server Googlu. 

 

Obr.  29 Kompletní zdrojový kód pro generování QR kódu 

 

Kompletně složená URL adresa odesílaná na server vypadá následovně: 

http://chart.apis.google.com/chart?chs=50x50&cht=qr&chld=M|0&chl=http://joh0

010.orgfree.com/m_view_disk.php?cislo=57 

Odpověď serveru je vygenerovaný QR kód ve formátu PNG.  

 

Obr.  30 Vygenerovaný QR kód 

Tento QR kód obsahuje URL adresu, a po detekování příslušnou aplikací, zobrazí uživateli 

webovou stránku HDD 57. 

http://joh0010.orgfree.com/m_view_disk.php?cislo=57 
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Tisk QR kódu 

Zdrojový kód (Obr.  31) pro tisk QR kódu.  

 

Obr.  31 Kompletní zdrojový kód pro tisk QR kódu 

Vygenerovaný QR kód je formátován do černého rámečku a pod kódem je popisek HDD 

a příslušné číslo. 

 

Obr.  32 Náhled štítku pro označení HDD 
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5.2 Provoz 

Vytvořený IS byl testován v operačním systému Android, Mac OS X, Windows XP, 

Windows 7 a Windows 8. Z webových prohlížečů jsem testoval Safari, Internet Explorer, 

Operu, Mozilla Firefox a Google Chrome. 

5.2.1 Vzhled IS 

Vzhled informačního systému je strohý, přizpůsoben především funkčnosti. Barvy 

a grafika respektují korporátní design studia. IS obsahuje pouze nutné a funkční prvky, pro 

rychlou orientaci a přehlednost v zobrazovaných informacích.  

 

Obr.  33 Ukázka přihlašovací stránky 
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5.2.2 Práce s IS 

Po zadání příslušné internetové adresy se ukáže okno s přihlašovací obrazovkou (Obr.  33). 

Po zadání správného jména a hesla se ihned dostáváme na obrazovku se seznamem 

externích disků. Po kliknutí na jeden z parametrů (číslo, název, kapacita atd.), se položky 

seřadí vzestupně, po opětovném kliknutí opět sestupně. 

Seznam disků zobrazuje před číslem HDD barevné políčko, které vyjadřuje hodnotu volné 

kapacity: 

 Zelená – více než 50 GB 

 Oranžová – 10 až 50 GB 

 Červená – pod 10 GB 

 

Obr.  34 Seznam HDD 

Do vyhledávacího pole stačí zadat pouze část hledaného slovo, velká a malá písmena 

nejsou rozhodující. Hledáme-li slovo Ostrava, stačí zadat prvních několik znaků, například 

„ostra“ a stisknout tlačítko hledat. Stránka zobrazí výsledky (Obr.  35), jako první 

se zobrazí výsledky hledání v názvech HDD, následují výsledky hledání v názvech 

a poznámkách projektů a jako poslední výsledky hledání v jednotlivých 

položkách a popisech projektů. 
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Obr.  35 Ukázka vyhledávání 

Uživatel pracuje pouze se seznamy disků a projektů a při jejich editaci, ovlivňuje veškeré 

tabulky v databázi. Při zakládání záznamu o novém HDD se automaticky generuje číslo 

disku, uživatel musí zadat název disku, jeho vlastníka, kapacitu (GB), datum pořízení 

a jeho velikost (2,5" nebo 3,5").  

 

Obr.  36 Ukázka přidání nového HDD do databáze 

Po založení nového disku přejdeme k tisku QR štítku pro označení daného HDD. Na výběr 

je několik atributů (Obr.  37), podle kterých můžeme HDD třídit, například podle jména 

vlastníka. Zatržením políčka „výběr“ můžeme vybrat i více HDD najednou. 
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Obr.  37 Ukázka tisku QR kódů 

Po stisknutí tlačítka „tisk“ dojde k zobrazení vygenerovaných QR kódů od zatržených 

HDD, které jsou připraveny k tisku na běžný kancelářský papír, nebo samolepící papír. 

 

Obr.  38 Ukázka štítků pro označení HDD 

Tisk probíhá skrz dialogové tlačítko „Tisk“, nebo klasickou klávesovou zkratku Ctrl+P. 

 

Obr.  39 Výřez dialogového okna s tiskem štítků 

Po vytištění se štítek nalepí na daný HDD. V případě potřeby, může být disk detekován 

pomocí příslušné aplikace. Například pro získání informace o volném místě nebo při 

hledání specifického záznamu. 
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Obr.  40 Označené HDD QR kódy a názvy 

Po detekování QR kódu aplikací na mobilním telefonu, dojde automaticky k otevření 

webové stránky s relevantními informacemi. Zobrazí se kapacita HDD (Obr.  41), jeho 

vlastník a především grafické i číselné vyjádření kapacity disku. Graf je automaticky 

generován dle hodnot volného místa a celkové kapacity HDD. Jeho zobrazení 

je na podobném principu (Google Chart Tools) jako u generování QR kódu. 

 

Obr.  41 Mobilní zobrazení informací o HDD 
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Informační systém také dokáže zobrazit celkovou kapacitu všech HDD dohromady 

a informace o volném a obsazeném místě. Studio tak dokáže rychleji reagovat 

na docházející volnou kapacitu. 

 

Obr.  42 Celková kapacita všech HDD 

Střihači díky novému IS zrychlili vyhledávání projektů, mají také rychlý přehled o volné 

kapacitě na HDD a nemusí je fyzicky připojovat k PC. IS se stal nástrojem, který denně 

využívají v průběhu své práce. 

 

Obr.  43 Střihové pracoviště QQ studia  
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byl návrh softwarového řešení (IS) pro organizaci a správu dat, 

které by bylo vhodné a splňovalo specifické podmínky filmového a postprodukčního 

studia. Tato práce neřeší pouze teoretický problém, ale řeší skutečné nedostatky 

v informačním systému QQ studia s.r.o.  

Díky důkladně zvoleným implementačním nástrojům se informační systém stal nedílnou 

součástí firemního workflow. Řešení podstatně zjednodušilo a zrychlilo orientaci v datech 

ukládaných na desítkách HDD. Také poskytlo ucelenější přehled o celkovém využití disků 

a pomohlo v hledání specifických dat. Pokud uživatel nyní potřebuje vyhledat HDD 

s danou kapacitou volného místa, díky IS se tento a spousta dalších úkolů stávají triviální 

záležitostí. 

Předem stanovené cíle se tedy podařilo splnit. Přidanou hodnotou je možnost zobrazit data 

pořízení HDD pro případnou reklamaci, v záruční době. Nebo k odhadu očekávané 

životnosti. Využití QR kódu se ukázalo jako efektivní a bezproblémové řešení, možné 

problémy s nečitelností se neprojevily. 

Do budoucna bych se mohl zaměřit na propojení IS s dalšími databázovými systémy 

studia, jako je archív zvukovýroby a archív grafických projektů. Naskýtá se zde možnost 

pro pokračování v diplomové práci. Protože neexistuje podobný produkt na komerční bázi, 

dal by se tento IS upravit a nabízet i jiným produkčním studiím. 
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