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Abstrakt

Tato bakalářská práce popisuje průběh praxe ve společnosti ELVAC. V první části jsou uvedeny 

základní informace o společnosti a popis vykonávané práce, dále jsou uvedeny konkrétní úkoly na 

kterých student pracoval a jejich řešení. Na závěr je popsáno zhodnocení odborné praxe a shrnuty 

znalosti získané studentem a znalosti studentovi scházející

Klíčová slova: Studentská praxe, ELVAC, Delphi, SQL, MS SQL Server, RTU Uživatelské centrum, 
XML

Abstract

This bachelor thesis describes professional practice in the company ELVAC. First part talks 

about basic information about the company and describes performed work, then it describes specific 

tasks that the student was working on and their solution. THe conclusion contains summary of the 

professional practice and lists skills gained during the practice as well as skills lacked by the student. 

Key words: Student practice, ELVAC, Delphi, SQL, MS SQL Server, RTU User center, XML
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Seznam použitých symbolů a zkratek

RTU -Remote Terminal Unit

XML - eXtensible markup language

 SQL - Structured Query Language

T-SQL - Transact SQL

BLOB - Binary Large OBject
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1 Úvod
Bakalářská práce pojednává o průběhu praxe absolvované ve firmě ELVAC a.s.  Rodina firem  

ELVAC  se  zabývá  celou  řadou  činností,  ze  kterých  nás  ale  budou  nejvíce  zajímat  produkty  pro 

energetiku, pro které jsem vyvíjel  software. Ve firmě jsem tedy pracoval na pozici technik vývoje  

software a dostal jsem na starosti program jménem RTU Uživatelské centrum, který se používá pro  

monitorování, ovládání a konfiguraci jednotek RTU.

V této práci  si  vysvětlíme,  co je  to jednotka RTU a přiblížíme si  jak funguje software RTU  

Uživatelské centrum, k čemu se používá a jak je naprogramován. Dále se podíváme na některé z 

úkolů  které  mi  byly  přiděleny  a  popíšeme  si,  jakým  způsobem  jsem  je  vyřešil.  Nakonec  potom  

zhodnotíme průběh praxe a shrneme si  zkušeností získané v průběhu řešení úkolů.
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2 Popis zaměření firmy a pracovní náplň studenta

2.1 Popis zaměření firmy

Rodina firem ELVAC  [1] zahrnuje několik společností. Největší z nich je firma ELVAC a.s., ve 

které jsem vykonával  svou odbornou praxi,  a  která poskytuje  obchodně-technické a inženýrsko-

dodavatelské  služby v  oblasti  průmyslové  automatizace,  průmyslových  a  speciálních  PC  systémů, 

jednoúčelových strojů a silnoproudé elektrotechniky. 

Další  společnosti  z rodiny ELVAC nabízí  služby v oblasti  ochrany životního prostředí  (ELVAC 

EKOTECHNIKA s.r.o.),  vývoje softwarových aplikací  (ELVAC SOLUTIONS s.r.o.),  světelné a neonové 

reklamy (ELVAC PROMEDIA s.r.o.),  nebo se zabývají  obchodními činnostmi (ELVAC PRAHA s.r.o. a 

ELVAC SK s.r.o.).

2.2 Pracovní náplň

Jak již  bylo řečeno, byl  jsem zařazen na pozici  technik vývoje software na oddělení  vývoje 

vlastních produktů, které se zaměřuje hlavně na vývoj produktů pro energetiku, primárně tedy na  

jednotky  RTU.  Dostal  jsem  na  starosti  software  RTU  Uživatelské  centrum,   za  který  jsem  byl  

odpovědný, což znamenalo opravovat chyby, vydávat nové verze, poskytovat technickou podporu a 

samozřejmě programovat nové funkce, na což se zaměříme v další kapitole.

Abychom si mohli popsat software RTU Uživatelské centrum, je třeba nejprve objasnit pojem 

RTU.  RTU  je  ve  zkratce  Remote  Terminal  Unit,  jsou  to  inteligentní  měřící  a  komunikační  body 

vybavené analogovými a digitálními vstupy a výstupy, které dokážou komunikovat s monitorovanými  

systémy, s nadřazenými systémy i mezi sebou navzájem. Dokážou měřit napětí a proudy  a integrují v  

sobě funkce ochran a automatik opětovného zapnutí.

RTU Uživatelské centrum je tedy software pro obsluhu těchto jednotek. Dokáže monitorovat 

jeho  vstupy  a  ovládat  výstupy,   průběžně  zobrazovat  stav  jednotek  a  provádět  konfiguraci 

(parametrizaci) jednotek. Software je naprogramován v Delphi 6 a ke své funkci vyžaduje databázi  

Microsoft SQL Server 2008 [6]. Samotnou komunikaci s jednotkami zprostředkovává další software - 

Komunikátor,  který  běží  jako služba a může být  nainstalovaný na jiném počítači  než Uživatelské 

centrum. Komunikace s Komunikátorem probíhá pomocí MS SQL Serveru (pro výměnu dat) a pomocí 

síťového spojení (pro výměnu příkazů). 
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Obrázek 1: Aplikace RTU Uživatelské centrum
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3 Úkoly zadané v průběhu odborné praxe

3.1 Virtuální jednotky

Jednou z funkcí, které Uživatelské centrum poskytuje, je skládání tzv. výrazů. Příkladem výrazu  

je například funkce typu: Digitální výstup1 = Analogový vstup1<Analogový vstup2. Takovýto výraz je  

možno poskládat libovolně, lze použít různé operátory (<,>,=,OR,AND) , operandy (Vnitřní proměnné, 

vstupy a výstupy jednotky atp.), a zvolit výstup (výstupy jednotky, LED dioda na jednotce).

Obrázek 2: Okno editoru výrazů

Výstupy výrazů, operátory a operandy lze zvolit v rámci jedné jednotky, nejde tedy v jednom  

výrazu použít kanály z více jednotek. RTU jednotky se ale často provozují ve skupinách, kdy jedna  

jednota  (master)  komunikuje  s  okolním  světem  a  ostatní  jednotky  (slave)  komunikují  s  touto 

jednotkou. V takovém případě je někdy potřeba např. porovnat proudy v jednotlivých jednotkách,  

což ovšem v aktuálním stavu nelze.

To  by  se  mělo  vyřešit  vytvořením  virtuální  jednotky,  která  by  byla  složená  z  virtuálních 

reprezentací  kanálů  jednotek  ve  skupině.  Tato  jednotka  potom  bude  mít  své  vlastní  výrazy,  ve  

kterých bude možné použít nově vytvořené virtuální reprezentace kanálů.
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Mým úkolem tedy bylo implementovat podporu virtuálních jednotek na straně Uživatelského 

centra, to znamená vytvoření šablony samotné virtuální jednotky, vytvoření nových kanálů a nových  

parametrů pro tyto kanály. Dále bylo třeba implementovat novou funkcionalitu do Uživatelského  

centra, aby bylo možné vybrat zdrojový kanál nových virtuálních reprezentací kanálů a poté přidat 

některé nové funkce do výrazů.

3.2 Utilita pro konverzi FW jednotky

Data týkající se RTU jednotek jsou v Uživatelském centru vyobrazena ve stromové struktuře,  

kde na spodní vrstvě jsou komunikační rozhranní (TCP, UDP, RS-232), dále to jsou samotné jednotky,  

jejich kanály a případně podkanály a nakonec má každý uzel své parametry. Struktura jednotek se liší  

na základě jejich typu nebo firmware.

Mým úkolem bylo vymyslet způsob, jak převést jednotku ze staršího firmware na novější, s tím 

že aktuální data v převáděné jednotce musí být zachována všude kde to bude možné. U některých  

šablon byly použity jiné parametry, které mají různé rozsahy, bude je tedy potřeba přepočítat. Dále je  

u novějšího firmware jiné pořadí kanálů, některé kanály chybí a některé jsou navíc. Zde bylo potřeba,  

kde to bylo možné kanály přemapovat, odstranit přebytečné kanály a přidat chybějící. 

Protože jednotky jdou z Uživatelského centra exportovat a importovat z/do XML souboru a 

protože převádění FW jednotky je operace, kterou většina uživatelů provede pouze jednou, rozhodl 

jsem se vytvořit externí konzolovou aplikaci, která zpracuje exportované XML tak, aby vznikl nový 

XML soubor, který se pak importuje zpět do Uživatelského centra. Tuto funkcionalitu bude zajišťovat  

skriptovací  engine,  který  je  součástí  Uživatelského centra,  což zároveň umožní  převádění většího 

počtu jednotek najednou.

Protože jsem chtěl, aby utilita byla použitelná pro převod na různé typy šablon a zároveň aby  

byla možnost upravit způsob převodu, nebo i přidat nový převod bez nutnosti zasahovat do kódu, 

provádí se konverze na základě "konvertovací šablony". Konvertovací šablona je také XML soubor, 

podobný tomu se samotnou jednotkou, který obsahuje vzorové uzly pro každý typ uzlu ve zdrojové  

jednotce (např. kanál Analogový vstup) a informace jak tento kanál konvertovat. Konvertovací utilita 

potom prochází XML převáděné jednotky po jednotlivých uzlech a hledá v konvertovací šabloně jejich 

reprezentaci. V těchto reprezentacích jsou potom umístěny např. vzorce pro převod hodnot, nové 

parametry, nové hodnoty, nebo třeba jen informace, že s daným kanálem se nemá nic dělat, nebo se  

má rovnou smazat.

7



Na tomto úkolu jsem strávil asi nejvíce času, asi 7 dní na vývoji samotné konvertovací utility a 

dalších asi 7 dní pro tvorbu konvertovacích šablon, které byly celkem dvě, pro dva typy firmware. 

Dalších několik dní zabralo doladění utility, oprava chyb v utilitě a v konvertovacích šablonách

3.3 Optimalizace rychlosti

Protože  někteří  uživatelé  používají  Uživatelské  centrum  i  se  stovkami  jednotek  (což  je  

ekvivalent několika milionů záznamů v databázi), začaly se objevovat vážné výkonnostní problémy. V  

rámci  tohoto  úkolu  jsem  řešil  optimalizaci  nahrávání  souborů  z  XML  a  hlavně  optimalizaci  

komunikace s databází, použití příkazu MS SQL Serveru BULK INSERT (hromadné nahrávání dat do 

databáze pomocí souboru) a také úpravy v Uživatelském centrum umožňující použití tohoto příkazu.

Použití  příkazu BULK INSERT přineslo masivní (až desetinásobné) zrychlení nahrávání dat do 

databáze, nicméně kvůli použití datových souborů pro nahrávání dat do databáze bylo potřeba tyto 

soubory dostat i do databáze umístěné na jiném stroji než je Uživatelské centrum, pouze s použitím 

MS SQL Serveru. To vyžadovalo řadu změn na straně databáze, až do té míry že bylo potřeba použít  

novější verzi MS SQL Serveru 2008 oproti předtím používané verzi 2005.

Samotnou optimalizací Uživatelského centra jsem strávil asi týden, nejvíce času potom zabralo 

zprovozňování příkazu BULK INSERT na vzdálené databázi - asi deset dní. Několik dalších dní potom  

zabralo odladění nové funkcionality.

3.4 Úpravy parametrizace a načítání parametrů

Hlavní funkcí Uživatelského centra je parametrizace a načítání parametrů z RTU jednotek. V 

této  kapitole  budu  popisovat  některé  úkoly  týkající  se  vylepšení  uživatelského  rozhranní  pro 

parametrizaci a načítání parametrů, konkrétně zobrazení informací o procentuálním průběhu těchto 

operací, které do Uživatelského centra chodí z Komunikátoru v podobě dat. Mým úkolem tedy bylo  

zobrazit tyta data přímo v oknech parametrizace/načtení parametrů, kde budou více na očích.

Dalším souvisejícím úkolem bylo umožnění paralelní parametrizace více jednotek najedno, to 

znamenalo udržovat přehled o aktuálně probíhajících parametrizacích a zobrazením tohoto přehledu 

v jednom okně, společně s výše zmíněným procentuálním průběhem. Po dokončení všech aktuálních 

parametrizací pak bylo potřeba provést navazující operace jako je synchronizace času RTU jednotek a  

celkový dotaz.

Práce na tomto úkolu mi zabrala asi 8-10 dní včetně odladění a oprav chyb.
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4 Postup při řešení zadaných úkolů

4.1 Virtuální jednotky

Samotná funkcionalita virtuálních jednotek už byla naprogramovaná ve firmware jednotek.  

Aby však bylo možné tuto funkcionalitu používat, je nutné ji implementovat i na straně Uživatelského 

centra.  Ve  výsledku  by  mělo  jít  vytvořit  v  Uživatelském  centru  virtuální  jednotku,  vytvořit  v  ní 

virtuální  reprezentace  kanálů  a  přiřadit  k  nim kanály  reálné.  Poté  by  měly  být  nakonfigurovány 

výrazy, používající tyto kanály. Nakonec bude celá struktura virtuální jednotky použita pro vytvoření 

parametrizačního  souboru,  který  pak  bude  odeslán  do  RTU  jednotky  (bude  provedena 

parametrizace). O zbytek (výpočet výrazů) se potom postará firmware jednotky.

Na začátku jsem obdržel  dokument popisující  strukturu parametrizačního souboru virtuální  

jednotky. Parametrizační soubor, je binární soubor, do kterého se zapisují jednotlivé kanály, jejich  

velikost a parametry. Ve zmíněném dokumentu je potom uvedeno, jak velké jsou jednotlivé kanály a 

na jaké pozice se zapisují které parametry. 

První  věc,  kterou tedy bylo potřeba udělat,  je  vytvořit  strukturu virtuální  jednotky a jejích  

kanálů,  kterou pak bylo možné vložit  do stromu. Z výše uvedeného dokumentu jsem vyčetl  jaké  

parametry a kanály budou potřeba. Veškeré typy parametrů a jejich vlastnosti (název, datový typ a  

další...) jsou zapsány v databázi. Úpravou příslušné tabulky jsem tedy vytvořil chybějící parametry,  

nebo použil již existující. Další krok bylo vytvořit šablony jednotky a jejích kanálů, což jsou soubory ve  

formátu XML obsahující  strukturu jednotek a kanálů a jejich parametry. Úpravou několika dalších 

tabulek v databázi jsem potom vytvořil nové typy kanálů a také nový datový typ parametru.
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Obrázek 3: Ukázka XML šablony kanálu

Virtuální  jednotku  tedy  bylo  možné  vložit  do  stromu  uživatelského  centra,  ale  ještě  bylo 

potřeba implementovat některé funkcionality do Uživatelského centra. Jednou z těchto funkcionalit  

bylo vytvoření dialogového okna s výběrem zdrojového kanálu pro virtuální kanály. Výběrem kanálu v  

tomto  okně  dojde  k  vyplnění  dvou  parametrů  -  číslo  kanálu  zdrojového  kanálu  a  sériové  číslo 

jednotky zdrojového kanálu.  Oba tyto parametry budou uloženy do parametrizačního souboru a  

odeslány do  RTU jednotky.

Obrázek 4: Dialogové okno výběru kanálu

10



Dalším  krokem  bylo  umožnění  použití  nově  vytvořených  kanálů  ve  výrazech.  Z  výrazů  je 

poskládán zvláštní parametrizační soubor a nové kanály měly mít v tomto souboru své hodnoty , bylo 

tedy potřeba i pozměnit způsob, jakým se tento soubor vytváří a samozřejmě přidat nové kanály do 

nabídky kanálů.

Poslední  věcí  bylo  naprogramovat  poskládání  parametrizačního  souboru.  Podle  výše 

zmíněného dokumentu  bylo  potřeba  poskládat  jednotlivé  kanály  a  parametry  na  správné  bitové  

pozice  v  souboru.  Odeslání  souboru  do  jednotky  potom probíhá  uložením  souboru  do  BLOBu v  

databázi  a  odesláním  příkazu  do  Komunikátoru,  který  soubor  posléze  předá  do  samotné  RTU 

jednotky.

4.2 Utilita pro konverzi FW jednotky

Jak už bylo řečeno,  konverzní utilita má být konzolová aplikace spouštěná z Uživatelského  

centra  pomocí  integrovaného  skriptovacího  enginu.  Utilita  byla,  stejně  jako  Uživatelské  centrum 

naprogramovaná  v  jazyce  Delphi.  Pro  parsování  XML  jsem  použil  MS  XML  DOM  parser  [3]  od 

Microsoftu. Jedná se o knihovnu, která je integrovaná v operačním systému Windows a v delphi  

existuje objekt, který tuto knihovnu využívá.

Předtím než  jsem se  pustil  do  programování  samotné  utility,  bylo  třeba  do  Uživatelského  

centra přidat  způsob jak konvertovací utilitu spustit. Konvertovací utilita se spouští z příkazového  

řádku s použitím parametrů v tomto formátu:

Convert.exe <konvertovanýSoubor> <konvertovacíŠablona> [cílový soubor]

Do skriptovacího enginu jsem tedy přidal nový příkaz convert přijímající stejné parametry jako 

konvertovací  utilita.  Dále,  pro  zjednodušení  konvertování  většího  počtu  jednotek  jsem  do 

Uživatelského centra implementoval možnost exportovat seznam jednotek ve formátu CSV, kterým je 

pomocí skriptů možno procházet a konvertovat větší množství jednotek najednou. Navíc je možné 

nastavit které údaje a parametry budou do CSV souboru exportovány pomocí nové záložky v dialogu 

nastavení.

11



Obrázek 5: Okno editace polí exportovaných do CSV souboru

Dalším krokem bylo naprogramovat samotnou konverzní utilitu. Utilita má za úkol procházet  

rekurzivně stromovou strukturu konvertovaného XML souboru. Pokaždé když narazí na nový uzel,  

prohledává soubor konverzní šablony, dokud v ní nenajde odpovídající uzel.  V konverzní šabloně jsou  

uvedeny informace o typu uzlu, případně i jeho číslo kanálu a dále příkazy co se má s uzlem provést 

(jestli se má konvertovat, vymazat, zkopírovat, nebo se má za něj vložit nový uzel) a nakonec vzorce 

pro konverzi jednotlivých parametrů.

Obrázek 6: Konverzní utilita
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Nakonec bylo potřeba vytvořit konvertovací šablony. Jednotky s různými verzemi FW se lišily v 

mnoha věcech, například v parametrech kanálů, některé parametry zanikly, jiné se změnily na jiné 

parametry s různými rozsahy a bylo je třeba přepočítat  a některé parametry byly úplně nové a bylo  

nutné jim přiřadit standardní hodnotu. V některých případech bylo potřeba přemapovat celé kanály  

na  nové  typy  kanálů,  nebo vytvořit  nové  kanály.  Mnoho těchto  změn bylo  nutné  konzultovat  s  

kolegou programujícím firmware a často bylo potřeba doprogramovat funkcionalitu do konverzní  

utility, aby bylo možné provést požadované změny.

Obrázek 7: Ukázka konvertovací šablony

4.3 Optimalizace rychlosti

S postupem času se Uživatelské centrum používalo s větším a větším počtem jednotek a začaly  

se  projevovat  výkonnostní  problémy.  Mým úkolem tedy  bylo  prozkoumat možnosti  optimalizace  

načítání stromové struktury, jak ze souborů XML tak z databáze. To se ukázalo být pro mě velkou  

výzvou, protože jsem ještě nebyl plně seznámen se zdrojovým kódem Uživatelského centra. Velkým 

pomocníkem  pro  mě  byl  program  Sampling  profiler  [4]. Jedná  se  o  vzorkovací  profiler,  pomocí 

kterého lze lehce odhalit úzká hrdla uvnitř aplikace. Program vytváří určitý počet vzorků za vteřinu a  

zaznamenává, ve které části kódu se program v době sejmutí vzorku vyskytuje.  Při zahrnutí TD32 
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ladících informací do spustitelného souboru vám ukáže která procedura i který řádek kódu zabírá 

nejvíce času.

První věcí, které jsem si všiml bylo že při načítání stromu se pro každý jednotlivý uzel načítají  

parametry  zvláštním SQL příkazem.  Tím se  generovaly  stovky  SQL  příkazů  pro  každou jednotku.  

Nahradil  jsem tedy  tyto  SQL  příkazy  jedním příkazem,  který  při  načítání  poduzlů  načetl  všechny 

parametry těchto poduzlů. Pak už stačilo jen přiřadit načtené parametry patřičným poduzlům . Tím se  

načítání poduzlů (rozbalování jednotek) zrychlilo asi pětkrát.

Další objev se týkal načítání stromu z XML. V XML souboru jsou všechny parametry uvedené 

jejich  interním  jménem,  definice  těchto  parametrů  se  pak  musí   vyhledat  podle  jména.  Toto 

vyhledávání se provádělo sekvenčně a tudíž  neefektivně.   Zavedením setříděného seznamu jmen 

parametrů a implementací binárního vyhledávání se mi podařilo zrychlit načítání z XML souborů asi o  

50%.

Protože při vkládání uzlů do stromu se do databáze v některých případech vkládájí i miliony 

záznamů, nahrávání větších stromů někdy zabralo i 45 minut. MS SQL Server má pro tyto případy  

příkaz BULK INSERT [3], který dokáže efektivně vložit do databáze záznamy ze souboru. Jsou k tomu 

zapotřebí dva soubory - formátovací soubor, který popisuje v jakém formátu jsou data uložena ve 

druhém souboru - datovém souboru. Vkládání záznamů do databáze pomocí souborů je až desetkrát  

rychlejší, nicméně je třeba soubor nejprve dostat na počítač, na kterém běží MS SQL Server.

To se ukázalo být největší výzvou. Problém jsem nakonec vyřešil přesunutím datových souborů 

do  BLOB  (Binary  Large  Object)  pole  v  databázi.  K  vytvoření  souboru  v  souborové  struktuře  na 

databázovém serveru jsem potom použil  funkci  MS SQL Serveru  xp_cmdshell,  který  umožňuje 

spouštět  příkazy  operačního systému,  v  tomto případě  vytvoření  souboru.  Pro  provedení  těchto 

operací jsem vytvořil novou uloženou proceduru v MS SQL Serveru. Předtím, než bylo možno tento  

způsob začít využívat, bylo třeba ještě provést několik změn v MS SQL Serveru i v operačním systému. 

Jednalo se o povolení použití příkazu BULK INSERT a xp_cmdshell v SQL Serveru a vytvoření nového 

uživatele a jeho přiřazení do skupiny, aby měl právo zápisu do složky MS SQL Serveru, k čemuž bylo  

potřeba využít Windows API [3].

Zápis do databáze pomocí BULK INSERT se nakonec ukázal být několikrát rychlejší i v případě  

zápisu do vzdálené databáze. 

14



4.4 Úpravy parametrizace a načítání parametrů

Tento úkol se týkal vylepšení uživatelského rozhranní při načítání parametrů a parametrizaci,  

konkrétně zobrazení procentuálního průběhu přímo v okně načítání parametrů a parametrizace a 

také  umožnění  souběžné  parametrizace  více  jednotek.  Parametrizace  a  načítání  parametrů  jsou 

hlavní  funkce  Uživatelského  centra  a  zároveň  asi  nejčastěji  používané,  jejich  vylepšení  je  proto 

vítanou změnou.

Informace o průběhu ukládá komunikátor  do databáze,   ale  uživatel  si  ji  musel  manuálně 

zobrazit.  Dává  proto  větší  smysl  zobrazit  je  přímo  v  okně  načítání  parametrů  a  parametrizace. 

Společně  s  těmito  změnami  jsem  implementoval  i  novou  možnost  skrýt  všechny  nezměněné 

parametry a možnost zabalit jednotlivé parametrizační soubory v okně načítání parametrů.

Obrázek 8: Průběh načítání parametrů
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Obrázek 9: Průběh parametrizace

Významnější  změnou  potom  bylo  umožnění  souběžné  parametrizace  více  jednotek.  To 

vyžadovalo udržovat si  přehled o probíhajících parametrizacích, dokud komunikátor parametrizaci 

buď nepotvrdí nebo neodmítne. Dále bylo potřeba upravit okno parametrizace tak, aby bylo možné 

zobrazit všechny probíhající parametrizace a jejich průběh. Po skončení všech parametrizací potom 

bylo nutné odeslat navazující příkazy, jako je synchronizace času, nebo celkový dotaz.
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5 Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné 

v průběhu odborné praxe
Předměty, který mi v průběhu odborné praxe nejvíce pomohly byly Teorie zpracování dat nebo  

Databázové  informační  systémy.   Znalosti  T-SQL  mi  hodně  pomohly  při  optimalizaci  databáze  a 

tvorbě tvorbě uložených procedur. Dále jsem ocenil znalosti formátu XML  [5] získané v předmětu 

Vývoj internetových aplikací,  které mi pomohly při  tvorbě konvertovací  utility  a  editaci  šablon.  S  

jazykem Delphi  jsem neměl  žádné  předchozí  zkušenosti,  nicméně aplikování  znalostí  získaných  z  

předmětu Programovací jazyky mi pomohly při učení základů tohoto jazyka.

6 Znalosti či dovednosti scházející v průběhu odborné praxe
Jak  už  bylo  zmíněno,  před  nástupem  do  praxe  jsem  neměl  žádné  předchozí  zkušenosti  s  

jazykem Delphi, což jsem musel dohánět formou samostudia [2]. Ze začátku mi také dělala problémy 

orientace v cizím zdrojovém kódu, což se nicméně zlepšilo v průběhu odborné praxe. Dále mi také  

chyběly znalosti, týkající se funkce samotných RTU jednotek, princip jejich měření a ochran, což se  

projevilo  při tvorbě konvertovací utility, kdy jsem si nedokázal odvodit význam některých parametrů  

a bylo nutné to konzultovat s kolegou. 
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7 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její 

zhodnocení
Tuto odbornou praxi hodnotím velice kladně. Podařilo se mi získat mnoho cenných zkušeností v  

tomto oboru. Cennou zkušeností po mě byla také možnost práce na projektu v týmu kdy jsem byl 

nucen ke  spolupráci  s  kolegy  pracujícími  na  souvisejících  aplikacích,  jako byl  Komunikátor,  nebo 

firmware v jednotkách RTU. 

Použitím  teoretických  znalostí  nabytých  v  průběhu  studia  v  oblastech  správy  databázi  a  

programování v praxi jsem prohloubil své znalosti a nemyslím že nimi budu mít v budoucnu větší  

problémy. Dále mě tato praxe naučila, že není nezbytně nutné znát vše, hlavní je vědět kde to najít a  

v souvislosti s tím jsem se naučil dohledávat chybějíci znalosti na internetu.

Cítím že se mi podařilo posunout software RTU Uživatelské centrum směrem k lepšímu a proto  

mé dosažené výsledky hodnotím také kladně 
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