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Abstrakt 
 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace pro společnost Gates Hydraulics s.r.o., která 

bude řídit zpracování požadavků na tisk etiket a rozhodovat o pořadí tisku. Aplikace má různé 

možnosti nastavení řízení tiskové fronty, aby bylo možné vybrat to, které bude nejlépe splňovat 

požadavky společnosti. V první části je uvedena analýza současného stavu návrhu a tisku etiket ve 

společnosti Gates Hydraulics s.r.o. V další části práce jsou uvedeny požadavky na aplikaci. Následuje 

popis implementace uživatelského rozhraní a logiky aplikace. Poslední část je věnována testování 

aplikace s cílem najít vhodné nastavení. 
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Abstract 
 

The goal of this bachelor thesis is to create application for Gates Hydraulics s.r.o., which will 

manage label print requests and will determine the order of printing. The application has various sets 

of print queue management settings, in order to select the one that best meets company requirements. 

The first part is an analysis of the current state of design and labels print in Gates Hydraulics s.r.o. In 

the next part of thesis there are application requirements. The following is a description of a user 

interface and application logic. The last part is devoted to testing the application in order to find the 

appropriate settings. 

 

 

Keywords 
 

Labels, print queue management, printing, C#, WPF 

  



 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

1D, 2D, 3D Jednodimenzionální, dvojdimenzionální, třídimenzionální  

A7, A5, A4 Standardní rozměry papíru 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

ČSN EN ISO Česká technická norma 

ČSN OHSAS  Česká technická norma - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany  

  zdraví při práci 

FSW FileSystemWatcher 

FTP File Transfer Protocol 

HTML HyperText Markup Language 

MPŠ Maximální počet štítků na jedné tiskárně v řadě 

MPV Maximální počet vložených štítků 

ODBC Open Database Connectivity 

OLE Object Linking and Embedding 

PQP PrintQueueProcessor 

SDK Software development kit 

SQL Structured Query Language 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

USA Spojené státy americké 

VB Visual Basic 

WPF Windows Presentation Foundation 

XAML Extensible Application Markup Language 

XML Extensible Markup Language 

 

    



 

 

Obsah 
 

1 Úvod ................................................................................................................................................ 1 

2 Současný stav návrhu a tisku etiket ve společnosti Gates Hydraulics s.r.o..................................... 2 

2.1 Etikety ve výrobním procesu ........................................................................................... 3 

2.1.1 Druhy termotransferových pásek ............................................................................ 4 

2.1.2 Používané tiskárny .................................................................................................. 4 

2.2 Obsah etiket a štítků, používané čárové kódy ................................................................. 5 

2.2.1 Používané čárové kódy ............................................................................................ 6 

2.3 Proces tvorby etiket ......................................................................................................... 8 

2.3.1 Návrh šablon v programu CODESOFT .................................................................. 8 

2.3.2 Návrh šablon v konkurenčním programu BarTender ............................................ 10 

2.3.3 Srovnání řešení CODESOFT a BarTender ............................................................ 12 

2.4 Tisk etiket ...................................................................................................................... 12 

2.5 Problémy současného řešení ......................................................................................... 14 

3 Požadavky a návrh aplikace pro tisk etiket ................................................................................... 15 

4 Uživatelské rozhraní aplikace pro tisk etiket ................................................................................ 18 

4.1 Použité technologie uživatelského rozhraní .................................................................. 18 

4.2 Uživatelské rozhraní aplikace ....................................................................................... 20 

4.2.1 Záložka Zpracované soubory ................................................................................ 21 

4.2.2 Záložka Tisková fronta .......................................................................................... 22 

4.2.3 Záložka Tiskárny ................................................................................................... 23 

4.2.4 Záložka Nastavení ................................................................................................. 24 

4.2.5 Záložka Statistiky .................................................................................................. 25 

5 Implementace logiky aplikace ....................................................................................................... 26 

5.1 Čtení souborů ................................................................................................................ 26 

5.2 Řízení tiskové fronty ..................................................................................................... 27 

5.2.1 Přidávání úloh do tiskové fronty ........................................................................... 28 

5.2.2 Získání další úlohy pro tisk ................................................................................... 28 

5.3 Tisk souborů .................................................................................................................. 31 

5.4 Mazání zpracovaných souborů ...................................................................................... 32 

6 Testování aplikace ......................................................................................................................... 33 



 

 

6.1 Testovací tisková fronta a testované nastavení ............................................................. 33 

6.2 Provedené testy ............................................................................................................. 34 

6.2.1 První testovaná varianta ........................................................................................ 34 

6.2.2 Druhá testovaná varianta ....................................................................................... 34 

6.2.3 Třetí testovaná varianta ......................................................................................... 35 

6.3 Vyhodnocení testů ......................................................................................................... 35 

7 Závěr ............................................................................................................................................. 36 

Literatura (Reference) ........................................................................................................................... 37 

Seznam příloh ........................................................................................................................................ 39 

 



1 

 

1 Úvod 
 

Společnost Gates Hydraulics s.r.o.
1
 je předním výrobcem hydraulických komponent. Pro 

podporu řízení výrobního procesu a logistiky používá etikety s čárovými kódy. Požadavky na tisk 

etiket jsou zadávány přímo na pracovištích výrobního provozu. Aktuální řešení, které společnost 

k řízení tiskového procesu používá, je bohužel zastaralé, nemá žádné možnosti nastavení a způsob, 

jakým zpracovává tiskové požadavky, zcela nevyhovuje potřebám společnosti. Nevyhovujícím 

zpracováním vznikají společnosti velké prodlevy na výrobních pracovištích, s čímž jsou spojeny také 

ekonomické ztráty. 

Cílem této práce je analyzovat proces návrhu a tisku etiket ve společnosti a vytvořit novou 

aplikaci, která bude řídit tiskové úlohy ekonomičtějším způsobem, aby na vybraných tiskárnách 

vznikaly pokud možno nejmenší možné prostoje od zadání požadavku, po jeho vytištění. Aplikace 

bude komunikovat s ostatními částmi stávajícího tiskového řešení, které zůstanou beze změny.  

Úvod práce jsem věnoval analýze a popisu současného stavu návrhu a tisku etiket ve 

společnosti Gates Hydraulics s.r.o. Po představení firmy a uvedení základních údajů o předmětu 

podnikání, se zaměřuji na oblast tisku etiket. Uvádím zde jejich úlohu ve výrobním procesu, 

informace, které obsahují, s důrazem na používané čárové kódy, proces tvorby etikety a způsob jakým 

probíhá jejich tisk. V závěru kapitoly zmiňuji problémy současného řešení. 

V druhé části práce jsou uvedeny požadavky na aplikaci, architektura současného tiskového 

řešení a případy užití nové aplikace. Ve zbývající části práce se již věnuji nově vytvořené aplikaci. 

Nejprve je to její uživatelské rozhraní s popisem použitých technologií a jednotlivých částí 

uživatelského rozhraní. 

V kapitole věnující se implementaci logiky aplikace popisuji její nejdůležitější části s uvedením 

částí napsaného kódu. Důležitou pasáží této kapitoly je informace o možných způsobech zpracování 

tiskové fronty s uvedením příkladů. 

V poslední kapitole práce uvádím výsledky testů aplikace s testovací sadou tiskových úloh a 

různými variantami nastavení. Výsledky těchto testů by měli dát společnosti odpověď na to, jaká 

varianta nastavení by pro ně mohla být nejlepší. I když nejlepší odpověď na tuto otázku jim dá jistě 

jejich vlastní testování v reálném provozu.  

  

                                                      
1
 http://www.gateshydraulics.cz/ 
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2 Současný stav návrhu a tisku etiket ve společnosti 

Gates Hydraulics s.r.o. 
 

Společnost Gates Hydraulics s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti Gates Corporation 

založené v roce 1911 [6]. Společnost sídlící v Denveru, Colorado, USA má výrobní podniky a 

zastoupení na všech hlavních trzích s automobilovou a průmyslovou technikou v rámci Evropy, 

Severní Ameriky, Asie, Austrálie a Jižní Ameriky. Gates Corporation je přední světovou společností 

zabývající se výrobou a distribucí hnacích řemenů, hydraulických systémů a komponentů pro 

automobilový průmysl. 

V Moravskoslezském regionu působí společnost od roku 2005, kdy si od města Karviná 

pronajala výrobní halu v průmyslové zóně Nové Pole. V lednu 2006 začala společnost s produkcí 

hadicových montáží. Od začátku roku 2007 sídlí společnost v nově postavené továrně, jejíž 

specializací je výroba kovových součástek pro hydraulické hadice a montážní celky pro evropský trh v 

oblasti stavební a zemědělské techniky. V roce 2009 jí bylo uděleno ocenění „Zaměstnavatel roku“ 

v Karvinském regionu. Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a 

ČSN OHSAS 18001. 

 

Výrobní proces, který probíhá v hale na ploše 13 tis. m
2
, se skládá z několika následných částí: 

 

 Nástrojárna 

 Sekundární operace – tepelné zpracování a ohyby 

 Povrchové úpravy – provádí společnost externě 

 Montáž koncovek 

 Montáž hadic 

 Montáž trubek 

 

Mezi produkty, které ve výrobě vznikají, patří: 

 

 Hadice - Společnost vyrábí širokou škálu hydraulických a průmyslových hadic pro různé aplikace 

(např. stavební a zemědělské stroje, automobilový průmysl, zpracovatelské technologie, atd.), v 

různých velikostech, se širokým teplotním rozsahem a pro různé pracovní tlaky (viz. Obrázek 1). 

 Koncovky - Do této skupiny produktů patří výroba hydraulických koncovek, jakož i speciální 

provedení na zakázku. Jedná se o koncovky pro nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké hadice a 

speciální nástrčné koncovky 

 Hadicové montáže – Společnost nabízí svým zákazníkům výrobu hadicových montáží, sestavy 

trubko-hadic, hadicové svazky (obsahující několik různých hadicovin), ohýbané trubky a trubko-

hadice, sady připravené na míru pro zákazníka (hadicové montáže, ohýbané trubky, šroubení).  

 



3 

 

 
Obrázek 1 - Ukázka portfolia společnosti Gates Hydraulics s.r.o. 

 

Hlavními obchodními partnery společnosti jsou například tito významní výrobci: 

 

 John Deere 

 Bobcat 

 Doosan 

 Caterpillar 

 Bomag 

 JCB 

 Volvo 

 LIEBHERR 

 a další 

 

 

2.1 Etikety ve výrobním procesu 

 

Celým výrobním procesem, začínajícím zpracováním vstupních materiálů, jejich následnými 

úpravami až do podoby finálních produktů, průběžným skladováním a expedicí, se prolíná tisk štítků a 

etiket. Etikety se používají k označování materiálu nebo hotového výrobku, jednak v průběhu výroby, 

expedici k zákazníkovi, tak pro označení přepravních beden nebo kartonu. Hlavní úlohou etiket je 

jednoznačná identifikace výrobku, aby nemohlo v průběhu výrobního procesu nebo skladování dojít 

k jeho záměně. Slouží také k dokumentaci a evidování provedených výrobních úkonu se 

zaznamenanými parametry zpracování, pro případnou další kontrolu.  

Rozměry používaných etiket jsou velmi rozmanité. Od malých etiket formátu přibližně A7, 

sloužící k označení přepravních beden, až po ty dosahující rozměru A4. Etikety se tisknou převážně na 

papírové štítky. V případě požadavku na zvýšenou odolnost etikety proti poškození se mohou použít 

speciální termotransferové pásky, zaručující otěruvzdornost etikety nebo odolnost vůči chemickým 

látkám, jako je olej apod. Kromě samolepících etiket se tiskne také na běžný kancelářský papír 

formátu A4 nebo A5.  
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2.1.1 Druhy termotransferových pásek 

 

Termotransferové pásky jsou používány v termotransferových tiskárnách k potisku etiket 

určených pro tento typ tiskáren [12]. Při použití kvalitních pásek je zaručena výborná tisková kvalita a 

čitelnost čárových kódů. 

 

Termotransferové pásky voskové  

Jedná se o nejpoužívanější typ termotransferové pásky, který najde uplatnění v různých 

průmyslových odvětvích. Používá se především k označení zboží, inventarizaci, označení léků a 

potravin, potisk visaček a dalších. Jsou vhodné pro potisk všech typů papírových etiket, včetně 

hlazených a natíraných. Tyto pásky umožňují vysokorychlostní potisk až do 300 milimetrů za 

sekundu. 

 

Termotransferové pásky voskovo-pryskyřičné  

Nastupují tam, kde již není vhodné použití voskových pásek z důvodu jejich menší 

otěruvzdornosti. Používají se ke stejným aplikacím jako pásky voskové. Navíc také k potisku etiket do 

náročných prostředí (odolnost proti chemikáliím a otěru) a exteriéru (odolnost vůči povětrnostním 

vlivům). Jsou vhodné pro potisk papírových etiket a v mnoha případech také na potisk plastových 

materiálů. Nabízejí excelentní kvalitu tisku 

 

Termotransferové pásky pryskyřičné 

Jejich uplatnění se nachází v aplikacích zaměřených na extrémní odolnost, a to jak chemickou, 

tak teplotní. Nejčastější využití najdou v elektrotechnickém, automobilovém, hutním a chemickém 

průmyslu. Vhodné pro potisk jak plastových tak vysoce lesklých papírových etiket. Může v některých 

případech nahradit nutnost laminace etikety.  

 

2.1.2 Používané tiskárny 

 

Do tiskového procesu je ve výrobní části společnosti zapojeno 27 tiskáren. Požadavky na tisk 

vznikají přímo na pracovištích ve výrobních prostorech. Jsou centrálně zpracovávány tiskovým 

serverem a z něj posílány na konkrétní tiskárny. Používají se zde dva druhy tiskáren, a to laserové a 

termotransferové. Aktuálně je ve výrobním provozu nainstalováno 15 laserových tiskáren a 12 

termotransferových. 

 

Laserové tiskárny  

Tiskárny využívají ke generování tisku laserové technologie [13]. Laserový paprsek kreslí 

požadovaný obraz pohybujícím se paprskem na rotující válec. Tento válec je citlivý na světlo, v místě, 

kam paprsek dopadne, vznikne na válci elektrostatický náboj. 

Tento válec se při svém otáčení dotýká povrchem vrstvičky černidla (toneru), které se vlivem 

náboje "přilepí" k ozářeným místům. Při dalším otáčení válce se k němu přitiskne běžný kancelářský 
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papír, který černidlo převezme. Papír pak putuje do pícky, ve které je do něj pomocí zvýšené teploty 

černidlo zapečeno. Další zařízení pak zruší nabití válce a smete zbytek toneru do zásobníku. 

 U barevného tisku se využívá základních barev – pracuje se na principu subjektivního míchání 

barev. Vrstvičky barviva se přilepí k ozářeným místům přímo nebo se využívá jako mezi prvek 

přenosový pás. 

 

Termotransferové tiskárny  

Jak můžeme soudit podle názvu, tyto tiskárny tisknou za pomocí tepla. Jsou podkategorií 

termálních tiskáren. Tisk na tomto typu tiskárny je prováděn přes speciální barvící pásku (viz. Bod 

1.2.1), která v místě, kde je zahřátá tiskovou hlavou, uvolní barvu na papír. Všechny termotransferové 

tiskárny mohou potiskovat i termopapír a tedy pracovat i jako termotiskárny. Lze tisknout na různé 

materiály. Jako barvivo se používá tuhý inkoust. 

Výhodou je jeho dlouhá životnost tisku a univerzálnost. Tisková hlava má delší životnost než 

při přímém tepelném tisku. Nevýhodou ve srovnání s termotiskem je větší složitost tiskové 

mechaniky. 

Na obdobném principu funguje i barevný tisk, využívá se fólie s třemi základními barvami 

nanesenými v pruzích. Ty jsou postupně přenášeny na papír. 

 

 

2.2 Obsah etiket a štítků, používané čárové kódy 

 

Obsah etiket a štítků závisí na jejich určení a může být velmi rozdílný. Většinou je to označení 

materiálu čitelným textem a čárovým kódem umožňující strojové zpracování etiket. Kromě těchto 

parametrů, mohou složitější etikety obsahovat například následující údaje. Většina z nich může mít 

kromě textového popisu také podobu čárového kódu: 

 

 data, 

 označení a popis produktů, 

 vyprodukované nebo skladované množství, 

 loga, 

 technologická data (jako například čas výroby, rychlost produkce, hmotnost), 

 parametry výrobního procesu, 

 následující operace, 

 označení palet údaji o objednávce, množství, určení apod., 

 dodavatel, čísla dodacích listů, typy dodávek, 

 další různé poznámky. 

 

Podoba etiket není ničím omezena. Záleží pouze na informacích, které společnost potřebuje 

evidovat, případně na požadavcích zákazníků. 
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2.2.1 Používané čárové kódy 

 

Čárové kódy jsou nejdůležitější součástí etiket. Čárové kódy obecně významně usnadňují 

automatickou identifikaci [4]. Při ručním zadávání dochází mnohokrát častěji k chybnému zadaní, 

v průměru přibližně při každém třístém zadání. Oproti tomu chybovost při čtení čárového kódu je 

naprosto zanedbatelná, přičemž většina těchto chyb může být eliminována, pokud je do kódu zavedena 

kontrolní číslice, která ověřuje správnost všech předchozích číslic. Použití čárových kódů také výrazně 

přispívá k zrychlení zpracování.  

Použití čárových kódů je velmi flexibilní. Čárové kódy lze používat v nejrůznějších, a to 

i extrémních prostředích. Je možné je tisknout na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak 

extrémním mrazům, na materiály odolné kyselinám, obroušení, nadměrné vlhkosti. Jejich rozměry 

mohou být dokonce přizpůsobeny tak, aby mohly být užity i na miniaturní elektronické součástky. 

Čárový kód se skládá ze sekvence čar a mezer s definovanou šířkou. Před a za kódem musí být 

prázdné místo bez potisku. Kód začíná startovací sekvencí, následují samotná data ukončená 

případným kontrolním součtem a končí sekvencí stop. Šířka čar a mezer, a také jejich počty, jsou dané 

specifikací daného kódu. 

Tradiční laserové snímače čárového kódu vyzařují červené světlo. Toto světlo je pohlcováno 

tmavými čárami a odráženo světlými mezerami. Snímač zjišťuje rozdíly v reflexi a ty přeměňuje 

v elektrické signály odpovídající šířce čar a mezer. Tyto signály jsou převedeny na znaky, které 

obsahuje příslušný čárový kód. To tedy znamená, že každá číslice či písmeno je zaznamenáno 

v čárovém kódu pomocí předem přesně definovaných šířek čar a mezer. Data obsažená v čárovém 

kódu mohou zahrnovat takřka cokoliv: číslo výrobce, číslo výrobku, místo uložení ve skladu, číslo 

série nebo jméno určité osoby, které je např. povolen vstup do jinak uzavřeného prostoru. 

Začátkem 21. století se pro čtení čárových kódů začaly využívat kromě tradičních laserových 

snímačů i snímače digitální. Podobně jako u digitálního fotoaparátu u nich dojde k vyfocení čárového 

kódu a následně k dekódování jeho obsahu pomocí dekodéru, který je nedílnou součástí snímače. 

Hlavní výhodou digitálních snímačů je možnost mnohasměrného čtení a podpora čtení jak 1D tak i 2D 

symbolů. 

 

Existuje mnoho typů čárových kódů, z nichž každý je většinou určen pro specifické použití. 

Některé typy čárových kódů mohou kódovat pouze číslice, jiné mohou kódovat i písmena a speciální 

znaky. 

Rozeznáváme čárové kódy jednodimenzionální (1D) a dvojdimenzionální (2D). 1D kódy mají 

omezenou kapacitu a obvykle kódují numerický nebo alfanumerický řetězec, který je klíčem 

k identifikaci označeného předmětu do nějaké externí databáze. 2D kódy vzhledem k vyšší kapacitě 

obvykle obsahují veškerou potřebnou informaci o označeném předmětu v sobě.  

Společnost Gates Hydraulics s.r.o. doposud používala pouze 1D kódy, konkrétně kódy Code 39 

a Code 128. Nicméně v současné době již připravuje výrobu se zákaznickým požadavkem na tisk 2D 

kódu Data Matrix. 
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Code 39 

Code 39 byl vyvinut jako první plně alfanumerická symbolika v roce 1974 [3]. Jedná se o 

nejčastěji používanou symboliku čárových kódů. Code 39 umožňuje kódovat 43 znaků ASCII: velká 

písmena (A–Z), číslice (0–9), mezeru a speciální znaky (* – $ % . / +) [5]. Code 39 je diskrétní (kód 

začíná i končí čarou), s proměnnou délkou. Každý znak obsahuje 5 čar a 4 mezery. Z těchto devíti 

prvků jsou vždy 3 široké a 6 úzkých (odtud název 3z9 nebo 3/9 a obvykle pouze 39). Code 39 

nepodporuje malá písmena, ta jsou na vstupu automaticky převedena na velká. Znak "hvězdička" je 

vyhrazen pro znaky start a stop. Code 39 nedefinuje kontrolní znak (oproti např. Code 128). Vnitřní 

kontrolu každého znaku umožňuje sama kódovací tabulka: pokud je chybně přečtena šířka právě 

jednoho elementu (z 9 elementů znaku), znak je nečitelný a není tedy chybně přečten jako jiný platný 

znak. Nevýhodou Code 39 je jeho relativně nízká hustota a tedy jeho velká délka. Příklad čárového 

kódu ukazuje Obrázek 2. 

 

 
Obrázek 2 - Ukázka kódu Code 39 

 

Code 128 

Jednorozměrný kód, jehož název napovídá, že je schopný zakódovat 128 znaků (spodní 

polovinu ASCII) [5]. Jako jeden z mála u znaků umí rozlišovat a zachovat velikost písmen v kódu. Má 

tři znakové sady (A, B a C), která se jedním ze speciálních znaků na začátku kódu nastaví a mezi 

nimiž je možno v průběhu kódu přepínat. 

První znaková sada obsahuje mimo jiné spodních 32 tzv. řídicích znaků ASCII, druhá ASCII 

znaky s kódy 32 až 128, třetí umí pojmout dvojciferná čísla od 00 do 99. Poslední znaky (některé z 

nich stejné pro všechny sady) mají většinou speciální význam. 

Každý znak Code 128 se skládá ze tří čar a tří mezer definované šíře, která může být 1 až 

čtyřnásobek základní šířky. Kód každého znaku má délku 11 základních šířek, s výjimkou posledního 

znaku (stop znak), který je dlouhý 13 jednotek. Předposlední znak je kontrolní součet daný součtem 

násobků jednotlivých kódů vynásobených jejich pozicí, to celé modulo 103. To snižuje 

pravděpodobnost výskytu chyby na 1 : 5 000 000. Pokud má Code 128 nést ryze číselný kód, většinou 

nastaví znakovou sadu C a číslo zakóduje po dvojicích číslic, čímž může být úspornější než některé 

jiné čárové kódy, které umí kódovat pouze číslice. Příklad čárového kódu ukazuje Obrázek 3. 

 

 
Obrázek 3 - Ukázka kódu Code 128 
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Data Matrix 

Čárový kód Data Matrix je neobyčejně pružný z hlediska fyzických rozměrů a informační 

kapacity. Tiskárna s rozlišitelností 300 dpi může vytisknout kód Data Matrix jako čtverec s délkou 

hrany 1,5 mm [3]. Tato technologie používá ke čtení kódu standardní videokameru namísto laserových 

snímačů. Videokamera je připojena k řadiči, který dekóduje sejmutý čárový kód Data Matrix. 

Vyznačuje se tím, že má dvě strany souvislé a dvě strany se střídajícími se buňkami. Černé a bílé 

buňky v matici reprezentují binární kód. To umožňuje automatické kódování libovolných znaků v 

libovolném jazyce a vylučuje potřebu překladových tabulek znaků, potřebných u lineárních čárových 

kódů. Data Matrix obsahuje algoritmy, umožňující korekci chyb.   

Kód Data Matrix je možno číst v libovolném natočení a čtecí zařízení nám může sdělit přesný 

úhel, v jakém proběhlo čtení. Malé fyzické rozměry, malé požadavky na kontrast tisku (20%) a 

snadnost čtení jsou příčinou, proč se tento kód široce rozšířil v oblasti identifikace mikroelektroniky a 

farmaceutických výrobků. Může být použit také pro ověřování identifikace součástek, jejich orientace 

a rozmisťování v automatizovaných výrobních a řídicích systémech. Příklad čárového kódu ukazuje 

Obrázek 4. 

 

 
Obrázek 4 - Ukázka kódu Data Matrix 

 

 

2.3 Proces tvorby etiket 

 

Návrh vzhledu etiket a rozmístění prvků si vytváří společnost sama, případně jej zpracovává na 

základě požadavků klienta. Prvním krokem k použití etikety je vytvoření šablony s požadovaným 

vzhledem. Do šablony se umístí statické prvky, jako například obrázky, čáry a různé popisky. Zároveň 

se vkládají také proměnná pole, do nichž je možno při tisku etiket dynamicky vyplňovat zadané údaje. 

Mezi tato pole patří například data, jména, kódy matriálu, počty kusů, hmotnosti, atd. Z jedné šablony 

je tedy možné vyplněním parametrů tisknout různé varianty etikety. Šablony etiket se vytvářejí 

v programu CODESOFT vyvinutém společností TEKLYNX International. Společnost aktuálně 

používá 46 různých šablon. 

 

2.3.1 Návrh šablon v programu CODESOFT 

 

Firma TEXLYNX International je světovým lídrem v oblasti tvorby softwarových řešení 

zabývajícími se čárovými kódy [2]. Software CODESOFT poskytuje pokročilé nástroje pro tvorbu 
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složitých etiket a umožňuje integraci do vlastního systému a pomáhá tím zvyšovat efektivnost a 

kontrolu. Program umožňuje snadný návrh a tisk etiket. Používá k tomu grafické uživatelské rozhraní 

a svým vzhledem se podobá běžným grafickým programům. Program je lokalizovaný také do českého 

jazyka.  

Při vytváření šablony může uživatel použít průvodce, který ho provede krok za krokem 

základními nastaveními etikety, jako jsou rozměry stránky, rozměry etikety, rozmístění etiket na 

stránce, mezery mezi etiketami, okraje. Po vytvoření etikety může začít s vlastní tvorbou vzhledu 

etikety. K dispozici má základní objekty jako text, čárový kód, obrázek, externí objekt, čára, obdélník, 

kruh. Program podporuje lineární i 2D čárové kódy, k dispozici je zhruba 100 typů čárových kódů. 

V centrální části okna aplikace se zobrazuje grafický návrh etikety. Na levé straně je dispozici menu 

s prvky, které je možné do šablony vložit. Program umožňuje napojení na externí databáze, ODBC, 

OLE a vkládání dynamických formulářových polí. Přehled těchto objektů (zdrojů dat) vložených do 

šablony, je dispozici v pravé části rozhraní ve vrchní stromové struktuře. V pravé spodní části je pak 

přehled veškerých vložených objektů umožňující rychlou navigaci na hledaný objekt. Na Obrázku 5 

můžete vidět možný návrh etikety, který obsahuje 6 dynamických polí, jejichž obsah se může při tisku 

etikety měnit. Je to pole s datem, kódem produktu, popisem, množstvím a vahou.  

 

 
Obrázek 5 - Navrhnutá šablona etikety 

 

Společnost Gates Hydraulics s.r.o. vlastní dvě licence software CODESOSFT. První z nich je 

Enterprise verze, ve které probíhá návrh šablon. Druhá verze Runtime běží na tiskovém serveru a 

poskytuje tiskové služby pro tisk etiket.  

Enterprise verze je nejvyšší prodávanou verzí programu. Má rozšířený počet lineárních i 2D 

čárových kódů. Obsahuje interní tiskové ovladače pro více než 2.000 typů termotiskáren, ale lze také 

tisknout s využitím ovladačů dodaných výrobci tiskáren pro Windows. Je určena pro rozšířené použití 

pro návrh a tisku  statických i dynamických etiket, má k dispozici zamykání vlastností a pozic objektů 

na etiketě. Umožňuje vkládání variabilních grafických obrázků, napojení na veškerá databázová 

rozhraní včetně  SQL, import přes FTP, export etikety jako grafiku, ukládání a tisk logu průběhu tisku. 
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Nemá žádné omezení na počet současně připojených tiskáren a to jak s využitím interních ovladačů, 

tak i externích dodaných výrobci tiskáren. 

Runtime verze je odlehčenou verzí Enterprise, určenou pouze pro tisk etiket. Do verze lze 

načíst již předem vytvořené etikety v jiných sestaveních programu CODESOSFT a provádět jen tisk s 

případným interaktivním vložením hodnot povolených při tvorbě etikety. Obsluha tiskového 

pracoviště nemůže měnit obsah etikety, vlastnosti a umístění objektů ani napojení na datové zdroje 

Stejně jako Enterprise umožňuje neomezený počet připojených tiskáren, ať již používající interní nebo 

externí ovladače. 

 

2.3.2 Návrh šablon v konkurenčním programu BarTender 

 

Software BarTender je produktem společnosti Seagull Scientific [8]. Tato společnost patří také 

k technologické špičce, věnující se této problematice již od roku 1985. Chlubí se, že aplikace 

BarTender byla prvním programem pro systém Windows podporujícím jak laserové, tak průmyslové 

tiskárny štítků. BarTender není jenom software pro tvorbu štítků, ale stejně jako CODESOFT nabízí 

komplexní řešení návrhu a tisku etiket. Aplikace funguje jak samostatně, tak v integraci s jiným 

softwarem. I tato aplikace je lokalizovaná do českého jazyka. 

Program nabízí přehledné grafické rozhraní, podobající se starším verzím programu Microsoft 

Word. Při vytváření etiket je možné stejným způsobem jako u CODESOFTU použít průvodce, pro 

vytvoření základního layoutu štítků. Je možné si vybrat předdefinované šablony, kterých je k dispozici 

opravdu velké množství nebo si zhotovit šablonu vlastní. Vybere se velikost stránky a její orientace, 

následuje tvar etikety, okraje stránky, umístění etiket v dokumentu, velikost šablony a mezery. 

Následuje volba pořadí při tisku, kdy uživatel může zvolit počáteční roh, odkud bude tisk začínat a 

následný vodorovný nebo svislý směr tisku. Na zobrazeném obrázku je dobře vidět, v jakém pořadní 

se budou jednotlivé etikety tisknout. Po zvolení případného pozadí se již vytvoří prázdná šablona 

etikety, do které je možné vkládat námi zvolené prvky.  

Oproti CODESOFTU má BarTender odlišné uspořádání ovládacích prvků. V horní části jsou 

nabídkové panely, pro tvorbu a formátování dokumentu. I tady lze vložit objekty nejrůznějších tvarů, 

linky, obrázky, čárové kódy, texty, s bohatou možností formátování, atd. I v tomto programu je 

výborná podpora čárových kódů a je jich k dispozici opět kolem 100 druhů.  

 V levé části okna aplikace (Obrázek 6) je k dispozici menu, kde jsou přehledně zobrazeny 

jednotlivé prvky vložené do etikety a také datová propojení do databáze a proměnná pole, do kterých 

lze při tisku dynamicky doplňovat data. V tomto je možné se záložkami přepínat na zobrazení vrstev 

dokumentu nebo na předdefinované součásti, které lze pak jednoduše do dokumentu vkládat. Funkce 

používání vrstev je poslední verzi programu nová a umožní vytvářet flexibilní návrhy štítků. Vrstvy 

lze skrýt nebo vytisknout na základně stanovených podmínek. Vrstvu můžete rovněž zamknout, aby ji 

nebylo možné měnit.  

V pravé části okna jsou pak k dispozici volby, řešící pozicování, zarovnávání a rotaci elementů 

v dokumentu.   
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Obrázek 6 - Uživatelské rozhraní programu BarTender 

 

Integrace  

Aplikace BarTender umožňuje přístup k textům, tabulkám a databázím. To zahrnuje podporu 

technologie ODBC a OLE DB pro desítky datových formátů, i pro jiné platformy než Windows, jako 

jsou LINUX, AS/400, databáze Oracle a další. Aplikace BarTender podporuje zobrazování živých dat 

při návrhu a vkládání dat v průběhu tisku. 

Nástroj Commander umožňuje spouštět tiskové úlohy i programům, které nemohou aplikaci 

BarTender přímo řídit. Nástroj Commander lze spouštět pomocí souborů, e-mailů, sériových portů 

nebo socketů TCP/IP. Commander pak „probudí“ aplikaci BarTender, která přečte data a vygeneruje 

tiskovou úlohu. 

Stejně jako CODESOFT implementuje technologie ActiveX společnosti Microsoft. Ve verzích 

Automation lze řešit i ty nejkomplikovanější potřeby integrace. Místo psaní vlastních integračních 

procedur od začátku je možné využít připravené kódy v jazycích VB a C# v sadách SDK pro 

platformu .NET, umožňující rychlejší integraci. Komunikace při tisku probíhá obousměrně, integrační 

nástroje tak podporují návrat informací o stavu úlohy do řídící aplikace.  

Verze Enterprise Automation umožňuje, aby specifikace, zavádění a směrování tiskových úloh 

ke zpracování vycházející od řady síťových uživatelů vykonávala jedna kopie aplikace BarTender. 

 

Verze programu 

Program je k dispozici ve čtyřech verzích, Enterprice Automation, Automation, Profesional a 

Basic. První dvě verze se licencují na základe počtu tiskáren, které bude aplikace BarTernder v síti 

využívat. Počet uživatelů, kteří budou aplikaci využívat je neomezený. Druhé dvě verze jsou 

licencovány na základě počtu počítačů, na kterých je aplikace nainstalována. 

Enterprise Automation je nejvýkonnější verze s rozšířenými funkcemi serveru pro 

centralizovaný tisk a správu. Obsahuje také nejpokročilejší možnosti pro integraci. Obsahuje všechny 

doprovodné aplikace, které jsou k dispozici. 
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Automation obsahuje nejvýkonnější funkce aplikace BarTender a standardní funkce integrace 

pro automatické ovládání jiným softwarovým programem. Neobsahuje všechny doprovodné aplikace. 

Verze Profesional a Basic obsahují funkce potřebné k návrhu etiket, s omezeným počtem 

doprovodných aplikací. Neobsahují však žádné integrační nástroje a pro použití firmy Gates 

Hydraulics s.r.o. by nebyly vhodné. 

 

2.3.3 Srovnání řešení CODESOFT a BarTender 

 

Z mého pohledu je aplikace BarTender plnohodnotnou alternativou k používané aplikaci 

CODESOFT. Oba dva programy nabízejí v podstatě stejné nástroje a postupy pro tvorbu šablon a 

etiket. Prvky, které je možné do šablon vložit, jsou více méně stejné. U obou programů je výborná 

podpora nejrůznějších druhů čárových kódů.  

Také integrační nástroje a možnosti jsou u obou řešení shodné a umožňují plné využití funkcí 

aplikace také ze softwarů třetích stran.  

Podle mého názoru má BarTender trochu přehlednější uživatelské rozhraní. Ovládací prvky a 

možnosti nastavení jednotlivých grafických prvků jsou lépe dostupné a nebyl problém je najít, i když 

člověk není na práci s aplikací zvyklý. Nakonec je možné se ale v obou aplikacích dopracovat ke 

stejnému výsledku a ovládání aplikace může být jenom otázkou zvyku. 

Také dokumentace je lépe zpracovaná k programu BarTender. Na rozdíl od CODESOFTU je 

uživatelská příručka k dispozici také v českém jazyce a dokumentace k ActiveX je aktuální a odpovídá 

posledním verzím programu. Poslední kompletní programátorská příručka k ActiveX programu 

CODESOFT, která je k dispozici, je z roku 2000 a odpovídá starším knihovnám. 

 

Při počtu tiskáren, které společnost Gates Hydraulics s.r.o. využívá k tisku, vychází cenově lépe 

řešení s využitím programu CODESOFT. Cena za licenci verze Enterprise a Runtime vychází v tuto 

chvíli na 62.000,- Kč. Výhodou je neomezený počet tiskáren, které mohou být k programu připojeny. 

Program BarTender se licencuje podle počtu připojených tiskáren. Pokud bychom chtěli připojit 

k programu 30 tiskáren, dostali bychom se na částku 162.000,- Kč [1]. 

 

 

2.4 Tisk etiket 

 

Požadavky na tisk etiket jsou zadávány přímo na pracovištích výrobního provozu přes firemní 

informační systém. Požadavky na tisk mohou být různé co do počtu tištěných etiket, tak co se týče 

jejich obsahu. Je možné zasílat požadavky na jednotlivé etikety, na sérii stejných etiket, případně na 

sérii etiket s variabilními daty. V jedné sérii mohou být počty etiket dosahovat až 150 kusů. Všechny 

požadavky na tisk se ukládají na jednom centrálním místě ve formě textových souborů. Tyto textové 

soubory obsahují informace s parametry tisku: 

 název šablony etikety 

 požadovaný počet kusů 
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 identifikaci tiskárny, na které by se mělo tisknout 

 případné parametry dynamicky generovaných polí 

 

Požadavky na tisk a tiskovou frontu řídí program GIPS fipCSConnec běžící na tiskovém 

serveru. Vzhled aplikace vidíme na Obrázku 7. Program ve stanoveném čase prohlíží zadanou složku, 

kde se ukládají požadavky na tisk a následně je zpracovává. Program přečte parametry etikety a předá 

je Runtime verzi CODESOFTU spolu s požadovanou šablonou. CODESOFT vloží do šablony zadané 

parametry a s využitím standardních tiskových služeb systému Windows je odešle na tiskárnu. 

Program má velmi jednoduché uživatelské rozhraní a nenabízí, kromě základních nastavení, 

žádné možnosti pro ovlivnění zpracovávané tiskové fronty.  

 

 
Obrázek 7 - Uživatelské rozhraní programu GIPS fipCSConnect 

V programu se nastavuje sledovaná složka, složka s umístěním šablon, přípona souboru 

s parametry tisku, interval sledování složky a nakládání se zpracovaným souborem. V programu je 

také třeba nastavit všechny tiskárny, které se mohou při tisku použít. Správa tiskáren není moc 

intuitivní a neumožňuje ani odstranění tiskárny z programu. Jsou sice k dispozici tlačítka pro uložení 

nebo zrušení změn, avšak veškeré změny se uloží hned po provedení (např. načtení nových tiskáren) a 

nelze je už vzít zpět.  

Program zpracovává tiskou frontu podle času, kdy soubory dorazí do složky a postupně je 

předává do tisku. Do textového pole vypisuje záznamy o zpracovaných souborech. Chybí však 

informace o tom, co a v jakém množství se tiskne, a na kterou tiskárnu byl tisk poslán. Výstup může 

mít například tuto podobu: 

 

10:48:51 714 process R1048510.tmp-10:48:52 000  

10:46:53 398 process XB1046532232.tmp-10:46:54 000  

10:46:42 163 process XB1046418231.tmp-10:46:42 000  

10:46:33 944 process XB1046329230.tmp-10:46:34 000  

10:46:27 725 process XB1046262229.tmp-10:46:28 000  

10:46:25 506 process R1046249.tmp-10:46:26 000  
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2.5 Problémy současného řešení 

 

Hlavním problémem současného řešení je zpracování tiskové fronty. Tím, že je tisk řízen 

centrálně z jednoho místa a program zajištující zpracování požadavků na tisk neumožňuje jiné 

zpracování tiskové fronty než podle času uložení požadavku, dochází k problémovým situacím.  

V případě, že je zadán požadavek na tisk jednotlivé etikety nebo série stejných etiket, které jsou 

zadány jedním souborem s parametry, probíhá zpracování v pořádku. Pokud však některé s pracovišť 

zašle požadavek na tisk větší série štítků s variabilními daty, dochází k zahlcení tiskové fronty. 

Obsloužení jednoho tiskového požadavku (zpracování jednoho souboru) programem CODESOFT trvá 

přibližně dvě sekundy. Při tisku série etiket s variabilními daty, je pro každou etiketu vytvářen 

samostatný soubor s parametry. Zpracování série 100 etiket tak může trvat až 200 sekund, tedy přes 3 

minuty. V případě, že je během této doby zaslán další požadavek na tisk, musí počkat, než budou 

zpracovány všechny předchozí požadavky, i když požaduje tisk pouze jedné etikety. Pokud se sejde 

v požadavcích sérií více, může se čekání na tisk ještě výrazně prodloužit.  

Podle informací poskytnutých společností Gates Hydraulics s.r.o., může v závislosti na 

provozních podmínkách, dosahovat zdržení na některých pracovištích až desítky minut denně. Což 

může představovat významnou finanční ztrátu a výrazné snížení produktivity na daném pracovišti. 

Cílem této práce je navrhnout nový program, který bude umožňovat variabilní řízení tiskové 

fronty, s možností nastavení dle potřeb společnosti a bude tak eliminovat tyto ztráty na možné 

minimum. 

 

Další problémy, které společnost má, vznikají při práci s programem CODESOFT. Runtime 

verze, zajišťující tisk etiket, používá pro ověření licence hardwarový klíč. Při provozu dochází 

přibližně jedenkrát za půl roku ke ztrátě informace o hardwarovém klíči a program následně pracuje 

pouze v omezeném režimu. Program zaměňuje znaky a použité čárové kódy jsou přeškrtnuté, čímž se 

výstupy stávají nepoužitelnými. Pro nápravu problému je třeba restartovat server. 

Při zavádění tohoto tiskového workflow do provozu měla společnost problémy s vkládáním 

českých znaků do šablon, na základě těchto zkušeností přešla na anglické texty, případně texty bez 

diakritiky. Nespokojenost panuje také s nemožností dynamicky vkládat do šablon obrázky a upravovat 

velikost, případně styl písma. 
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3 Požadavky a návrh aplikace pro tisk etiket 
 

Společnost Gates Hydraulics s.r.o. potřebuje vytvořit program pro tisk etiket a štítků, který bude 

zpracovávat požadavky na tiskové úlohy a bude řídit odesílání požadavků na jednotlivé tiskárny. 

 

Stávající program, který řídí tisk etiket, zpracovává požadavky na tisk v pořadí, ve kterém na 

server dorazí. V případě, že vznikne požadavek na tisk série různých etiket na jednom pracovišti, 

mohou být další požadavky řešeny až po zpracování všech předchozích. To může na některých 

pracovištích vést k prostojům v řádu až několik desítek minut denně. Hlavním požadavkem na 

aplikace tedy je vytvoření variabilního řízení tiskové fronty, které by vyřešilo výše zmíněný problém. 

Žádný konkrétní způsob řešení není požadován. 

 

Přehled požadavků: 

 

 Variabilní řízení tiskové fronty 

 Čtení požadavků na tisk z vybrané složky a souborů s nastavenou příponou 

 Čtení šablon z vybrané složky 

 Správa tiskáren – možnost přidávat, editovat a odebírat tiskárny z programu 

 Aplikace bude tisknout etikety přes software CODESOFT 

 Aplikace nesmí jít spustit na jedné stanici vícekrát 

 Aplikace bude zobrazovat zpracované úlohy 

 Aplikace bude zobrazovat počet čekajících tiskových úloh na jednotlivých tiskárnách 

 Aplikace bude zobrazovat základní statistiky o počtu zpracovaných úloh a času zpracovaní 

 V případě pádu nebo vypnutí aplikace musí jít vytisknout úlohy, které již byly do programu 

načtené 

 Zpracované soubory se budou po stanovené době mazat 

 

Aplikace poběží na operačních systémech Microsoft Windows 7,  Windows Server 2008 R2 a 

vyšších. Požadavky na aplikaci z pohledu uživatelského rozhraní jsou zobrazeny na USE CASE 

diagramu na Obrázku 8. 

 

Architektura tiskového systému 

Než je možné použít etikety ve výrobním provozu, je potřeba zhotovit jejich návrh. Ten se 

provádí na samostatném serveru, kde běží jedna z licencí programu CODESOFT. Zhotovené návrhy je 

možné z tohoto serveru tisknout na všech tiskárnách. Šablony se po zhotovení ukládají na tiskový 

server, kde běží druhá licence programu CODESOFT. Tato verze programu, ve spolupráci 

s programem řídícím zpracování požadavků, provádí tisk etiket. Požadavky na tisk jsou zadávány na 

pracovních stanicích ve výrobním provozu a jsou po zpracování informačním systémem ukládány na 

tiskový server. Architekturu systému zobrazuje Obrázek 9. 
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Obrázek 8 - USE CASE Diagram 

 

 
 

Obrázek 9 - Architektura tiskového systému 

 

Průběh zpracování tiskového požadavku od jeho načtení do programu až po vytištění na zvolené 

tiskárně ukazuje sekvenční diagram na Obrázku 10. 
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Obrázek 10 - Sekvenční diagram zpracování požadavků 
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4 Uživatelské rozhraní aplikace pro tisk etiket 
 

Uživatelské rozhraní každé aplikace je důležitým prvkem. Mělo by být přehledné, srozumitelné 

a jednoduché na ovládání. Pro vývoj uživatelského rozhraní jsem zvolil grafický subsystém Microsoft 

Windows Presentation Foundation (WPF). Výsledná podoba uživatelského rozhraní vychází 

z definovaných požadavků na aplikaci. 

 

 

4.1 Použité technologie uživatelského rozhraní 

 

WPF 

Technologie Windows Presentation Foundation (WPF) je rozhraní pro návrh a zobrazovaní 

uživatelského prostředí. Je to nástupce starší technologie Windows Forms (WinForms) [7]. 

V současné době je stále možné používat obě dvě technologie. Pomocí rozhraní WPF se sice píší 

programy, které se označují jako běžné aplikace Windows, ale v žádném případě nejde o staré známé 

programy napsané s pomocí WinForms. 

 Vznik WPF zapříčinila potřeba psát graficky složitější aplikace a unifikovat způsob návrhu 

napříč platformami. Starší platforma WinForms totiž začala narážet na různá omezení, které vycházely 

z podstaty jejího návrhu. Pracuje s elementy uživatelského prostředí vestavěného přímo v systému 

Windows, které není úplně snadné upravovat jak po stránce vzhledové, tak po stránce chování. 

WPF poskytuje nový vzhled, nové principy přizpůsobení ovládacích prvků, nové grafické 

funkce (včetně animace a 3D) a nové programovací rozhraní. Oproti WinForms se WPF snaží 

poskytnout co nejrozšiřitelnější objektový model. Vývojář není vázán na pevnou sadu komponent s 

pevným vzhledem. Můžete si plně graficky upravit jakoukoliv část jakékoliv komponenty nebo 

vytvořit komponentu úplně novou. Zároveň však WPF dává k dispozici sadu základních komponent v 

základním vzhledu operačního systému. Takže pokud nechceme, vzhled neměníme a používáme 

komponenty podobně jako ve WinForms. Výhodou je také to, že celé WPF je vektorové a je tedy 

možné elementy zmenšovat, zvětšovat, otáčet a jinak transformovat – jedním z mnoha užitečných 

důsledků může být to, že výsledná aplikace je nezávislá na rozlišení zobrazovacího zařízení.  

 

WPF v praxi obsahuje dvě související programovací rozhraní [10]. Programy WPF lze psát 

kompletně pomocí jazyka C# nebo jiného programovacího jazyka, který vyhovuje specifikaci CLS 

platformy .NET. WPF kromě toho zahrnuje nový značkovací jazyk založený na XML, který se nazývá 

XAML (Extensible Application Markup Language). V některých případech lze v jazyku XAML 

vytvořit celé programy. Obecně se však aplikace skládají z kódu i značek. Pomocí jazyka XAML 

můžeme definovat uživatelské rozhraní a grafické prvky aplikací (včetně grafiky a animací) a 

v procedurálním jazyku vytvořit kód k obsluze událostí uživatelského vstupu. 
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XAML 

 

XAML je zkratka pro Extensible Application Markup Language. Je to deklarativní jazyk 

založený na XML [7]. Je určený primárně k návrhu uživatelského prostředí pro technologie WPF a 

Silverlight. Jazyk XAML slouží k usnadnění zápisu. Vše, co lze udělat pomocí něj, tak můžeme zapsat 

i v jazycích C# nebo Visual Basic .NET. Zjednodušeně můžeme říct, že s XAML říkáme, jaké objekty 

se mají vytvořit a jaké vlastnosti se jim mají nastavit. Tedy například ve WPF slouží primárně k 

sestavení objektového stromu elementů uživatelského prostředí. XAML totiž pracuje s objektovým 

modelem .NET – buď s komponenty, které jsou dodávané s .NET Frameworkem nebo s jakoukoliv 

podstrčenou knihovnou, na kterou se ze XAML souboru odkážeme pomocí XML jmenných prostorů. 

Jmenné prostory jsou jedním ze základních principů jazyka XML. Také v jazyku XAML hrají 

velmi významnou roli. Definujeme skrze ně, jaké datové typy budeme v zápisu XAML používat. 

Každý definovaný jmenný prostor v XAML souboru odkazuje na konkrétní jmenný prostor v .NET 

assembly. Jako jména elementů, které využijí tyto jmenné soubory, dosadíme jména datových typů, 

jež se v příslušném jmenném prostoru v DLL souboru nacházejí. 

 

<Window x:Class="HelloWorldWpf.MainWindow" 
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
  Title="MainWindow" Height="350" Width="525">  

<Grid>  
<Label FontSize="25"  Content="Hello WPF world!" HorizontalAlignment="Center"  

VerticalAlignment="Center" />  
</Grid>  

</Window> 

 

Toto je ukázka kódu jazyka XAML, pomocí něhož si vytvoříme okno s nápisem Hello WPF 

World. Element Window má v sobě řadu atributů. Výraz xmlns je klíčové slovo jazyka XML a 

znamená XML namespace (jmenný prostor). Následovat může dvojtečka a zkratka, kterou chceme 

definovat a pomocí které se budeme na jmenný prostor odkazovat.  První atributy elementu Window 

jsou tedy s atributy definující jmenné prostory – tedy xmlns (výchozí jmenný prostor) a xmlns:x 

(jmenný prostor se zkratkou x).  

Výchozí jmenný prostor „http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation“ 

obsahuje základní grafické elementy technologie WPF. Vzhledem k tomu, že použité elementy 

Window, Grid i Label nemají u sebe jmenný prostor uvedený, využívají tento výchozí. 

Druhý jmenný prostor „http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" je pojmenovaný jako x 

a obsahuje některé obecné doplňující parametry. 

Nad elementem Window je definována hodnota některých vlastností: 

 Title – nadpis okna  

 Width – šířka okna  

 Height – výška okna  

Tyto vlastnosti jsou shodné s vlastnostmi, které fyzicky existují přímo nad objektem Window. 

Uvnitř tohoto objektu Window se nachází objekt Grid. A uvnitř něj dále Label. Ten také přijímá 

nastavení některých jeho vlastností (FontSize, Content atp.). 
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4.2 Uživatelské rozhraní aplikace 

 

 
Obrázek 11 - Uživatelské rozhraní aplikace 

Rozhraní je rozděleno na dvě hlavní části. V levé části jsou umístěny tlačítka (elementy 

Button), kterými se řídí běh aplikace a v pravé části element TabControl, který nám umožňuje 

rozdělit rozhraní na několik odlišných oblastí (TabItems), mezi nimiž se přepínáme pomocí záložek. 

Pomocí tlačítek pro řízení běhu lze program nastavit do třech stavů. Ve výchozím stavu po 

spuštění aplikace je program ve stavu „Stop“, kdy neprobíhá žádné čtení požadavků na tisk ani 

neprobíhá zpracování a odesílání souborů do tisku. Po kliknutí na tlačítko „Start“ začne aplikace 

sledovat nastavenou složku a číst z ní požadavky na tisk etiket. Tlačítko „Stop čtení“ zastaví sledování 

složky s požadavky pro tisk, ale ponechá zapnuté zpracování již načtených souborů, aby mohly být 

poslány do tisku ty soubory, které jsou již v programu načtené.  

Tlačítka také svým vzhledem ukazují, v jakém stavu se aplikace nachází a představují 

v podstatě semafor. Po kliknutí zůstávají tlačítka výrazně podbarvena, aby bylo na první pohled jasné, 

ve kterém stavu se program nachází. Aby toho bylo možné dosáhnout, nadefinoval jsem tlačítkům 

styly. Styly jsou v podstatě kolekce hodnot vlastností, které se aplikují na elementy a fungují na 

podobném principu jako kaskádové styly v HTML. Uvnitř stylu se nachází objekty Setter , které 

spojují konkrétní vlastnost s hodnotou. Například tento Setter, kterým nastavíme pozadí elementu 

na černou barvu: 

 

<Setter Property=“Background“ Value=“Black“> 

 

Každé tlačítko má nadefinované dva styly. Jeden výchozí styl, který se aplikuje, pokud tlačítko 

nebylo vybráno a druhý, aplikovaný po zmáčknutí. Ve výchozím stylu je všem tlačítkům přiřazena 

světlá barva pozadí, zakulacené rohy, stínování a další. Zároveň jsou tlačítka schopna reagovat na 

událost přejetí myší „IsMouserOver“, pomocí tzv. Triggerů, které umožňují měnit styl v závislosti 

na události. Pomocí triggeru je tlačítkům nastavena sytá barva. Druhý styl, který přiřadí tlačítku sytou 

barvu pozadí, se pak tlačítku nastaví po kliknutí v kódu aplikace: 
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startScanBtn.Style = this.Resources["ButtonStartSelected"] as Style; 
 

Stejně jako na tlačítka, jsou aplikovány styly i na další elementy použité v rozhraní. Na element 

TabControl, které mu je nastavena barva pozadí, tloušťka a barva okraje, ale také na jednotlivé 

záložky a jejich hlavičky. Těm se nastavuje velikost písma, okraje, reakce na přejetí myší, atd. Styly je 

možné nastavit přímo konkrétnímu elementu nebo obecně všem elementům stejného typu. Pokud 

máme nastavený obecný styl pro některý typ elementu a chtěli bychom definovat jiný styl pro jeden 

konkrétní element, nemusíme celý styl nastavovat znovu, ale můžeme rozšířit obecný styl pouze o ty 

vlastnosti, které chceme změnit. 

Možnosti stylování jsou ve WPF opravdu velké a je možné s nimi přizpůsobit aplikaci přesně 

podle představ programátora.  

 

<Style x:Key="ButtonStart" TargetType="Button"> 
 <Setter Property="Background" Value="#FFE9F7E9"/> 
      <Setter Property="Foreground" Value="Black" /> 
      <Setter Property="Template"> 
      <Setter.Value> 
              <ControlTemplate TargetType="Button"> 

<Border CornerRadius="4" Background="{TemplateBinding Background}" 
                                BorderThickness="1" BorderBrush="Green"> 
                      <Border.Effect> 
                          <DropShadowEffect Opacity="0.5" ShadowDepth="0"/> 
                      </Border.Effect> 

            <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center"  
VerticalAlignment="Center"> 

                      </ContentPresenter> 
                  </Border> 
                        <ControlTemplate.Triggers> 
                            <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True"> 
                              <Setter Property="Background" Value="#FF008D00" /> 
                            </Trigger> 
                        </ControlTemplate.Triggers> 
                </ControlTemplate> 
        </Setter.Value> 
  </Setter> 

 </Style> 

Výpis kódu - Styl tlačítka Start 

 

4.2.1 Záložka Zpracované soubory 

 

Záložka zpracované soubory, jejíž náhled může vidět na Obrázku 11, slouží k zobrazení 

informací o zpracovaných souborech. Je zde použit element Label, pro zobrazení textu, na ním je 

potom TextBlock, do kterého se vypisuje aktuální počet tiskových úloh, které jsou do programu 

načteny, a které čekají na zpracování. Pod těmito elementy je umístěn další TextBlock, ve kterém se 

vypisují informace o posledních zpracovaných souborech. Konkrétně se vypisuje informace o čase, 

názvu štítku, tiskárně, na kterou byla úloha poslána, počet štítků této úlohy a informace, zda proběhlo 

zpracování v pořádku nebo s chybou. Pokud zpracování proběhlo s chybou, zapisují se informace do 

logů. Chyby při čtení souborů se zapisují do souborového logu a chyby při tisku do tiskového logu. 

Oba logy je možné si zobrazit pomocí tlačítek ve spodní části.  
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Data Binging – Datové vazby 

Data Binding je technika propojení elementů na data. Pokud dojde ke změně hodnoty ve zdroji, 

projeví se zároveň i v provázaných prvcích. Jedná se o jeden z nejdůležitějších konceptů používaných 

ve WPF. To nám umožňuje propojit prvky rozhraní s logikou programu s tím, že zobrazované hodnoty 

v rozhraní jsou vždy aktuální. Objekty, které chceme s elementy provázat, se nastavují v atributu 

DataContext. Přímo v elementu poté specifikujeme,  jaká vlastnost se má do elementu načítat a jak 

bude element reagovat na změnu. Například TextBlock vypisující počet tiskových úloh je propojený 

na instanci PrintManagera a jeho vlastnost JobCount. 

 

<TextBlock x:Name="printRowTbl" Text="{Binding JobCount, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" /> 

 

Atributem UpdateSourceTrigger říkáme, že k aktualizaci zdrojové hodnoty dojde 

okamžitě, jakmile je propojená hodnota změněna. Abychom v XAML mohli bindovat na vlastnosti 

uživatelského objektu, musí třída implementovat rozhraní INotifyPropertyChanged. Ve třídě 

vytvoříme událost PropertyChanged a metodu, která tuto událost volá, např. OnPropertyChanged. 

Tuto metodu voláme vždy, když se příslušná vlastnost změní. Metodu voláme s parametrem, kterým je 

název vlastnosti. Tím dostane cílový objekt informaci, že byl zdroj změněn a aktualizuje svou 

hodnotu.  

Stejným způsobem je propojen také TexBlock vypisující informace o zpracovaných 

požadavcích.  

 

4.2.2 Záložka Tisková fronta 

 

 
Obrázek 12 - Záložka Tisková fronta 

 

V záložce tisková fronta se na přehledném grafu zobrazuje aktuální počet tiskových úloh na 

jednotlivých tiskárnách, které čekají, až budou programem zpracovány (Obrázek 12). Graf se 
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v reálném čase aktualizuje podle toho, jak jsou úlohy zpracovávány, případně přibývají nové. Při 

najetí myší na vybraný sloupec, se zobrazí i aktuální číselná hodnota. Element Chart, který data 

zobrazuje, je propojený na kolekci tiskáren a jejich vlastnost uchovávající aktuální počet úloh. 

Tato kolekce je typu ObservableCollection<T>. ObservableCollection<T> je kolekce 

dynamických dat, poskytující oznámení, pokud byla nějakým způsobem změněna, byly přidány, 

odstraněny nebo změněny její položky [9].  

Pokud je použita tato kolekce, nemusí již třída implementovat rozhraní INotifyPropertyChanged 

a vyvolávat událost o změně vlastnosti. 

 

4.2.3 Záložka Tiskárny 

 

 
Obrázek 13 - Záložka Tiskárny 

 

Záložka tiskárny slouží ke správě tiskáren (viz. Obrázek 13). Tiskárny je možné přidávat, 

editovat nebo mazat. U každé tiskárny se nastavuje hodnota „ID,“ která musí být jedinečná, „Název“ 

tiskárny, který je daný názvem tiskárny v systému, stejně tak jako další vlastnost „Port“ a „Priorita“ 

tiskárny. Po kliknutí na tlačítko „Přidání tiskáren“ se uživateli objeví seznam tiskáren nainstalovaných 

v systému počítače, na kterém program běží, a které ještě nejsou do aplikace přidány. Při přidávání 

tiskárny je nutno nastavit „ID“ a „Prioritu“. Editací je možné tyto parametry upravit. V případě, že 

chceme některé tiskárny odstranit, vybereme je v dialogovém okně zobrazeném po kliknutí na tlačítko 

„Odstranění tiskáren“. 

Pro zobrazení tiskáren je zde použit element DataGrid a do jednotlivých sloupců jsou 

propojeny vlastnosti jednotlivých tiskáren ze stejné ObservableCollection<T>, použité na předchozí 

záložce. 
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4.2.4 Záložka Nastavení 

 

 
Obrázek 14 - Záložka Nastavení 

V této záložce se tvoří veškeré nastavení aplikace (Obrázek 14). Nastavované hodnoty jsou: 

 

 Přípona souborů, kterou mají ukládané požadavky s parametry pro tisk 

 Složka souborů s požadavky do tisku 

 Složka, ze které budou načítané šablony štítků 

 Po kolika dnech se budou mazat zpracované soubory 

 Povolení prokládání štítků 

 Maximální počet štítků na jedné tiskárně v řadě 

 Maximální počet vložených štítků do tiskové fronty 

 Povolení prokládání štítků ze všech tiskáren najednou 

 Povolení priority štítků 

 

K tomu, jaké mají jednotlivé nastavení prokládání vliv na zpracování tiskové fronty, se 

dostaneme později. Nastavení je možné uložit pouze, pokud neprobíhá zpracování požadavků. Ve 

formuláři jsou použity elementy TextBox, pro vkládání textových hodnot, IntegerUpDown 

z vložené knihovny Xceed.WPF.Toolkit.dll a zaškrtávací políčka CheckBox. Složky na disku jsou 

procházeny pomocí instance třídy Systém.Windows.Forms.FolderBrowserDialog. Vybraná cesta je 

získána z její vlastnosti SelectedPath. 
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4.2.5 Záložka Statistiky 

 

 
Obrázek 25 - Záložka Statistiky 

Záložka statistiky zobrazuje (Obrázek 15) základní statistky ze zpracování tiskových 

požadavků. Pro jednotlivé tiskárny zobrazuje údaje o počtu zpracovaných úloh, průměrném času 

zpracování (počítá se od načtení souboru do programu, do odeslání na tiskárnu) a čas posledního tisku. 

V horní části záložky se tyto údaje počítají za všechny tiskárny dohromady. Tyto statistiky budou 

složit u závěrečných testů k vyhodnocení jednotlivých nastavení.  
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5 Implementace logiky aplikace 
 

V této kapitole popíši implementaci nejdůležitějších částí aplikace s případnými problémy, se 

kterými jsem se při implementaci setkal. Aplikace je napsaná v jazyce C#. Jako vývojový nástroj jsem 

použil Microsoft Visual Studio 2013. 

Po spuštění si aplikace jako první načte uložené tiskárny a nastavení. Nastavení i tiskárny jsou 

uloženy v XML souborech. Pro načítání a ukládání dat do souborů jsem implementoval návrhový vzor 

DataMapper. Načtené nastavení je dispozici ve statické třídě Settings a tiskárny se načítají do třídy 

PrinterMap. Poté co jsou příslušné kolekce s daty provázány s elementy uživatelského rozhraní, 

vytváří se instance třídy PrintManager, která řídí veškeré zpracování a tisk souborů. PrintManager si 

vytváří instanci třídy LabelAppManager, která spouští aplikaci CODESOFT a přes kterou se provádí 

tisk etiket. Vzor pro implementaci třídy LabelAppManager jsem našel na stránkách výrobce softwaru, 

společnosti Teklynx International [11]. 

 

 

5.1 Čtení souborů 

 

Pro zpracování souborů v zadané složce jsem implementoval třídu FileWatcher. Tato třída má 

za úkol číst soubory v nastavené složce. Soubory, které jsou programem zpracovány, se z této složky 

přesouvají pryč. Ty, které jsou přečteny v pořádku se přesouvají do složky Temp, která je vytvořena 

v sledovaném adresáři, případně do složky Error, pokud došlo při čtení k chybě. Pokud je později 

požadavek na tisk v pořádku zpracován, soubor se přesouvá ze složky Temp do složky Ok. 

Soubory se přesouvají do složky Temp pro případ, že by došlo k pádu aplikace, případně 

k jejímu vypnutí, a nedošlo ke ztrátě dat z již zpracovaných souborů. Po vytvoření instance třídy se 

nejprve prohlédne složka Temp, zda v ní nejsou nějaké nevyřízené požadavky na tisk. Až poté se 

začíná číst nastavená složka. 

 

     foreach (var file in dir.EnumerateFiles(String.Format("*{0}", this.extension)).OrderBy(d =>  
d.CreationTime)) 
     { 

      if (file.Extension != extension) continue; 
       try 
       { 
          bool read = fileReader.Read(file, tempDir); 
          if (read && !tempDir) MoveTo(file, TempDir); 
       } 
       catch (GPMAppException ex) 
       { 
          PrintManager.GetInstance().FlLog.WriteError(ex.Message); 
          MoveTo(file, ErrorDir); 
       } 
       catch (Exception ex) 
       { 
          PrintManager.GetInstance().FlLog.WriteError(ex.Message + ex.ToString()); 
          MoveTo(file, ErrorDir); 
       } 
       finally 
       { 
          if (FileWatcher.insertedFiles.Contains(file.Name)) 
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              { 
                 FileWatcher.insertedFiles.Remove(file.Name); 
              } 
     } 

Výpis kódu – čtení Temp složky 

 

FileWatcher vytváří instanci třídy System.IO.FileSystemWatcher. FileSystemWatcher (FSW) 

naslouchá notifikacím souborového systému a vyvolává události v případě, že jsou změněny soubory 

ve sledovaném adresáři.[9] Při sledování souborů ve složce a jejich zpracování jsem zjistil, že pokud 

přijde souborů hodně najednou, zpracuje se jich jenom část a zbytek FSW ponechá ve složce. Problém 

byl způsobený malou velikostí bufferu, který je implicitně u FSW nastaven. Po zvětšení hodnoty 

bufferu již probíhá čtení v pořádku. 

V případě, že je ve složce vytvořen soubor, FSW vyvolá událost, která volá metodu 

zpracovávající soubor. Samotné čtení souboru obstarává třída FileReader a její metoda Read. Ještě 

před tím, než je soubor poslán na zpracování, kontroluje se, zda není soubor zamčený. V metodě Read 

probíhá čtení souborů s parametry. V případě, že je soubor v pořádku přečten, vytváří se instance třídy 

Job, která ve svých vlastnostech uchovává veškeré potřebné informace pro tisk etikety (název šablony, 

id tiskárny, parametry pro vyplnění šablony, prioritu požadavku, atd…). Instance Jobu je předána 

zpátky PrintManageru, který zajistí jeho další zpracování. 

V první verzi aplikace jsem čtení složky implementoval pomoci kódu výše, který se volal 

v pravidelných intervalech pomoci Timeru, ale při dalším vývoji jej nahradil FSW, který se pro tuto 

úlohu hodí lépe a čtení složky pomocí DirectoryInfo jsem ponechal pouze pro první přečtení již 

vložených souborů. 

 

 

5.2 Řízení tiskové fronty 

 

O řízení tiskové fronty se stará třída PrintQueueProcessor (PQP). Této třídě PrintManager 

předává vytvořené Joby, aby si je zařadil do tiskové fronty, a zároveň po něm v pravidelných 

intervalech žádá další Job do tisku. V PrintManageru je implementován Timer, který každých 500 

milisekund žádá PQP o další Job. Vzhledem k tomu, že zpracování jednoho požadavku na tisk 

softwarem CODESOFT trvá zhruba dvě sekundy, bylo by zbytečně se na nový Job dotazovat každých 

500 milisekund. Proto si PrintManager uchovává malou frontu jednoho Jobu, který mu zaslal PQP a 

v případě, že ji má plnou, o další Joby nežádá. 

PQP si drží všechny načtené požadavky na tisk v kolekci ConcurrentDictionary 

<string, Queue<Job>> . ConcurrentDictionary je thread-safe kolekce dat, do které může být 

přistupováno více vlákny souběžně [9]. V případě, že by byl použit obyčejný Dictionary, vyhazoval 

by program výjimky. Klíčem v této kolekci je ID tiskárny, hodnotou pak kolekce Queue<Job>. Queue 

je generická kolekce pracující na principu first-in first-out. V této kolekci jsou pak uloženy všechny 

požadavky na tisk pro danou tiskárnu. 
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5.2.1 Přidávání úloh do tiskové fronty 

 

Přidávání Jobů do fronty pracuje ve dvou režimech. Pokud není v nastavení povoleno použití 

priority štítků, vkládá se každý Job do fronty k příslušné tiskárně na konec, tak aby byly požadavky 

řazeny podle času, jak do programu došly.  

V případě, že je povolena priorita štítků, prochází se současná uložená fronta a probíhá kontrola, 

zda má nový štítek vyšší prioritu než ty již uložené. Pokud je tomu tak, zařadí se nový Job před ty 

stávající s nižší prioritou. Tuto funkci jsem do programu zavedl proto, aby bylo možné na tiskárně 

urgentně vytisknout jakoukoliv požadavek i v případě, že již byl zaslán požadavek na tisk větší série 

etiket na stejné tiskárně. 

 

            if (!useJobPriority || printQueue[job.PrinterID].Count == 0) 
     { 
        printQueue[job.PrinterID].Enqueue(job); 
     } 
     else 
     { 
        Queue<Job> newQueue = new Queue<Job>(); 
        bool jobEnqueued = false; 
        foreach (var item in printQueue[job.PrinterID]) 
        { 
           if (job.Priority > item.Priority && !jobEnqueued) 
           { 
              newQueue.Enqueue(job); 
              newQueue.Enqueue(item); 
              jobEnqueued = true; 
           } 
           else 
           { 
              newQueue.Enqueue(item); 
           } 
        } 
 
        if (!jobEnqueued) 
        { 
           newQueue.Enqueue(job); 
        } 
 
        printQueue[job.PrinterID] = newQueue; 
     } 

Výpis kódu – implementace přidání požadavku do fronty 

 

5.2.2 Získání další úlohy pro tisk 

 

Implementace této části programu je jeho nejdůležitější částí. Načtení dalšího Jobu pro tisk 

z tiskové fronty může probíhat několika způsoby. Oproti aktuálně používanému programu ve 

společnosti, jsem do tohoto nového přidal i možnost nastavit jednotlivým tiskárnám priority. 

Požadavky na tiskárnách, které mají vyšší prioritu, budou vždy řešeny přednostně. 

 

První varianta, kdy není povoleno prokládání štítků. 

Program, který společnost Gates Hydraulics s.r.o. v tuto chvíli používá, využívá pouze tento 

způsob zpracování tiskové fronty (bez použití priority tiskáren). V případě, že v nastavení není 
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povoleno prokládání štítků, vybere se z tiskové fronty požadavek, který byl do systému zaslán jako 

první, případně má jeho tiskárna vyšší prioritu. Prochází se kolekce všech tiskáren a z každé, která má 

ve frontě nějaký požadavek se vezme první, který je na řadě. V proměnné se pak uchovává ten Job, 

jehož tiskárna má nejvyšší prioritu. V případě, že jsou priority tiskáren stejné, vezme se Job, který byl 

do systému zadán dříve. Po přečtení celé kolekce vrací metoda uchovaný Job. 

 

Druhá varianta, kdy je povoleno prokládání štítků a je vybrána volba „Prokládat všechny 

tiskárny najednou“. 

Při této variantě se postupně vybírá jeden Job z každé tiskárny. Na žádnou tiskárnu se nepošle 

další Job, dokud nebyly obslouženy všechny další tiskárny, které mají ve frontě nějaký požadavek. 

Poté co jsou obslouženy všechny tiskárny, začíná celé kolo znovu. I tady se opět vybírá ze zbylých 

tiskáren ta, která má nejvyšší prioritu nebo její požadavek byl zadán nejdříve. V tomto případě ovšem 

nehrají priority tiskáren žádnou velkou roli. Tiskárna s vyšší prioritou je sice v každém kole 

obsloužena jako první, ale před dalším tiskem musí počkat, než budou obslouženy ostatní tiskárny. 

Toto nastavení je vhodné použít v případě, že nemáme žádné tiskárny s vyšší prioritou a 

nechceme, aby se na jakémkoliv pracovišti čekalo na tisk více, než na ostatních pracovištích.  

 
 private Job GetJobMixAllPrinters() 
 { 
    Job job = null; 
 
    var time = DateTime.Now; 
    var timeTemp = DateTime.Now; 
    string printerID = ""; 
    string printerIDTemp = ""; 
    int priority = 1; 
    int priorityTemp = 1; 
 
    foreach (var printer in printQueue) 
    { 
       if (printer.Value.Count == 0) continue; 
       if (thisRoundPrinters.Contains(printer.Key)) 
       { 
          int printerPriorityTemp = PrinterMap.GetInstance().GetPrinterPriority(printer.Key); 
          if (printerPriorityTemp > priorityTemp || (printer.Value.Peek().CreationTime <  

timeTemp && printerPriorityTemp == priorityTemp)) 
          { 
             timeTemp = printer.Value.Peek().CreationTime; 
             printerIDTemp = printer.Key; 
          } 
          continue; 
       } 
       int printerPriority = PrinterMap.GetInstance().GetPrinterPriority(printer.Key); 
       if (printerPriority > priority || (printer.Value.Peek().CreationTime < time &&  

printerPriority == priority)) 
       { 
          time = printer.Value.Peek().CreationTime; 
          printerID = printer.Key; 
       } 
       if (printerPriority > priority) 
       { 
          priority = printerPriority; 
       } 
    } 
    if (printerID == "")  
    { 
       if (printerIDTemp != "")  
       { 
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            printerID = printerIDTemp; 
         } 
         thisRoundPrinters = new List<string>();  
      } 
      if (printerID != "")  
      { 
         job = printQueue[printerID].Dequeue(); 
         this.thisRoundPrinters.Add(printerID); 
      } 
      return job; 
   } 

Výpis kódu - Implementace metody vracející Job při druhé variantě 

 

Pro lepší pochopení uvedu příklad. Máme 5 tiskáren, na které tiskneme. Všechny mají stejnou 

prioritu. Požadavky na tisk přijdou v tomto pořadí: 

Tiskárna 1 – 5 etiket 

Tiskárna 3 – 5 etiket 

Tiskárna 2 – 4 etikety 

Tiskárna 4 – 1 etiketa 

Tiskárna 5 – 3 etikety. 

 

Do tisku pak půjdou etikety v tomto pořadí (podle čísel tiskáren): 

1, 3, 2, 4, 5 

1, 3, 2, 5 

1, 3, 2, 5 

1, 3, 2 

1, 3 

 

Třetí varianta, při které je povoleno prokládání štítků a není vybrána volba „Prokládat 

všechny tiskárny najednou“. 

Při této variantě vstupují do hry i poslední volby, které se zadávají v nastavení a to „Maximální 

počet štítků na jedné tiskárně v řadě“ (pro zkrácení budu dále uvádět jako MPŠ) a „Maximální počet 

vložených štítků“ (dále jako MPV). Stejně jako v předchozích případech při volání metody prochází 

celá tisková fronta. Pokud při jejím procházení program zjistí, že některá z tiskáren má ve frontě více 

požadavků, než je hodnota MPŠ, uloží si informaci, že od příštího průchodu bude požadavky 

z tiskáren prokládat. Následně na tiskárně, která má nejvyšší prioritu, případně dorazily její požadavky 

nejdříve, vytiskne za sebou vždy maximálně počet štítků nastavený v hodnotě MPŠ. Poté, co je tato 

podmínka splněna, vloží do fronty požadavky z jiných tiskáren, avšak v maximálním počtu 

odpovídajícímu hodnotě MPV. Poté se vrátí zpět k výchozí tiskárně. Vkládané štítky pracují na 

principu Varianty 2, tedy že tiskárny se ve vkládání střídají. Tento typ zpracování se bude hodit 

v případě, že máme preferované tiskárny, na kterých chceme tisknout přednostně, případně nám 

nevadí menší čekání na některých pracovištích a preferujeme tisk štítků podle času, kdy do systému 

dorazí.  

 

Uveďme si zase jeden příklad, akorát jej rozšiřme na 7 tiskáren. Jedna z tiskáren bude mít vyšší 

prioritu. Hodnota MPŠ bude 2 a MPV 4. Požadavky přijdou v tomto pořadí: 
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Tiskárna 1 – 5 etiket 

Tiskárna 3 – 5 etiket 

Tiskárna 2 (vyšší priorita) – 6 etiket 

Tiskárna 6 – 1 etiketa 

Tiskárna 5 – 3 etikety. 

Tiskárna 4 – 4 etikety. 

Tiskárna 7 – 3 etikety. 

 

 

Do tisku pak půjdou etikety v tomto pořadí (podle čísel tiskáren): 

8, 8, 1, 3, 6, 5 

8, 8, 1, 3, 5, 4 

8, 8, 1, 3, 5, 4 

1, 1, 3, 4, 7 

3, 4, 7 

7 

 

Tato poslední varianta nabízí spoustu možností nastavení a záleží na preferencích společnosti, 

která varianta nastavení by pro ně byla ta nejlepší. Částečně se pokusím na tuto otázku odpovědět při 

závěrečných testech. 

 

 

5.3 Tisk souborů 

 

Tisk dokumentů obstarává třída LabelDocument. Instance této třídy se vytváří při každém tisku 

dokumentu a v konstruktoru se jí předávají parametry (instance programu CODESOFT, Job k tisku a 

adresa složky se šablonami) 

Následně se nad touto instancí volá metoda Print. V této metodě se nejprve ze zvolené šablony 

vytvoří dokument v programu CODESOFT. Následně se do proměnných polí šablony vloží 

požadované hodnoty. Poté je z mapy tiskáren získána instance vybrané tiskárny, která bude použita 

k tisku. Zkontroluje se, zda má program CODESOFT, nastavenou tuto tiskárnu jako aktivní. Pokud 

tomu tak není, přepne se na zvolenou tiskárnu. Poté se již volá tisk dokumentu v požadovaném 

množství. Případné chyby při zpracování se zapíší do logu. Pokud byl dokument v pořádku odeslán do 

tisku, zapíší se potřebné hodnoty do statistik a informace o zpracování se vypíše v uživatelském 

rozhraní v záložce zpracované soubory. Soubor s parametry pro tisk je přesunut z dočasné složky do 

složky Ok, respektive Error, v závislosti na výsledku zpracování. 

Implementace metody Print tvoří Přílohu A této práce. 
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5.4 Mazání zpracovaných souborů 

 

Aby nedocházelo k hromadění zpracovaných souborů v příslušných složkách, dochází k jejich 

pravidelnému mazání. O mazání se stará třída FileCleaner, která implementuje jedinou metodu Clean. 

Metoda Clean instance třídy FileCleaner je volána každý den v po jedné hodině v noci, pokud 

program běží. Metoda po spuštění smaže všechny soubory ve složkách Ok, Temp a Error, které jsou 

starší než počet dnů zadaný v nastavení.  

 
        public void Clean() 
        { 
            foreach(string dir in FileWatcher.Dirs) 
            { 
                try 
                { 
                    (from f in new DirectoryInfo(dir).GetFiles() 
                     where f.CreationTime <  

DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(Settings.DeleteDays)) 
                     select f).ToList().ForEach(f => f.Delete()); 
                } 
                catch(Exception ex) 
                { 
                    PrintManager.GetInstance().FlLog.WriteError(String.Format("Nepodařilo  

se smazat starší soubory. \n{0}", ex.Message)); 
                } 
            } 
        } 

Výpis kódu – Implementace metody Clean 
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6 Testování aplikace 
 

Obsahem této kapitoly bude testování zpracování zkušební tiskové fronty, kterou budu testovat 

s různými nastaveními aplikace. Cílem by mělo být nalezení nejvhodnějšího nastavení, které bude 

nejlépe vyhovovat potřebám společnosti a porovnání jednotlivých nastavení mezi sebou. 

Během psaní této práce ještě aplikace nebyla nasazena v ostrém provozu společnosti Gates 

Hydraulics s.r.o. Společnost podmiňuje nasazení do ostrého provozu důkladným otestováním, aby 

měla jistotu, že aplikace pracuje podle jejích představ. Prozatím společnost testuje aplikaci na serveru, 

na kterém probíhá návrh šablon, a provedené zkušební tisky byly zhotoveny bez problémů.  

 

 

6.1 Testovací tisková fronta a testované nastavení 

 

Z celkového počtu 27 tiskáren má společnost 8 tiskáren, na kterých potřebuje zadané požadavky 

vytisknout co nejdříve. Jedná se o tiskárny na pracovištích, kde je třeba označit zkompletované 

výrobky a nelze pokračovat, dokud nebude výrobek označen etiketou. V ideálním případě vznikají 

požadavky na každé tiskárně přibližně co 30 sekund. Dále má 6 pracovišť (jedná se o sklad a 

expedici), na kterých se mohou tisknout velké série štítků v počtu několik desítek kusů. Tady není 

interval pevně daný. Čekání na vytištění nepředstavuje u této skupiny problém. Zbylé pracoviště 

tisknou nahodile jednotky nebo menší sady etiket a štítků. 

Tiskárny, jejichž požadavky by měly být vyřízeny přednostně, bude v testu reprezentovat 

vzorek 4 tiskáren, kterým bude nastavena vyšší priorita. Tiskárny s tiskem větších sérií budou 

zastoupeny třemi kusy a poslední skupinu bude tvořit 6 tiskáren. 

 

Testovací fronta bude vypadat následovně (hodnota z rozsahů se vždy vybírá náhodně): 

 Tiskárny z první skupiny budou posílat požadavky každých 25-35 sekund, každá vždy jen jeden 

požadavek. 

 Co dvě minuty pošle jedna z tiskáren z druhé skupiny požadavek na 15-30 štítků. První sada 

požadavků přijde za 5-15 vteřin od začátku testu 

 Následně se začnou zapojovat tiskárny z třetí skupiny, které budou posílat v intervalech 30-90 

sekund vždy 2 štítky.  

 Testovací fronta bude běžet deset minut. 

 

První testovanou variantou nastavení bude varianta, kdy není povoleno prokládání štítků 

z jednotlivých tiskáren. Požadavky budou zpracovány v pořadí, jak do sledované složky dorazí. Při 

této variantě budou mít všechny tiskárny nastaveny stejnou prioritu. Bude to simulace stavu, ve kterém 

se společnost nachází se stávajícím programem. 

V druhé variantě budu testovat nastavení, kdy je zapnuto prokládání štítků mezi všemi 

tiskárnami najednou.  
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Ve třetí variantě bude nastaven maximální počet štítků na jedné tiskárně v řadě na hodnotu 1 a 

maximální počet vložených štítků na hodnotu 3. Tím by měly být pokryty všechny prioritní tiskárny a 

jejich požadavky by měly být vyřízeny v nejkratším možném čase. 

 

Jako srovnávací hodnota bude sloužit průměrný čas zpracování požadavků, za jednotlivé 

skupiny tiskáren. Čas zpracování úlohy se počítá od doby, kdy byla úloha načtena programem, do 

okamžiku odeslání úlohy na tiskárnu. 

 

 

6.2 Provedené testy 

 

6.2.1 První testovaná varianta 

 

Během testování bylo aplikací zpracováno 301 tiskových úloh s celkovým průměrným časem 

zpracování 29,081 sekund. 

 

Skupina tiskáren Počet zpracovaných úloh Průměrný čas zpracování (sec) 

1. skupina 77 28,989 

2. skupina 100 25,184 

3. skupina 124 32,002 

Tabulka 1 – Výsledky první testované varianty 

 

Z výsledků vidíme, že všechny skupiny čekají v průměru přibližně stejně dlouho. 2 skupina 

tiskáren, které tisknou velké série a kde by čekání na tisk nevadilo, má ze všech skupin nejmenší 

průměr. Naopak skupina 1, kterou bychom potřebovali tisknout přednostně, má dobu čekání velmi 

dlouhou a vznikají tak na pracovištích velké prostoje. 

 

6.2.2 Druhá testovaná varianta 

 

Během testování této varianty bylo zpracováno 300 tiskových úloh s celkovým průměrným 

časem zpracování 25,535 sekund. 

 

Skupina tiskáren Počet zpracovaných úloh Průměrný čas zpracování (sec) 

1. skupina 78 11,172 

2. skupina 100 46,757 

3. skupina 122 16,247 

Tabulka 2 – Výsledky druhé testované varianty 

 

Z uvedené tabulky je jasné, že možnost prokládání úloh z jednotlivých tiskáren má velký vliv na 

čas zpracování. U první skupiny se čas zpracování dramaticky zkrátil, což by se výrazně projevilo 



35 

 

v prodlevách na pracovišti. U skupiny 2 se již projevuje posílání požadavků ve větší sérii a vzhledem 

k tomu, že tyto požadavky nejsou zpracovány hned za sebou, doba zpracování se prodlužuje. Delší čas 

zpracování u třetí skupiny je způsobený větším počtem zaslaných úloh v jeden okamžik. 

6.2.3 Třetí testovaná varianta 

 

Během testování bylo aplikací zpracováno 288 tiskových úloh s celkovým průměrným časem 

zpracování 28,052 sekund. 

 

Skupina tiskáren Počet zpracovaných úloh Průměrný čas zpracování (sec) 

1. skupina 77 4,389 

2. skupina 96 63,133 

3. skupina 115 15,383 

Tabulka 3 – Výsledky třetí testované varianty 

 

Při zvoleném nastavení aplikace se naplno ukáže důležitost nastavení priority tiskáren. Tiskárny 

z první skupiny, které měly nastavenu vyšší prioritu, byly „odbavovány“ hned a průměrná doba 

zpracování je minimální. Skupina číslo 3 si udržela stejné hodnoty jako v předchozím testu a jen 

potvrdila, že prokládání tiskáren má pozitivní vliv na dobu zpracování, ve srovnání s první variantou. 

Pracoviště, které tisknou větší série štítků, si na jejich zhotovení musí počkat nejdéle. To je ale stav, 

kterého jsme chtěli dosáhnout. 

 

6.3 Vyhodnocení testů 

 

Provedené testy ukazují, že aplikace umožňuje velmi variabilní nastavení, které lze přizpůsobit 

potřebám společnosti. V reálném provozu určitě nebude probíhat takový intenzivní provoz, jako byl 

testován, ale pro zvýraznění rozdílu v nastavení byl důležitý. Větší série etiket by nechodily tak často, 

ale pro změnu by zase mohly přijít ve větším počtu a čekání na ostatních pracovištích by bylo o to 

delší. 

Za jednoznačně nejhorší variantu nastavení můžeme zvolit variantu první, kdy se úlohy 

zpracovávají postupně, jak dorazí. Bohužel je to varianta, která se ve společnosti nyní používá. Na tisk 

musejí čekat úplně všichni, nejméně však ti, kteří by čekat mohli. S tímto nastavením není možné 

jakkoliv preferovat některé z tiskáren. 

Výhodnost zbylých nastavení už je čistě závislá na preferencích. Vzhledem k tomu, že ve druhé 

variantě nehrají priority tiskáren žádnou velkou roli, hodila by se tato varianta nastavení v případě, že 

by společnost chtěla tisknout průběžně na všech tiskárnách najednou a doba čekání by byla u všech 

více méně stejná. 

V případě, že je u některých tiskáren kladen větší důraz na rychlost tisku, vyplatí se jim nastavit 

prioritu větší a zvolit variantu s nastavením maximální počtů tisknutých a vkládaných štítků. Možných 

kombinací nastavení je tady více a je třeba je vyzkoušet v reálném provozu.   
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7 Závěr 
 

Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci, která bude zpracovávat a řídit požadavky na tisk etiket 

ve společnosti Gates Hydraulics s.r.o. Měl jsem záměr vytvořit aplikaci s takovými možnostmi 

nastavení, aby byla aplikace flexibilní a společnost měla možnost nastavit si řízení tiskové fronty 

podle svých potřeb, které se mohou v čase měnit.  

V úvodu práce se věnuji analýze současného stavu návrhu a tisku etiket ve společnosti. Na 

současném programu, který společnost pro tisk používá, jsem si mohl ověřit všechny jeho nedostatky a 

měl jsem tak lepší představu o tom, co vše by měl nový program splňovat. V druhé části práce jsem 

zmínil požadavky, které byly na aplikaci kladeny. Všechny tyto požadavky se podařilo splnit. 

Druhá polovina práce se již věnuje samotné aplikaci, jejímu uživatelskému rozhraní a 

nejdůležitějším částem logiky aplikace. Tvorba uživatelského rozhraní mi přinesla spoustu nových 

znalostí ve vytváření aplikací pomocí technologie WPF. Zaujaly mě především informace o tom, 

jakým způsobem je možné upravit vzhled aplikace. Možnosti stylování jsou opravu velké a věřím, že 

získané znalosti se budou ještě mnohokrát hodit.  

V kapitole věnující se logice aplikace jsem se snažil popsat její důležité části. Nejdůležitější je 

rozhodně část, která řídí tiskovou frontu, respektive rozhoduje o tom, který požadavek bude vytištěn 

jako další. Myslím, že možnosti nastavení jsou dost široké a měly by umožňovat nastavení aplikace 

přesně podle aktuálních potřeb. Společnost může volit mezi postupným zpracováním, souběžným 

tiskem ze všech tiskáren, kdy nejsou žádné tiskárny preferovány a prodlevy budou na všech 

pracovištích stejné, anebo udělat takové nastavení, kdy budou požadavky vybraných tiskáren 

zpracovávány velmi rychle na úkor zbylých tiskáren.  

Poslední část práce se věnuje testování aplikace a hledání právě toho nejlepšího nastavení podle 

současných preferencí.  

První testy aplikace ve společnosti Gates Hydraulics s.r.o. dopadly dobře a zástupci společnosti 

byli aplikací velmi potěšeni. Než bude nasazena do ostrého provozu, bude dále probíhat testování na 

vývojovém serveru.  

Věřím, že nasazení aplikace přinese pozitivní výsledky ve snížení prostojových časů na 

některých pracovištích společnosti a přispěje ke zvýšení produktivity práce. Mě osobně přinesl vývoj 

aplikace zlepšení programátorských znalostí, získal jsem zkušenosti s vývojem uživatelského rozhraní 

a osvojil jsem si některá nová řešení, která jsem doposud neznal.  
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Příloha A: Implementace metody Print  

 

public bool Print(PrintLog pl) 
{ 
   try 
   { 
      var labelPath = labelDirectory + job.LabelName; 
      if (!File.Exists(labelPath)) 
      { 
         throw new GPMAppException(String.Format("Soubor se šablonou {0} neexistuje.", labelPath)); 
      } 
      LabelManager2.Document doc = labApp.Documents.Open(labelPath, false); 
      if (doc == null) 
      { 
         var erDoc = labApp.GetLastError(); 
         var mesDoc = labApp.ErrorMessage(erDoc); 
         throw new GPMAppException(String.Format("Nepodařilo se vytvořit dokument v aplikaci CODESOFT 
{0}. \n {1}", labelPath, mesDoc)); 
      } 
      foreach (var value in job.Values) 
      { 
         doc.Variables.Item(value.Key).Value = value.Value; 
      } 
      var printer = PrinterMap.GetInstance().GetPrinter(job.PrinterID); 
      if (labApp.ActivePrinterName != printer.Name) 
      { 
         doc.Printer.SwitchTo(printer.Name, printer.Port); 
      } 
      doc.PrintDocument(job.Quantity); 
      ((LabelManager2.IDocument)doc).Close(false); 
      var er = labApp.GetLastError(); 
      var mes = labApp.ErrorMessage(er); 
      if (er != 0) throw new GPMAppException(String.Format("Program CODESOFT hlásí chybu při tisku  

etikety {0}", mes)); 
 
      printer.AddCount(); 
      printer.TimeCounter = System.DateTime.Now - job.CreationTime; 
      printer.LastPrint = System.DateTime.Now; 
      pl.AddOKText(String.Format("{0} - Etiketa {1}, ID tiskárny {3}: počet kusů {2} - OK", ¨ 

System.DateTime.Now.ToString(), job.LabelName, job.Quantity, job.PrinterID)); 
      MoveTo(job.FileName, FileWatcher.OkDir); 
      return true; 
   } 
   catch (GPMAppException ex) 
   { 
      var shT = String.Format("{0} - Etiketa {1}, ID tiskárny {2}: počet kusů {3} - Chyba",  

System.DateTime.Now.ToString(), job.LabelName, job.PrinterID, job.Quantity); 
      var loT = String.Format("{0} - Etiketa {1}, ID tiskárny {2}: počet kusů {3}\r\n Chyba: {4}",  

    System.DateTime.Now.ToString(), job.LabelName, job.PrinterID, job.Quantity, ex.Message); 
      pl.AddErrorText(shT, loT); 
      MoveTo(job.FileName, FileWatcher.ErrorDir); 
      return false; 
   } 
   catch (Exception ex) 
   { 
      var shT = String.Format("{0} - Etiketa {1}, ID tiskárny {2}: počet kusů {3} - Chyba",  

System.DateTime.Now.ToString(), job.LabelName, job.PrinterID, job.Quantity); 
      var loT = String.Format("{0} - Etiketa {1}, ID tiskárny {2}: počet kusů {3}\r\n Chyba: {4}",  

System.DateTime.Now.ToString(), job.LabelName, job.PrinterID, job.Quantity, ex.Message + 
ex.ToString()); 

      pl.AddErrorText(shT, loT); 
      MoveTo(job.FileName, FileWatcher.ErrorDir); 
      return false; 
   } 
} 



 

 

Příloha B: Příloha na CD 

 

Obsah CD: 

Text bakalářské práce ve formátu PDF 

 


