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ANOTACE 
 

Práce se zabývá tvorbou aplikace, která má za úkol napomáhat při vyhledávání 

a evidenci hardware v podnikovém intranetu. Aplikace umožňuje znázorňovat polohové 

rozmístění hardware a jiných objektů v budově. Součástí je i zajištění automatizovaného 

sběru dat o hardware a vytváření datových nebo grafických výstupů. 

Klíčová slova: aplikace, databáze, objekty, určování polohy, hardware 

 

SUMMARY 
 

This thesis concern with development of an aplication, which helps with detection 

and collect of hardware in a company intranet. Aplication shows placement of hardware 

and other objects in the company building. A part of this aplication is an automatic 

hardware data colection and creating of data or graphic outputs.  

Keywords: application, database, objects, positioning, hardware 
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Radek NÉMETH:  Evidence a lokalizace technického vybavení ve firemním intranetu 

 

1 Úvod 

Informační technologie se již dávno stala součástí našeho života, jak ve sféře 

pracovní, tak i soukromé. Každá firma se snaží, bez ohledu na velikost nebo zaměření, 

pomocí IT získat lepší pozici na trhu. IT se využívá pro zrychlování procesů, předvídání, 

zjednodušování, sběr informací a následné analýzy.  

Tento proces je příčinou masového nákupu HW a SW vybavení, popřípadě 

provádění aktualizací pro zvyšování výkonu. Součástí tohoto procesu je i nutnost provádět 

různé opravy a přesuny těchto prostředků mezi zaměstnanci firmy nebo pobočkami, 

popřípadě přesun prostředků zároveň se zaměstnancem na jiné místo ve firmě. 

Firmy, které vlastní velké množství HW a SW, jsou nuceny zaměstnávat správce 

IT. Tito správci potřebují mít velmi dobrý přehled o vybavenosti firmy, aby mohly rychle 

reagovat na stále se měnící požadavky firmy a jejich zaměstnanců. Musí vědět, kde se 

nachází konkrétní zaměstnanec, jakou má zaměstnanec funkci ve firmě, jaký SW používá, 

jaký HW mu byl přidělen a jaký HW nebo SW by potřeboval. 

Je tedy potřeba znát nejen vybavenost firmy, ale i prostorové uspořádání tohoto 

vybavení ve firmě. Tato aplikace bude tedy sloužit především správcům IT, pro které 

zpřehlední rozmístění všech prostředků a bude významným pomocníkem v jejich práci.  

Název aplikace ELHI vznikla zkrácením názvu: Evidence a lokalizace HW 

v intranetu. Pro zjednodušení bude v celé práci používána právě tato zkratka. 
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2 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace, která umožní shromažďovat, 

prezentovat a analyzovat údaje o HW firmy a jeho umístění.  

Aplikace se bude zabývat: 

• znázorňováním prostorového umístění PC v místnostech budovy, 

• vyhledáváním PC dle jeho názvu nebo jména uživatele PC, 

• automatizovaným sběrem údajů o HW, 

• znázorňováním ostatních objektů v budově (místnosti, zásuvky apod.), 

• exportem a importem dat pro další zpracování, 

• grafickými výstupy pro zpracování v jiných aplikací. 

Vzhledem k množství dat budou tato data uložená v zabezpečené databázi. 
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3 Současný stav 

V současné době se v společnosti nachází cca 120 počítačů různých konfigurací 

a s různými OS. Počítače jsou nakupovány průběžně již od založení společnosti v roce 

1997. Dle potřeby se vyměňují za novější, popřípadě se provádí upgrade jejich částí. 

Ve firmě je asi dva roky zaveden systém s názvem AuditPro, který shromažďuje 

údaje o HW a SW výbavě v intranetu podle plánu pomocí agentů na jednotlivých PC.  

Jde o velmi propracovaný systém, který dokáže zaznamenávat i stav licencí 

jednotlivých SW produktů. Systém nejdříve pomocí agentů nashromáždí údaje o všech 

souborech nacházejících se na PC. Poté provede hloubkovou analýzu všech názvů a verzí 

souborů. Operátor následně musí roztřídit soubory a přiřadit je k určitým softwarovým 

balíkům, dále zatřídit tento balík jako komerční nebo nekomerční software. Vzhledem 

k množství PC ve společnosti, může jít až o milióny souborů. Mnoho známých SW 

produktů je již v prvotní instalaci AuditPro zahrnuto. Nakonec může systém AuditPro 

provést statistické výpočty a zobrazit výsledky o množství nainstalovaných SW balíků, 

jejich verzí a počtu licencí. 

Součástí tohoto sytému je i shromažďování dat o HW počítačů. Tyto informace ale 

nejsou hlavním cílem tohoto SW. AuditPro, jak už vyplývá z názvu, je koncipován hlavně 

pro provádění softwarového auditu firmy. 

Velkým problémem ve společnosti FINIDR, s. r. o. bylo vyhledávání PC v budově, 

zvláště v okamžiku, kdy nastoupil nový zaměstnanec, nebo kdy došlo ke stěhování mezi 

kancelářemi nebo jiným organizačním změnám. Pro tento účel se udržovaly polohy PC 

pouze na tištěných, hrubých schématech budovy, nebo se předávaly ústní formou 

a udržovaly se v paměti správců. Vznikaly tak problémy, kdy se informace o přestěhování 

PC nebo příchodu nového zaměstnance nešířily dostatečně rychle ani mezi samotnými 

správci. 

Ve společnosti jsou názvy PC tvořeny dle názvu jeho uživatele. Používá se 

pravidla, kde název PC je tvořen prvním písmenem jména uživatele a celým příjmením bez 

diakritiky, mezer a pomlček. Například pro uživatele Josef Novák je vytvořen název PC 

jako „JNOVAK“. Toto jednoduché pravidlo umožňuje rychle identifikovat majitele PC. 
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Například v situaci, kdy se uživatel Josef Novák dožaduje telefonicky pomoci správce se 

svým PC, může správce jednoduše dle jména uživatele identifikovat název PC v doméně 

a vzdáleně se připojit na jeho plochu nebo lokální disky. Bohužel toto pravidlo není vždy 

dodržováno. 

Problémy s vyhledáváním PC v intranetu řeší právě navrhovaný systém ELHI, 

který je předmětem této práce. Systém ELHI se zaměřuje na sběr dat o HW vybavení 

jednotlivých PC a hlavně na rychlé vyhledávání a znázorňování polohy PC v místnostech 

budovy. 

Systém který se zabývá shromažďováním údajů o HW výbavě PC a zároveň dokáže 

lokalizovat polohu PC zatím není znám. Můžeme se setkat se systémy které se zaměřují 

pouze na dílčí část problému. Tyto systémy můžeme rozdělit do dvou skupin. 

Do první skupiny patří systémy, které se zabývají sběrem dat o HW a SW v 

intranetu a dále analýzou legálností SW a sledováním počtu licencí. Některé systémy 

umožňují zařazování PC buďto do organizačního schématu společnosti, často 

znázorňovaného ve formě stromové struktury objektů nebo se omezují pouze na textové 

označení budovy a místnosti.  

Tabulka č. 1 Příklady systémů zabývajících se evidencí PC 

Produkt Výrobce WWW 

AuditPro truconneXion a.s. www.auditpro.cz 

ALVAO Asset Management ALC, spol. s r.o. www.alc.cz 

MISPA MiCoS SOFTWARE www.micos-sw.cz 

IDEAL Administration Pointdev www.pointdev.com/ 

Evidence PC Milan .Martinek, SPŠ Bruntál www.dmw.kvalitne.cz 

 

Do druhé skupiny patří systémy, které se zabývají grafickou prezentací objektů a 

zpracováváním jejich atributů. Většinou jde o systémy z oblasti GIS a CAD. Nevýhodou 

těchto systémů je vysoká cena která ale bývá vzhledem k univerzálnosti a množství 

profesionálních řešení úměrná. Na druhé straně existuje také mnoho propracovaných open 

source systémů, které jsou vyvíjeny skupinami nadšenců nebo univerzitami z oboru GIS. 

 

2009   4



Radek NÉMETH:  Evidence a lokalizace technického vybavení ve firemním intranetu 

 Tabulka č. 2 Příklady systémů zabývajících se grafickým znázorněním objektů 

Produkt Výrobce WWW 

ESRI ArcGis ESRI www.esri.com 

AutoCAD Autodesk www.autodesk.cz 

MapWindow GIS MapWindow GIS Open Source Project team www.mapwindow.org 

GRASS GIS Open Source Geospatial Foundation www.osgeo.org 

MicroStation Bentley www.bentley.com 
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4 Postup zpracování 

4.1 Vytvoření datové struktury 

Na začátku zpracování bylo potřeba provést analýzu objektů, které se staly 

předmětem zájmu aplikace ELHI. Byl vytvořen seznam všech možných objektů a k nim 

byly přiřazeny atributy zajímavé pro aplikaci. Nejvýznamnějšími atributy se staly: typ 

objektu, umístění a velikost. Dále následovaly atributy, které měly funkci upřesňujícího 

popisu objektu, popřípadě popis vztahů mezi objekty, například přiřazení uživatele k PC. 

Jako hlavní datový sklad byla zvolena databáze v MS Access. Bylo vytvořeno 

devět tabulek – sedm tabulek se seznamy objektů a dvě tabulky s typy objektů. Každá 

tabulka obsahuje atribut „ID“, který jednoznačně identifikuje jednotlivé záznamy 

v tabulce. Pro účely této práce bylo nastaveno heslo databáze na „elhipas“. 

4.1.1 UML schéma databáze 

 

Obrázek č. 1 UML schéma databáze 
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4.1.2 Popis tabulek v databázi 

Všechny tabulky obsahují atributy „ID“, „popis“ a „poznamka“. Atribut „ID“ 

jednoznačně identifikuje záznam v tabulce. Atribut „popis“ určuje název záznamu. Atribut 

„poznamka“ slouží k dopisování upřesňujících informací. 

Tabulka sezMapa obsahuje seznam map. Záznam mapa zde slouží k určení 

zájmové oblasti dat. V této aplikaci identifikuje část pozemku na které stojí budova. 

Tabulka sezPlanek obsahuje jednotlivé pohledy nad mapou. V aplikaci byla 

použita pro znázornění jednotlivých pater budovy. Každý záznam musí být přiřazen 

k záznamu v tabulce sezMapa pomocí atributu „IDmapa". 

Tabulka sezObjekt obsahuje seznam veškerých objektů. Každý objekt musí být 

přiřazen k záznamu v tabulce sezPlanek pomocí atributu „IDplanek". Důležitým atributem 

je zde atribut „typObjektu“, který nám charakterizuje, s jakým typem objektu pracujeme. 

Atributy „X1“ a „Y1“ určují souřadnice polohy levého horního rohu objektu, „X2“ a „Y2“ 

souřadnice polohy pravého spodního rohu objektu. Atribut „IDref“ slouží k provázání 

objektu s tabulkou sezPC. Atribut „IDnew“ slouží k dočasné identifikaci při vkládání 

nového objektu. 

Tabulka typObjektu obsahuje výpis všech typů objektu. Atribut „poradiZobr“ je 

důležitý pro určení správného pořadí při vykreslování objektů. Například objekt „budova“ 

se musí vykreslit jako první a až poté se vykreslí „místnost“ v budově tak, aby nedošlo 

k nesprávnému překrývání. Atributy „X1“, „Y1“, „X2“ a „Y2“ jsou použity jako výchozí 

nastavení velikosti nového objektu.  

Tabulka č. 3 Výpis tabulky „typObjektu“ 

ID typObjektu poradiZobr X1 Y1 X2 Y2 
1 mistnost 2         
2 dvere 3         
3 okno 4         
4 osoba 10         
5 pocitac 5 0 0 100 100 
6 tiskarna 6 0 0 50 50 
7 telefon 7 0 0 50 50 
8 pripojka 8 0 0 50 50 
9 el_zasuvka 9 0 0 50 50 

10 vedeni 11         
11 budova 1         
12 chodba 2         
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Tabulka sezPC obsahuje seznam počítačů. Záznamy v této tabulce vznikají při 

importu údajů o HW. Atribut „IDuziv“ slouží k provázání s tabulkou sezUzivatele, tímto 

se vytvoří vztah mezi počítačem s uživatelem. Atribut „IDfiremni“ obsahuje název PC, 

slouží k jednoznačnému popisu PC používanému ve společnosti (např. JNOVAK). Atribut 

„cas“ obsahuje časové razítko posledního auditu. 

Tabulka sezHW obsahuje parametry jednotlivých komponent počítače. Každý 

záznam z této tabulky musí být svázán se záznamem v tabulce sezPC pomocí atributu 

„IDPC“. Atribut „IDHW“ určuje typ HW a je svázán s tabulkou typHW. Atribut „cas“ 

obsahuje časové razítko posledního auditu. Atribut „poradi“ obsahuje pořadové číslo HW, 

který se vyskytuje v PC vícekrát, například více paměťových modulů nebo pevných disků. 

Atribut „popis“ zde signalizuje typ parametru a atribut „parametr“ obsahuje vlastní 

hodnotu parametru. Například typ HW = CPU, pořadí = 1, popis = speed a parametr = 

2400. 

Tabulka typHW obsahuje seznam kategorií HW. Například CPU, HDD, RAM 

a podobně. Atribut „popis“ obsahuje zkratku kategorie a atribut „poznamka“ obsahuje celý 

název kategorie. Atribut „poradi“ se používá pro určení priority řazení ve výpisu seznamu  

HW v aplikaci. 

Tabulka č. 4 Výpis tabulky „typHW“ 

ID popis poznamka poradi 

0 ? Neznámý HW 99 

1 BIO Bios 10 

2 CPU Procesor 1 

3 RAM Operační paměť 2 

4 HDD Pevný disk 3 

5 FDD Disketová mechanika 4 

6 CDROM CD-ROM mechanika 5 

7 MBO Základní deska 6 

8 VGA Grafická karta 7 

9 NET Síťová karta 8 

10 SOU Zvuková karta 9 

 

Tabulka sezUzivatele obsahuje seznam zaměstnanců. Tyto záznamy se svazují se 

záznamy v tabulce sezPC a určují tak uživatele PC. Tabulka má atributy „Jmeno“, 

„Prijmeni“, „Funkce“, „Usek“ a „Oddeleni“. Tato tabulka úplně nesplňuje normálové 
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formy. Nebyla příliš kvalitně zpracována, protože se zvažovalo napojení na personální 

systém firmy a již nebyl dostatek času. Z tohoto důvodu nebyl vytvořen ani formulář pro 

editaci těchto údajů. Záznamy je možno editovat v prostředí MS Access nebo přímo 

v aplikace ELHI v sekci číselníky. 

Tabulka sezLoginUser slouží ke správě uživatelů aplikace ELHI. Obsahuje atributy 

„uzivatel“ s přihlašovacím jménem uživatele, atribut „heslo“ se zakódovaným heslem 

uživatele a atribut „admin“, pomocí kterého lze nastavit administrátorská práva v číselníku 

aplikace. 

4.2 Studium stavebních plánů budovy a rozmístění objektů 

Bylo nutné prostudovat dostupné stavební plány a schémata. Vzhledem k častým 

změnám, rekonstrukcím, přestavbám a stěhování jednotlivých oddělení a osob v budovách 

bylo vhodné si tyto informace ověřit přímo v terénu a tyto údaje poté zaznamenat. 

Dostupné plány sice nebyly aktuální, ale významně pomohly pochopit strukturu budovy. 

4.3 Vytvoření základního GUI v prostředí VB 

Pro vytvoření GUI byl použit programovací jazyk Visual Basic 6.0 LE. Aplikace 

využívá technologii MDI, to znamená, že pracuje s jedním hlavním oknem a veškerá další 

okna se otevírají uvnitř tohoto hlavního okna (potomek uvnitř rodiče). 

Funkce byly rozděleny do těchto hlavních kategorií:  

1. seznam HW 

2. mapa uspořádání objektů  

3. okno číselníků 

4. okno pro rozhraní WMI 

5. nastavení 

4.4 Zadávání dat o rozměrech a umístnění místností 

V první fázi byl vytvořen seznam místností pomocí tabulkového editoru MS Excel. 

Pro každou místnost byl zvolen jednoznačný název a dále zjištěny polohy jednotlivých 
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rohů místností. Jako základní zobrazovací prvek pro objekt byl pro jednoduchost zvolen 

obdélník. 

Pro určování poloh v aplikaci byl použit lokální referenční systém, který má 

počátek v levém horním rohu obrazovky. Poloha budovy v tomto systému byla zvolena 

tak, aby levý horní roh byl vzdálen 50 m od počátku souřadnicového systému. Tato poloha 

byla zvolena proto, aby bylo možné časem přidávat další objekty kolem hlavní budovy. 

Delší strana budovy je rovnoběžná s osou x a kratší strana budovy je rovnoběžná s osou y. 

Tuto polohu bylo vhodnější zvolit s ohledem na charakteristický tvar budovy a tvar 

klasického monitoru PC. Všechny jednotky byly zadávány v centimetrech. 

 

os
a 

y 

osa xX1 X2

Y1 

Y2 

objekt

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Lokální referenční systém 

Během zadávání byly zjištěny různé nepřesnosti, například příliš velká nebo malá 

vzdálenost mezi místnostmi, které měly znázorňovat stěnu. Tyto údaje bylo nutné opravit. 

Pro obvodové zdi budovy byla zvolena hodnota 30 cm, pro zdi mezi místnostmi 15 cm. 

Dále bylo potřeba sjednotit rozměry místností, které tvořily řadu nebo byly jednoznačně 

protilehlé, a proto by měly mít stejné některé rozměry. Nakonec proběhl import těchto dat 

do databáze MS Access, kterou používá aplikace ELHI. Vzhledem k několikanásobným 

importům a exportům z důvodu upřesňování a oprav dat bylo v aplikaci vytvořeno také 

rozhraní pro import a export dat. 

4.5 Zjištění polohy sledovaných objektů 

Po vytvoření 2D modelu budovy byly zjišťovány informace o vybraných objektech, 

které se v budově měly nacházet. Jako hlavní zobrazovaný objekt byl zvolen počítač. 
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Bylo potřeba projít znovu celou budovu a navštívit všechny místnosti s počítači, na  

papírovém plánku zaznamenat přibližnou polohu PC v místnosti, dále jeho název a jméno 

uživatele. Tyto údaje byly následně ručně zadávány do aplikace pomocí již vytvořené GUI 

aplikace. 

4.6 Sběr informací o vlastnostech objektů 

K jednotlivým PC bylo potřeba také získat údaje o jejich HW vybavení. V této 

firmě existovaly celkem čtyři možnosti, jak tyto údaje získat. 

1. osobní návštěva PC 

- výhody : vysoká důvěryhodnost údajů  

- nevýhody: vysoká časová náročnost, nízká flexibilita 

2. použití SW „AuditPro“ 

- výhody: automatické zjišťování dat o PC (agent) 

- nevýhody: cena, nutnost vytvoření můstku 

3. použití vlastního SW „Finproc“ 

- výhody: zdarma, zjištěni údajů o PC při spuštění a uložení do txt 

souboru pomocí agentů 

- nevýhody: vytvoření můstku 

4. pomocí technologie WMI 

- výhody: informace o PC k dispozici ihned  

- nevýhody: podmínkou je spuštěné PC a potřebná  práva v doméně 

Aplikace ELHI využívá 3. a 4. možnosti. 

4.7 Testování aplikace 

Aplikace byla testována na administrátorském PC v podniku. Bylo prováděno 

načítání dat pomocí WMI a agenta Finproc. Bylo zapotřebí otestovat úplnost a přehlednost 

získaných dat. Průběžně byly do systému ELHI zadávány polohy PC v podniku 
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a navazovány na jejich uživatele. V podniku byla aplikace otestována na PC s operačními 

systémy MS Windows 2000, MS Windows XP a MS Windows 2000 Server. Dále byla 

testována v domácím prostředí na systému MS Windows Vista, kde aplikace vykazovala 

značnou nestabilitu při ukončování aplikace, je ale obecně známo, že tento systém je 

koncipován jinak než předchozí OS. 

V průběhu testování bylo nalezeno mnoho chyb, které se průběžně odstraňovaly. 

Největší problémy byly zaznamenány při běhu aplikace pod operačním systémem MS 

Vista, kde se občas nepodařilo aplikaci korektně ukončit. Běh aplikace v tomto OS jinak 

nevykazoval žádné problémy. 

Dalším častým problémem byly chybějící komponenty a knihovny v operačním 

systému, které byly nutné k provozu aplikace ELHI. Například komponenta msadodc.ocx, 

msgrid32.ocx a ArcViewShapeFileControl_crp.ocx. Tyto problémy se podařilo vyřešit 

pomocí vytvoření kompletního instalačního balíku nebo dodáním a zaregistrováním 

potřebných knihoven. 

 

Obrázek č. 3 Příklad chybové hlášky 

Občas bylo potřeba doinstalovat ovladače pro ODBC MS Access nebo doinstalovat 

standardní runtime knihovny se servisními balíčky pro Visual Basic 6.0 (knihovna 

MSVBVM60.DLL). 

Problémy několikrát způsobila služba WMI. Z neznámých důvodů se na 3 

počítačích nikdy nepodařilo vzdáleně načíst údaje o HW i přesto že byly splněny všechny 

potřebné podmínky. 

Úspěšně proběhlo také pokusné napojení na databázi MS SQL 2000. Pro použití 

této databáze bylo potřeba vytvořit správnou strukturu podle aktuálně používané databáze 

v MS Access. Výhodou použití databáze MS Access je možnost přenášet ji i s aplikací, 

bohužel zde může nastat problém, kdy bude nutné databáze synchronizovat v případě 

vzniku více verzí těchto databází. 
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5 Programové vybavení 

5.1 Microsoft Visual Basic 6.0 LE 

Hlavním pracovním nástrojem v tomto projektu byl programovací nástroj Microsoft 

Visual Basic 6.0 Learning Edition. Tato verze obsahuje všechny nástroje jako verze Visual 

Basic 6.0 Standard s tím rozdílem, že neumožňuje vytvářet samostatně spustitelný kód. 

Z tohoto důvodu je výsledná aplikace spuštěná pouze ve vývojovém prostředí. 

Přestože Visual Basic verze 6.0 už není zrovna nejnovějším nástrojem, je i v dnešní 

době velmi používán a často i upřednostňován některými vývojáři. Používá se již více než 

10 let a proto jsou známa všechna jeho zákoutí. Nejen chyby, ale hlavně nepřeberné 

množství návodů a zdrojových souborů na internetu. Dokonce se hojně využívá 

v kancelářském balíku MS Office 2000 pod názvem VBA (Visual Basic for Application), 

kde umožňuje programovat makra, bez kterých by se mnozí uživatelé již neobešli. 

Slovo BASIC je a zkratkou slov Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code, 

což znamená univerzální kódování instrukcí pro začátečníky. Jde o jazyk vyšší úrovně, 

určený k rychlému vývoji aplikací. Verze 6.0 vyšla v roce 1998. 

V dnešní době již existují nové verze tohoto nástroje, které obsahují mnohem více 

funkcí a vylepšení jak pro vývojáře, tak pro koncové uživatele. Jako zástupce lze uvést 

verze: „Visual Basic .NET 2002“, „Visual Basic .NET 2003“ nebo „MS Visual Basic 

2005“ a aktuálně verze 2008 které upřednostňují technologii .NET. 

Dalším zástupcem je VBScript (Visual Basic Script), což je skriptovací jazyk, který 

je přímo implementován v systému MS Windows pomocí WSH (Windows Scripting Host) 

a lze v něm pomocí syntaxe Visual Basic naprogramovat sadu úkonů podobně jako 

v souborech typu bat nebo com.  

5.2 Microsoft Access 2000 

Databázový systém MS Access 2000 je nástroj pro správu relačních databází, který 

kombinuje relační MS Jet Database Engine s GUI. Umožňuje vytváření, mazání a editaci 

tabulek, záznamů v tabulkách, vytváření SQL dotazů, sestav a formulářů. 
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MS Access je zde využíván jako skladiště dat pro aplikaci ELHI, která bude 

zpracovávat veškeré informace v ní uložené a dále prezentovat nebo zpátky ukládat pro 

další potřeby.  

5.3 Finproc 1.3.0.366 

Tato aplikace je již několik let vyvíjena autorem této práce ve sledovaném podniku. 

Funguje jako agent na všech PC v intranetu. Má za úkol provádět naplánované úlohy, 

spouštět skrytě některé příkazy administrátorů na dálku, kontrolovat a omezovat spouštění 

některých nežádoucích programů nebo přístupů na internet, zamykat plochu PC, reagovat 

při nečinnosti uživatele PC, umožňuje i snímání vzdálených obrazovek v daných časových 

intervalech.  

Aplikace běží pod změněným názvem tak, aby ho uživatel nemohl identifikovat. 

Pro předávání informací se používají strukturované textové soubory na lokálních 

a síťových discích. 

Tento program je v rámci této bakalářské práce využíván pro spouštění aplikací 

(agentů), které mají za úkol zjišťovat informace o HW vybavení na jednotlivých PC 

v intranetu, tyto informace ukládat do textových souborů na síťových discích, které se 

používají pro import dat do systému ELHI. 

5.4 ArcViewShapeFileControl_crp.ocx 2.0.3 

ArcViewShapeFileControl je ActiveX komponenta, která je využívána pro export 

údajů ze systému ELHI do souborů ShapeFile. Výsledné soubory s příponou shp, shx a dbf 

lze dále zpracovávat například pomocí programu ArcView GIS. Tato komponenta je 

distribuována jako freeware. Autorem je pan Ross Pickard z Nového Zélandu. 

Komponenta byla stažena ze stránek výrobce ArcView firmy ESRI [3]. 

5.5 Microsoft Excel 2000 

MS Excel je tabulkový procesor, který je součásti komerčního kancelářského balíku 

MS Office 2000. Umožňuje vytváření vlastních tabulek, jejich prezentaci, provádění 

výpočtů a analýz. Obsahuje také vývojové prostředí VBA, pomocí kterého se dají 
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naprogramovat různé výpočty a automatické úkony (makra) pracující s komponentami MS 

Excel jako jsou soubory, listy, jednotlivé buňky, vlastní formuláře, ale i s externími 

prostředky pomocí funkcí API, komponent ActiveX apod. 

Tento prostředek byl používán pro přípravu a editaci dat pro systém ELHI. Jedna 

z prvních verzí GUI pro ELHI byla dokonce vytvořena právě pomocí tohoto prostředku. 

5.6 Gimp 2.2.4 

Jde o jeden z nejznámějších Open Source grafických editorů. Původně vznikl pro 

prostředí Linux, postupem času se začal uplatňovat i v systému Windows. Obsahuje 

nepřeberné množství modulů, které umožňují provádět téměř cokoliv s grafickými daty. 

Dokáže zpracovat rastrovou i vektorovou grafiku. Je založen na knihovnách GTK. 

Tento prostředek byl využíván především pro vytváření ikon pro aplikaci ELHI, 

dále pro kontrolu grafických výstupů. 

5.7 MZ-Tools 3.0 

Jde o takzvaný Add-in pro Visual Basic 6. Slouží pro zjednodušení práce s kódem 

v prostředí Visual Basic. Umí vyhledávat nepoužívané proměnné, číslovat řádky, 

automaticky řadit procedury a funkce, řadit jednotlivé prvky na formuláři. Obsahuje 

i průvodce pro vytváření MsgBoxů a procedur a mnoho dalšího. 

Tento add-in je distribuován jako freeware [9]. Existuje ve variantách pro prostředí 

Visual Basic 5 a 6, VBA a všech variantách Visual Studio .NET. 

5.8 AuditPro 5 

AuditPro [11] je specializovaný nástroj pro IT manažery a správce sítí, kterým 

zajišťuje snadnou a rychlou kontrolu nad veškerým počítačovým i ostatním majetkem 

spadajícím pod jejich správu. AuditPro za dobu své existence získal řadu domácích 

i zahraničních prestižních ocenění a stal se uznávaným standardem svého oboru. 

V současnosti představuje platformu více než 500 tisíc instalovaných licencí v šesti 

jazykových mutacích. Funkcionalita odráží každodenní podněty a zkušenosti svých 

uživatelů ze všech oborů podnikání i státní správy od 10 do desítek tisíc počítačů.  
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Tento systém byl použit především pro kontrolu údajů získaných aplikací ELHI. 

 

Obrázek č. 4 AuditPro 

6 Sběr dat 

6.1 Technické výkresy a plány budov 

V podniku byly k dispozici starší technické výkresy, které byly vytvořeny pro 

potřeby bezpečnosti práce v podniku. Na IT oddělení byly využívány pro občasné 

zakreslování důležitých informací o polohách vybraných objektů. Tyto plány posloužily 

jako prvotní zdroj informací o rozmístění místností v budově pro aplikaci ELHI. 
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Obrázek č. 5 Technické výkresy 

6.2 Ručně naměřené údaje 

Některé údaje o místnostech v tištěných plánech budovy byly vlivem častých změn 

v podniku již nepravdivé. Proto bylo nutné tyto údaje ověřit a opravit. To znamená projít 

osobně budovu a zaznamenat veškeré změny jako změna názvu kanceláře, probourání nebo 

vytvoření příček v místnostech a podobně. 

6.3 Služba WMI 

WMI je služba, která slouží k poskytování podrobných údajů o PC. Zahrnuje jak 

správu skladiště těchto informací, tak i možnost vzdáleně ovládat PC v síti (služba SMS). 

Data lze získávat dotazováním, které se řídí syntaxí SQL. Podmínkou jsou dostatečná 

práva pro správu těchto informací. Každé PC se systémem Windows založené 

na technologii NT (Windows 2000 a výš) je touto službou vybaven.  

Aplikace ELHI využívá této služby pro získávání údajů o HW vybavení vzdálených 

PC v intranetu. Proto je možné získat tyto údaje v podstatě kdykoliv, kdy je PC zapnuto 

a je v intranetu.  

2009   17



Radek NÉMETH:  Evidence a lokalizace technického vybavení ve firemním intranetu 

Stejnou technologii využívá i agent aplikace ELHI, který se spouští při zapnutí 

vzdáleného PC pomocí aplikace Finproc a získané údaje zapisuje do textového souboru 

na síťovém disku. Tímto je zajištěno, že informace o relativně aktuálním stavu PC jsou 

k dispozici kdykoliv, i když je PC právě vypnuto nebo není přítomno v intranetu 

(notebooky).  
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7 Struktura a ovládání aplikace 

7.1 Přihlašovací okno 

Po spuštění aplikace se objeví přihlašovací okno. Obsahuje informace o názvu 

projektu a aktuální verzi aplikace ELHI. Pole „Uživatel“ se automaticky vyplní dle jména 

uživatele, který je přihlášen do OS. Pole „Heslo“ slouží k zadání přihlašovacího hesla 

uživatele v systému ELHI. Z bezpečnostních důvodů se při zadávání hesla zobrazují pouze 

hvězdičky. 

 

Obrázek č. 6 Přihlašovací okno 

7.2 Hlavní okno 

Po přihlášení uživatele do aplikace ELHI se zobrazí hlavní okno. Toto okno 

využívá technologii MDI, což znamená, že veškerá další otevíraná okna se budou 

zobrazovat uvnitř hlavního okna a veškeré ovládací prvky hlavního okna budou neustále 

přístupné. Skládá se z hlavního menu, horní lišty ikon, pracovní plochy a dolní informační 

lišty. 
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Obrázek č. 7 Hlavní okno 

7.3 Okno „Seznam HW“ 

Jako první v liště ikon hlavního okna se nachází položka HW. Slouží pro 

zobrazování a vyhledávání údajů o počítačích, uživatelích a HW. Horní část formuláře je 

tvořena sadou filtrovacích polí pro omezování výběru ve spodních dvou seznamech. Filtr 

lze zrušit pomocí tlačítka „Zruš filtr“ umístěného vpravo od filtrovacích polí.  

 

Obrázek č. 8 Seznam HW – Hlavní okno 
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V této části je umístěno i tlačítko pro import údajů o HW z textových souborů, 

které vytvořily agenti pro sběr dat. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře okno pro výběr 

adresáře s textovými soubory. Poté stačí stisknout tlačítko „OK“ a veškeré soubory končící 

řetězcem „_hwinfo.txt“ se naimportují do databáze. Tvar řetězce lze nastavit v sekci 

„Nastavení“. 

 

Obrázek č. 9 Seznam HW – Nastavení adresáře pro import 

Pravé okno obsahuje seznam veškerého HW a jeho vlastnosti. Kliknutím pravého 

tlačítka myši v seznamu se objeví kontextové menu, pomocí kterého můžeme zkopírovat 

hodnoty do dočasné paměti počítače (clipboardu). Kopírovat můžeme vybraný řádek nebo 

všechny řádky aktuálně vyfiltrované v seznamu. Data z paměti můžeme poté vložit pomocí 

klávesové zkratky Ctrl+V do textového souboru nebo souboru MS Excel. Hodnoty jsou 

odděleny tabulátorem. 

 

Obrázek č. 10 Seznam HW – Menu pravého okna 

Levý seznam obsahuje seznam názvů PC, čas posledního auditu, přiřazeného 

uživatele PC a přiřazený objekt na mapě. Pohybem kurzoru v tomto seznamu nebo 

kliknutím myši na položku se v pravém okně bude zobrazovat seznam aktuálního HW 
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vybrané položky. V případě potřeby lze v pravém okně zobrazit kompletní seznam HW, 

zvolením první položky v levém okně s názvem „VŠE“. V případě, že poslední audit PC 

proběhl před více než 72 hodinami, bude čas auditu zvýrazněn červenou barvou. Toto 

kritérium a barvu zvýraznění lze změnit v nastavení aplikace.  

Kliknutím pravého tlačítka myši nad položkou v levém seznamu se objeví 

kontextové menu, pomocí kterého si můžeme zobrazit detailní informace o PC. Další 

významnou položkou v menu je funkce „Zobrazit na mapě“. Tato funkce zobrazí polohu 

PC na mapě. To znamená, že se otevře formulář s plánkem budovy, provede se 

vycentrování plánku tak, aby objekt byl uprostřed zobrazované části plánku. Podmínkou 

pro toto zobrazení je existence přiřazení PC k objektu na mapě. Pomocí tohoto menu je 

také možné mazat záznamy. Další možnosti v menu jsou podobné jako u pravého okna 

formuláře, to znamená kopírování jednoho nebo více záznamů. 

 

Obrázek č. 11 Seznam HW – Menu levého okna 

7.3.1 Detail PC 

Dvojitým stiskem levého tlačítka myši na položku v seznamu v levém okně, 

popřípadě výběrem položky „Detail“ v kontextovém menu, se otevře formulář s detailními 

informacemi o PC. V tomto formuláři můžeme změnit název PC, popřípadě si zapsat 

důležité poznámky o PC. Název PC se ale nedoporučuje měnit, tuto funkci je lepší 

přenechat funkcím importu. Při importu bude v případě existence tohoto názvu PC 

v importovaných souborech vytvořena nová položka s tímto názvem. 

 

Obrázek č. 12 Seznam HW – Informace o PC 
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7.3.2 Přiřazení uživatele k PC 

Ke každému PC je vhodné, pro lepší orientaci, přiřadit jeho uživatele. Pomocí 

tlačítka umístěného vpravo od pole „Uživatel“ nebo dvojitým kliknutím myši přímo v poli 

s hodnotou vyvoláme formulář pro výběr uživatele z číselníku uživatelů. V horní části 

číselníku se nachází sada filtrovacích polí a tlačítko pro zrušení filtru pro zjednodušení 

vyhledávání v seznamu. Výběr potvrdíme dvojitým kliknutím myší na vybranou položku 

nebo potvrzením tlačítkem OK. V případě, že nebyl vybrán žádný záznam, bude v poli 

„Uživatel“ zobrazen uživatel s názvem „Nepřiřazen“. 

 

Obrázek č. 13 Seznam HW – Informace o PC - Přiřazení uživatele k PC 

7.3.3 Přiřazení objektu k PC 

Podobným způsobem, který byl použit při výběru přiřazení uživatele k PC, lze 

přiřadit k PC také objekt v plánku. Tento úkon je nutný, pokud potřebujeme polohu PC 

znázornit v plánku. Před přiřazením musí objekt v plánku již existovat. 
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Obrázek č. 14 Seznam HW – Informace o PC - Přiřazení PC k objektu 

7.4 Okno „Plánek“ 

7.4.1 Hlavní okno 

V horní částí formuláře „Plánek“ se nachází filtrovací pole „Mapa“ a pole „Patro“. 

Pomocí pole „Měřítko“ nastavujeme poměr přiblížení zobrazované části plánku. Lze 

nastavit v rozmezí 10 až 1000 procent. Pomocí pole „Mřížka“ se nastavuje rozestup 

orientačních čar v plánku v rozmezí 0.1 až 1000 metrů. Pokud zvolíme prázdnou hodnotu, 

mřížka se nebude zobrazovat.  

 

Obrázek č. 15 Plánek – hlavní okno 
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V levé spodní části se nachází seznam objektů a vrstev. V seznamu objektů se 

v horní části nachází filtr, pomocí kterého lze zužovat výběr polí „Popis“, „Typ objektu“ 

a přiřazené PC k objektu. Vpravo od filtrovacích polí se nachází tlačítko pro rychlé zrušení 

filtru. Při výběru položky v seznamu se provede vycentrování a zvýraznění vybrané 

položky v plánku. Vycentrování lze dosáhnout také pomocí tlačítka „Centruj“ v pravé 

horní části formuláře. 

Způsob zvýraznění lze ovlivnit v nastavení aplikace. Můžeme ovlivnit, zda bude 

vybraný objekt v plánku blikat, dojde k vycentrování plánku nebo proběhne zvýraznění 

objektu pomocí efektu „zoom rámečku“. Efekt „zoom rámeček“ zobrazí výrazný červený 

rám, který se bude postupně zmenšovat až na velikost hledaného objektu. Tento efekt je 

velmi výhodný při vyhledávání ve velkém množství objektů. 

Kliknutí pravého tlačítka myši v seznamu objektů se vyvolá kontextové menu, 

pomocí kterého lze zobrazit vlastnosti objektu nebo objekt smazat. Toto menu můžeme 

vyvolat i kliknutím myši v pravé části formuláře s plánkem přímo na objekt. 

 

Obrázek č. 16 Plánek – kontextové menu 

7.4.2 Vrstvy 

Vedle seznamu objektů se na stejné záložce nachází seznam vrstev. Vrstva je zde 

chápána jako typ objektu. Zde lze nastavit, které typy objektů v plánku budou skryté nebo 

zobrazované. Vedle názvu typu objektu se nachází barevný čtvereček, který symbolizuje 

barvu zobrazení daného typu objektu v plánku. Dvojitým kliknutím myší na tento 

čtvereček se otevře okno nastavení, kde je možné tuto barvu změnit. 
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Obrázek č. 17 Plánek – Vrstvy 

7.4.3 Vlastnosti objektu 

Okno s vlastnostmi objektu se zobrazí dvojitým kliknutím myši na zobrazovaný 

objekt nebo v levém seznamu objektů. Můžeme změnit typ objektu, souřadnice, popis 

(název), poznámku nebo přiřadit k objektu určité PC. 

 

Obrázek č. 18 Plánek – Vlastnosti objektu 
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7.4.4 Přiřazení objektu k PC 

 

Obrázek č. 19 Plánek – Vlastnosti objektu - Přiřazení objektu k PC 

7.4.5 Editace 

V pravé horní části formuláře se nachází sada šesti tlačítek. Pro editaci jsou důležitá 

první tři tlačítka. Pro úpravy poloh, popisů a velikosti objektů v plánku je nutné zapnout 

„editační mód“. Pro dokončení úprav a zápis změn do databáze slouží tlačítko „Uložit“. 

Tlačítko „Nový“ vloží nový objekt do levé horní části plánku a otevře okno vlastností 

nového objektu. Jako výchozí typ objektu je nastaven typ „počítač“, velikost objektu 

100x100 cm a název je složen ze znaků „New “ a pořadového čísla.  

Polohu a velikost objektu lze modifikovat také pomocí myši přímo v grafickém 

návrhu plánku. V editačním módu se kliknutím myši na objekt zobrazí kolem objektu 8 

malých čtverečků. Pomocí těchto čtverečků a myši můžeme měnit velikost objektu. 

Stisknutím a podržením levého tlačítka myši na objektu a následným posunem myši 

přesouváme polohu objektu. Všechny změny je potřeba nakonec potvrdit tlačítkem 

„Uložit“. 
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Obrázek č. 20 Plánek – Editace 

7.4.6 Měření vzdáleností 

Pomocí tlačítka „Metr“ je možné měřit vzdálenosti v plánku. Po zvolení tohoto 

tlačítka klikneme myší kdekoliv na plánku. Tímto se zvolí výchozí bod měření, ze kterého 

se bude vykreslovat linie, a v pravé spodní části od ukazatele myši se zobrazí žlutý 

rámeček s pořadovým číslem linie, aktuální délkou linie a celkovou délkou všech linií 

v metrech. Každým dalším stiskem levého tlačítka myši se vytvoří nový výchozí bod pro 

další linii. Měření ukončíme opětovným zvolením tlačítka „Metr“ nebo dvojitým stiskem 

levého tlačítka myši v plánku. Po tomto ukončení budou naměřené údaje vloženy do 

dočasné paměti počítače (clipboardu), odkud je možné údaje pomocí klávesové zkratky 

Ctrl+V vložit například do textového souboru. 

Tuto funkci lze využít například pro výpočet potřebného množství rozvodového 

kabelu pro telefon nebo internet.. 
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Obrázek č. 21 Plánek – Měření vzdáleností 

 

Obrázek č. 22 Plánek – Měření vzdáleností – vložení údajů do txt souboru  

7.4.7 Export objektů 

Zobrazované objekty je možné vyexportovat pomocí tlačítka „Export“ v pravé 

horní části formuláře „Plánek“.  

 

Obrázek č. 23 Plánek – Export objektů 
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Aplikace podporuje tři výstupní formáty, rastrový obrázek ve formátu bmp, sada 

souborů pro ESRI a nakonec textový soubor. Při volbě „Soubor .BMP“ se vytvoří soubor 

s obrázkem, ve kterém budou vykresleny všechny objekty. Při volbě exportu do textového 

souboru bude vytvořen textový soubor s příponou txt, kde budou uložena data o objektech 

ve formě tabulky, záznamy budou oddělené tabulátorem.  

Export do formátu ESRI ShapeFile je prováděn pomocí oddělené aplikace 

s názvem export2shp.exe. Po spuštění se zobrazí zjednodušené okno se seznamem objektů, 

které je velmi podobné levé části formuláře „Plánek“. Po zvolení filtru a stisknutí tlačítka 

„Start“ se vytvoří sada souborů s příponou shp, shx a dbf pro každý typ objektu. Tyto 

soubory lze dále zpracovat například pomocí aplikace ESRI ArcView nebo MapWindow 

GIS. 

 

Obrázek č. 24 Plánek – Export mapy do SHP 
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Obrázek č. 25 Plánek – Náhled na data ve formátu shp aplikací MapWindow 

7.5 Okno „Číselníky“ 

Toto okno slouží pro zobrazování, editaci dat, spouštění dotazů, import a export dat 

přímo z databáze aplikace.  

7.5.1 Hlavní okno 

V levé části okna se nachází seznam potřebných tabulek pro aplikaci ELHI. 

V případě, že se v databázi nacházejí i jiné tabulky, nebudou se zobrazovat. Vybíráním 

položek v levém seznamu se v pravém okně automaticky zobrazí obsah vybrané tabulky. 

V pravém okně s daty lze přímo editovat jednotlivé údaje. Platí však pravidlo, že atribut 

„ID“ záměrně není možno editovat. V levém seznamu tabulek je zobrazována tabulka 

„sezLoginUser“ pouze pro administrátory. V této tabulce je totiž možnost modifikovat 

seznam uživatelů aplikace ELHI. Ve spodní části okna se nachází pole, do kterého je 

možné zadávat SQL dotazy a následně je spouštět pomocí tlačítka „Spustit SQL“ v horní 

části okna. Tlačítko „Databáze“ otevře okno pro nastavení připojení k databázi. 
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Obrázek č. 26 Číselníky  

7.5.2 Export a import dat 

Tlačítko „Export dat“ spustí průvodce pro export dat z databáze dle aktuálního 

výběru v pravém okně. V průvodci můžeme nastavit cestu výstupního souboru, oddělovač 

záznamů a možnost výpisu názvů sloupců. Název souboru je vytvořen podle názvu 

aktuálně vybrané tabulky v levém seznamu okna „Číselníky“. 

 

Obrázek č. 27 Export dat 

Tlačítko „Import dat“ spustí podobného průvodce, jaký byl použit pro export dat. 

Import se provede do tabulky, která je aktuálně vybrána v levém seznamu okna 

„Číselníky“, s tím rozdílem, že v poli „Cesta k souboru“ se nastaví zdrojový soubor. Při 

importu platí pravidlo, které zakazuje import atributu „ID“. Hodnoty tohoto atributu se 

vytváří v databázi automaticky. 
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Obrázek č. 28 Import dat 

7.6 Okno „WMI“ 

Toto okno obsahuje sadu nástrojů pro získávání dat a ovládání vzdálených PC. 

V levé části se zvolí název domény ze seznamu všech dostupných domén. Podle této volby 

bude do následujícího pole „Počítač“ načten seznam všech názvů PC v dané doméně. Po 

zvolení názvu PC lze vybrat prováděnou akci na vzdáleném PC. Zde patří volby 

„Hardware výpis“ , „Služby“ a „Procesy“. 

7.6.1 Informace o vzdáleném PC 

Nejvýznamnější funkcí je získávání údajů o HW vybavení vzdálených PC. V poli 

akce zvolíme položku „Hardware výpis“ a stiskneme tlačítko „Obnovit“. V pravém okně 

budou vypsány zjištěné hodnoty o HW ve stejném formátu, který používají agenti 

na lokálních PC. Pomocí tlačítka „Naimportovat výsledné údaje o HW do databáze“ se 

provede načtení zjištěných dat do databáze aplikace ELHI. Pro zjednodušení zde existuje 

i tlačítko pro hromadný import informací o HW pro celou doménu. Průběh importu lze 

sledovat v levé spodní části okna, včetně dílčích výsledků a ukazatele průběhu. Nachází se 

zde i tlačítko „Stop“ pro okamžité ukončení importu, které se používá v případě příliš 

zdlouhavého načítání.  
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Obrázek č. 29 WMI – výpis HW 

7.6.2 Vzdálené služby 

V případě volby hodnoty „Služby“ v poli „Akce“ získáme výpis všech služeb 

na vzdáleném PC včetně podrobných informací a stavu. Existuje zde i možnost kliknutím 

pravého tlačítka myši ve výpisu služby vzdáleně zastavovat nebo spouštět. 

 

Obrázek č. 30 WMI – služby 
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Obrázek č. 31 WMI – služby – kontextové menu 

7.6.3 Vzdálené procesy 

V případě volby hodnoty „Procesy“ v poli „Akce“ získáme podrobný výpis 

aktuálně spuštěných procesů na vzdáleném PC. Pomocí pravého tlačítka myši lze 

jednotlivé procesy ukončovat. 

 

Obrázek č. 32 WMI – procesy 

 
 

Obrázek č. 33 WMI – procesy – kontextové menu 

7.7 Okno „Nastavení“ 

V tomto okně lze modifikovat veškerá nastavení pro aplikaci ELHI, která se udržují 

v konfiguračním souboru „elhi.ini“.  
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7.7.1 Záložka „Hlavní“ 

V položce „Seznam PC“ se nastavují podmínky zvýrazňování času posledního 

auditu v okně „Seznam HW“. Nastavuje se, zda se mají tyto časy zvýraznit, počet hodin, 

které musí uplynout od času posledního auditu, a barva zvýrazněného textu. 

V položce „Plánek“ se nastavuje výchozí velikost nového objektu vkládaného 

do plánku v centimetrech. Dále je zde možnost nastavení efektů pro zvýrazňování 

vybraného objektu v seznamu. Položka „efekt blikání objektu při výběru v seznamu“ 

způsobí periodicky se střídající barvu objektu použitím původní barvy objektu a barvy 

invertované. Položka „efekt "zoom rámeček" k objektu při výběru v seznamu“  zobrazí  

červený rámeček, který se postupně zmenšuje směrem k objektu. Položka „efekt "centruj 

plánek" k objektu při výběru v seznamu“ vycentruje vybraný objekt do středu zobrazované 

části v okně plánku. 

 

Obrázek č. 34 Nastavení – Záložka „Hlavní“ 

7.7.2 Záložka „Databáze“ 

Zde lze zvolit způsob napojení aplikace ELHI na databázi. Zaškrtnutím pole 

„databáze elhi.mdb v adresáři aplikace“, bude používána databáze s názvem 

„ELHIDB.mdb“, která je obsažena přímo v adresáři aplikace ELHI. V případě odškrtnutí 

této volby lze nastavit jinou cestu k databázi a definici připojovacího řetězce. 
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V poli „Heslo“ se zadává heslo pro přístup do databáze. Pro účely této práce bylo 

heslo nastaveno na „elhipas“. Nachází se zde i tlačítko pro komprimaci a opravu databáze 

Access. Tlačítko je vhodné použít v případě velkého množství importů. Velikost databáze 

se poté výrazně sníží. Tlačítko „koduj text“ slouží jako pomůcka pro zakódování textového 

řetězce, například hesla, pomocí vlastního algoritmu, který používá aplikace ELHI. 

 

Obrázek č. 35 Nastavení – Záložka „Databáze“ 

7.7.3 Záložka „Barvy“ 

V tomto okně se definují barvy pozadí, mřížky a především barvy jednotlivých typů 

objektů. Výběr objektu se provádí výběrem požadované položky v seznamu objektů nebo 

kliknutím v pravém barevném schématu, který znázorňuje fiktivní budovu. Vlastní změna 

barvy se provádí kliknutím myši v rámečku nad schématem s nápisem „Vyber barvu“ 

Nastavení barvy pozadí plánku a mřížky se nachází pod seznamem objektů. Výběr 

barvy se provede kliknutím myši na pole s nápisem „Vyber barvu“. 
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Obrázek č. 36 Nastavení – Záložka „Barvy“ 

7.7.4 Záložka „Načítání dat“ 

Zde se nastavují parametry pro import údajů o HW z textových souborů, které 

vrátily agenti z lokálních PC. Nastavuje se výchozí adresář se soubory a přípona souborů, 

které má import zahrnout. 

 

Obrázek č. 37 Nastavení – Záložka „Načítání dat“ 
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8 Údržba systému  

8.1 Databáze 

Aplikace ELHI přistupuje k databázi MS Access pomocí „Microsoft Jet OLEDB 

4.0 provider“. Kód aplikace využívá pro prácí z databázi knihovnu „Microsoft ActiveX 

Data Objects 2.8“. Proto je potřeba mít nainstalované potřebné knihovny a drivery. 

Časté importování a mazání dat v databázi systému může způsobit neúměrné 

narůstání velikosti databáze a zpomalování práce z databází. Proto se doporučuje provádět 

pravidelnou komprimaci databáze, která tyto problémy odstraní. Tato funkce je přístupná 

ve formuláři nastavení na záložce „databáze“ pomocí tlačítka „Komprimovat a opravit 

databázi mdb“. 

Je vhodné provádět pravidelné zálohování databáze. Vzhledem k tomu, že aplikace 

používá primárně databázi MS Access, stačí pouze vytvářet kopii souboru elhidb.mdb 

který se nachází v adresáři aplikace. Kopii je možné provést také za provozu aplikace, kdy 

je databáze používána. 

Databáze MS Access není podmínkou pro provoz aplikace ELHI. Je možné použít 

jiný typ databáze. Podmínkou je zachování struktury databáze a vytvoření správného 

připojovacího řetězce v nastavení aplikace. 

Aplikace umožňuje přímou editaci záznamů v tabulkách databáze pomocí 

formuláře „Číselníky“. Tento formulář byl přidán pro případ nutných oprav jako přidávání, 

odebírání a editaci záznamů pro které nebyl v aplikaci vytvořen editační formulář. 

8.2 Správa uživatelů 

V případě potřeby změny přihlašovacího hesla aktuálního uživatele je možno 

v hlavní nabídce zvolit položku „Soubor / Změnit heslo“. Z bezpečnostních důvodů je 

nutné znát i staré heslo. Nového uživatele je možné přidat ve formuláři „Číselníky“ 

v tabulce „sezLoginUser“ která je přístupná jen pro administrátory systému ELHI. 

V databázi je heslo zakódované jednoduchým algoritmem. V případě potřeby vložit heslo 

do databáze, je možné tento zakódovaný řetězec vytvořit ve formuláři nastavení na záložce 

„databáze“ pomoci tlačítka  „koduj text“. 
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Obrázek č. 38 Změna hesla 

8.3 Nastavení 

Nastavení aplikace které je přístupné ve formuláři „Nastavení“ se udržuje 

v souboru „elhi.ini“, který se nachází v adresáři aplikace. Je zde uloženo nastavení 

připojení k databázi a cesta k databázi, nastavení barev objektů, přípona pro import, 

nastavení efektů a podobně. Obsah tohoto souboru se načítá při spuštění aplikace. Změny 

v souboru se uloží v okamžiku stisknutí tlačítka „OK“ na formuláři „Nastavení“ 

8.4 Sběr dat 

Pro sběr dat pomocí služby WMI je nutné mít potřebná práva v intranetu. 

Vzhledem k tomu že uživatelé této aplikace jsou především správci, je tato podmínka 

splněna.  

Sběr dat prováděný pomocí agentů, kteří ukládají sekvenčně zjištěné údaje do 

textových souborů, může časem způsobit že velikost těchto souborů bude zbytečně vysoká. 

Proto je vhodné po importu údajů do aplikace tyto soubory občas smazat. Velké množství 

údajů v souborech totiž způsobí i pomalejší import do databáze aplikace. 

8.4.1 Nastavení agenta pro sběr dat: 

Agent se spouští pomocí příkazové řádky:  

HWinfoFIN6.exe C:\DATA 

První část tvoří název aplikace agenta, druhou část tvoří název adresáře, kde se 

vytvoří textový soubor se zjištěnými daty. Název souboru se vytvoří podle názvu 

aktuálního PC a přípony „_hwinfo.TXT“ (například: RNEMETH_hwinfo.TXT). 
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Vývoj aplikace 

Původní záměr bylo naprogramování aplikace v prostředí ASP. Po zhodnocení 

veškerých požadavků na aplikaci bylo od tohoto řešení upuštěno. Hlavním důvodem byla 

nízká mobilita aplikace a nutnost existence serveru IIS s internetovým připojením. V další 

fázi byla vytvořena aplikace v prostředí MS Excel pomocí VBA. Toto řešení bylo funkční, 

bohužel závislé na existenci instalace MS Excel u klienta. Jako nejlepší řešení se nakonec 

ukázalo naprogramování samostatně spustitelné aplikace v prostředí MS Visual Basic 6.0. 

  

Obrázek č. 39 implementace ELHI v prostředí MS Excel 

Aplikace prošla velmi dlouhým a složitým vývojem. Bylo nutné neustále upravovat 

a vylepšovat funkce a vzhled aplikace do dnešní konečné podoby tak, aby byla stabilní, 

uživatelsky přívětivá a zároveň plnila svůj úkol. 

   

Obrázek č. 40 ELHI vývoj verzí 
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Vzniklo také několik verzí aplikace, která dokázala pracovat s objekty jako 

s polygony, bohužel narážela na problém neúnosně pomalého vykreslování objektů. 

Nakonec bylo od polygonů upuštěno a pro znázornění objektu se začala používat 

komponenta „Label“, která má základní tvar obdélníku. VB umí pracovat se seznamem 

komponent stejného typu na formuláři jako s jedním polem, čehož bylo využito při 

generování zobrazovaných objektů a nastavování jejich vlastností a událostí.  

 

Obrázek č. 41 Vývojové prostředí MS Visual Basic 6.0 

Při znázorňování objektů se musí dodržovat pořadí vykreslování tak, aby 

nedocházelo ke špatnému překrývání, proto bylo nutné přiřadit jednotlivým typům objektů 

jejich prioritu a touto prioritou se potom řídit. 

Velké problémy způsobovaly změny velikosti oken spolu se synchronizací 

ostatních oken a posuvníků. Tyto problémy se v nové verzi VB .NET řeší mnohem 

jednodušeji. 

Vlastní kapitolu tvoří práce s WMI. Jde o velmi silný nástroj, který poskytuje 

nepřeberné množství informací a možností, jak je zpracovávat a získávat. Z těchto 

informací bylo nutné vybrat ty nejpodstatnější a ty dále naformátovat a předat aplikaci 

ELHI. Nabízela se zde i možnost využití informací o nainstalovaných programech 

na vzdálených PC, ale tato část je ponechána pro další možný vývoj aplikace. 
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V aplikaci ELHI nebylo z časových důvodů možné vytvořit některá rozhraní pro 

editaci různých seznamů jako typy objektů, seznam uživatelů aplikace a podobně. Proto 

byla vytvořena sekce s názvem „Číselníky“, kde je možno tyto informace editovat přímo 

ve zdrojové databázi bez použití nástroje MS Access. 

V posledních fázích vývoje byla zahrnuta také možnost ovlivňovat zobrazované 

vrstvy v plánku a export do souboru ve formátu ESRI ShapeFile. Tato myšlenka byla 

převzata z aplikace ArcView. Možnost zpracovávat informace z aplikace ELHI pomocí 

ArcView se zdála být velmi užitečná. Zvažoval se i export dat do formátu xml, ale tyto 

výstupy by pravděpodobně nebyly využity. 
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9 Závěr 

Aplikace je využívána ve společnosti FINIDIR, s. r. o., kde se stala plnohodnotnou 

součástí výbavy informatiků. Umožňuje přehledné vyhledávání PC v budově a okamžité 

zjišťování informací o HW výbavě vzdálených PC. 

Aplikace je nezávislá na jiných GIS a přesto umožňuje vytvářet výstupy jak 

grafické, tak datové pro další zpracování, například v programu ArcView nebo MS Excel. 

Pokusy o naprogramování aplikace ELHI v různých programovacích nástrojích 

nakonec poukázaly na velké výhody použití vývojového nástroje Visual Basic 6.0. 

Aplikace vznikala v době, kdy již existovaly nové verze Visual Basic, které využívaly 

technologii .NET. Tyto nástroje byly bohužel velmi drahé. V době dokončování aplikace 

ELHI se již začaly objevovat open source editory, které byly schopny zpracovávat kód  

Visual Basic .NET. Proto se v další fázi plánuje přeprogramovat aplikaci do modernějšího 

objektového jazyka Visual Basic .NET s využitím open source editorů. 

Do budoucna se uvažuje o zdokonalení GUI aplikace, zejména o vytvoření rozhraní 

pro editaci údajů o osobách ve firmě a lepší správu uživatelů aplikace. Dále vytvoření 

datového můstku na personální systém firmy pro synchronizaci jmen a funkcí osob 

ve firmě. Velkou výzvou bude i implementace oznamování změn v HW výbavě PC 

a sledování nainstalovaného SW včetně analýzy počtu licencí. 
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Příloha č. 1 Obsah souboru vytvořeného agentem pro sběr dat 

REC_--------------------------------------------------- 
REC_CAS 30.03.2009 11:54:20 
REC_PC RNEMETH 
REC_UZIVATEL RadekNemeth 
CPU_1_name Intel(R) Core(TM)2 CPU6600@ 2.40GHz 
CPU_1_speed 2400 
CPU_1_id BFEBFBFF000006F6 
CPU_1_popis x86 Family 6 Model 15 Stepping 6 
HDD_1_name SAMSUNG HD501LJ 
HDD_1_size 500107862016 
HDD_2_name ST3250823AS 
HDD_2_size 250056737280 
HDD_3_name WDC WD3200AAKS-00SBA0 
HDD_3_size 320070320640 
CDR_1_name HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N 
CDR_1_label F: 
RAM_1_capacity 536870912 
RAM_1_BankLab BANK0 
RAM_1_DevLoc DIMM1 
RAM_2_capacity 536870912 
RAM_2_BankLab BANK2 
RAM_2_DevLoc DIMM2 
VGA_1_name Radeon X550XTX         
VGA_1_AdapterRAM 268435456 
VGA_1_AdapterDACType Internal DAC(400MHz) 
VGA_2_name Radeon X550XTX Secondary    
VGA_2_AdapterRAM 268435456 
VGA_2_AdapterDACType Internal DAC(400MHz) 
VGA_3_name Winvnc video hook driver 
VGA_3_AdapterRAM  
VGA_3_AdapterDACType  
MBO_1_Manufacturer MSI 
MBO_1_Model  
MBO_1_Product MS-7350 
MBO_1_Version 100 
BIO_1_Manufacturer American Megatrends Inc. 
BIO_1_Version A M I  - 1000726 
BIO_1_SerialNumber To Be Filled By O.E.M. 
SOU_1_Name Realtek High Definition Audio 
SOU_1_Manufacturer Realtek 
REC_--------------------------------------------------- 
REC_CAS 02.04.2009 08:05:40 
REC_PC RNEMETH 
REC_UZIVATEL RadekNemeth 
CPU_1_name Intel(R) Core(TM)2 CPU6600@ 2.40GHz 
CPU_1_speed 2400 
CPU_1_id BFEBFBFF000006F6 
CPU_1_popis x86 Family 6 Model 15 Stepping 6 
HDD_1_name SAMSUNG HD501LJ 
HDD_1_size 500107862016 
HDD_2_name ST3250823AS 
HDD_2_size 250056737280 
HDD_3_name WDC WD3200AAKS-00SBA0 
HDD_3_size 320070320640 
CDR_1_name HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N 
CDR_1_label F: 
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RAM_1_capacity 536870912 
RAM_1_BankLab BANK0 
RAM_1_DevLoc DIMM1 
RAM_2_capacity 536870912 
RAM_2_BankLab BANK2 
RAM_2_DevLoc DIMM2 
VGA_1_name Radeon X550XTX         
VGA_1_AdapterRAM 268435456 
VGA_1_AdapterDACType Internal DAC(400MHz) 
VGA_2_name Radeon X550XTX Secondary    
VGA_2_AdapterRAM 268435456 
VGA_2_AdapterDACType Internal DAC(400MHz) 
VGA_3_name Winvnc video hook driver 
VGA_3_AdapterRAM  
VGA_3_AdapterDACType  
MBO_1_Manufacturer MSI 
MBO_1_Model  
MBO_1_Product MS-7350 
MBO_1_Version 100 
BIO_1_Manufacturer American Megatrends Inc. 
BIO_1_Version A M I  - 1000726 
BIO_1_SerialNumber To Be Filled By O.E.M. 
SOU_1_Name Realtek High Definition Audio 
SOU_1_Manufacturer Realtek 
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