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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je návrh systému pro sběr a vizualizaci naměřených dat a jejich 

přenos prostřednictvím GPRS rozhraní. Návrh systému se zabývá reálným řešením systému od 

úplného začátku, tedy od měření fyzikálních veličin, až po výslední vizualizaci naměřených dat 

včetně archivace. Měření a sběr naměřených dat je realizováno prostřednictvím 

programovatelného automatu typu PAC. Programovatelný automat je vybrán jen jako 

demonstrační úkol, který slouží výlučně na demonstraci funkčnosti. Výsledkem diplomové 

práce je hotová a funkční realizace od testovacího měřícího systému, až po serverové řešení 

s databází a vizualizačním uživatelským rozhraním. Kompletní systém je testován již několik 

měsíců. Oprávněný uživatel se k vizualizaci naměřených dat může dostat odkudkoliv na světě. 

Tato možnost tvoří práci komplexní, a také je schopna být nasazena do praktického řešení 

v průmyslu. 

Klíčová slova 

GPRS, Modem, Server, PHP, MySQL, FTP, WinPAC,  

 

Abstract 
The aim of the thesis is to design a system for collection and visualization of measured 

data and their transmission through the GPRS interface. The proposal deals with a system of 

real solutions from the very beginning, so from the measurement of physical quantities to the 

resulting data visualization including archiving. Measurement and collection of gauged data is 

realized by PLC type PAC. Programmable logic controller is chosen only as a demonstration 

mission, which serves to prove functionality. The result of the thesis is complete and functional 

implementation including test measurement system and database server solution with a 

visualization user interface. The complete system is tested for several months. The authorized 

user can get to visualize the measured data anywhere in the world. This point means that the 

thesis is complex system of information. And it is also able to be deployed into practical 

solutions in the industry.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

 

BTS  - Base Transciever Station 

FTP - File Transfer Protocol 

GPRS - General Packet Radio Service 

GSM - Global System for Mobile communications 

HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (programová aktualizace GSM sítě) 

PAC - Programmable Automation Controlle 

PHP - Personal Home Page 

PLC  - Programmable Logic Controller 

SQL  - Structured Query Language 

TCP   - Transmission Control Protocol  

UDP  - User Datagram Protocol  

WWW  - World Wide Web  
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1 Úvod 

V dnešní technologické době si už neumíme představit život bez internetu a bez služeb, 

které nám poskytuje. Na druhou stranu je dobré, že můžeme využívat moderní technologie, 

například pro měření a sběr dat.  

Diplomová práce se zabývá problematikou sběru dat a jejich vizualizací. Podnět na tuto 

práci vzešel z požadavků Vysoké školy Báňské. Úkolem práce je navrhnou univerzální systém 

pro sběr naměřených dat a jejich následnou archivaci a vizualizaci. Ve školním systému se 

nachází veliké množství měřících systému a je zapotřebí je dostat na jednu databázi a vymyslet 

univerzální systém automatické archivace. Jelikož ne všechny měřící jednotky jsou připojeny 

přímo k internetu, je zapotřebí zrealizovat univerzální řešení jak tyto jednotky připojit. V zadání 

diplomové práce se rozhodlo, že se pro připojení měřících jednotek využije technologie GPRS.  

Diplomová práce je rozdělena na několik částí. Ze začátku je objasněná topologie a 

princip sítě GPRS. Pak jsou vysvětleny pojmy jako Server, Databáze a podobně. Další části 

řešení je konfigurace Serverů, GPRS modemu a bezpečnostních prvků. Jako poslední část je 

samotné řešení celého systému a postup při jednotlivých krocích. Je detailně vysvětlen postup 

při konfiguraci serverových řešení, a také postupy při tvoření databázových tabulek. Na konci 

práce jsou shrnuty všechny dosažené výsledky práce.  
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2 Bezdrátový přenos 

Bezdrátový přenos může být řešený různými formami. Diplomová práce je zaměřena na 

přenos prostřednictvím technologie GPRS. 

2.1 GPRS 

2.1.1 Historie GPRS 

Při prvotním budování mobilní sítě GSM, byla síť určena výhradně pro telefonování. 

Postupným budováním sítě bylo zavedení SMS správ. Zprávy jsou omezeny na 160 znaků na 

jednu zprávu. Následným rozšířením sítě, bylo zavedeno odesílání Faxů. Jednalo se o první 

větší datový přenos. První zkoušky a představení datového přenosu GPRS se uskutečnili v roce 

1998. Zkratka GPRS znamená General Packet Radio Service. První přenosy byly veřejnosti 

představeny na Světovém kongresu. Demonstrovaly se přenosy videa, připojení k internetu a 

intranetu. Od uvedení novinky na trh se začali operátoři zabývat úpravou svých sítí, na 

poskytování GPRS služeb.  

2.1.2 Výhody GPRS  

 Vyšší přenosové rychlosti. 

 Tarifikace je postavena na přenosu dat, nikoliv na počtu připojených minut.  

 Kratší čas pro vytvoření spojení. 

 Možnost trvalého připojení k síti. 

2.2 Co je GPRS 

GPRS zlepšuje přenos dat v síti GSM, zabezpečuje lepší slučitelnost se sítěmi LAN, 

WAN a s internetem. Síť GPRS využívá rádiové zdroje jen tehdy, jestli mají zaslány nebo 

přijaty data. Poskytuje okamžité spojení a vysoký stupeň přepustnosti. 

 

Tento systém byl navržen pro zavedení následujících principů: 

 Zavedení paketového přenosu bod – bod (point to point) do sítě GSM. 

 Poskytování vyšších přenosových rychlostí jak může poskytnout síť 

GSM s okruhově přepojenými službami.  

 

Zatímco systém GSM byl původně navržený hlavně pro řečové operace, hlavním cílem 

sítě GPRS je poskytovat přístup ke standardním datovým sítím pracujících s protokolem 

TCP/IP. Tyto sítě považují síť GPRS za svojí podsíť. Brána v síti GPRS se chová jako směrovač 

a před externí datovou sítí skrývá znaky typické pro síť GPRS.  
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Spoje s přepojováním okruhů se tradičně využívají v pevných sítích na přenos dat a řeči. 

Takové spojení je realizováno během celého přenosu. Některé aplikace, jako například video 

přenosy, vyžadují zachování vysoké přenosové rychlosti. Avšak typické aplikace internetového 

protokolu IP ve WAN sítích využívají spojení s přepojováním paketů. 

 

V síti GPRS vlastně využívá volnou kapacitu řečového kanálu GSM během spojení. Na 

zabezpečení dostatečné přenosové kapacity bude potřebné rozšířit síť o kanály vyhrazené jen 

pro GPRS. Vyhrazení kanálu je na obrázku 2.0. 
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Obr. 2.0 Využití společného kanálu GSM a GPRS 



5 

 

2.3 Architektura sítě GPRS  

GPRS je první standard při inovaci sítě GSM, který si vyžadoval výrazné změny 

v infrastruktuře sítě. Důvodem je přenosový režim s propojováním okruhů, na kterém je síť 

GSM založena. 

 

Popři vlastnostech GSM, je síť GPRS založena na mnohých nových síťových prvcích. 

Síť je znázorněna na obrázku 2.1. Prvky: 

 

 Podporné uzly sítě GPRS (SGSN – Serving GPRS Support Nde). Je to 

datový uzel, vybaven schopností komunikovat na jedné straně s radiovou 

částí sítě GPRS a na straně druhé s datovým uzlem GGSN. Servisní 

jednotky sledující polohu jednotlivých GPRS uživatelů, počítají 

množství přenesených dat, provádějící tarifikaci, zajišťující základní 

bezpečnostní funkce. 

 Podporný uzel brány GPRS (GGSN – Gateway GPRS Support Node). 

Úkolem uzlu je komunikace s venkovním světem například se sítí 

internet. Je to směrovač, který směruje datové pakty mezi sítí GPRS a 

venkovní sítí.  

 Blok GR je databáze uživatelů GPRS, obsahuje veškerá relevantní data 

týkající se GPRS. 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Architektura sítě GPRS
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Vysvětlivky zkratek k architektuře sítě GPRS: 

 BTS - Base Transciever Station (převaděč) 

 BSC - Base Station Controler (základnová řídící stanice) 

 MSC - Mobile Switching Centre (mobilní spínací ústředna) 

 VLR - Visitor Location Register (návštěvnický lokační registr) 

 PSTN - Public Switching Telecommunication Networks (veřejná telefonní síť) 

 SMS-G MSC - Short Message Service Gateway  

 HLR - Home Location Register (domovský lokační registr) 

 EIR - Equipment Identity Register (registr mobilních stanic) 

 BG - Border Gateway 

 FIREWALL - systém proti nežádoucímu průniku z vnějšku 

 

2.3.1 Fyzické a logické kanály 

Síť GPRS je jenom paketovým rozšířením sítě GSM. Používá i stejné rádiové rozhraní. 

Síť používá fyzický kanál nazývaný multirámec 52. Tento rámec je tvořen dvěma multirámci 26 

řečového způsobu sítě GSM. Vzorový rámec je ukázán na obrázku 2.2. Řídící a datové kanály 

paketového způsobu jsou mapované do různých časových oken multirámce 52, který trvá 

240ms. Multirámec 52 je složen z 12 bloků (označených jako B0 – B11) po 4 rámcích, na které 

jsou mapovány logické paketové kanály a 4 dodatečné rámce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Struktura multirámce 52 

Multirámec 52

(52 rámců)

240 ms

4 rámce

8 časových oken

114 datových bitů 

(114*8=912 bitů v rámci)
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BH Informační pole BCS

přenášený paket přenášený paket přenášený paket přenášený paket

 

Obsah logických kanálu: 

 Paketový společný řídicí kanál – obsahuje logické kanály společné řídicí 

paketové signalizace. 

 Paketový náhodný přístupový kanál – jenom vzestupný směr. Používají ho 

mobilní stanice (modemy) na začátku přenosu dat. 

 Paketový vyhledávací kanál – jenom sestupný směr. Používá jej systém pro 

vyhledání mobilní stanice (modemu) před vlastním přenosem dat. 

 Paketový kanál povolení přístupu – jenom sestupný směr pro oznámení mobilní 

stanici o přidělení zdrojů. 

 Paketový kanál vysílání informací – jenom sestupný směr pro vysílání 

specifických informací paketového přenosu. 

 Paketový datový provozní kanál – je určen jen pro přenos dat. Je dočasně 

vyhrazen pro mobilní stanice. Během provozu s více časovými rámci, může 

jedna mobilní stanice používat několik kanálů paralelně. Všechny kanály jsou 

jednosměrné, určeny, buď pro sestupný nebo vzestupný přenos.  

 Paketový přiřazený řídící kanál – přenos signalizace pro mobilní stanici. 

 

V režimu s mnohými časovými okamžiky může mít mobilní stanice přidělených až 8 

časových oken v libovolném rámci kteréhokoliv z 12 bloků. V dané buňce můžou být vytvořeny 

až 4 páry kanálů (sestupných/vzestupných směrů) v multiramci 52. Přístup do radiového kanálu 

zabezpečují protokoly RLC a MAC. Pomocí těchto protokolů se sítí přenášejí RLC a MAC 

bloky dat.  

Fyzické spojení obou účastníku je realizováno dočasným tokem dat TBF (Temporary 

Block Flow), které je vytvořeno jen po dobu přenosu dat. Tomuto dočasnému toku dat je 

přidělen jeden nebo více kanálu, které přenášejí datové bloky RLC/MAC. Na obrázku si 

ukážeme, jak vypadá tok dat rámce. BH je hlavička bloku (Block Header) a na konci se nachází 

kontrola sekvenčního bloku (Block Check Sequence). 

[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 RLC/MAC bloku [2] 
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2.4 Poskytované služby v síti GPRS 

Síť GPRS podporuje mimo jiné i základní služby jako například: 

 Elektronická pošta (e-mail). 

 Služby FTP (porty 20 a 21). 

 Prohlížení www stránek. 

 

GPRS síť podporuje také rozšířené služby GSM jako jsou například: 

 Rozšířené krátké zprávy (SMS). 

 Bezdrátová vizualizace s okamžitým přenosem obrazu.  

 Video služby. 

 Společné využití dokumentů a informací. 

 

Uživatelé se nemusí obávat vysokých poplatků za využívání služeb GPRS. Tarifikace 

přenosu je započítávána jenom při přijetí nebo odesílání dat. Aplikace postaveny na zařízeních 

GPRS jsou označeny jako „vždy připojené“. Jsou uvolňovány prostřednictvím protokolu WAP 

(Wireless Aplication Protocol). 

 

Síť GPRS může poskytovat bezdrátový přístup pro nemobilní zařízení jako například 

teleslužby, měření a regulace.  

 

2.5 Kódování v síti GPRS 

V průběhu specifika rádiového rozhraní GPRS specifikoval ústav ETSI čtyři různé 

systémy kódování pro GPRS (CS1 až CS4). V tabulce jsou uvedeny přenosové rychlosti pro 

každý kódovací systém. 

Kódování CS1 představuje nejbezpečnější způsob kódování. CS1 je výrazně odolnější 

proti chybám při přenosu. Naproti tomu systém CS4 díky nízké redundanci použitého kódu 

umožňuje dosáhnutí větších přenosových rychlostí. Obvykle se uvádějí hodnoty v tabulce 

v sloupci přenosová rychlost. Z tabulky je patrné, že při kódování typu CS4, je možno dosáhnou 

přenosovou rychlost až 21,4kb/s. 

 

Systém 
kódováni 

Přenosová rychlost 
(fyzická vrstva) kb/s 

Reální přenosová 
rychlost (kb/s) 

CS1 9,1 6,7 

CS2 13,4 10 

CS3 15,6 12 

CS4 21,4 16,7 

Tab. 2.0 Přenosové rychlosti a režimy v GPRS. 
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Vzhledem k tomu, že síť GPRS umožňuje teoreticky přidělit až 8 komunikačních  

kanálů v rámci jednoho spojení jednomu uživateli, dostaneme výslednou přenosovou rychlost 

171,2 kb/s (21,4 * 8). Tato rychlost však z pohledu účastníků nemůže být nikdy dosažena. Je to 

z toho důvodu, že tato rychlost je rychlostí na fyzické vrstvě. Tato vrstva přenáší data za pomoci 

různých protokolů, které samy využívají část přenosové kapacity na vlastní komunikační účely. 

Je nutno si uvědomit, že každá aplikace, včetně protokolu IP, zabere část této přenosové 

rychlosti pro své komunikační účely.  

[3] 
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3 Servery 

V praxi se vyskytují různé druhy serverů. Od nejzákladnějších, jako jsou například web 

server, až po složitá serverová řešení, například na hlas přes internet. Co vlastně server je a jak 

ho můžeme využít, si vysvětlíme v následující kapitole.  

3.1 Co je to server 

Server je zkratka od slova Serverový počítač (Server Compiuter). Je to počítač, který 

řídí počítačovou síť a poskytuje služby všem uživatelům dané sítě. Server není nic jiného než 

klasický počítač. U serveru je kladený důraz hlavně na stabilitu jednotlivých komponentů a 

dostatečné chlazení. Chlazení je řešeno zejména kvůli tomu, že serverové stroje jsou 

umísťovány do Racku. Server je nejčastěji navržen na 24 hodinový provoz. Mnohdy při 

výpadku serveru se zastaví celkový technologický proces, což má za následek finanční výpadek 

podniku.  

 

 

3.2 Typy serverů 

Stabilitu serveru také můžeme docílit správným nasazením operačního systému. 

Nejčastěji se používají operační systémy Windows, Unix (base systems), Linux a MAC.  

 

Server může vykonávat více služeb v síti. Z finančních důvodu se na jeden server 

implementuje více služeb najednou. Nejčastější rozdělení serverů: 

 Síťový server – plní zejména úkol routru, firewallu a usměrňuje tok dat na 

správné místo v síti (vnitřní a vnější požadavky). 

 Web server – poskytuje uživatelům možnost přístupu na server prostřednictvím 

protokolu http a zobrazení web stránek.  

 Databázový server – plní úkol shromaždování dat, které jsou uloženy 

v databázích, jako například katalogy tovarů, klientů, automobilů a podobně. 

 Mail server – zabezpečuje komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, 

takzvaný e-mail. Mail server může fungovat na různých protokolech jako 

například POP3, IMAP SMPT. 

 Aplikační server – slouží na provoz aplikací typu server – klient.  

 File server – je to server, který je vyhrazený pouze na odkládání dat. Zálohy 

dočasně nepotřebných souborů a podobně. 

 Print server – jeho úkolem je rozdělit a zprostředkovat tisk na síti mezi 

jednotlivé tiskárny tak, aby tisk probíhal co nejefektivněji a nejrychleji.  
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3.3 File server 

V rámci lokální sítě LAN můžeme jako souborový server použít počítač, který 

disponuje dostatečně velkou kapacitou diskového pole. Když potřebujeme tyto data ale sdílet i 

pro uživatele internetu, je zapotřebí zvolit nějaký dohodnutý přístup za pomoci protokolu. 

 

Nejvhodnější variantu pro sdílení dat je použití FTP protokolu. FTP (File Transfer 

Protocol) umožňuje přenášení dat z bodu A do bodu B jenom tehdy, jestli má uživatel přístup 

k takovému serveru. Výhodou FTP serveru je, že můžeme každému uživateli přidělit jeho 

uživatelská práva. Výpis některých z nich: 

 Určení pro zápis jen na určitou složku. 

 Povolení jednorázového zapisování. 

 Omezení rychlosti (download/upload). 

 Možnost zamezení změny souborů na disku. 

 

Všechny tyto práva určuje síťový administrátor. FTP je jeden z nejstarších protokolů, 

využívá porty TCP/21 a TCP/20. Port 21 slouží k řízení a jsou jím také přenášeny příkazy FTP. 

Port 20 slouží k vlastnímu přenosu dat, který je 8bitový. Přenos může být binární nebo ascii 

(textový). Při textovém přenosu dochází ke konverzi konců řádků – CR/LF (DOS, Microsoft 

Windows) nebo jen LF (unixové systémy) pokud jsou koncové systémy rozdílné. Při binárním 

přenosu není do dat nijak zasahováno. 

 

Protokol je interaktivní a umožňuje řízení přístupu (přihlašování login/heslo), 

specifikaci formátu přenášeného souboru (znakově - binárně), výpis vzdáleného adresáře atd. V 

současné době už není považován za bezpečný a z tohoto důvodu pro něj byla definována 

rozšíření (RFC 2228). 

 

V protokolu je použit model klient-server. FTP server poskytuje data pro ostatní 

počítače. Klient se k serveru připojí a může provádět různé operace (výpis adresáře, změna 

adresáře, přenos dat atd.). Operace jsou řízeny sadou příkazů, které jsou definovány v rámci 

FTP protokolu, proto kdokoliv může vytvořit klienta pro jakékoliv prostředí nebo operační 

systém. Existuje mnoho programů pro FTP servery i klienty a mnoho je jich volně dostupných.  

 

FTP server naslouchá na portu 21 na příchozí spojení z FTP klienta. Na tomto portu 

běží příkazy, které zachytává server. Na portu 20 se přenáší pouze data, nikoliv příkazy. Jakmile 

se začnou stahovat data, na příkazovém portu se nic nepřenáší. Při stahování velkých souborů 

přes připojení s firewallem může firewall kvůli dlouhodobé nečinnosti zablokovat komunikaci 

na portu 21. 
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3.3.1 Režimy FTP 

Připojení k FTP serveru je možné realizovat v aktivním nebo pasivním režimu. Pasivní 

režim je bezpečnější, ale ne vždy je technicky realizovatelný. 

 

 Aktivní režim - Na portu TCP/20 jsou přenášena data (data connection). V 

aktivním režimu navazuje připojení pro přenos dat server, klient naslouchá. 

Problém zpravidla nastává v případě, kdy se klient připojuje z privátní sítě a 

jeho IP adresa je překládána (NAT). 

 Pasivní režim - V pasivním režimu navazuje data connection klient, kterému při 

sestavování připojení poslal server svou IP adresu a TCP port, na kterém 

naslouchá. 

 FTP server, port forward (PF) a pasivní připojení - pokud je připojení k FTP 

serveru realizováno prostřednictvím PF (nejčastěji se jedná o router s NAT a 

PF), tak router musí mít následující vlastnost - čte datovou část paketů FTP 

připojení, zjistí, na jakém portu server naslouchá pro navázání data connection 

klientem a tento port začne forwardovat směrem k serveru. Po ukončení relace 

je ukončen i popsaný PF. 

 FTP přes SSH – označení tunelování FTP skrz spojení navázaného pomocí SSH 

protokolu. Někdy je též označováno jako Bezpečné FTP (Secure FTP), které by 

nemělo být zaměňováno za FTPS (tj. FTP s podporou SSL/TLS). Dalšími 

metodami bezpečného přenosu dat jsou SFTP a SCP, které využívají protokol 

SSH. Protože protokol FTP používá dvě spojení, je velmi těžké zajistit, aby 

bylo tunelováno nejen řídící, ale i datové spojení. Pokud je FTP klient nastaven 

do pasivního režimu a instruován pro spojení se SOCKS serverem, které může 

SSH klient zajistit, může být dosaženo tunelování obou spojení. Druhou 

možností je, aby SSH klient zasahoval do řídícího spojení podobně, jak je to 

nutné při průchodu FTP skrz NAT. Tuto funkci poskytuje 3. verze SSH 

Communications Security's software. 

 

Routery mají zpravidla tuto vlastnost již vestavěnou. V případě systému Linux je nutné 

na routeru spustit příslušný modul.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Router
http://cs.wikipedia.org/wiki/NAT
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3.4 PHP server 

3.4.1 Co je to PHP 

Zkratka PHP se původně interpretovala jako Personal Home Page (osobní domovská 

stránka) a označovala jazyk používaný především k realizaci formulářů používaných na 

webových stránkách. Plná verze byla označována jako PHP/FI (Personal Home Page Forms 

Interpretation). V průběhu času se ustálil pojem Hypertext Procesor. PHP jako programovací 

jazyk pracuje na straně serveru.  

 

3.4.2 Historie PHP 

Vše začalo v roce 1994, kdy byla napsána binární část Common Gateway Interface 

(CGI) v programovacím jazyku C. Tuto prvotní část napsal dánský/grónský programátor 

Rasmus Lerdorf. Lerdorf zpočátku vytvořil tyto nástroje pro osobní domácí stránky (Personal 

Home Page) za účelem možné záměny s malou skupinou skriptů v Perlu, které chtěl používat 

pro údržbu osobní domovské stránky. Nástroje měly zajistit běh úloh, jako například zobrazení 

résumé (obsahu) a zaznamenávání návštěvnosti jeho stránek. Tento binární kód ještě tentýž rok 

skloubil s jiným programem, který sám napsal. Po spojení s Form Interpreter tak vznikla 

kombinace PHP/FI, která měla mnohem větší funkčnost. PHP/FI obsahovala širokou 

implementaci pro programovací jazyk C a navíc tato verze mohla komunikovat s databázemi, 

což umožnilo tvorbu prvních jednoduchých dynamických webových aplikací. Lerdorf veřejně 

vydal PHP 8. června 1995, aby mohl najít co nejvíce chyb a tak zdokonalil kód. Tato verze byla 

pojmenována jako PHP verze 2 a již měla základní funkčnost jako má dnešní PHP. To zahrnuje 

například proměnné ve stylu Perlu, zpracování formulářů a možnost vložit HTML kód. Syntaxe 

byla obdobná jako u Perlu, ale byla omezenější, jednodušší a méně konzistentní.  

Zeev Suraski a Andi Gutmans, přepsali parser v roce 1997, vytvořili tak základ PHP 3 a 

změnili název jazyka na rekurzivní zkratku PHP = PHP: Hypertext Preprocessor. Tým vývojářů 

oficiálně vydal PHP/FI 2 v listopadu 1997 po měsíčním testování beta verze. Poté začalo 

veřejné testování PHP 3, a její oficiální uvolnění přišlo v červnu 1998. Zeev Suraski a Andi 

Gutmans poté začali opětovné přepisování jádra PHP a vydali Zend Engine v roce 1999.  

V následující tabulce si stručně shrneme stručný vývoj PHP a také si ukážeme, jaké 

postupné změny se událi s jednotlivými upgrady. Vývoj je uveden v tabulce 3.0. 

[4]

http://cs.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://cs.wikipedia.org/wiki/CGI
http://cs.wikipedia.org/wiki/C_%28programovac%C3%AD_jazyk%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/C_%28programovac%C3%AD_jazyk%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
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Řada Verze Datum vydání Popis o změny 

1.x 1.0.0 8. června 1995 Oficiální název „Personal Home Page Tools (PHP Tools)“. 
Poprvé byl použit název „PHP“. 

2.x 2.0.0 16. dubna 1996 
Autor jej považoval za "nejrychlejší a nejjednodušší nástroj" 

pro tvorbu dynamických webových stránek. 

3.x 3.0.0 6. června 1998 

Tým vývojářů se z původní jedné osoby rozšířil na více osob. 

Zeev Suraski a Andi Gutmans přepsali celý základ pro tuto 
verzi. 

4.x 

4.0.0 22. května 2000 Přidán pokročilý dvoustupňový systém parse/execute 

(analyzovat/vykonat) syntaktické analýzy tagu - Zend engine. 

4.1.0 10. prosince 2001 Byly představeny 'superglobalní proměnné' ($_GET, $_POST, 
$_SESSION, etc.) 

4.2.0 22. dubna 2002 

Zakázání registr_globals ve výchozím nastavení. Data přijatá 

prostřednictvím sítě nejsou přímo vkládány do názvů 

globálních proměnných, uzavírá se tím možnost využití 
bezpečnostních děr. 

4.3.0 27. prosince 2002 Představeno CLI, jako doplněk CGI. 

4.4.0 11. srpna 2005 Dodány stránky nápovědy pro skripty phpize a php-config. 

4.4.8 3. ledna 2008 
Oprava některých bezpečnostních prvků a oprava chyb. Měla 
to být poslední update verze PHP 4. Bezpečnostní updaty 

budou jen do 8. srpna 2008, pokud to bude nezbytné. 

4.4.9 7. srpna 2008 Oprava některých bezpečnostních prvků a oprava chyb. 

Poslední vydání verze ze série PHP 4.4. 

5.x 

5.0.0 
13. července 

2004 
Zend Engine II s novým objektovým modelováním. 

5.1.0 
24. listopadu 
2005 

Zlepšení výkonu zavedením kompilátoru proměnných v 
přepracovaném Engine PHP. 

5.2.0 2. listopadu 2006 Povolen filtr přípon ve výchozím nastavení. 

5.2.6 1. května 2008 Oprava bezpečnostních děr a chyb. 

5.2.8 8. prosince 2008 Oprava chyb. 

5.2.14 
22. července 

2010 
Oprava chyb. 

5.2.15 10. prosince 2010 Oprava chyb, poslední verze řady 5.2.x. 

5.3.0 30. června 2009 Jmenné prostory, oprava chyb, změny ve funkcích a doplňcích. 

5.3.1 
19. listopadu 

2009 
Oprava chyb. 

5.3.2 4. března 2010 Oprava chyb, přidání podpory SHA-256 a SHA-512. 

5.3.3 
22. července 

2010 
Oprava chyb, FPM SAPI. 

5.3.4 10. prosince 2010 Oprava chyb, vylepšení FPM SAPI. 

5.3.5 6. ledna 2011 Oprava chyb. 

Tab. 3.0 Souhrn všech dosavadních aktualizací PHP 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
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3.4.3 Princi PHP 

Zdrojový kód webových stránek je uložen na webovém serveru takzvaném PHP 

serveru. V serveru je nadefinována složka, ze které má server načítat PHP skripty. Skript se 

nejprve provede na serveru, a potom se odešle prohlížeči pouze výsledek. Znamená to, že 

všechny operace se dějí na serveru a prohlížeč dostane už jenom výsledek. Když si koncový 

uživatel otevře stránku pro čtení zdrojového kódu, tak uvidí jenom výsledek operace skriptu. 

Zdrojový kód PHP na rozdíl od JavaScriptu nebo HTML nezobrazíte. 

 

3.4.4 Použití jazyku PHP 

PHP se může používat ve všech hlavních operačních systémech včetně Linuxu, 

mnohých variant Unix, Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS a spoustu jiných. 

Samozřejmostí je podpora všech webových serverů a jejich výrobců Apache, Microsoft Internet 

Information Server, Personal Web Server, Netscape a iPlanet servery a mnohé jiné.  

S platformou PHP máte svobodu ve výběru operačního systému na vašem serveru. Je 

ale nesmírně důležité si také uvědomit, co programujeme a jaký typ PHP budeme používat. 

V předešlé tabulce 3.0 je uvedeno, co která PHP verze umožňuje a jaké skripty si můžeme 

dovolit.  

Ze skriptů PHP nejsme vůbec limitováni požadovanými výstupy dle přání uživatele. 

PHP umožňuje výstupy obrázků, PDF souborů nebo i Flash. Výhodou je také možnost 

generování a vypisování XHTML nebo XML souborů. Jednou z nejčastěji využívaných funkcí 

PHP skriptů je vkládání a načtení dat do databáze. PHP má ve svém základu obrovskou podporu 

všech dostupných databázových serverů.  

[5] 

3.5 Databázový server 

3.5.1 Pojem SQL 

Za zkratkou SQL je schován název Structured Query Language a jedná se o 

neprocedurální jazyk. Pomocí procedurálního jazyka říkáme, jak chceme konkrétní věc provést, 

pomocí neprocedurálního jazyka naopak říkáme, co chceme provést. První prototypová 

implementace tohoto jazyka, který se až do konce 70. let nazýval Sequel, vznikla roku 1974 v 

laboratořích společnosti IBM a byla použita ve firemním systému s názvem R. Cílem je 

poskytnout vývojářům standardní metodu přístupu k datům uloženým v databázovém systému, 

která by byla nezávislá na dalších použitých vývojových nástrojích. Na jednu stranu se jedná o 

jazyk poměrně mocný a současně jednoduchý, současně však samostatně nedostačující k tvorbě 

kvalitní aplikace. Nejsou zde například implementovány příkazy pro uživatelský vstup a výstup.  
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Jazyk SQL také není možné chápat striktně jako dotazovací - samotný SQL se skládá 

minimálně ze dvou částí. První je označována jako DDL (Data Definition Language), druhá pak 

jako DML (Data Manipulation Language). Pomocí příkazů DDL je možné nadefinovat vlastní 

databázové struktury ať již odpovídající fyzickému uložení dat, jako jsou tabulky či indexy, či 

abstraktní, logické - například pohledy. Naproti tomu pomocí příkazů DML s daty opravdu 

"manipulujeme", tedy vkládáme je, provádíme nad nimi dotazy či je upravujeme. Stranou v 

mnoha systémech nezůstávají ani prostředky pro řízení transakčního zpracování. 

 

Stejně jako v případě celé řady dalších programovacích jazyků, tak i SQL prošlo 

nemalým vývojem. Na trhu se v první polovině 80. let objevily asi čtyři desítky komerčních 

SQL systémů. Organizace ANSI přijala roku 1986 jako standard variantu společnosti IBM a ve 

svém důsledku se jednalo o průnik existujícími implementacemi. Tento standard bývá 

označován jako ANSI SQL či jako SQL86. O rok později byl přijat také v ISO. Roku 1989 pak 

následoval další standard, který umožnil definovat integritní omezení. V roku 1992 dochází k 

přijetí standardu SQL92, o kterém se již v době vzniku vědělo, že se nejedná o konečnou 

podobu standardu SQL. Proto nabízí dvě úrovně pro překlenutí určitého období. Jedná se o tzv. 

vstupní úroveň Entry SQL a tzv. prostřední úroveň Intermediate SQL. Zatímco v případě prvně 

jmenované se jedná jen o drobné kosmetické úpravy oproti předchozím standardům, 

Intermediate SQL již obsahuje celou řadu nových prvků. Ty se objevují již několik let, bohužel 

však často s mírně odlišnou syntaxí. Další nevýhodou byla nepřítomnost triggerů, přestože se v 

mnoha systémech objevují od roku 1989. Již několik let se pracuje na další podobě standardu, 

označovaném dosud jako SQL3, který by měl nabídnout například možnost psát uložené 

procedury. Přijetí návrhu o více než tisíci stranách se ale nepředpokládá dříve než příští rok.  

Proces standardizace je sice prospěšný, nese však s sebou i jednu hlavní nevýhodu - zpětnou 

kompatibilitu. Obdobně jako v případě mikroprocesorů či operačních systémů pro osobní 

počítače. Pozor také na tvrzení dodavatelů databázových systémů o tom, jakou verzi SQL 

podporují.  

[6]
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4 Databáze 

Pojem databáze vzniknul v prostředí výpočetní techniky. Základním konceptem 

databáze je shromáždění záznamů nebo částečných informací. Každá databáze disponuje 

strukturou dat a typem dat, které v databázi budou uchovávány. Tuto strukturu nazýváme 

logické schéma. Toto schéma popisuje objekty, které jsou v databázi a vztahy mezi jednotlivými 

objekty. V praxi existuje mnoho různých způsobů jak modelovat databázovou strukturu. 

Počítačová databáze je systém strukturovaných dat. Může se jednat o data nebo informace 

uložené v počítačových systémech a to tak, že počítačový program nebo přímo uživatel může 

použit dotazovací jazyk, na získání těchto informací. 

 

4.1 Druhy databází 

V odborné praxi se velice často využívají různé druhy databázi. Na trhu je dostupných 

několik druhů profesionálních databázových systémů. Některé jsou dostupné jako volně 

šiřitelné verze, takzvaně open source, a některé jsou samozřejmě placené. Hlavní rozdíly mezi 

volnými a placenými licencemi je ten, že volně šiřitelné licence nemají některé funkce, které 

disponují právě placené verze databází. Nejčastěji využívané databáze: 

 

MySQL 

MsSQL 

Oracle 

 

MySQL je takzvaný Open Source, tedy volně šiřitelný druh databázového serveru. Je 

podporován na různých platformách operačního systému, například Linux, Windows, Sloaris. 

MySQL je implementováno v různých programovacích jazycích, kupříkladu PHP, kde má také 

největší využití, ale také C++, C#. Databázový systém je relační systém typu DBMS (Database 

managment system). 

 

MsSQL je databázový systém vyvinutý společností Microsoft. Tento druh SQL 

databáze již není zcela zdarma. Licenční smlouva je postavena na tom principu, že pokud 

využíváte následující produkt jen pro své vlastní použití, můžete jej používat zcela zdarma. 

Jestliže je ale produkt použit na komerční účely, je nutno mít zakoupeny licence. Licence se 

v tomto směru bere jenom na serverovou stranu. Přistup uživatelů je volný a neomezený.  

 

Oracle je podobně jako předešlý produkt od firmy Microsoft také placeným produktem. 

Licenční smlouva je postavena na podobném principu jako u kolegu MsSQL. Zásadní rozdíl 

mezi databázi Oracle a MsSQL je ta, že Oracle disponuje velice pokročilými možnostmi ve 
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zpracovávání dat. Již přímo v databáze je možnost provádět matematické operace a uživateli 

poslat jenom výsledek. Šetří to čas a množství přenesených dat. 

Uvedli jsme si tři nejpoužívanější a nejžádanější databázové systémy. V tabulce 4.0 jsou 

uvedené jejich parametry. Pro srovnání jsou uvedeny jen ty nejdůležitější limitní parametry. 

 

 
Max. velikost 

databáze 

Max. velikost 

tabulky 

Max. velikost 

řádku 

Max. počet 

sloupců v 

řádku 

Max. velikost 

bloku 

MsSQL 524 257 TB 524 258 TB Bez omezení 30000 2 GB 

MySQL Bez omezení 256 TB 64 kB 4096 4 GB 

Oracle Bez omezení 4 GB 8 kB 1000 Bez omezení 

      

 

Max. velikost 

znaku 

Max. velikost 

čísla 

Min. velikost 

data 

Max. velikost 

data 

Max. velikost 

názvu 

MsSQL 2 GB 126 bits 1 9999 128 

MySQL 64 kB (text) 64 bits 1000 9999 64 

Oracle 4000 B 126 bits -4712 9999 30 

Tab. 4.0 Limitní parametry databázových systémů 

 

Tyto limitní parametry jsou důležitou částí při návrhu kompletní databáze. Při návrhu je 

důležité uvědomit si, do jakých velkých databází se budeme pouštět. I když se na první pohled 

zdají limity dost vysoké, je důležité si spočítat, jak rychle se jim můžeme přiblížit a pamatovat 

na to při návrzích. Při výpočtu je hlavně důležité, jak rychle se nám bude databáze plnit. 

V našem případě tyto limitní parametry by neměli být překročeny. Struktura databáze je 

navržená tak, aby velikost tabulky nepřesáhl 256T ani za několik let. Jediné omezení je ve 

velikosti disku na serveru. Tento aspekt je nutné brát v úvahu. 

[8] 

4.2 Práce s MySQL 

Při řešení své diplomové práce jsem se mohl rozhodnout, kterou z výše uvedených 

databází budu používat pro řešení svého systému. Jelikož jsem se nikdy nesetkal s řešením 

databázových věcí, rozhodl jsem se pro takzvaný open source a tedy pro MySQL. Je to volně 

šiřitelný produkt a je o něm spousta publikací. Pro začátek je potřebné seznámit se se syntaxí 

jazyku. V následující podkapitole si uvedeme příkazy ke komunikaci s již funkční MySQL 

serverem. Postup instalace a nastavování celého serveru je popsáno v jiné kapitole.  

4.2.1 Příkazy v MySQL  

Pro možnou komunikaci s databází, která se může nacházet na lokálním serveru (tedy 

v lokální síti LAN), je také možné přistupovat k vzdálené databázi. Jako první krok je potřebné 

se k databázi připojit. Připojení realizujeme pomocí příkazu MySQL_Connect. V těle příkazu 
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jsou tři parametry. Kam se připojit, jaké je uživatelské jméno a samozřejmě heslo. Po zadání 

těchto tří parametrů nám server dovolí připojení do databázového serveru. Dostaneme se na 

rozhraní serveru, kde se očekává, že si vybereme, z jaké databáze si budeme vybírat data. Příkaz 

na výběr databáze je MySQL_Select_DB kde jeho parametr určuje název databáze. Databázový 

server si ověří, jestli daný uživatel má přístup k dané tabulce v databázi a načte si, jaké má 

přihlášený uživatel práva.  

 

Na to, abychom mohli číst, musíme mít vytvořenou tabulku. Tabulku si můžeme 

vytvořit ručně nebo také za pomocí skriptu. Cílem diplomové práce je, aby celý systém byl plně 

automatizován. Automatický skript na zápis dat do databáze je vysvětlen v kapitole 7.1.  

Nejprve je nutné vysvětlit jak Mysql funguje. Databázový server jako stroj umožňuje několik 

druhů úložišť pro data. Nejvyšší v celé databázové hierarchii je databáze. Databáze může 

obsahovat libovolné množství tabulek a libovolné množství řádku v tabulkách. Omezení je 

určeno velikostí pevného disku na serverové straně. Další omezení jsou uvedeny v již zmíněné 

tabulce tab. 4.1. Po vytvoření tabulky ji můžeme začít plnit požadovanými daty.  

 

Seznam použitých MySQL příkazů 

mysql_close  Ukončení připojení k serveru MySQL 

mysql_connect  Vytvoření připojení k serveru MySQL 

mysql_create_db  Vytvoří novou databázi 

mysql_db_name  Vybere název databáze 

mysql_db_query  Posílá MySQL požadavku s aktivním názvem 

mysql_drop_db  Vymaže databázi MySQL 

mysql_list_dbs  Vypisuje dostupné databáze na serveru MySQL 

mysql_list_tables  Vrací seznam tabulek v databázi MySQL 

mysql_num_rows  Vrací počet řádků výsledku 

mysql_pconnect  Otevírá stálé spojení se serverem MySQL 

mysql_query  Posílá MySQL požadavku SQL 

mysql_result  Vrací data výsledku 

mysql_select_db  Vybere databázi MySQL 

Tab. 4.1 Seznam použitých SQL příkazů 
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5 Realizace serverové řešení 

Pro sběr naměřených dat je důležité další zpracování. Někde v místě měření 

programovatelný automat shromažduje naměřené data a podle předem nastaveného času je 

odesílá na server v pravidelných časových intervalech. Naměřená data se posílají v přesně 

stanoveném typu souboru. Serverové řešení se skládá z několika nezávislých komponentů, které 

tvoří kompletní serverové řešení. Ve zkratce si je vyjmenujeme: 

 

- Firewall 

- PHP server 

- MySQL server 

- FTP server 

 

5.1 FTP server 

Na jakém principu a jak funguje FTP spojení je popsané v kapitole 3.3. V následující 

kapitole si ozřejmíme jak zprovoznit FTP server. Na zhotovení FTP serveru, byl použit program 

s volnou licencí. Je použitý program CesarFTP. Programové vybavení zcela postačuje 

požadavkům, které jsou kladeny. Důležitým bodem při realizaci je zabezpečení bezpečnosti. Ta 

je realizována uživatelskými právy pro přístup zvenčí. U FTP protokolu je všeobecně problém 

s bezpečností, jelikož se na začátku paketu posílají přihlašovací údaje, všichni vytvoření 

uživatelé mají právo jen zapisovat. Také každý uživatel má omezení na množství zapsaných dat 

na server. Je to kvůli bezpečnosti serveru a také na ochranu dat na serveru. Každý z uživatelů 

má datové omezení na jeden zápis. Také v rámci bezpečnosti je automatické odhlášení 

neaktivního uživatele. 

 

5.2 PHP server 

Jako PHP server je použitý také volně dostupný program XAMPP. Tento program 

v sobě obsahuje několik volně šiřitelných programů. Dokonce použití XAMPPu je zdarma i 

tehdy, když se používá na komerční využití. Je to filozofie dodavatele, na co platit něco, co je 

v podstatě open source. Výhodou je jednoduchá instalace všech potřebných softwarů najednou. 

I když je tento program zdarma, má dobře zabezpečen ochranu proti útokům zvenčí. Je možnost 

ještě dodatečné ochrany součástí, které jsou tu také použity, ale z bezpečnostních důvodů je 

nebudeme rozebírat v této práci.  
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5.3 MySQL server 

Na uchovávání přijatých dat je zapotřebí někde tyto data ukládat. Na archivaci dat a 

jejich následné zpracování nám zabezpečuje databázový server. V našem případě je konkrétně 

použitý MySQL databázový server. Jako první důležitá věc při konfiguraci serveru je jeho 

bezpečnost zvenčí. Z důvodu ochrany dat, je zakázán přístup zvenčí k administraci MySQL. 

Jako další krok je nastavení uživatelů a uživatelských práv.  

5.3.1 Postup při vytvoření uživatele  

V případě, že připravujeme instalaci pro více uživatelů, není vhodné, aby k těmto 

údajům měli přístup všichni uživatelé používající daný MySQL server. Proto vytvoříme 

nejdříve uživatele, který bude mít k příslušným údajům přístup. Pokud jsme jediným 

uživatelem, je možné tento krok vynechat. První krok při vytvoření uživatele je jeho uživatelské 

jméno a heslo. Za pomoci těchto údajů se uživatel přihlašuje k požadované databázi a také je 

možnost se přihlásit k PHP my admin. Pro ověření správného vytvoření uživatelů můžeme 

nahlédnou do konfiguračního souboru. Příkaz pro ověření: 

$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = 'pma';   //pma je uživatel 

$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = 'heslo';  

 

Po vytvoření jména a hesla postupujeme v uživatelských právech uživatele. Jako první 

věc je, co všechno může uživatel. Plán nastavení  rozhraní je uveden na  obrázku 5.0.  

 V tabulce si administrátor databáze omezí k danému  

 uživateli jeho  přístupová práva v podobě následujícího  

 výběru: 

 Select – výběr dat z databáze. 

 Insert – zapisování dat do databáze. 

 Update – možnost modifikace již existujících dat.  

 Delete – mazání záznamů z tabulky. 

 File – povolení importování nebo exportování 

 databázových záznamů na servery. 

Obr. 5.0 Data   

 

Když máme určené, co všechno náš uživatel může a co nemůže, dostaneme se k dalšímu 

nastavovacímu prvku a tím je struktura.  
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Na obrázku 5.1 je ukázáno i toto nastavovací okno a také jeho popis komponentů. 

 Create – povolení pro vytvoření nových databází  

 a tabulek. 

 Alter – možnost úpravy existujících tabulek. 

 Index – povolení vytváření a mazaní indexů. 

 Drop – povolení odstraňování databází a tabulek. 

 Create Templorary tables – vytvoření  

 dočasných tabulek. 

 Show view – možnost spouštění příkazů ze show  

 create view. 

 Create routine – možnost vytvoření procedury. 

 Alert routine – upravení vytvořené procedury. 

 Execute – spouštění uložených procedur. 

 Create view – vytváření nových pohledů. 

 Event – možnost spustit událost v plánovači. 

   Obr. 5.1 Struktura Trigger – povolení spouštění. 

  

 

Jednou z posledních možností nastavování práv uživatele je administrace. Nastavení 

této tabulky umožňuje uživatelům, kam a jak se mají práva v databázovém serveru pohybovat a 

co všechno můžou udělat. Na ukázce obrázku 5.2 si ukážeme, co které pole administrace  

konkrétně vykonává: 

 Grant – povolí přidávaní uživatelů a práv bez  

 znovu načítání tabulek práv. 

 Super – povolí spojení s databází i tehdy, když  

 byl dosažený maximální počet spojení. 

 Process – povolí k nahlédnutí procesů všech  

 uživatelů. 

 Reload – povolí znovu načítání všech nastavení a  

 také vyčištění vyrovnávací paměti serveru. 

 Shutdown – povolí uživateli vypnout server. 

 Show databases – umožní výpis kompletního  

 seznamu databází. 

 Lock databases – povolí uzamknutí tabulek pro  

 aktuální vlákno. 

 Replication client – povolí uživateli vyhledat  

 hlavní nebo pomocný server. 

           Obr. 5.2 Administrace  Replication slave – potřebné pro kopii klienta 

 Create user – vytváření, přejmenování a také  

 odstranění klienta ze serveru. 
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Tyto nastavení určují uživateli serverové databáze, kam všude se může dostat a na co 

všechno má práva. V našem projektu se k databázi bude připojovat programovatelný automat. 

Kvůli zvýšení bezpečnosti a stability serverového řešení omezíme velikost přenesených dat na 

jednoho uživatele. Důvod je prostý, jestli by se programovatelný automat při přenosu zahltil a 

stále zasílal data na server, mohlo by dojít k rychlému zaplnění databáze stejnými daty, což by 

mělo za následek zavedení chyby do databáze naměřených dat. Omezení přenosu dat nebudeme 

řešit na straně FTP serveru, ale na straně MySQL, konkrétně v PHP my admin. Poslední záložka 

při vytvoření uživatele je možnost nastavení přenosových limitů. Na obrázku 5.3 je tabulka, 

kterou můžeme omezení na daného uživatele nastavit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 Omezení datových zdrojů 

 

Limitní omezení uživatele se skládá ze čtyř částí. Při nastavování limitního omezení je 

vhodné si dopředu spočítat, jaký může reálně nastat tok dat na jednoho uživatele. Důležité při 

výpočtu je, kolik připojení k databázi se vytvoří na jednoho uživatele. Omezení zdrojů je 

složeno s těchto částí: 

Max Queries per hour – toto omezení omezí počet poptávek, které může 

uživatel odeslat je jednu hodinu.  

Max updates per hour – omezení omezí počet příkazů měnících data 

v tabulkách nebo databázi. Omezí uživatele v počtu odeslání za jednu hodinu. 

Max connections per hour – omezení omezí počet nanovo vybudovaných 

spojení, které může uživatel vytvořit za jednu hodinu.  

Max user_connections – omezení omezí počet simultánních připojení jednoho 

uživatele. Toto omezení rozpoznává odkud je připojení uskutečněno.  

 

Když nechceme používat omezení zdrojů, necháme hodnoty v tabulce vyplněné na 0. 

Tehdy je v omezení neaktivované. Z bezpečnostních důvodů nebudeme uvádět, jak je naše 

serverové řešení zabezpečeno. 
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5.3.2 Postup při vytvoření databáze uživatelů 

Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, je možné vytvořit databázi ručně nebo za 

pomocí skriptu. Nyní si ukážeme obě varianty. Ukážeme si jak vytvořit přihlašovací databázi 

uživatelů. Nejprve si musíme vytvořit novou tabulku. Tabulku vytvoříme v php my admine 

následným způsobem. Po přihlášení do php my adminu do základní obrazovky do položky 

MySQL localhot vložíme následující parametry podle obrázku 5.4. 

 

  
Obr. 5.4 Vytvoření uživatele v MySQL 

 

Po vytvoření databáze uživatelé vytvoříme tabulku s jednotlivými položkami. Na 

vytvoření použijeme skript. Skript píšeme opět v php my admine do položky SQL.  Skript má 

následující tvar. 

 

CREATE TABLE `uzivatelia` ( 

  `id` int NOT NULL auto_increment primary key, 

  `meno` tinytext NOT NULL, 

  `heslo` tinytext NOT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_slovak_ci AUTO_INCREMENT=1; 

   

Popíšeme si význam skriptu. První řádek hovoří, do které databáze budeme zapisovat. 

Po výběru databáze budeme vytvářet tabulky v následujícím pořadí. Jako první bude tabulka id. 

Nebude nulová a automaticky se inkrementuje počet s každým dalším záznamem. Pole meno 

má taky hodnotu nenulové a typ proměnné je tinytext. Také poslední položka automatického 

vygenerování tabulek je heslo, které musí být také nenulové a typ proměnné je tinytext. Po 

zadání tohoto příkazu se nám vygenerují tři tabulky. Výsledek je vyobrazen na obrázku 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Vytvoření tabulky uživatelů 
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5.4 Firewall 

Jednou z nejdůležitějších a také nejsložitějších aplikací na serveru je firewall. 

Nejsložitější právě z důvodu správné konfigurace. Při nesprávné konfiguraci firewallu, je velice 

pravděpodobné, že serverové řešení bude funkční jenom na takzvaném localhostu, ale zvenčí 

nebude viditelné.  Na obrázku 5.6 je principielní schéma firewallu na našem serveru. 

 

Firewall

Server

Obr. 5.6 Použití firewall v síťové topologií 

 

 

Firewall je síťové zařízení nebo také může být v provedení softwarovém. Jeho úkolem 

je oddělit sítě s různými přístupovými právy, například Internet a Intranet, a kontrolovat tok dat 

mezi těmito sítěmi. Kontrola údajů probíhá na základě aplikování pravidel, které určují 

podmínky a akce. Podmínky se stanovují pro údaje, které je možno získat z datového toku jako 

například cílová adresa, zdrojová adresa, zdrojový nebo cílový port a mnoho dalších. Hlavním 

úkolem firewallu je vyhodnotit podmínky a jestli je podmínka splněná, vykoná se požadovaná 

akce. Nejčastěji využíváme na firewallu dvě základní akce. Jsou to "povolit datový tok" nebo 

"zakázat datový tok". Po vyhodnocení této akce se firewall rozhodne, jestli bude paket dále 

zpracovávat nebo paket zahodí.  

Existují však i jiné akce, které neurčují jenom zahození paketu, ale slouží například k 

úpravě paketu. Úprava může spočívat v nalogování paketu, změnu hlavičky paketu a podobné 

akce. Další často využívanou vlastností firewallu je schopnost přesměrování adres takzvané 

NAT (Network Address Translation). Přesměrování adres umožňuje změnit zdrojové a cílové 

adresy v paketech. Takovýmto  přesměrováním se nejčastěji umožňuje komunikace se sítěmi s 
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privátními adresami, jako například 10.0.0.0/8. Také překlad adres je realizován za pomocí 

pravidel.  

[7] 

Podle toho, na které vrstvě firewall analyzuje síťový provoz, rozlišujeme je v zásadě na 

dva druhy firewallů:  

 

Aplikační Proxy server – filtrování probíhá na aplikační vrstvě referenčního 

OSI modelu. Aplikační Proxy server dokáže přesně analyzovat celý síťový provoz a 

také význam paketů na nejvyšší vrstvě. To má za následek, že se dokážeme chránit před 

viry nebo před různým škodlivým obsahem a umožňovat přístup na základě autentizace 

uživatele. Nevýhodou aplikačního Proxy serveru je zpomalení síťového provozu. Je to 

způsobeno kvůli analýze údajů. Aplikační Proxy server musí skladovat všechny pakety 

až po aplikační vrstvu. Další nevýhodou těchto serverů je, že servery nejsou 

univerzální. Většinou je zapotřebí používat specifický Proxy server pro konkrétní typ 

komunikace. Typické použití je například HTTP Proxy server, FTP Proxy server a jiné.  

 

Paketový filtr – umožňuje sledovat síťový provoz po třetí vrstvu OSI modelu 

tj. IP adresy a porty. Je neporovnatelně rychlejší jako Proxy server, ale jeho zpráva je 

komplikovanější a nemá tolik možností jako aplikační Proxy servery. Základní 

chybějící vlastností je, že se filtr nedostane k menu uživatele, komu patří cílový paket. 

Další obrovskou nevýhodou paketového filtru je i to, že někdy běží na serveru služby, 

které ke své komunikaci využívají náhodně vybrané porty. Paketový filtr nevidí 

souvislosti mezi paketky, protože každý analyzuje samostatně. Jelikož neví k čemu je 

náhodný paket určen odfiltruje ho a to má za následek, že komunikace neproběhne, 

protože se takzvaný Hello paket ztratil. Tehdy je možnost buď povolit cely rozsah 

portů, nebo zakázat na paketovém filtru používaní takovýchto služeb. Ani jedna 

z alternativ ale nemá nic společného s bezpečností sítě. Když zakážeme používaní 

služby, tak ve výsledku odstavíme paketový filtr, protože nemůže nic filtrovat.  

 

Základem každého filtrovacího pravidla je jedna nebo více podmínek, které umožňují 

vybrat paket. Jestli paket vyhovuje podmínkám, vykoná se akce, která je součástí definice 

pravidel firewallu. Jestli paket podmínky nesplní, dostane se na konec pravidel a vykoná se 

akce, která je specifikována jako Standardní politika tzv. default policy. S paketem se můžou 

vykonávat následující akce: 

Accept – paket bude akceptovaný a zpracovaný. 

Drop – paket bude zahozený. Odesílatel paketu se o tom ani nedoví. 

Quere – pošle paket na zpracování uživatelskému procesu. 

 

Správné nastavení firewallu je pro každý server velice důležité. Neexistuje žádná 

univerzální příručka, jak správně nastavit síťovou bezpečnost. Všechno je to o zkušenostech, 

které se dají získat jedině praxí. 



27 

5.5 Nastavení výjimek ve firewallu 

Při konfiguraci serverového řešení je zapotřebí nastavení výjimek na straně serveru. 

Výjimky povolují připojení aplikací na standardně zakázané porty. V Diplomové práci je 

zapotřebí mít povolené jednom dva porty. První je port 20 pro FTP a pak port 80 pro webové 

stránky. Postup povolení portů na firewallu je ukázáno na obrázku 5.7 a 5.8. Obrázek 5.7 

povoluje porty pro ftp a obrázek 5.8 povoluje porty pro web rozhraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7 Povolení FTP portu na firewallu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8 Povolení přístupu na web stránky 
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6 Programovatelné automaty 

6.1 Co je programovatelný automat 

Programovatelný automat je programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro řízení 

průmyslových technologických procesů nebo strojů. Mnohdy specializovaný na úlohy převážně 

logického typu (obzvláště u starších typů nebo u nejmenších systémů). Programovatelné 

automaty označujeme zkratkou PLC (Programmable Logic Controller). Některé jiné literatury 

uvádějí též pojem SPS (SpeicherprogTammierbare Steuerung). Můžeme se taky setkat se 

zkratkou PC (Programmable Controller), která se ale může lehce splést s pojmem Personal 

Compiuter. Česká zkratka, která se teprve začíná používat, je PA (Programovatelný automat). 

Původně byly programovatelné automaty navrženy k řešení úloh logického řízení, často jako 

přímá náhrada pevné reléové logiky. V současných aplikacích se však zvyšuje podíl úloh 

regulačního typu, úloh monitorování řízeného procesu i úloh analogových měření. Každý 

programovatelný automat se v podstatě skládá z centrální procesorové jednotky, systémové 

paměti, uživatelské paměti, souboru vstupních a výstupních jednotek pro připojení řízeného 

systému (technologického procesu, výrobního stroje, výrobního zařízení, výrobku) a souboru 

komunikačních jednotek pro komunikaci se souřadnými i nadřazenými řídicími systémy. 

Jednotky programovatelného automatu jsou navzájem propojeny systémovou sběrnicí. Logické 

řazení bloků u PLC je u všech typů stejné. Na obrázku obr 6.0 je vyobrazena základní struktura 

automatu. 

 

Napájecí 

zdroj

Centrální jednotka

processor paměť

Vstupní/

výstupní 

jednotky

sběrnice

 
Obr. 6.0 Blokové schéma PLC automatu  



29 

 

Popis bloků programovatelného automatu: 

 Napájecí zdroj – napájení systému. Převod napětí z 230 – 24V. 

 Centrální jednotka – je základem každého programovatelného automatu. Je 

složena z procesoru, který vykonává program a z paměti, které obsahují nejen 

program, ale také informace o dočasných (právě zpracovávaných) datech. 

 Vstupní/výstupní jednotky – úprava a přizpůsobení napěťových úrovní mezi 

rozhraními. 

[9] 

6.2 Význam programovatelného automatu 

Programovatelné automaty se do procesu automatizace začleňují nejrůznějším 

způsobem. Jedním z druhu řízení je dopředné řízení. Programovatelný automat působí na řízený 

objekt jednosměrně. Znamená to, že ovládá daný řízený objekt, ale nemá žádnou zpětnou vazbu 

o dosaženém stavu. Mezi řídicím systémem a řízeným objektem jsou zařazeny jen akční členy. 

Povely pro programovatelný automat může zadávat při tzv. ručním řízení operátor. 

Programovatelný automat zde může figurovat jen jako prostředník mezi povely operátora a mezi 

jednotlivými akcemi pro řízení stroje. Mnohdy je totiž při řízení stroje nutné zajistit složité 

posloupnosti dílčích akcí, zajistit koordinaci povelů pro pohony s jinými akčními zásahy, 

kontrolu zadaných akčních zásahů a jiných nezbytných vstupních úkonů. Programovatelný 

automat může plnit úlohy dopředného řízení i v automatizovaném či plně automatickém 

systému řízení, kdy povely pro automat poskytuje nadřazený řídicí systém ve spolupráci s 

člověkem nebo jen nadřazený řídicí systém. Při zpětnovazebném řízení získává řídicí systém 

zpětnou informaci o stavu řízeného objektu. Regulační systém je vybaven zpětnou vazbu a 

uzavírá zpětnovazební smyčku. Porovnává požadovaný stav se skutečným a podle zjištěné 

odchylky upravuje své akční zásahy tak, aby dosáhl požadovaného stavu.  

Zpětnovazební řízení je typické pro regulační úlohy. Řízený objekt je proto třeba doplnit o 

potřebné snímače pro měření stavu sledovaných veličin (např. teploty, hladiny, polohy nebo 

tlaku). Za zpětnovazebné řízení ale můžeme považovat i logické řízení, při kterém na objekt 

působíme jen dvouhodnotovými povely typu "vypni - zapni" a zpracováváme i zpětnovazebné 

informace dvouhodnotového charakteru ve významu hlášení o vykonání povelu nebo překročení 

povolených hodnot (např. informace typu: "hladina nízká", "hladina dosažena", "hladina 

překročena", "nádrž prázdná", "nádrž přeplněna" apod.). I zpětnovazebné řízení může být ruční, 

automatizované nebo plně automatické. Pro případy automatizovaného nebo automatického 

řízení je navíc naznačena i komunikační vazba řídícího systému k nadřízenému počítačovému 

systému. V automatizovaných systémech je ponechána i účast člověka na řízení procesu, 

protože i v automatizovaných procesech bývá jeho přítomnost (alespoň občasná, pro kontrolu a 

seřízení) nezbytná. V praxi je běžná kombinace všech uvedených způsobů řízení. Pokud 

sledujeme postavení programovatelných automatů v pyramidě řízení podniku, je jejich hlavní 

oblast uplatnění na úrovni jedna – to znamená oblast přímého řízení.  
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6.3 Struktura počítačově řízené výroby 

Prvky průmyslové automatizace je možné rozdělit podle jejich základní funkce do tří 

kategorií. Na vstupní straně jde o prvky snímací či ovládací. Říká se jim snímače (senzory) a 

akční členy. Jádrem systémů automatizace jsou řídicí jednotky. Mohou to být specializované 

hardwarové prvky, programovatelné automaty anebo počítače. Poslední částí jsou zobrazovací 

jednotky (displeje) nebo zobrazovače s vlastní inteligencí – panelová PC, jež oboje patří do 

kategorie zařízení HMI (Human Machine Interface). Popis takovéto struktury si nejlépe 

vysvětlíme na obrázku takovéto struktury. Na obrázku 6.1 si popíšeme jednotlivé úrovně:  

 

Přímé řízení za pomocí 

programovatelných automatů

HMI / SCADA

Mes

MRP / ERP

 
Obr. 6.1 Struktura řízené výroby 

 

 

Popis jednotlivých vrstev struktury: 

 Přímé řízení. 

 SCADA/ HMI – Supervisory Control and Data Acquisition / Human Machine 

Interface (řízení super vízprem a sběr údajů / rozhraní člověk stroj). Usnadňuje 

orientaci v řídícím procesu. Za pomoci následujících rozhraní si můžeme za 

pomoci grafického zobrazení jednoduše zjistit, v jakém stavu se nachází 

technologický proces. Všechny zobrazení si můžeme vyhodnocovat v reálném 

čase.  

 MES – Manufacturing Execution System. Implementace komplexních řešení 

v procesu automatizace.  



31 

 MRP / ERP – Manufactoring Resource Planning. Jedná se o komplexní 

systém plánování zdrojů. Enterprice Resource Planning. Nejvyšší člen při 

plánování. Nástroj má za úkol plánování a řízení podnikových zdrojů. 

 

6.4 Charakteristiky programovatelných automatů 

6.4.1 Řídící jednotky 

Srdcem každého programovatelného automatu je slovně orientovaný procesor, který 

zpracovává vstupní data. Každým základním prvkem programovatelného automatu je jeho řídící 

jednotka. Jako první si rozebereme kategorii vestavěných systémů. Vestavěné (embedded) 

počítače SBC a COM. Zkratky SBC (Single-Board-Computer, jednodeskový počítač) a COM 

(Computer-On-Module, počítač na modulu) vystihují podstatu konstrukce těchto jednotek. 

Počítače s procesory RISC nebo x86 jsou integrovány na jedné desce se všemi rozhraními.  

 Jednotky typu device server, OPC server nebo data server, jsou odolná PC (RISC nebo 

x86), často bezdisková, která disponují velkou řadou rozhraní I/O. Serverem je zde myšlena 

hardwarová komponenta. Každý model má rozhraní specializovaná podle typu úlohy, pro niž je 

určen, např. audio- a videovstupy a výstupy, digitální vstupy a výstupy, RS-232/422/485 atd.  

Obecné odolné vestavné počítače, embedded computers, jsou určením a funkcemi velmi 

podobné klasickým PC, ovšem s jedním rozdílem – často jsou vyráběny bez jakýchkoliv 

točivých součástí. Používají pasivní chlazení místo aktivního, disky SSD a CF místo HDD, 

napájecí zdroje bez ventilátorů atd.  
 Wireless a GSM embedded computers jsou vestavěné počítače, které jsou zaměřeny na 

dálkovou bezdrátovou komunikaci. Obsahují integrovaný vysílač (WiFi, GSM, GPRS).  

 Programovatelné automaty (PLC, Programmable Logic Controller) jsou zařízení 

podobná embedded počítačům, na rozdíl od nich však více specializovaná. Prioritně jsou určeny 

pro připojení a ovládání specializovaných rozšiřujících hardwarových modulů, které určují 

jejich funkci. Obsahují omezenou paletu nástrojů, ze kterých lze sestavit celou úlohu.  

 

6.4.2 Konstrukce 

Další významná část každého programovatelného automatu je, jestli je systém 

kompaktní nebo modulární.  

Kompaktní automaty měly původně pevně danou konfiguraci integrovaných modulů a 

byly uzavřeny v jednom pouzdře. Toto pouzdro se montuje přímo do výrobku nebo na 

rozváděcí DIN lišty do rozvaděče. V poslední době je i u kompaktních automatů snaha o určitý 

stupeň modularity, takže je i u malých aplikací možnost přizpůsobit sestavu programovatelného 

automatu k potřebám konkrétní aplikace. Příkladem kompaktního automatu je například 

WinPac 8000, Simatic S7 1200 apod. 

Modulární programovatelné automaty jsou svými funkčními schopnostmi a bohatým 
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vybavením vhodné pro automatizační úlohy středního a velkého rozsahu. U modulárních 

automatů se na konektorovou desku umísťují jednotlivé moduly – napájecí zdroj, procesorová 

jednotka, moduly vstupů a výstupů apod. Kromě běžných funkcí dostupných u kompaktních 

automatů, jako jsou binární i analogové vstupně výstupní jednotky, zde bývá možnost volby z 

dalších jednotek pro rychlé čtení, pro polohování, pro nejrůznější typy komunikace, pro 

regulaci, i pro speciální funkce.  

 

6.4.3 Vstupní/ výstupní jednotky 

Programovatelné automaty jsou vybaveny vstupními a výstupními jednotkami. Jednotky 

jsou buď již v základu automatu, nebo jako externí modul (doplňková karta). Typy jednotek: 

 Digitální vstupy. 

 Digitální výstupy. 

 Analogové vstupy. 

 Analogové výstupy. 

 Čítačové vstupy. 

 Přerušovací vstupy. 

 Speciální digitální výstupy (PWM). 

 

[10] 

6.5 Sběr naměřených dat 

Jak již bylo uvedeno v úvodu diplomové práce, její úlohou je vytvořit systém pro sběr 

naměřených dat a jejich vyhodnocení. Na odzkoušení přenosu dat byl navržený 

programovatelný automat od firmy ICP DAS. Konkrétní model programovatelného automatu je 

automat WinPAC 8000. Programovatelný automat je na obrázku 6.2 

 

Obr. 6.2 Programovatelný automat WinPAC 8000 
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 Programovatelný automat obsahuje procesorovou jednotu a pak sběrnicový systém. K 

hlavní části programovatelného automatu se dají připojit periferie typu monitor, LAN, RS232, 

USB rozhraní.  Tento systém slouží pro připojení zásuvných karet, které slouží jako periferie 

systému. Přesná konfigurace systému je na obrázku 6.3. Na obrázku je programovatelný 

automat, na kterém se provádělo kontrolní měření.  

[11] 

Procesorová 

jednotka

Připojení 

monitoru

Napájecí 

konektor
LAN a USB 

periferie

Analogové 

vstupy

8 PWM výstupů 

8 dig. vstupů

16 dig. vstupů

16 dig. výstupů

8 analogových 

vstupů

4 analogové 

14bitové výstupy 8 analogových 

14bitových vstupů

RS 232 - připojení 

modemu

3 osí snímací 

modul

 

Obr. 6.3 Konfigurace WInPAC 8000 

6.5.1 WinPAC automat 

Programovatelný automat je postaven na bázi zásuvných modulů. Programovatelný 

automat od této firmy běží na platformě Windows CE. Pro ověření zadání se na 

programovatelném automatu WinPAC zvolilo měření teploty. Programovatelný automat má na 

svůj analogový vstup připojen termočlánek PT100 a na jeden z analogových vstupů má 

připojené napětí 5V ze stabilizátoru.  K měření je použitá analogová karta I-8017HW. Teplotní 

čidlo PT100 je lineární analogové čidlo, které pracuje na změně odporu se změnou teploty. 

Programovatelný automat načítá ze vstupu jeden krát za hodinu analogovou hodnotu z čidla. 

Tato analogová hodnota je za pomocí převodu převedena na reálnou teplotu. Princip měření a 

archivace je na obrázku 6.4. 
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PT 

100

WinPAC8000

A/D 

převo

dník

Paměťová 

karta
 

Obr. 6.4 Blokové schéma měřícího systému 

 

Systém po načtení a přepočtu hodnoty ukládá naměřenou hodnotu na paměťovou kartu 

zabudovanou v programovatelném automatu. V programovatelném automatu je napsána 

aplikace v jazyce C# pro měření teploty. Aplikace má nastavenou periodu měření co jednu 

hodinu. Periodu měřícího řetězce je možné změnit. Změnit je také možno, ze kterého vstupu se 

bude měřit. Tato varianta je čistě demonstrativní. Data je možné naměřit na libovolné jednotce, 

či už na platformě PAC nebo PLC. Princip měření je na blokovém schématu obr 6.5. 

 

[12] 

 

Teplotní 

čidlo

WinPAC8000

Perioda měření          

1 hodina

Napětí 

5V

Modem
Server a 

vizualizace

Perioda odesílaní        

1 den

 
Obr. 6.5 Blokové schéma měřícího řetězce 

 

 

Na paměťovém médiu je vytvořen soubor teplota.csv. Soubor musí mít zachovanou 

přesnou podobu jak je napsaná předepsaná struktura. V případě diplomové práce je zvolen 

soubor, kde jsou hodnoty ohraničeny uvozovkami  a jako oddělovače jsou použity čárky. 

Struktura souboru je vysvětlena na obrázku 6.6.  

 

Teplota.csv

id datum data

‘1’
’2011-03-01 

00:00:00’
‘23.5’,,

‘2’
’2011-03-01 

00:01:00’
‘23.2’,,

‘3’
’2011-03-01 

00:02:00’
‘23.4’,,

‘4’
’2011-03-01 

00:03:00’
‘23.7’,,

‘5’
’2011-03-01 

00:04:00’
‘23.1’,,

 

Obr. 6.6 Struktura souboru teplota.cvs 
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Programovatelný automat pracuje na platformě Windows CE. Můžeme využívat 

plánovač úkolů, ve kterém si můžeme přednastavit časově závisle děje, které se budou 

pravidelně vykonávat. Za pomoci tohoto plánovače máme automaticky nastaveno, aby se v daný 

časový okamžik spustila aplikace na odeslání naměřených dat. V našem případě, je to jednou za 

dvacet čtyři hodin. Soubor se automaticky v daný čas odešle a po správném odeslání z automatu 

vymaže. Časový plánovač je nastaven tak, aby vždy o půlnoci odeslal naměřené data na server. 

Programovatelný automat se připojí na vzdálený FTP server. Po vytvoření spojení automat 

začne odesílat aktuální soubor s naměřenými daty. Po úspěšném odeslání se soubor z automatu 

vymaže a automat vytvoří nový soubor. Soubor má v názvu zakomponované číslo, které se vždy 

zvyšuje o jedno po odeslání na server. Celá archivace je řešena na serverové straně a postup 

zápisu a archivace dat je vysvětlena v kapitole uživatelského rozhraní. 

[13] 

6.5.2 Plánovač ve Windows CE 

Operační systém Windows obsahuje ve svém základu plánovací program. Program je 

označovaný jako Task Scheduler. V tomto programu je možné si nastavit jakoukoliv událost, 

která je závislá na čase. V našem případě je nastaven plánovač na automatické spuštění FTP 

klienta. Plánována akce se spouští jednou za den. Výhodou vestavěného plánovače je možnost 

návazných kroků, které se mají vykonávat. Plánovač v nastavený čas aplikaci vyvolá a znovu se 

uspí. Výhoda plánování v operačním systému Windows je ta, že můžeme nastavit různý počet 

úkolů na různé časové období.  

 

6.5.3 FTP spojení ve WinPAC 

Programovatelný automat WinPAC ve svém základu obsahuje FTP server. Je to velice 

schopný produkt, ale pro naše zadání zcela nepoužitelný. FTP server je možno používat jenom 

v lokální síti LAN nebo ve speciálních případech směrování sítí. Jelikož v diplomové práci je 

požadavek na GPRS přenos, není možné použít FTP server ve WinPAC. Důvod je ten, že není 

povoleno směřování se sítě internet do sítě GPRS. Z technického hlediska tato varianta možná 

je, ale mobilní operátoři nechtějí tyto služby povolit.  

Aby bylo splněno zadání diplomové práce, bylo potřebné naprogramovat FTP klienta. 

Tento klient umožní to, aby se WinPAC mohl připojit k FTP serveru z jakéhokoliv místa na 

světě. Za pomoci plánovače se  vyvolá FTP klient, který se připojí ke vzdálenému FTP serveru 

a odešle mu data. Klient je zobrazen na obrázku 6.7. Po spuštění klienta plánovačem, se 

program automaticky přihlásí k serveru a podle nastavených parametrů odešle data. Po odeslání 

dat zůstane aplikace přihlášena. Server kontroluje, jestli je uživatel aktivní. Kontroluje, jestli se 

data odesílají nebo přijímají. Jestli je uživatel neaktivní delší dobu, více než 120 sekund, server 

jej automaticky odhlásí. 
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Obr. 6.7 FTP klient ve WinPAC 

 

 

Obr. 6.8 Kompletní měřící systém 
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7 Realizace HW a SW řešení GPRS přenosu 

Na přenos naměřených dat z programovatelného automatu je zapotřebí se nějakým 

způsobem připojit k internetu. Úkolem diplomové práce je navržení univerzálního řešení na 

přenos naměřených dat. Modernější programovatelné automaty mají na výběr ze dvou typů 

rozhraní, a to USB nebo RS232. Při návrhu jsem zvolil variantu rozhraní RS232 z toho důvodu, 

že, 98% zařízení programovatelných automatů disponuje právě tímto rozhraním. Při výběru 

modemu bylo nejdůležitější kritérium jeho dostupnost AT modem commands příkazů. Za 

pomoci těchto příkazů si dokážeme vytvořit vlastní aplikaci na komunikaci s modemem. Na 

obrázku 7.0 je nakreslené principielní schéma zapojení systému. 

 

Internet

GPRS

modem

GPRS síť

Měřící 

aplikace na 

bázi PAC

R
S
232

BTS

Mobilního operátora

GPRS síť

BTS

Mobilního operátora

GPRS síť

BTS

Mobilního operátora

 Obr. 7.0 Topologie připojení modemu do internetu 

 

Univerzální programovatelný automat se standardně propojí s GPRS modemem přes 

rozhraní RS232. Oživení komunikace je popsané v kapitole programovatelných automatů. 

Výhodou GPRS přenosu je nejen jeho rychlost, ale také fakt, že modem může být neustále 

připojený k internetu. Placené jsou jenom přenesené data.  

 

Při výběru GPRS modemu, jsem bral do úvahy jak již zmiňované AT příkazy, tak 

dostupnost na trhu, vybavení, provedení a v neposlední řadě cenu. Po vyhledání dostupného 

modelu a konzultaci s vedoucím diplomové práce, jsme se rozhodli pro modem od firmy GTM. 

Vybrala se řada 201, která je vedená jako „Industrial“. Modem svým převedením je maximálně 
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univerzální a není aplikace, kde by se nedal uplatnit. GPRS modem je takzvaně „Quadr-band“, 

což znamená, že podporuje všechny čtyři GSM pásma. Tím pádem, je možnost použití 

prakticky kdekoliv na světě. Na obrázku 7.1 je vyobrazen modem a je k němu přidaný také 

technický popis. 

 

 Technické parametry modemu: 

- Technologie Quad-Band 850/900/1800/1900 

MHz. 

- Napájení – 3.5-30V DC. 

- Vybavení modemu – GPRS, WAP, FAX, SMS, 

hlasové služby. 

- Podpora – TCP server, TCP klient, UDP klient na 

vrstvě GPRS. 

- Vysoká odolnost vůči náročným okolním vlivům. 

- Podpora dvou rychlostí na sériovém rozhraní 

RS232, 9600bps a 115200bps. 

- Maximální rychlost stahování 85.6 kbps. 

- Maximální rychlost odesílaní 14.4 kbps. 

 

      Obr. 7.1 GPRS modem 

 

V případě, že by signál mobilního operátora byl nedostačující, je možnost k modemu dát jinou 

anténu, nebo pomocí prodlužovacího kabelu na to určeného použít externí anténu. Široké 

možnosti modemu splňují použít tento modem na jakékoliv aplikaci. Modem slouží jenom jako 

přenosové medium pro spojení s internetem.  

7.1 Instalace modemu 

Pro správnou funkci programovatelného automatu a modemu je potřebná správná 

konfigurace zařízení mezi sebou. Programovatelný automat je přepojený s modemem pomocí 

standardního kabelu RS232. Modem nedisponuje vlastním adaptérem, proto je připojen 

k napájení z WinPACu. Blokové schéma celého zapojení je na obrázku 7.2. 

WinPAC8000

RS232 

COM 4
Napájení

RS 232

Napájení

Napájecí 

zdroj

 
Obr. 7.2 Blokové schéma přepojení modemu a WinPACu 
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Obr. 7.3 Přepojení modemu a WinPACu 

 

Po hardwarovém přepojení je zapotřebí nastavit komunikační protokol přímo ve 

WinPAC.  Ještě předtím je ale potřebné nainstalovat do WinPAC ovladač pro GPRS modem. 

Instalační CD je součástí balení a je kompatibilní pro všechny dostupné druhy Windows. Po 

nainstalování ovladače je potřebné restartovat automat. 

Jelikož automat je vybaven operačním systémem Windows CE připojení se dělá stejně 

jako při klasickém vytváření nového spojení ve Windows. Nové připojení realizujeme klasicky 

přes ovládací panely. Otevřeme položku Networ and Dial-up Connections. Zvolíme si port, na 

kterém je modem připojený. Dostáváme se k nastavení všech datových parametrů pro 

komunikaci mezi modemem a WinPAC. Všechny podstatní nastavení si uvedeme v tabulce 7.0. 

 

Předvolby připojení 

Baud Rate 11520 

Data Bits 8 

Parity None 

Stop Bits 1 

Flow Control None 

APN Command CGDCONT=1,”IP”,”INTERNET” 

APN Number 

O2 *99# 

T-Mobile *99# 

Vodafone *99***1 

Tab. 7.0 Nastavení připojení modemu 
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8 Realizace SW systému zpracování 

 Cílem kompletní diplomové práce bylo vytvoření také uživatelského rozhraní. 

Naměřené data se uloží do databázového serveru a přes webové rozhraní si uživatel bude moci 

nahlédnout na své naměřené data. Jediné, co k tomu bude zapotřebí, je přístup na internet a 

přihlašovací údaje, aby se zákazník mohl dost ke svým datům. Návrh celé topologie systému je 

vyobrazen na obrázku 8.0. 

 

FTP

PHP

MySQL

BTS

Mobilního operátora

GPRS

modem

GPRS síť

Uživatel

Uživatel

Měřící 

aplikace na 

bázi PAC
RS232

IP serveru

158.196.151.201

Uživatel

Obr. 8.0 Topologie systému pro sběr naměřených dat 

 

Popíšeme si topologií celého systému. Programovatelný automat naměří požadované 

data a ukládá si je na dočasné paměťové médium. Programovatelný automat má v sobě 

nastavenou funkci pravidelného odesílání dat. Proces je nastaven tak, aby se připojil na 

vzdálený FTP server. Celé spojení je zabezpečeno za pomoci GPRS modemu, který je 

v podstatě stále připojen do internetu. Po platném vytvoření spojení se dá příkaz na automatické 

odeslání souboru na server. Po platném a kompletním zápisu na server se naměřené data 

z automatu vymažou. Data jsou na serveru automaticky zařazeny do databáze a soubor, 

ze kterého byly data vybrány, je archivován. 

 

8.1 Automatická archivace naměřených dat 

O automatickou archivaci dat se stará PHP skript, který běží na serveru. Popis skriptu je 

vyjádřen prostřednictvím vývojového diagramu na obrázku 8.1.  
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START

Byl přijat nový 

soubor?
NE

ANO

Vytvoř spojení s 

databází

Otevři soubor a 

načti jej do 

proměnné

Zapiš data do 

databáze

Uspěšný zápis?

NE

ANO

Archivuj soubor

Uspěšná 

archivace?
NE

ANO

Odpojení od 

databáze

Čekej 120sekund

      Po spuštění skriptu si automaticky  

 skript načítá, jestli má v přijaté složce  

 nějaké soubory k zapsání. Předurčený tvar  

 souboru, je soubor s příponou csv. Soubor  

 v sobě obsahuje takzvané oddělovací znaky,  

 které se načtou. Soubor ve svém jádře musí  

 vypadat následovně. Podle toho, kolik  

 tabulek je vytvořených v databázi, musí  

 soubor obsahovat polí. Jestli máme  

 vytvořené  v databázi čtyři tabulky, do  

 kterých se zapisují hodnoty, tak soubor  

 musí obsahovat čtyři zapisovací znaky.  

  

  Uvedeme si příklad. Tabulka  

 obsahuje čtyři tabulky. V první tabulce bude  

 ID jednotky, v druhé tabulce bude naměřená  

 hodnota 1,  naměřená hodnota 2, naměřená  

 hodnota 3.  Odeslaný soubor  

 z programovatelného automatu bude  

 označen časovou značkou a  příponou csv.  

 Vnitřní struktura souboru bude 

 následovná: '2','4','6','8' . Je  důležité, aby  

 tato struktura byla přesně dodržená. Když  

 bude dodržená vnitřní struktura souboru,  

 není nutné, aby měl soubor příponu csv.  

 Po otevření souboru nastává načtení obsahu  

 souboru do proměnné typu pole. Po celém  

 načtení souboru se vytvoří spojení s MySQL  

 databází. Obsah pole je pak zapsán do  

 tabulek databáze. Když databáze vrátí  

 hodnotu o úspěšném zápisu všech dat, skript  

 automaticky archivuje soubor. Soubor  

 z kterého byli převzaté data, se automaticky  

 přesune do archivační složky, a ze složky  

 kde  byl soubor původně přijat, se vymaže. 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1 Vývojový diagram automatického zápisu
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8.1.1 Databáze pro automatickou archivaci 

Pro to, aby měla aplikace automatického zápisu kam zapisovat, je potřebné mít 

vytvořenou databázi. Jak vytvořit databázi jsme si vysvětlili v kapitole 5.3.2. Nyní jen 

vysvětlení k tomu, jak má databáze a tabulky v ní vypadat. Skript pro automatickou databázi má 

vytvořenou tabulku dat. V této databázi dat jsou vytvořeny tabulky podle potřeby, kam se 

zapisují data ze souboru. Když bude v souboru 50 hodnot, je potřebné vytvořit 50 tabulek. 

Důležitou podmínkou je to, že když je vytvořených 50 tabulek, tak soubor musí obsahovat 50 

polí i kdyby byly prázdné. Struktura databáze je na obrázku 8.2. 

 

Databáze DATA

Tabulka 1. Tabulka 2. Tabulka 3. Tabulka Xtá

DATA DATA DATA DATA

 

Obr. 8.2 Struktura databáze 

 

V našem případě je archivace nastavena na čtyři přijímané položky. Na obrázku 8.3 je 

návrh funkční databáze s tabulkami. Do této databáze se automaticky zapisují přijatá data. Data 

z databáze jsou již přímo ve tvaru, s kterým se dá pracovat. Můžeme data jak vyčítat, tak s nimi 

provádět matematické operace. Řešení je maximálně flexibilní a je jenom na uživateli, jak bude 

potřebovat pracovat s naměřenými hodnotami.  

 
Obr. 8.3 Databáze automatické archivace 
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8.1.2 Bezpečnostní výjimky a informace 

Může se stát, že z nějakého předem nedefinovaného důvodu, databázový server vypne 

nebo se dočasně pozastaví. V takovém případe je zapotřebí navrhnout ochranu, aby se nám 

přijatá data z měřícího systému nevymazala. Jelikož automatické archivace soubory přesouvá na 

jiné archivační místo než byly data přijata, je ve skriptu spravená výjimka. Jestli je databáze 

nepřístupná, je automatická archivace dat pozastavena. Administrátor systému je o tom 

informován prostřednictvím předdefinované chybové hlásky. Chybové hlášení je na obrázku 

8.4. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.4 Chybové hlášení při nedostupnosti databáze 

 

 

Systém také disponuje informačními hlášeními. Tyto hlášení informují o aktuálním 

zápisu souboru do databáze a také čas, kdy se tato akce uskutečnila. Informační hlášení o 

úspěšnosti je také informací o archivaci dat. Pokud by se archivace neuskutečnila, informační 

hlášení o úspěšnosti by se nezobrazilo. 

 
Obr. 8.5 Informační hlášení o zapsání souboru do databáze 
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8.2 Vizualizace 

Jednou z posledních a také nejdůležitějších častí diplomové práce, je uživatelské 

webové rozhraní. Uživatelské rozhraní slouží uživateli k tomu, aby se mohl dostat jednoduše a 

efektivně ke svým datům.  Jelikož je potřebná vizualizace odkudkoliv na světě, je zvolen postup 

webovské stránky. Ta bude vždy dostupná tam, kde bude dostupný internet.  

 

Uživatelské rozhraní je rozděleno do několika částí. První část tvoří úvodní obrazovka 

spolu s přihlášením uživatele. Úvodní menu tvoří obecné informace pro uživatele, aby věděl, 

kam se dostal, a jak má na stránce postupovat. Jak se může zaregistrovat, jaké služby mu budou 

poskytnuty. Úvodní stránka je na obrázku 8.6 

 

 

Obr. 8.6 Uživatelský web 

 

Výhodou takovéto vizualizace je to, že do něj můžeme zaimplementovat také 

informační rozhrání a poskytnout tak uživateli informace, co všechno se dá dělat 

prostřednictvím Vysoké Školy Báňské.  

Vizualizace je naprogramována v programovacím jazyce PHP. Vysvětlíme si jednotlivé 

části stránky z programátorského hlediska. Celá stránka je vsazena do základní tabulky, do které 

se pak vpisují požadované kódy nebo se vsazují obrázky. Důležitou částí úvodu je přihlašování. 

To je řešeno jako klasický odesílací post.  

 

Pro možnost informací o webu je udělané přehledné menu, které je také vsazeno do 

tabulky. Každé jedno pole v menu má svůj vlastní odkaz. Stránka je řešená graficky nenáročně, 

proto si můžeme dovolit, aby každé kliknutí na odkaz načítalo stránku jako novou. Znamená to, 

že každá podstránka obsahuje stejnou grafiku, stejné rozměry jen jiný obsah zdrojových 

informací a informací pro uživatele.  
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Po přihlášení uživatele systém automaticky vypíše jaký uživatel je přihlášen a začíná 

odpočet systémové nečinnosti. Tento systém si hlídá, jestli uživatel pracuje na webové stránce 

nebo je nečinný. Pojmem práce na webu znamená, jestli uživatel obnovuje nějaká data nebo ne. 

Jestli je uživatel delší dobu neaktivní, systém jej deaktivuje a provede odhlášení uživatele. Tato 

doba deaktivace je nastavena na 30 minut. Tato služba zajišťuje bezpečnost dat a případnou 

možnost zneužití.  

 

 
 

Obr. 8.7 Uživatelský web po přihlášení  

 

 

V položce Meriace systémy si uživatel najde, které měřící jednotky jsou použity v jeho 

systému, a také si může vytáhnout požadované technické data o jednotce. Grafy ve vizualizaci 

mají vlastní podkapitolu a v položce Servis se nachází kontakt na servis web stránky a 

databázového systému. Je to služba zákazníkovi, aby se mohl informovat, jestli se vyskytne 

nějaký problém.  
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8.2.1 Vizualizace grafů 

Hlavní náplní webového rozhraní je vykreslení grafické závislosti naměřených dat. 

Grafy jsou kresleny za pomoci speciální knihovny SWF chart. Tato knihovna je volně šiřitelná. 

Knihovna je velice flexibilní a dokáže vykreslit veliké množství obrazců. Její hlavní předností je 

rychlé generování tabulek a grafů ze statické nebo dynamické datové oblasti. Knihovna dokáže 

automaticky aktualizovat data bez potřeby aktualizace webové stránky. Z datové oblasti jsme 

schopni transportovat data do souboru, exportovat obrázky do bitmap, tisknout, a také vytvořit 

anti-aliasing písma. SQF chart dokáže generovat veliké množství grafů. Uvedeme si pár z nich: 

 

- Sloupec 

- Plavající sloupec 

- 3D sloupec 

- Skládané 3D sloupce 

- Paralelní 3D sloupce 

- Koláčové grafy 

- Pruhový graf 

- Plošný graf 

- Čárový graf 

 
Princip této knihovny je postaven na tom, že vyčítá data z jakékoliv databáze. Po 

načtení dat si všechna data uloží do speciálního souboru, z kterého je pak čte. Na výpisku 

zdrojového kódu je toho důkaz: 
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Na začátku funkce vykreslení grafu, se program pokusí vytvořit prázdný soubor, do 

kterého bude vpisovat stažená data. V souboru vytvoří prázdné pole, kam pak vpisuje data pro 

vykreslení. Vytvoří si následující položky: 

 

- chart 

- chart type 

- chart data 

- row 

- string 

 

Hlavičku souboru tvoří pole chart. Znamená to, že soubor bude sloužit jako zdroj dat 

pro grafy. Další položkou v souboru je chart typ. Tato položka nám určuje, o jaký typ grafu se 

bude jednat. Jaké typy grafů za pomoci SWF chart můžeme dělat, již víme. Pak následují již 

potřebná data k vykreslení grafu. Jako první se načtou hodnoty, které reprezentují osu X. 

V souboru jsou označeny jako hodnoty row tedy řádek. Všechny načtené hodnoty jsou 

ohraničeny polem stringů, které určují, co všechno jsou data. Po načtení hodnot na X ose, se 

ukončí pole row. Pak se načtou hodnoty na Y ose. Na této ose je vytvořeno jak políčko 

s reálnou hodnotou, tak s hodnotou, která se bude zobrazovat po najetí myši na hodnotu. Pole 

zobrazovače je ohraničeno položkou tooltip. V Y poli už nejsou ohraničeny hodnoty položkou 

string, ale hodnotou number. Po načtení všech hodnot je opět ukončeno polem row.  

 

Na konci souboru je definice, jak bude graf vypadat. Velikost písma, font případné 

natočení písma kvůli čitelnosti.  

Všechny grafy jsou vykreslovány za pomoci součástí programu Adobe Flash Player. Při 

spuštění skriptu, je zinicializují soubory, které zjišťují, jestli je v počítači nainstalována součást 

Adobe nebo je zapotřebí tuto část stáhnou a nainstalovat. V případě, že uživatel nemá 

nainstalovanou žádnou součást Adobe, program se automaticky přesměruje na stránky firmy 

Adobe a dá uživateli možnost si stáhnout potřebou část, aby byli grafy funkční. Všechny tyto 

věci dělá automaticky skript, který nedělá nic jiného než kontrolu nad správným vykreslením 

grafu a kontrolou minimálních požadavků na Adobe Flash Player.  

 

Po ověření všech potřebných součástí skript přistoupí k vykreslení požadovaného grafu. 

Graf je vykreslen jako Flesh. Znamená to, že se s ním nedá nijak pracovat. Výhodou takového 

formátu je, že v něm můžeme dělat různé efektní operace jako například, když se přiblížíme 

k hodnotě myší, ukáže se nám přesná hodnota. 

 

Na obrázku 8.8 je finální zpracování webového rozhraní položky grafy. Obrazovka je 

rozdělena na několik částí. Vedlejší části tvoří výběr možných grafů a selekce data. Po zvolení 

těchto dvou parametrů se zobrazí požadovaný graf. Jestli je v databázi více hodnot proměnných, 

tak se vykreslí více grafů.   

 

 

 



48 

 
Obr. 8.8 Web rozhraní položka grafy 

 

 
Obr. 8.9 Databáze naměřených hodnot 
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9 Realizace navržených řešení 

Kompletní měřící systém byl postaven v laboratoři E228. Obrázky jsou uvedeny 

v přílohách. Programovatelný automat WinPAC 8000 má na svém analogovém vstupu připojeni 

čidlo PT100. Toto čidlo měří teplotu okolní místnosti. Programovatelný automat naměří vždy 

jednou za hodinu teplotu a zapíše jej na paměťové médium. Na kartě je vytvořen soubor 

teplota.csv. Tento soubor je uložen ve složce, která je vytvořená podle aktuálního data. 

Programovatelný automat má v sobě nastavené automatické plánování akcí. Za pomoci 

plánovače je nastaveno, aby se automat vždy ve stejném čase připojil na vzdálený FTP server. 

Plánovač vyvolá v čase 23:30 FTP klienta, který se připojí na vzdálený server. Po úspěšném 

připojení se začnou odesílat data. K tomu, aby se programovatelný automat připojil k serveru, je 

potřebné připojení k internetu. Toto připojení zabezpečuje GPRS modem, který je s automatem 

přepojen prostřednictvím rozhraní RS232. Modem je k síti připojen nepřetržitě. Když je soubor 

úspěšně odeslán, vymaže se z paměťové karty. Server po určité době nečinnosti FTP klienta 

automaticky odpojí a aplikace se sama zavře. Přijaté soubory jsou uloženy na pevný disk. Na 

serveru běží aplikace, která si automaticky zjišťuje, jestli byl přijat nový soubor. Jestli byl přijat 

nový soubor, aplikace ho sama automaticky zapíše do databáze. Po úspěšném zapsání souboru 

do databáze, aplikace soubor archivuje a z přijaté složky jej vymaže. Celý proces je plně 

automatický.  

 

Za pomocí vizualizace se uživatel může dostat ke svým datům odkudkoliv. Jediné, co je 

zapotřebí, je připojení k internetu. Uživatel se připojí k serveru prostřednictvím IP adresy. 

Momentálně server ještě nemá zřízenou doménu, protože to nebylo zapotřebí k diplomové práci. 

Když se uživatel přihlásí, může si prohlížet naměřené data. Tato funkce je braná v rámci 

vizualizace, která byla v zadání.  

 

K tomu, aby mohla vizualizace a sběr dat pracovat, bylo zapotřebí postavit funkční 

serverové řešení. Jelikož je požadavek aplikace na HW vybavení minimální, je server postaven 

na obyčejném stolním počítači. Zvýšený důraz při realizaci serverového řešení byl kladen při 

řešení bezpečnosti systému. Cely server je zabezpečen jak firewallem, tak také antivirovou 

ochranou. Serverové řešení je odzkoušeno a momentálně pracuje již několik měsíců bez 

administrátorských zásahů.   
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10 Závěr  

Cílem diplomové práce bylo navrhnout funkční systém pro sběr naměřených dat, jejich 

archivace a vizualizace. Na tuto práci bylo zapotřebí nastudovat odbornou literaturu z oblasti 

programování, zabezpečení počítačových sítí a serverů, a také technologii GPRS. Při realizaci 

práce jako první základní problém bylo nastudování principů GPRS. Systém pro sběr dat má být 

univerzální, a to znamená, že i komunikační rozhraní by mělo být zvoleno co neuniverzálněji. 

Proto se jako komunikační modem GPRS vybral model, který je určen pro průmysl a má 

univerzální rozhraní RS232.  

Když byla vyřešena komunikace, bylo zapotřebí zrealizovat serverové řešení. K této 

problematice bylo zapotřebí nastudovat jak samotnou topologií serverového řešení, tak také 

jeho zabezpečení. Jelikož je server viditelný kdekoliv z internetu (na veřejnou IP adresu), je 

potřebné zabezpečení proti útokům zvenčí. Po dořešení otázky bezpečnosti bylo potřebné 

nakonfigurovat další aplikaci.  

Po konfiguraci serverového řešení se řešila otázka samotného měření. Na měření byl 

použit programovatelný automat WinPAC. Tento automat byl vybrán jen jako demonstrační 

úloha. Automat měřil průběh teploty a napětí v závislosti na čase. Automat v sobě 

shromaždoval naměřená data, a pak je automaticky odeslal na server.  

Další částí diplomové práce bylo navrhnout program pro automatickou archivaci dat. 

Tento program si vyžadoval nastudování SQL databází a samozřejmě princip a syntax 

v programovacím jazyku PHP. Po vyřešení tohoto problému se přistoupilo k předposlednímu 

kroku, a to vizualizace. Jako vizualizace naměřených dat se zvolila cesta prostřednictvím web 

stránek. Jelikož byl postavený funkční server, bylo to asi nejefektivnější řešení. Vytvořili se 

stránky prezentující jak školní práci, tak vizualizační části naměřených dat. Jako vizualizační 

prvek je použitý graf. Graf představuje závislost na čase a měřené veličině.  

Posledním prvkem diplomové práce bylo odzkoušení funkčnosti celého systému. 

Naměřená data jsou zapsána v databázi a jejich výsledek je uveden i na přiloženém obrázku. 

Systém je odzkoušen a připraven pro účely, pro které byl vytvořen.  
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