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ANOTACE

Předmětem  této  bakalářské  práce  je  vytvoření  návrhu  databáze  pro  potřeby 

občanského sdružení Cyrilek.net. Databáze má za úkol pokrýt veškeré evidenční procesy 

v  rámci  této  organizace,  které  spočívají  zejména  v  evidenci  osobních  údajů  členů 

a nainstalovaného  hardwaru.  Jako uživatelské rozhraní  pro  přístup  do  databáze  bude 

navržen a  částečně realizován informační  systém, který bude přístupný přes webový 

prohlížeč.

Klíčová slova:

databáze, MySQL, informační  systém, PHP,  HTML, sdružení,  Cyrilek.net, přístupový 

bod, člen, www, internet, wifi, bezdrátová síť

ANNOTATION

The object of this bachelor's thesis is to create a design of database for needs of 

a civil association Cyrilek.net. The objective of this database is to cover all registration 

processes  in  frame  of  this  organization,  which  deal  especially  with  filling  personal 

information  and  notes  about installed  hardware.  An  user  interface  for  access  to  the 

database will be also designed and partially realized in form of information system, which 

will be accessible through web browser.

Keywords:

database, MySQL,  information  system, PHP,  HTML,  association,  Cyrilek.net,  access 

point, member, internet, wi-fi, wireless network
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 1 Úvod

Člověk  už  od  nepaměti  hledá  a  vynalézá  způsoby,  jak  si  práci  co  nejvíce 

zjednodušit.  Za vším  stojí  zejména  lidská  pohodlnost,  která  nás  nutí  využívat  své 

zkušenosti a znalosti k vytváření nových způsobů, vynálezů a technologií, které jsou nám 

v životě užitečné. Snaha si  co nejvíce zpohodlnit život nebere u lidí konce a stojí za 

vývojem čím dál více  nových způsobů a prostředků k usnadnění dennodenních činností. 

Největším pomocníkem poslední doby je bezesporu počítač, který dnes najdeme skoro 

v každé domácnosti. Od papíru a tužky se tak pomalu přechází k novému trendu, kdy se 

vše tvoří a uchovává v elektronické podobě. Dalo by se říci, že tato práce je toho jasným 

důkazem.  Jejím  cílem je  vytvořit  elektronickou  databázi,  do  které  budou  ukládána 

všechna potřebná  data a informace. Pryč už jsou doby, kdy se data uchovávala v podobě 

papírových  kartoték,  které  zabíraly  nejen  velké  prostory,  ale  také  hledání  v  nich 

vyžadovalo mít značný přehled a především dostatek času...

Svou bakalářskou práci jsem se proto rozhodl zpracovat pro občanské sdružení 

Cyrilek.net,  které  se  potýká  s  problémem  evidence  svých  členů  a  jim  náležícího 

hardwaru. Jedná  se  o  neziskovou organizaci,  která  provozuje od  roku  2004 vlastní 

rozsáhlou datovou síť na Kroměřížsku a přilehlých oblastech. Jelikož v této organizaci 

zastávám funkci místního správce sítě, uvědomuji si závažnost tohoto problému a budu se 

pro něj snažit najít vhodné řešení.

9



 2 Vymezení problému a cíle práce

Jak již bylo zmíněno v úvodu, celý problém spočívá v evidenci potřebných dat, 

týkajících se občanského sdružení Cyrilek.net (dále jen OS Cyrilek.net). Počet členů této 

organizace  nedávno  překročil  číslo  tisíc.  Osobně  jsem také  členem tohoto  sdružení 

a navíc plním funkci „dědináře“, jak je stanovami označena funkce místního správce sítě, 

který připojuje do sítě nové členy ve své obci a stará se o bezproblémový chod datové 

sítě. Jako člověk, kterému poměrně často prochází rukama velké množství dat potřebných 

k evidenci, ať už ohledně osobních údajů členů nebo použitého hardwaru, jsem si vědom 

toho, že tato data je potřeba efektivně evidovat.  Současné nástroje pro evidenci jsou 

z pohledu stále se rozvíjející organizace již nedostačují aktuálním potřebám. Proto jsem si 

stanovil za cíl navrhnout informační systém včetně databáze, do které by se ukládaly 

veškeré potřebné informace týkající se členů sdružení a nainstalovaného hardwaru. 

Cílem  této  práce  je  vytvořit  centrální  elektronickou  databázi  s  vhodným 

uživatelským rozhraním pro  evidenci  dat.  Účelem této  evidence  není  pouze  potřeba 

informace archivovat, ale je potřeba zajistit zejména jejich dostupnost v případě potřeby. 

Přístup do centrální databáze, která bude uložena na serveru, bude zprostředkován pomocí 

běžného počítače připojeného do datové sítě OS Cyrilek.net nebo k síti Internet.

Přístup  k  datům  uložených  v  databázi  bude  členům  umožněn  přes  nový 

informační systém, jehož návrhem se tato práce také zabývá.  
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 3 Teoretická východiska práce

Pro vybudování jakékoliv databáze je třeba nejprve vědět, co vůbec označujeme 

jako databázi, jaká pravidla a normy musí být dodrženy, popřípadě které nástroje můžeme 

k vytvoření databáze použít. Z pohledu softwaru máme k dispozici dostatečné množství 

variant, které můžeme při své práci využít. Všechny tyto možnosti jsou však postaveny 

na jednotných SQL příkazech, které jsou v této oblasti určitým sjednocujícím standardem. 

V obecném pojetí je databáze jakýkoliv soubor uspořádaných dat, který můžeme pro naše 

účely definovat následovně:

Databáze  jsou  velké  datové  soubory,  uspořádané  pro  rychlé  vyhledávání 

a zjišťování údajů (obvykle v počítači) [5].

 3.1 Skupiny databází

Databáze můžeme rozdělit do několika obecných skupin:

➔ Systémy sálových počítačů, mainframe 

Jsou stále  ještě  používány  pro  možnost  dobrého  připojení  a  díky obrovským 

objemům dat, které lze na ně uložit. I v dnešní době se v některých zvláštních případech 

doporučuje řešení s centrálním počítačem místo architektury klient/server [2].

➔ dBase

Souborově orientované databáze,  patří  sem všechny databáze s indexsekvenční 

metodou přístupu ISAM. Pro každou tabulku se používá jeden samostatný soubor. Patří 

sem dBase, Foxpro, Paradox, Access. Access je zvláštní případ, který se navenek tváří 

jako  relační  databáze  a  má  i  několik  relačních  prvků,  není  to  však  pravý  relační 

databázový systém. Tyto systémy vyhovují pro menší, samostatně používané databáze ve 

kterých se nepředpokládá současný přístup většího počtu uživatelů [2].

➔ Relační databázové systémy

Proti databázím dBase se vyznačují mnohem lepší datovou integritou. Databáze 

typu ISAM nemají  příliš  velkou kontrolu nad tím, co z databáze odchází  a  co do ní 

přichází. Například pokud nad databází ISAM pracují čtyři programy, každý z nich je 

odpovědný za dodržování pravidel datové integrity a musíme u všech programů ověřit, 
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zda jsou naprogramovány korektně. V relačních databázových systémech se odpovědnost 

za  datovou  integritu přesouvá o  úroveň níže,  do  samotné  databáze,  která  z poměrně 

významné části přebírá odpovědnost za data a ty jsou tudíž bezpečnější [2].

➔ Objektově orientované databáze

Představují jiný pohled na data a  nacházejí  prozatím víceméně specializované 

uplatnění. Mohou to být například systémy pro správu dokumentů. Principem jejich práce 

je to, že data neukládáme do několika tabulek, ale jako objekt s vlastnostmi, které je nutné 

udržovat. Nabízí také různé objektově orientované mechanismy jako je např. dědičnost 

a zapouzdření [2].

V současné době jsou stále ještě na výsluní relační databázové systémy. Jsou postaveny 

na myšlence, že se v nich nepracuje s jedinou tabulkou, ve které je uloženo vše, ale s daty, 

která souvisí s jinými daty v úplně jiných tabulkách. Tyto systémy umožňují celou řadu 

různých způsobů propojení  dat,  oslabují  nutnost  opakovaného ukládání  dat  a  zvyšují 

rychlost zpracování v transakčních prostředích.

 3.2 Potřebný software k vytvoření databázového systému

 3.2.1 PHP

Poslední dobou můžeme na Internetu pozorovat poměrně velkou změnu v typu 

poskytovaných  informací.  Není  to  tak  dávno,  kdy  většina  těchto  informací byla  na 

webových stránkách ve statické podobě. Vytvořené dokumenty v HTML kódu byly mezi 

sebou provázány pomocí hypertextových odkazů a výsledný web měl stálou podobu. 

Tento způsob tvorby webu je  však dnes už zastaralý.  Návštěvníci  webových stránek 

vyžadují stránky s dynamickým obsahem a interaktivním přístupem. Pro tyto účely se 

využívá právě skriptovací jazyk PHP. Pomocí PHP můžeme vytvářet různé typy aplikací, 

počínaje  elektronickým  počítadlem  přístupů  na  náš  web  a  konče  naprogramováním 

podnikového informačního systému v prostředí Intranetu nebo Extranetu. Díky PHP je 

nám umožněno komunikovat s mnoha databázovými systémy, na nichž je závislý provoz 

většiny  internetových  obchodních  domů,  vyhledávacích  portálů  nebo  například 

rezervačních systémů. V praxi se s  PHP nejčastěji  setkáme v kombinaci s  webovým 
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serverem Apache, který má za úkol převádět HTML a PHP kód na grafický výstup pro 

koncového uživatele. Tím, že PHP může fungovat jako modul webového serveru Apache, 

přebírá některé z jeho výhod – například výkon, zabezpečení nebo škálovatelnost. Server 

Apache  byl  primárně  vytvořen pro  operační  systém  Linux,  ale  postupem času  byl 

modifikován i  pro ostatní  operační  systémy,  čímž  si  získal  u  administrátorů serverů 

popularitu a je dnes ve velké míře používán na různých serverech po celém světě [12].

Příklady programovacího jazyka PHP:

//kontrola vlozeni potrebnych dat do formulare

{

if (empty($mac) || empty($dat_poriz) || empty($cena)) {

$chybi_udaje = 1;

if (empty($mac)) {echo "Nebyla zadána <strong>MAC adresa</strong> 

AP!<br>";}

if (empty($cena)) {echo "Nebyla zadána <strong>Cena</strong> 

AP!<br>";}

if (empty($dat_poriz)) {echo "Nebylo zadáno <strong>Datum 

po ízení</strong>.<br>";}ř

formular($aptyp,$mac,$dat_poriz,$ser_cislo,$fa_cislo,$dodavatel,$cena,

$stav,$pozn);

}

//pripojeni k databazi

include ("config.php");

mysql_connect(SQL_HOST, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD);

mysql_select_db(SQL_DBNAME);

 3.2.2 MySQL

MySQL je databázový systém, jehož vývojem se zabývá švédská firma MySQL 

AB.  Tento systém můžeme pokládat  za významného průkopníka licencování  dvojího 

typu. Je možné ho totiž získat jak s bezplatnou licencí GPL, tak i s komerční licencí, která 

je placená a přináší oproti volné verzi několik výhod. Stejně jako webový sever Apache 
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i MySQL  je  multiplatformní  software,  takže  jej  můžeme  použít  na  téměř  všech 

dostupných operačních systémech. Předávání instrukcí s databázovým systémem probíhá 

pomocí jazyka SQL, který se stal v této oblasti již určitým standardem [15].

Pro svůj  výkon a snadnou implementovatelnost a především díky tomu,  že se 

jedná  o  volně  šiřitelný software,  má  v  současné době vysoký podíl  na  používaných 

databázích. Velmi často nasazovaná a oblíbená je kombinace MySQL, PHP a Apache jako 

základní software webového serveru.

MySQL bylo již od počátku optimalizováno především na rychlost zpracování 

příkazů,  a to i na úkor některých složitějších funkcí:  má jen jednoduché způsoby pro 

zálohování, a až donedávna nepodporovalo pohledy, uložené procedury a triggery.  Tyto 

vlastnosti jsou doplňovány teprve až v posledních letech, kdy začaly uživatelům tohoto 

databázového systému již poněkud chybět [15].

Datové typy [1]:

➢ INTEGER (celé číslo) 

definice celého čísla (rozsah od -2147483648 do +2147483647), zkratka INT

➢ SMALLINT (celé číslo)

definice malého celého čísla (rozsah od -32768 do +32767)

➢ DECIMAL(p,s)

definice desetinného čísla, které má celkem p čísel a desetinná čárka je  s čísel 

zprava, číslo s pevnou desetinnou čárkou, zkratka DEC

➢ NUMERIC(p,s)

jako DECIMAL 

➢ FLOAT(p)

definice reálného čísla s  plovoucí  desetinnou čárkou,  parametr  p udává počet 

platných číslic (max. 38)

➢ REAL(p)

definice reálného čísla s  plovoucí  desetinnou čárkou,  parametr  p udává počet 

platných číslic (max. 18)

➢ DOUBLE PRECISION

definice reálného čísla s dvojitou přesností (závisí na implementaci) 

➢ CHARACTER (n)

definice řetězce znaků délky n  (max. 255), má-li řetězec méně znaků než n , je 
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doplněn zprava prázdnými znaky, zkratka CHAR

➢ CHARACTER VARYING(n)

definice řetězce znaků délky n  (max.  > 255), řetězce kratší než n  se nedoplňují 

prázdnými znaky, zkratka VARCHAR

➢ DATE

definice datumu ve tvaru rrrr-mm-dd 

➢ TIME

definice času ve tvaru hh-mm-ss 

➢ TIMESTAMP

struktura obsahující datum a čas 

➢ LOGICAL

definice logické proměnné TRUE/FALSE

➢ BYTE

celé číslo v rozmezí 0 až 255 

➢ COUNTER

automaticky generuje  číslo při  přidávání  nového záznamu do tabulky  pomocí 

sloupce tohoto typu lze vytvářet jedinečné hodnoty do primárního klíče

➢ CURRENCY

hodnoty vyjadřující částku v domácí měně v rozmezí od –922337203685477,5808 

Kč až do 922337203685477,5807 Kč 

➢ LONGTEXT

jako CHAR, ale umožňuje uchovávat řetězce do maximální délky 230-1 znaků
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 4 Analýza problému a současná situace

 4.1 Informace o organizaci

OS  Cyrilek.net  vzniklo  registrací  u  Ministerstva  vnitra  České  republiky dne 

4.8.2004 a sídlem organizace je: Bařice 81, 767 01 Kroměříž. Sdružení je právnickou 

osobou  ve  smyslu  zákona  č.  83/1990  Sb.,  o  sdružování  občanů,  evidovanou  pod 

identifikačním číslem IČO: 266 71 875.

Jedná se  o  neziskovou  organizaci,  která  sdružuje zájemce o  výzkum,  vývoj, 

testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií. Důraz 

je  kladen  především  na  jejich  praktické  využití,  které  napomáhá  k  šíření  nových 

vědomostí, kultury a k odstraňování informačních bariér ve společnosti.

K  dosažení  těchto  činností  slouží  vybudovaná  počítačová  síť,  která  spojuje 

všechny členy sdružení. Síť je postavena převážně na bezdrátových aktivních prvcích, 

a to v frekvenčních pásmech 11 GHz, 10 GHz, 5,8 GHz a 2,4 GHz. Drátová část je 

budována  pomocí  metalických kabelů  UTP a  FTP s  tím,  že  venkovní  spoje  jsou 

realizovány optickými kabely. Celá datová síť je propojena se sítí internet a každý z členů 

sdružení tak může využívat přístup k internetu za daných podmínek, které  stanovuje 

provozní  řád  sdružení.  Všichni  členové  dohromady  sdílí  sdružením  nakoupenou 

konektivitu, která je mezi členy dělena podle určitých pravidel.

 4.1.1 Organizační struktura

Sdružení má dle příslušných ustanovení následující organizační strukturu:
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Předseda: Dušan Vojáček

Rada: Dušan Vojáček, Petr Gajdík, Petr Krč

Odborný garant: Petr Krč

Valná hromada: členové občanského sdružení (cca 1000 členů)

Rada

Členové rady mohou být voleni valnou hromadou sdružení pouze z řad členů sdružení. 

Rada je výkonným orgánem sdružení a musí být vždy nejméně tříčlenná. Může mít i více 

než tři členy, ale počet členů musí být vždy lichý. 

Mezi hlavní povinnosti rady patří především:

➢ rozhodovat o  přijetí  nových členů sdružení  a  navrhovat valné hromadě jejich 

vyloučení

➢ vést seznam členů sdružení a jeho podpůrné evidence

➢ spravovat majetek sdružení

Předseda

Předseda je statutárním zástupcem sdružení. Rada zvolí předsedu sdružení ze svých členů 

na svém prvním zasedání. Jestliže nedojde k dohodě při volbě předsedy sdružení, musí ho 

valná hromada zvolit na svém nejbližším zasedání.

Funkce předsedy:

➢ zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem ve všech záležitostech sdružení 

tak,  že k napsanému,  vytištěnému nebo otištěnému razítku s  názvem sdružení 

připojí své jméno a příjmení, svou funkci a svůj vlastnoruční podpis

➢ činí veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti občanského 

sdružení

➢ informuje o všech jeho učiněných rozhodnutích a přijatých opatřeních radu na 

jejím nejbližším zasedání

Odborný garant

Odborný garant je odborným poradním orgánem rady a do této funkce je volen veřejnou 

volbou radou sdružení  z řad členů sdružení.  Tuto funkci může zastávat pouze zletilá 

fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Funkční období odborného 
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garanta je  na  dobu neurčitou a  začíná  dnem zvolení  a  končí  jeho  odvoláním radou 

sdružení.

Funkce odborného garanta:

➢ posuzovat  a  koordinovat vznik,  rozvoj,  provozní  podmínky  a  další  parametry 

počítačové sítě sdružení

➢ navrhovat technické řešení provozu a výstavby sítě, tyto podklady předkládá radě 

sdružení ke schválení

 4.1.2 Členství ve sdružení

Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba a její přijetí musí 

schválit rada sdružení. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká dnem zápisu do 

seznamu členů.  Povinností každého budoucího člena je vyplnit  přihlášku do sdružení 

Cyrilek.net a potvrdit ji svým podpisem. 

Pozastavení členství je možné na základě vlastní  žádosti člena nebo v případě 

závažného porušení stanov sdružení.

Práva člena

Každý člen má právo využívat připojení k lokální síti a internetu, účastnit se jednání 

valné hromady, hlasovat na ní, podávat návrhy, volit a být volen do orgánů sdružení.

Povinnosti člena

Povinností  člena je  respektovat  a  dodržovat  stanovy sdružení,  platit  ve  stanovených 

lhůtách členské poplatky a oznamovat změny vedených údajů.

Členské příspěvky

➢ jednorázový

Příspěvek hradí každý člen sdružení při svém přijetí do sdružení 

a skládá  se  z  pravidelného členského  příspěvku na  následující 

měsíc,  vratné  zálohy  ve  výši  jednoho  měsíčního  příspěvku, 

nákladů na členství a příspěvku na technologii. Minimální náklady 
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na členství jsou stanoveny ve výši 2 000 Kč.

➢ pravidelný

Pravidelný  členský  příspěvek  hradí  člen  na  účet  sdružení 

pod variabilním  symbolem přiděleným radou sdružení.  Členský 

příspěvek je splatný vždy do 1. dne v měsíci, na který je příspěvek 

hrazen. Výše pravidelného členského příspěvku byla usnesením 

valné hromady stanovena na 350,- Kč měsíčně nebo si může člen 

předplatit  členský  příspěvek dopředu na  následující tři  měsíce. 

V tomto případě je členský příspěvek 1 000 Kč.

➢ mimořádný

Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit 

dle svého uvážení činnost sdružení.

 4.1.3 Použité informační technologie

Příjem hlavní internetové konektivity

Provoz  sítě  OS  Cyrilek.net  je  založen  především  na  bezdrátových 

telekomunikačních technologiích.  Centrálním a zároveň nejdůležitějším bodem sítě je 

dvacetimetrový stožár, který je postaven poblíž obce Vrbka na Kroměřížsku. Tato lokalita 

byla vybrána  kvůli  potřebné přímé viditelnosti  do různých  obcí.  Konektivitu do sítě 

internet  nakupuje  sdružení od  zlínské  firmy  Internext s.r.o.  a  samotný přenos  dat  je 

realizován pomocí mikrovlnného PtP (Peer to Peer) spoje na frekvenci 11 GHz, který 

pracuje v licenčním pásmu. Tento spoj má maximální datovou propustnost 150 Mbps FD 

(Full Duplex) s možným softwarovým upgradem na 300 Mbps FD.

Páteřní spoje 

Ze stožáru je konektivita dále šířena do okolních i vzdálenějších obcí. K tomu jsou 

využity PtP spoje na frekvencích 10 GHz a 5,8 GHz tvořící páteřní síť sdružení. Jedná se 

o volná bezlicenční pásma. Datová propustnost se pohybuje v rozmezí 25 – 40 Mbps FD. 

Pod  stožárem je  v  postavené  buňce  umístěn  hlavní  router,  na  kterém běží  veškeré 

potřebné služby, důležité pro chod sítě (DNS, SMTP server, traffic shaping – omezování 
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rychlosti, monitorovací služby atd.). Jako operační systém je zde použit Linux v podobě 

distribuce Debian Etch.

Hardwarové řešení v obci

Každá obec, ve které má sdružení pokrytí, má přidělený vlastní rozsah privátních 

IP adres. Tyto lokální sítě jsou odděleny od páteřních sítí routery na platformě WRAP 

běžících  rovněž  na  Linuxu.  Na  WRAPu  je  aktivní  DHCP  server,  jenž  se  stará 

o přidělování IP adres jednotlivým zařízením v dané síti. Vše je tedy nakonfigurováno 

tak,  aby  přístup  do  lokální  sítě  byl  pro  členy  sdružení  co  nejvíce  automatizován. 

Přístupové body (access pointy), na které se připojují členové sdružení, jsou ve většině 

případů na frekvenci 2,4 GHz. Ve větších městech, kde nabízí bezdrátový internet více 

poskytovatelů,  se  už  ale  objevuje  problém se  vzájemným rušením na  stejných  nebo 

sousedních vysílacích kanálech. Z toho důvodu se začínají budovat přístupové body i na 

vyšší  frekvenci 5,8GHz, kde jsou frekvenční  odstupy větší  a  nedochází zde k rušení 

sousedních kanálů. Veškeré aktivní prvky komunikující na frekvenci 5,8 GHz, které jsou 

v síti použity, mají bezdrátovou část postavenou na chipsetech Atheros. Jedná se zejména 

o zařízení od firmy WNC a RouterBoard.

Zabezpečení bezdrátového přenosu

Provoz bezdrátových sítí v pásmu 2,4 GHz a 5,8 GHz je šifrován pomocí WEP 

klíče. Tento způsob zabezpečení sice už dnes nepatří mezi nejlepší,  ale požadavky na 

výpočetní  výkon  čipů  použitých  v  bezdrátových  zařízeních  jsou  oproti  složitějším 

metodám jako je  WPA, WPA2 nebo 802.11i  nejnižší. Obecně je známo, že prolomení 

ochrany WEP je možné během několika desítek minut a  člověk nemusí být  žádným 

velkým  odborníkem,  aby  to  dokázal.  Avšak  doposud  nebyl  v  síti  OS  Cyrilek.net 

zaznamenán žádný pokus o neoprávněné připojení do sítě, a proto přechod na složitější 

šifrovací algoritmy zatím není potřeba.

Řízení rychlosti (traffic shaping)

V současné době jsou parametry hlavní internetové konektivity 70 Mbps/20 Mbps 

(download/upload). Konektivita je navyšována pravidelně podle rostoucího počtu členů 

sdružení, který nedávno překročil číslo 1000.
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Aby byla zajištěna dostatečná propustnost sítě sdružení zejména v denní době, 

schválila valná hromada jistá pravidla provozu. Jedním z těchto pravidel je dynamické 

řízení rychlosti připojení s ohledem na objem přenesených dat. Hlavní router každých 

5 minut  kontroluje  objem stáhlých  dat  v  níže  uvedených  intervalech.  Pokud  dojde 

k překročení stanoveného limitu, dojde k zařazení do skupiny s uvedenými rychlostními 

parametry.

➢ 5 min 10 MB DL = 8 Mbps DL max

➢ 30 min 50 MB DL = 2 Mbps DL max

➢ 30 min 50 MB UL = 1 Mbps UL max

➢ 90 min 80 MB UL = 256 kbps UL max

➢ 24 hod 1.5 GB DL+UL = 1 Mbps DL+UL max (mimo 24:00-12:00)

DL = download (stahování dat)

UL = upload (odesílání dat)

Zjednodušeně řečeno to znamená – čím více člen sdružení stahuje v denní dobu, 

tím nižší rychlosti pak dosahuje. Stahování a odesílání velkých dat se proto doporučuje 

provádět v době od 24:00 do 12:00, kdy je řízení rychlosti vypnuto a přenesená data se 

nepočítají do výše uvedených limitů.

  

Rychlost je uvedena v jednotkách kbps.

modře celkový download

zeleně celkový upload
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Topologie části datové sítě OS Cyrilek.net

 4.2 Analýza vzniku problému

Data k evidenci vznikají především při registraci nového člena včetně montáže 

hardwaru u něho doma nebo při budování nového vysílacího bodu.

 4.2.1 Registrace nového člena včetně montáže hardwaru

Zájemce o připojení do sítě OS Cyrilek.net se ozve telefonicky, mailem, či osobně 

místnímu správci sítě  (dědináři),  že  má zájem o  připojení.  Dědinář  prověří  možnost 

připojení, popřípadě změří signál. V případě, že je připojení možné, domluví se termín 

instalace.  Pokud dědinař  nemá  potřebný  materiál  a  hardware  doma,  je  potřeba  jej 

objednat. Objednáváním a distribucí těchto věcí dědinářům se zabývá jedna osoba, která 

zároveň  eviduje  potřebné  informace  (sériová  čísla,  čísla  faktur...)  o  těchto  nových 

komponentech do tabulkového editoru (MS Excel). Samotná instalace probíhá nejprve 

nainstalováním  antény  a  patřičně  nastaveného  bezdrátového  aktivního  prvku.  Údaje 

o těchto zařízeních jsou evidovány dědinářem opět do tabulkového editoru (MS Excel, 

OpenOffice.org SpreadSheet atd.). Do údajů, které se evidují patří:
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Antény

➢ název

➢ zisk (dBi)

➢ frekvence

➢ polarizace

➢ typ (panelová, sektorová, všesměrová, parabola...)

Bezdrátové aktivní prvky (access pointy)

➢ název

➢ MAC adresa

➢ IP adresa

➢ frekvence

➢ SSID (jedinečný identifikátor každé bezdrátové sítě)

➢ kanál

➢ režim

➢ datum montáže

➢ variabilní symbol člena

Poté dojde k propojení počitače(ů) zájemce s access pointem pomocí síťového 

kabelu UTP. Počítač není  potřeba dále nastavovat, jelikož veškeré aktivní  prvky jsou 

nastaveny tak, aby bylo vše co nejvíce automatizované. O přiřazování IP adres počítačům 

se tak stará DHCP server, který běží na platformě WRAP, popřípadě je nastaven DHCP 

server přímo na členově access pointu (pouze pro režim router).

Aby se zájemce o členství mohl stát  právoplatným členem OS Cyrilek.net, je 

potřeba vyplnit papírovou přihlášku. Přihláška musí obsahovat tyto povinné údaje:

➢ jméno a příjmení

➢ bydliště

➢ datum narození

➢ kontaktní e-mail

➢ datum instalace

➢ jméno dědináře, který předal zařízení

➢ informace o nainstalovaném hardwaru

➢ podpis zájemce a dědináře
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Pomocí  formuláře  na  webových  stránkách  OS Cyrilek.net,  který je  přístupný 

pouze dědinářům, je každému novému zájemci o členství vygenerován unikátní variabilní 

symbol.  Ten  pak  slouží  k  identifikaci  každého  člena  např.  při  platbách  členských 

příspěvků.

Takto vyplněnou přihlášku pak musí dědinář doručit radě sdružení, která ji schválí 

a vyhotoví kopii. Zájemce se tak stává novým členem OS Cyrilek.net.

Podobně jako variabilní symboly jsou vygenerovány po zadání MAC adresy do 

formuláře na webových stránkách sdružení IP adresy pro nová koncová zařízení člena. 

Koncovým zařízením může být samotný počítač,  router,  wifi  router,  voip telefon atd. 

Přístup k formuláři má však opět jen dědinář, tudíž při koupi nového pc nebo při změně 

síťové karty musí člen požádat dědináře, aby mu nový počítač zaevidoval do sítě (tento 

postup není potřeba provádět v případě, že má dotyčný doma router).
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 4.2.2 Instalace nového přístupového bodu

V případě, že je nainstalován nový přístupový bod,  dochází k evidenci těchto 

údajů (údaje jsou podobné evidenci klientského zařízení):

Access point

➢ název, typ

➢ IP adresa

➢ MAC adresa

➢ jak je řešeno napájení

➢ SSID

➢ polarizace
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➢ frekvence (5,8 GHz; 2,4 GHz)

➢ kanál, na kterém se vysílá

➢ datum montáže

Anténa

➢ název

➢ frekvence

➢ zisk (dBi)

➢ typ

➢ délka koaxu

 4.2.3 Současné softwarové řešení

Hlavní  router,  na kterém běží  veškeré  potřebné služby důležité  pro chod sítě 

(DNS,  SMTP  server,  traffic  shaping  –  omezování  rychlosti,  monitorovací  služby, 

webserver,  databáze  atd.)  běží  na  linuxové  distribuci Debian  Etch.  Jako databázový 

systém je zde použit PostgreSQL.

Ke vzájemné komunikaci mezi členy jsou v síti používány celosvětově známé 

aplikace jako je Skype, ICQ, Jabber atd. Na počítačích  členů sdružení  je ve většině 

případů nainstalován operační systém Microsoft Windows ve verzi XP.

 4.3 Hlavní problémy

 4.3.1 Evidence bezdrátových prvků v síti

V  současné  době  existuje  pouze  centrální  databáze  s  osobními  údaji  členů 

sdružení. Informace o nainstalovaných zařízeních má víceméně každý dědinář uloženy 

v nějakém tabulkovém editoru, na papíře, popřípadě pouze ve své hlavě. Problém může 

nastat v případě, kdy některé z aktivních zařízení přestane fungovat a příslušný dědinář 

nebude zrovna v tu chvíli k dispozici, aby závadu odstranil (bude například na dovolené, 

na služební cestě, ve škole atd.). V tom případě za něj musí zaskočit některý z dědinářů 

z okolních obcí, který však nemá o topologii sítě svého kolegy často ani ponětí. Neví, 
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u koho se závada projevila, jaké zařízení je zde použito, jaké je jeho správné nastavení 

atd. Nejhorší na tom je, že tyto informace nemá ani v mnoha případech od koho v danou 

chvíli  získat.  Ke  zmíněným situacím  dochází  zejména  v  letních  měsících,  kdy díky 

častým bouřkám může dojít k výpadku nebo poruše zařízení, které je potřeba v některých 

případech vyměnit za zcela  nové. K tomu,  aby některý z  bezdrátových spojů přestal 

fungovat, však stačí i výpadek elektřiny, který je obvykle doprovázen kolísáním napětí 

v elektrické síti. Taková situace může způsobit „zamrznutí“ zařízení a ve většině případů 

pomůže  tuto  závadu  odstranit  až  fyzická  přítomnost  dědináře  a  následné  odpojení 

napájecího zdroje z elektriky, kdy po znovuzapojení dojde k restartování. 

 4.3.2 Evidence nových koncových zařízení

Jako další problém by se dala označit evidence nových počítačů v síti, která je 

možná pouze zprostředkovaně přes dědináře. V současné době má každá z obcí, kde má 

OS Cyrilek.net pokrytí, minimálně jeden přidělený rozsah IP adres (např. 10.150.6.0/24). 

V každém takovém rozsahu je vyčleněno několik volných IP adres, které DHCP server 

přiřazuje neevidovaným počítačům v dané síti. Internet sice na těchto počítačích jede, ale 

rychlost je značně omezená. Někteří členové si poté stěžují, že jim jede internet velice 

pomalu, aniž by vůbec tušili, že jejich počítač je neevidovaný. Ideálním řešením by tedy 

bylo přenechat evidenci  nových  počítačů přímo samotným členům,  kdy  při  zapojení 

nového pc do sítě budou pomocí hlášky na první načtené adrese v prohlížeči upozorněni 

na potřebu evidence nově připojeného zařízení.

 4.3.3 Informační systém pro členy

Do stávajícího  informačního  systému se  členové  přihlašují  na  základě  svého 

variabilního symbolu a hesla. Po úspěšné autentizaci mají členové k dispozici tyto sekce:

➢ novinky

➢ můj účet

➢ statistiky
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Jediná funkční a zároveň aktualizovaná je sekce Můj účet, kde jsou k dispozici 

osobní údaje každého člena s možností jejich změny. Součástí této sekce je i kontrola 

virtuálního účtu, kde jsou uvedeny příchozí a odchozí platby a celkový stav účtu. Ostatní 

sekce jsou bohužel nefunkční nebo jejich obsah není již delší dobu aktualizován.

 4.3.4 Informační systém pro dědináře

Podoba informačního systému pro dědináře je totožná se systémem pro ostatní 

členy. Dědinář se přihlašuje pomocí svého členského variabilního symbolu a hesla. Po 

úspěšném přihlášení však přibude v menu sekce Dědináři s těmito položkami:

➢ checklist – seznam všech činností spojených s připojením nového člena do sítě

➢ přidání člena – vyplnění osobních údajů a kontaktů

➢ přidání pc – zaevidováni MAC adresy počítače a vygenerování IP adresy

➢ seznam oveček – seznam členů náležících příslušnému dědináři

➢ seznam pc – seznam všech evidovaných počítačů v dané obci, uvedeny IP adresy, 

MAC adresy a komu počítač patří

➢ hledej MAC – pomocí zadané MAC adresy jde dohledat evidovaný počítač
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Evidence  nainstalovaných  access  pointů,  ať  už  jako  vysílacích  bodů  nebo 

klientských zařízení, není zatím v tomto informačním systému obsažena.
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 5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení

 5.1 Hlavní cíl

Z analýzy vyplývá, že stěžejním bodem zkoumaného problému je nevyhovující 

evidence zařízení náležících členům sdružení a především komplikovaný přístup k datům 

týkajících se těchto zařízení.  Možným východiskem k řešení  zmíněných problémů je 

vytvoření  centrálního  evidenčního  systému  v  podobě  softwaru  s  vhodně  zvoleným 

uživatelským rozhraním.  Předpokladem pro  fungování  takového  systému je  navržení 

databáze, do které budou ukládána veškerá potřebná data. Umístěním všech dostupných 

informací na jedno datové uložiště dojde k zamezení vzniku redundantních dat a každý 

uživatel tak zároveň získá dokonalý přehled nad těmito daty. K tomu, aby přístup do 

navržené  databáze  byl  co  nejjednodušší  a  nejrychlejší,  je  potřeba  zvolit  optimální 

uživatelské rozhraní.

Vhodné uživatelské rozhraní pro přístup k datům

Na trhu je mnoho hotových databázových programů,  které by k tomuto účelu 

dokázaly posloužit, ale ve většině případů se jedná o samostatné programy, které je nutno 

nainstalovat na každou klientskou stanici, ze které chceme do naší databáze přistupovat. 

Takové  řešení  tedy  nepřipadá  v  našem případě  v  úvahu,  jelikož  velmi  komplikuje 

okamžitý přístup k potřebným datům z různých míst. Cílem je tedy najít takové řešení, 

které  má  minimální  softwarové nároky  na  klientskou stanici,  ze  které  chceme  do 

evidenčního  systému přistupovat. Jako  klientskou  stanici  mám  na  mysli  běžné  PC 

s některým z dostupných operačních systémů (Microsoft Windows, Unix/Linux, Mac OS 

atd.). Jedním ze společných znaků klientských stanic s různými operačními systémy je 

možnost používat webový prohlížeč, který se drží určitých standardů a jeho použití se 

jeví jako nejvhodnější způsob pro přístup do evidenčního systému.

Zajištění přístupu k datům

Co se týká samotného centrálního evidenčního systému, tak ten bude uložen na 

hlavním serveru a data budou uložena v databázi. Přístup k této databázi by měl být 

možný  jak  ze  sítě  OS Cyrilek.net  (Intranet),  tak  i  ze  vzdálených  klientských stanic 

připojených přes síť Internet.
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Ideálním řešením je vytvořit kompletně nový informační systém přístupný přes 

webový prohlížeč,  který  bude sloužit  k  evidenci  osob i  zařízení,  které  jsou  součástí 

občanského sdružení Cyrilek.net.  Tento informační systém by však nebyl vytvořen se 

záměrem  jen  něco  evidovat,  ale  měl  by  také  informace  zpětně  poskytovat členům 

sdružení a především dědinářům, jakožto správcům sítě.

 5.2 Co přinese nový informačního systém

Veškerá evidovaná data budou uložena na jednom místě v podobě databáze, která 

bude umístěna  na  hlavním serveru.  Přístup k  těmto datům bude zajištěn  přes  nový 

informační systém, který bude s uživatelem komunikovat přes webový prohlížeč. Díky 

takto zvolenému uživatelskému rozhraní  dojde k  zamezení problému s  přístupem do 

informačního  systému  z  klientských  stanic  s  různými  operačními  systémy.  Jedinou 

podmínkou pro přístup tak zůstává nutnost připojení  uživatelova počítače k Internetu 

nebo přítomnost počítače v datové síti OS Cyrilek.net. K tomu, aby byl zamezen přístup 

do  informačního  systému  nepovolaným  osobám,  se  bude  každý  uživatel  muset 

autentizovat  do  systému  pomocí  hesla.  Jako  login  (přístupové jméno)  bude  použit 

variabilní symbol, který každý člen sdružení obdržel při své registraci do OS Cyrilek.net. 

Tímto způsobem bude zaručena unikátnost přístupových jmen.
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 5.2.1 Mapa informačního systému

➢ AKTUALITY
 Novinky
 Plánované výpadky
 Neplánované výpadky
 Brigády

➢ STATISTIKY
 Dnes (posl. 24hod)
 Včera
 Předevčírem
 Historie

➢ OSOBNÍ ÚDAJE
 Osobní údaje
 Změna údajů

➢ MŮJ ÚČET
 Stav účtu
 Příchozí platby
 Odchozí platby

➢ MOJE PC
 Seznam mých PC
 Přidat nové PC
 Odebrat stávající PC

➢ NÁVODY
 Jak zjistit MAC adresu
 Jak zabezpečit můj počítač
 Chci sledovat IPTV
 atd.

 
➢ PŘIPOMÍNKY

 Odeslat připomínku

➢ DOKUMENTY
 Stanovy OS
 Přihláška do OS
 Organizační řád
 Provozní řád
 Finanční řád

➢ DĚDINÁŘI
 Aktuality

 Informace pro dědináře

 Co je nového v IS
 Nově pokryté obce

 Přidat
 Nového člena
 Nainstalované AP
 PC
 AP na skladě
 Typ AP
 Režim AP
 Stav AP
 Anténu
 Typ antény
 Frekvenci
 Nový typ koncového zařízení
 OS
 Dodavatele
 Obec

 Seznam
 Členové
 PC
 AP instalované
 AP k dispozici
 Antény
 Frekvence
 Koncová zařízení
 Typy AP
 OS
 Dodavatelé
 Obce

 Návody
 Nastavení Mikrotiku
 OPENWRT na Airca
 OPENWRT na Asus wl500g(x)
 atd.

 Diskuse
 Můj blog
 Moje úschovna
 Hledat

 Podle MAC
 Podle IP
 Podle SSID
 Podle příjmení
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 5.2.2 Oprávnění uživatelů

Práva uživatelů  jsou rozdělena celkem do 3  úrovní,  jelikož ne  všechny  výše 

jmenované sekce mohou být přístupné všem členům OS Cyrilek.net. Příslušné oprávnění 

je  uživateli  informačního  systému  přiřazeno  na  základě  jeho  přihlašovacích  dat. 

Uživatelům s nejnižšími pravomocemi je přístup do některých sekcí zcela zablokován.

Oprávnění je rozděleno do těchto 3 rolí:

Běžný člen

Na nejnižší úrovni s nejméně pravomocemi jsou samotní členové, kterým tento 

systém  víceméně  jen  informace  poskytuje.  Jejich  jediným  oprávněním  je  možnost 

přidávat a odebírat z databáze nové počítače a měnit si své osobní údaje v případě jejich 

změny. Mezi sekce informačního systému zpřístupněné běžným členům patří:

AKTUALITY seznam  novinek  a  oznámení  o  plánovaných  či  neplánovaných 

výpadcích  včetně  pozvánek  na  příležitostní  brigády  v  rámci  OS 

Cyrilek.net

STATISTIKY přehled  objemu  stáhlých  dat  v  různých  časových  intervalech 

(posledních  24 hod,  týden,  měsíc,  6  měsíců...)  včetně historie,  ve 

které si každý může dohledat objem dat stáhlých v konkrétní den. 

Tyto statistiky jsou k dispozici v číselném vyjádření v tabulce, nebo 

v grafické podobě jako přehledné grafy.

OSOBNÍ ÚDAJE neveřejné  informace  o  členovi,  které  jsou  předmětem  registrace 

každého člena a  které  byly vyplněny do papírové přihlášky.  Tyto 

údaje  lze  měnit  dle  jejich  aktuálnosti  (např.  nový  email,  nové 

telefonní  číslo, možnost  změnit  si  heslo do informačního systému 

atd.)

MŮJ ÚČET přehled nad celkovým stavem účtu a všemi finančními transakcemi 

týkajících se plateb různých členských příspěvků. Jedná se o jedinou 

možnost, jak kontrolovat svůj virtuální účet v rámci OS Cyrilek.net. 

Jsou zde evidovány veškeré příchozí a odchozí platby.
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MOJE PC seznam počítačů náležících dotyčnému členovi s možností registrace 

nových počítačových zařízení. Evidence nového koncového zařízení 

se provádí na základě fyzické adresy hardwaru (MAC adresa). Každý 

člen si tak může sám bez pomoci dědináře zaevidovat nové koncové 

zařízení,  které  má  doma,  popřípadě  vymazat  z  databáze  již 

nevyužívané, aby zbytečně nezabíralo IP adresu v dané síti.

NÁVODY tato  sekce  slouží  jako  zdroj  pomocných  informací  týkajících  se 

služeb v rámci OS Cyrilek.net.  Příklady návodů: Jak zjistit  MAC 

adresu mého počítače, Jak nastavit poštovního klienta pro můj účet, 

Jak nastavit voip telefon...

PŘIPOMÍNKY pomocí přednastaveného formuláře může každý z členů odeslat radě 

sdružení  nebo  místním  správcům  sítě  připomínku  či  postřeh 

k funkčnosti datové sítě v jeho lokalitě. Tyto informace tak můžou 

být  užitečné  zejména  k  odstranění  různých  technických problémů 

v síti. 

DOKUMENTY jsou zde zpřístupněny všechny veřejné úřední spisy a vnitřní stanovy 

týkající  se  OS  Cyrilek.net.  Tyto  dokumenty  jsou  k  dipozici  jak 

pro náhled, tak ke stažení ve formátu pdf.

Dědinář

V rámci oprávnění tohoto uživatele bude v hlavním menu navíc k dispozici sekce 

Dědinář. Ostatní hlavní sekce, ke kterým má přístup běžný člen, jsou však pro dědináře 

přístupné, jelikož on sám je také běžným členem sdružení.  

Sekce Dědinář obsahuje tyto podsekce:

Aktuality aktuální  informace, které  jsou  určené  pouze  pro  dědináře.  Jejich 

účelem  je  informovat  všechny  správce  sítě  o  technických  či 

softwarových změnách  v  rámci datové sítě  OS Cyrilek.net  (např. 

nasazení  nového  páteřního  spoje  včetně  uvedení  všech  jeho 

parametrů; prezentování zkušeností s novým hardwarem, který byl 
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testován v síti atd.). Pod položkou Co je nového v IS  jsou popsány 

nové funkce, které byly přidány do informačního systému. O nově 

pokrytých obcích se může každý dědinář informovat v rámci odkazu 

Nově pokryté obce.

Přidat nejdůležitější  sekce  celého informačního  systému, kde  se  pomocí 

přednastavených formulářů evidují noví členové a veškerý hardware 

v OS Cyrilek.net. Této sekci bude dále v textu vyhrazena zvláštní 

kapitola,  kde  bude popsán  průběh  evidence jednotlivých položek 

do databáze.

Položky přidat:

Nového člena registrace nového člena

Nainstalované AP evidence nově nainstalovaného access pointu

PC evidence nového koncového zařízení v síti

AP na skladě přidání nového access pointu na sklad 

(k dispozici pro instalaci)

Typ AP přidání nové značky (typu) access pointu do 

seznamu

Seznam pro přehledné zobrazení seznamu dat z databáze v podobě tabulky 

slouží odkazy:

Členové členové, o které se daný dědinář v jeho obci 

stará

PC koncová zařízení náležící členům v obci

AP nainstalované nainstalované access pointy v obci

AP k dispozici access pointy, které jsou k dipozici pro 

instalaci

Antény typy používaných antén v síti včetně jejich 

parametrů

Frekvence používaná frekvenční pásma v OS cyrilek.net

Koncová zařízení možné typy koncových zařízení doma u členů

Typy AP používané typy access pointů v OS cyrilek.net
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OS dostupné operační systémy na pc

Dodavatelé seznam dodavatelů, od nichž OS cyrilek.net 

nakupuje

Obce obce, kde má OS Cyrilek.net pokrytí

U odkazů Členové, PC, AP nainstalované se zobrazují kvůli lepšímu 

přehledu jen záznamy v rámci obce, o kterou se příslušný dědinář 

stará. V případě, že je potřeba mít přístup i k ostatním záznamům z 

jiných obcí, zobrazí se tyto záznamy dědináři po aktivování odkazu 

všechny obce.

Návody sepsané  manuály  pro  nastavení  aktivních  bezdrátových  prvků, 

routerů, počítačů atd. Jejich účelem je srozumitelně vysvětlit postup, 

jak  správně nastavit zařízení  do  patřičného  režimu podle předem 

zvolených parametrů.  Manuály se však nezabývají jen nastavením 

softwaru, ale také řešením různých technických problémů, se kterými 

se dědinář může během své praxe setkat. Na internetu můžeme často 

narazit  na  podobné  návody,  které  jsou  označovány  obvykle  jako 

HOWTO („jak na to“).

Diskuse místo, kde mohou dědináři vést debaty na různá témata, týkající se 

především datové sítě OS Cyrilek.net. Sdělované názory a zkušenosti 

pak mohou vést k odstranění jakýchkoli problémů a optimalizovat 

tak chod datové sítě.

Můj blog jedná se o dědinářův elektronický deníček, kam si může zapisovat 

vlastní zkušenosti a návody potřebné zejména přímo pro své potřeby. 

Ne všechny informace člověku totiž zůstanou v paměti, a proto tyto 

poznámky  mohou  být  často  velmi  nápomocné.  Přístup  k  těmto 

poznámkám má pouze samotný dědinář.

Moje úschovna obvykle  každý dědinář  si  na  zapojování  nových  členů (registrace 

člena + instalace hardwaru) bere svůj vlastní flash disk, na kterém má 

uloženy potřebné utility a  programy,  které  potřebuje  k  nastavení 
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instalovaného  bezdrátového  aktivního  prvku.  V  případě  zájmu 

nového člena,  může jeho  počítač na  požádání  zabezpečit  pomocí 

antivirového  programu  a  podobných  zabezpečovacích  softwarů. 

Problém však může nastat v případě, kdy si dědinář zapomene flash 

disk doma a potřebný software pak musí hledat na internetu. Tento 

problém by měla vyřešit tato úschovna v podobě ftp serveru, kde si 

každý dědinář může uložit využívaný software a ten si pak stáhnout 

přímo z informačního systému OS cyrilek.net. Přístup k instalačním 

souborům by mohl vypadat například takto [10]:

Hledat vyhledávání potřebných dat z databáze podle přednastavených filtrů. 

Pomocí sql dotazů, jejichž některé parametry si volí sám uživatel, 

najdeme hledané záznamy podle souvisejících výrazů, které uživatel 

zadal do vyhledávacího formuláře. K dipozici jsou tyto vyhledávací 

formuláře:

Podle IP adresy podle zadané IP adresy se hledají záznamy 

mezi údaji o evidovaných počítačích 

a nainstalovaných access pointech

Podle MAC adresy pomocí tohoto filtru najdeme opět počítače 

nebo access pointy, které mají tuto fyzickou 

adresu. Jelikož fyzická adresa hardwaru je 
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unikátní, bude nalezen pouze jeden záznam v 

případě, že zařízení s hledanou MAC adresou 

je v síti nainstalováno a řádně zaevidováno.

Podle SSID SSID je jedinečný identifikátor každé 

bezdrátové sítě, proto každé klientské zařízení 

musí mít tento parametr shodný s access 

pointem, se kterým se má spojit. Pokud tedy 

budeme v databázi hledat podle SSID, 

najdeme záznamy o jednom AP a všech 

klientských zařízeních, které jsou k tomuto AP 

připojeny.

Podle příjmení hledání členů podle jejich příjmení

Admin 

Jak  už  samotný  název  této  role  napovídá,  jedná  se  o  administrátora  celého 

informačního systému. Tento uživatel má přístup ke všem datům v databázi a  je mu 

umožněno tato data měnit. Administrátor musí být zodpovědnou osobou, která má za úkol 

se  o  celý  informační  systém včetně  databáze  starat.  Nemusí  být  však  jediný.  Tuto 

pravomoc může mít i více uživatelů. Z pohledu odpovědnosti a pravomocí je tato role 

přidělena  členům Rady OS Cyrilek.net.  V současné době má  Rada sdružení  celkem 

3 členy.

Admin může oproti dědináři evidovat do databáze více typů informací o hardwaru 

a  jeho  nastavení. Dědináři  jsou ochuzeni  o  tyto pravomoce  z  toho  důvodu,  aby do 

databáze  nemohly  být  zadávány  zbytečné  informace nevystihující  svou  podstatu.  O 

některých záležitostech navíc nemají ani přehled, a proto jsou možnosti evidence z jejich 

strany omezené. Tato zaevidovaná data jsou pak ale dědinářům přístupná a ti je využívají 

při evidenci instalovaného hardwaru. Mezi údaje, které může přidávat do databáze pouze 

admin patří:

Režim AP přidání nového režimu, ve kterém může být access 

point pracovat

Stav AP přidání stavu access pointu (např. na reklamaci, k 

dispozici)
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Anténu přidání nového typu (názvu) antény včetně 

parametrů

Typ antény přidání nového typu antény (sektorová, směrová, ...)

Frekvenci evidence  využívaného frekvenčního pásma

Nový typ koncového zařízení evidence  nového  typu  zařízení  s  ethernetovým  

rozhraním

OS evidence nového operačního systému

Dodavatele evidence nového dodavatele pro OS Cyrilek.net

Obec evidence nově pokryté obce

Jako další sekce, do jejíž výsledné podoby může admin zasahovat, je  Diskuse. 

K tomu, aby do diskuse  nebyly vkládány nevhodné příspěvky, může zamezit moderátor 

diskuse, kterým je právě admin. Jeho úkolem je mazat nebo popřípadě upravovat vložené 

příspěvky od dědinářů. Z pohledu dědináře si však myslím, že tuto pravomoc admina 

nebude v mnoha případech potřeba aplikovat.

 5.3 Technické řešení

Předtím,  než  se  začneme zabývat  naprogramováním informačního  systému,  si 

musíme uvědomit, že základnou pro každý software je dobře nakonfigurovaný hardware. 

Pro řešení této problematiky máme obecně dvě východiska. Tím jednodušším řešením je 

vyhledání webhostingové firmy, která se o všechny tyto technické problémy postará za 

nás s tím, že tento komfort je potřeba patřičně zaplatit. Servery těchto firem jsou obvykle 

výkonově  na  velmi  dobré  úrovni  a  přístup  k  nim  je  zajištěn  pomocí  sítě  internet 

s konektivitou v rámci gigabitů za vteřinu. 

Avšak OS Cyrilek.net není organizace, která by potřebovala pro svůj informační 

systém výkonný server, který by „ustál“ stovky tisíc návštěv denně. Pro naše účely bude 

bohatě  dostačovat  stávající  server,  na  kterém  běží  služby  jako  DNS,  webserver, 

omezování  rychlosti a další služby,  potřebné pro chod sítě.  Tento server je stěžejním 

bodem datové sítě OS Cyrilek.net, přes který probíhá veškerá datová komunikace mezi 

členy a celosvětovou sítí  internet.  Tím, že tento server tvoří pomyslnou bariéru mezi 

internetem a datovou sítí OS Cyrilek.net, je vyřešen problém s jeho dostupností z obou 

těchto stran. 

Z pohledu nepřetržité  činnosti  a  dlouhé životnosti  by měl  být  server  umístěn 
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v dostatečně  klimatizovaném  prostředí  se  zajištěním  nepřetržité  dodávky  elektřiny 

v podobě záložních zdrojů UPS.

 5.4 Softwarové řešení

Základním stavebním kamenem informačního systému bude databáze.  Veškerý 

ostatní software bude prostředníkem mezi uživatelem a daty uloženými v této databázi. 

Jelikož přístup do databáze bude realizován pomocí webového rozhraní, klient nemusí 

mít na svém počítači nainstalován žádný speciální  software,  ale vystačí si  s  běžným 

webovým  prohlížečem,  který  je  základní  součástí  každého  operačního  systému. 

Důležitým faktorem při návrhu takového informačního systému bude samozřejmě i cena. 

Bude  proto  preferován  především bezlicenční  software,  který  se  dnes  jistě  kvalitou 

vyrovná  svým komerčním  konkurentům a  navíc  v  některých  případech  je  mnohdy 

i lepším a častěji využívaným řešením.

 5.4.1 Software

Operační systém

Na  každém serveru  musí  běžet  jako  základ  některý  z  operačních  systémů. 

V případě opensource máme k dispozici několik možných variant. Pokud se zaměříme na 

UNIX/Linux, tak velmi oblíbeným operačním systémem je například distribuce Debian, 

která je v současné době nainstalována na hlavním serveru a to ve verzi Etch 4.0. Její 

použití se tak jeví pro navrhovaný informační systém jako ideální řešení už jen z toho 

důvodu, že kvůli novému informačnímu systému nebude potřeba nijak výrazně zasahovat 

do nastavení. 

Databázový server

Jako  databázový systém  byla  vybrána  celosvětově  nejpopulárnější  databáze 

s bezplatnou licencí GPL, a to MySQL. Pro vytvoření databázového modelu včetně relací 

mezi  tabulkami  je  použit  pomocný  software  phpMyAdmin,  který  zajišťuje  dokonalý 

přehled nad strukturou a uloženými daty v rámci databáze.

Webový server

HTTP server Apache se poslední dobou stává díky své stabilitě a spolehlivosti 

40



jedním  z nejpoužívanějších  webových  serverů,  a  proto  jeho  kvality  budou  použity 

i v tomto projektu. Jeho úkolem bude zpřístupnit  požadované stránky se statickým či 

dynamickým obsahem uživateli.

SQL Designer

Tento  jednoduchý  program  s  grafickým  výstupem  byl  použit  pro  navržení 

struktury tabulek databáze a relací mezi němi. Náhledy na databázový model a jednotlivé 

tabulky s atributy, které jsou k dispozici v této práci byly vytvořeny právě pomocí tohoto 

programu.

HTML, PHP editor

Zdrojový kód pro navrhovaný informační systém byl vytvořen pomocí editoru 

Bluefish  1.0.6.  Jedná se  o  editor vydaný  pod  licencí  GPL,  který  podporuje  mnoho 

programovacích  a  značkovacích  jazyků  zaměřených  na  tvorbu  dynamických 

a interaktivních webových stránek.

 5.4.2 Programovací jazyky

HTML

Pro tvorbu zdrojového kódu je použit standardně jazyk HTML. Na jeho základě je 

vybudován celý informační systém včetně grafické podoby, která je definována mimo 

obsah souborů HTML, a to pomocí kaskádových stylů.

PHP

K tomu, aby mohl mít obsah stránek dynamickou podobu, je použit v rámci tohoto 

informačního systému skriptovací programovací jazyk PHP.  Ten zajišťuje pomocí již 

předdefinovaných  či  vlastních  funkcí  zpracování  požadavků  přímo  od  uživatele, 

popřípadě navazuje komunikaci s databází.

SQL

Pro samotné ukládání dat nebo formování požadavků na získání dat z databáze se 

neobejdeme bez tohoto dotazovacího jazyka.
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Výše  jmenovaný  software  a  programovací  jazyky  jsou  použity  k  vytvoření 

požadovaného informačního systému a každý z nich má v rámci celého projektu svou 

roli, bez které by tento systém nemohl fungovat jako celek. Jádro celého systému je tedy 

postaveno na známé a velmi oblíbené trojkombinaci Apache, MySQL a PHP.

 

➢ Apache webový server

➢ MySQL databázový systém

➢ PHP programovací jazyk

 

 5.5 Databázový model

Získaná  data  tykající  se  buď  nových  členů  OS  Cyrilek.net  nebo  použitého 

hardwaru jsou  uložena  do  několika  tabulek.  Tyto  tabulky jsou  navzájem propojené 

pomocí relací a tvoří databázový model, který je základem navrženého informačního 

systému. Data jsou rozdělena do celkem čtrnácti různých tabulek.

Seznam tabulek v databázovém modelu:

➢ clenove tabulka s osobními údaji o členech sdružení včetně jejich  

kontaktů

➢ obce tabulka se seznamem obcí, kde má OS Cyrilek.net pokrytí

➢ dodavatele tabulka dodavatelů antén nebo jiného hardwaru

➢ dedinari tabulka  se  členy,  kteří  plní  funkci  dědináře  (obecního  

správce sítě)

➢ os tabulka s dostupnými operačními systémy pro PC

➢ pc_typ tabulka obsahující možné typy koncových zařízení s MAC 

adresou

➢ pc tabulka s údaji o všech koncových zařízeních v síti

➢ ant_typ tabulka se seznamem různých typů antén

➢ frekvence tabulka frekvencí, na kterých probíhá bezdrátový přenos v 

síti

➢ anteny tabulka s údaji o jednotlivých anténách nainstalovaných v 
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síti

➢ ap_sklad tabulka obsahující základní údaje o všech AP ve sdružení

➢ stav tabulky se stavem všech AP

➢ rezim tabulka s dostupnými režimy, které AP může podporovat

➢ ap_instal tabulka s údaji o všech nainstalovaných AP

Návrh na tento databázový model byl vytvořen pomocí jednoduchého programu 

SQL Designer, který je vhodný pro plánování a navrhování základních tabulek databáze 

a jejich atributů.

Model celé databáze je postaven na třech základních tabulkách:

● clenove

● ap_instal

● pc

Datové typy použité u jednotlivých atributů všech tabulek jsou dostupné v příloze 

této bakalářské práce.
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 5.5.1 Tabulka clenove

Do této tabulky jsou vkládány údaje o členech sdružení. Při registraci každého 

nového člena je nejprve vyplněna papírová přihláška, ze které jsou pak data přepsána do 

této části databáze.

Primárním  klíčem  tabulky  je  atribut  id s  parametrem 

auto_increment  (při  vložení  nového záznamu  se  další  id 

navýší o 1).

Do povinných údajů patří:

● jmeno

● prijmeni

● cp (popisné číslo domu)

● narozen (datum narození člena)

● email

● dat_prihlasky (datum přihlášky)

● id_obec (cizí klíč)

● id_dedinar (cizí klíč)

Atribut  vs (variabilní  symbol)  je  vygenerován  každému 

členovi na základě vložených dat do databáze a  obce,  ve 

které  bydlí. Každá obec má totiž přiřazený vlastní  rozsah 

variabilních  symbolů  v  rozmezí  jednoho  tisíce  možných 

variant (např. 7000-7999). Všichni členové mají  tedy svůj 

unikátní variabilní symbol, který musí uvádět u veškerých plateb na účet sdružení.

Za  nejdůležitější  kontakt  je  považován  email.  Prostřednictvím  tohoto 

komunikačního  kanálu  bývají  členové  nejčastěji  upozorňováni  na  možné  výpadky, 

popřípadě novinky v síti. Po úspěšném přijetí nového zájemce o členství radou sdružení, 

je  na  uvedenou mailovou adresu poslán  uvítací  mail,  který seznamuje nového  člena 

s rychlostními  limity,  termíny plateb,  nastavením odchozího serveru SMTP pro poštu 

a kontakty na místní správce sítě, na které se mohou v případě jakéhokoliv problému 

obrátit.

Při pohledu na atributy email,  tel_mobil a  tel_pevna se naskytuje otázka, proč 
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není tato tabulka normalizovaná do více stupňů. Důvod je takový, že u každého člena 

sdružení stačí pouze jeden emailový kontakt a maximálně dvě telefonní čísla, a to buď na 

mobil, nebo pevnou linku. Normalizace do nejvyšší  úrovně tak v tomto případě není 

potřeba.

Tato tabulka obsahuje celkem dva cizí klíče odkazující na tabulky:

● obce (vazba N:1)

● dedinari (vazba N:1)

[Obce]

Každá  obec  je  identifikována  svým  variabilním 

symbolem (vs)  a  názvem (nazev).  Jako primární 

klíč je zde atribut id. 

Doplňujícími údaji jsou:

● okres - okres, ve kterém se daná obec nachází

● platila_infrastrukturu – jestli se obec finančně podílela na vybudování obecní sítě 

(ano/ne)

● zkratka – dvoumístná zkratka identifikující každou obec

[Dedinari]

Tato tabulka pouze se třemi atributy má za úkol určit, který člen 

plní funkci dědináře a ve které obci.

 5.5.2 Tabulka ap_instal

Data  vkládaná  do  této  tabulky  mají  zachytit  veškeré  potřebné  údaje 

o nainstalovaných access pointech v rámci datové sítě OS Cyrilek.net. Tyto údaje jsou 
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zejména potřeba v případech, kdy je nutné nahradit např.  nefunkční zařízení za nové. 

V této tabulce jsou proto uloženy základní parametry nastavení.

Atribut id je primárním klíčem.

Do povinných údajů patří:

● id_ap_sklad (cizí klíč)

● id_rezim (cizí klíč)

● ssid

● ip

● id_ant (cizí klíč)

● polarizace

● koax_delka

● kanal

● id_dedinar (cizí klíč)

● id_clen (cizí klíč)

● dat_instalace

● pocet_clenu_LAN

● proplacet_el

Indikátor bezdrátové sítě SSID musí být v případě klientského zařízení stejný jako 

u access pointu, ke kterému bude klientské zařízení připojeno. Pokud se jedná o evidenci 

access pointu v režimu AP, je potřeba si dát pozor na to, aby námi zvolené SSID bylo 

odlišné od okolních vysílacích AP v dosahu. Naprosto shodné indentifikátory by totiž 

mohly vyvolat kolizi. 

Pokud je zvolen režim Access Point (AP), musíme ručně vyplnit do formuláře i IP 

adresu. Pro tyto  případy jsou vyhrazeny volné IP adresy v každém rozsahu, které DHCP 

server nepřiděluje. Jedná se o adresy 10.150.X.200 – 10.150.X.224. O přesném tvaru IP 

adresy rozhoduje dědinář, který má přehled o tom, které IP adresy z tohoto rozsahu jsou 

ještě volné a které už jsou obsazené. Nutnou podmínkou je jejich manuální nastavení 

v bezdrátovém zařízení (běžně označováno jako Statická IP).

U ostatních klientských režimů není třeba tuto položku vyplňovat, neboť IP adresa 

je vygenerována systémem, který přebírá od všech DHCP serverů volné adresy.
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Při montáži jakékoliv antény pro Wi-Fi zařízení se musí zvolit patřičná lineární 

polarizece. Ta může být dvojího druhu: horizontální (H) nebo vertikální (V). Všechny 

antény  v  jedné  bezdrátové  síti,  kde  access  pointy  sdílejí  stejné  SSID,  musí  být 

orientovány pro shodnou polarizaci. Špatně zvolená polarizace antény u některého ze 

zařízení se projeví výrazně nižším signálem. Při volbě polarizace v dané lokalitě obvykle 

vycházíme z polarizací, které používají okolní bezdrátové sítě a s tím spojeným možným 

zarušením.

Délka  koaxu spojující  anténu  s  access  pointem může ve  velké  míře  ovlivnit 

úroveň  signálu, a  proto  je   vhodné  evidovat tento  údaj.  Zkrácení délky koaxu  pak 

v některých případech může vyřešit problém se špatným signálem a zlepšit tak stabilitu 

spojení.  Dlouhý  koax se  vyskytuje především v  domácnostech,  které  mají  zavedený 

bezdrátový internet už déle než 4 roky. V té době totiž byly prodejní ceny access pointů 

na tak vysoké úrovni, že se musela použít levnější varianta v podobě PCI bezdrátových 

karet, které se montovaly přímo do počítače.  Koax bylo tedy nutné natáhnout od střechy 

až k počítači v pokoji.

Pod pojmem kanál je myšleno upřesnění frekvence, na které probíhá bezdrátový 

přenos.  Každé  přenosové  pásmo  má  rozmezí  kanálů,  které  můžeme  použít.  Není 

doporučeno provozovat dvě bezdrátové sítě, které jsou blízko sebe, na stejném, popřípadě 

vedlejším, kanálu. V takovém případě dochází k jevu, který nazýváme rušení. Rušení je 

doprovázeno výpadky spojení (ztrátovostí paketů) včetně vyšších latencí (časové odezvy) 

a  jasně  znehodnocuje  parametry  bezdrátového  přenosu.  Kanál  se  volí  pouze  na 

bezdrátových zařízeních v režimu AP, přičemž klientská zařízení tento kanál automaticky 

přebírají.  Vhodně zvolený kanál  na základě prvotního proskenování  okolí je  dobrým 

předpokladem pro funkčnost bezdrátové sítě a odtud plyne potřeba jeho zaznamenání.

Stejně jako operační systém je softwarovým základem každého běžného počítače, 

mají i bezdrátové aktivní prvky svůj systém, který označujeme jako firmware (fw). Toto 

programové vybavení bývá pravidelně aktualizováno o nové funkce nebo opravy chyb 

předešlých  verzí. Abychom od sebe jednotlivé verze firmwarů jednoduše odlišili,  má 

každý firmware své  specifické  číselné  označení,  které  je  zároveň i  předmětem této 

evidence.
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Z ekonomického, ale i technického hlediska se upřednostňují situace, kdy je více 

členů připojeno přes jeden access point. Jednotliví členové jsou pak s access pointem 

propojeni prostřednictvím metalické kabeláže (UTP kabel kategorie  5) a switchů, které se 

používají pro rozbočení kabelů.  V této tabulce se počtem těchto členů zabývá atribut 

pocet_clenu_LAN.

Tento případ připojení více členů přes jedno zařízení pevně souvisí  i  s dalším 

atributem  proplacet_el.  Jelikož access  point  je  zařízení  funkčně  závislé na  dodávce 

elektrické energie, musí některý ze členů poskytnout přípojku do sítě s 230 V. Většinou se 

jedná  o člena,  který  má  zařízení  nainstalováno  ve  své  domácnosti.  Podle  počtu 

napájených zařízení mu pak OS Cyrilek.net za období jednoho roku promine odpovídající 

počet měsíčních členských příspěvků.

První parametr, který se po instalaci klientského access pointu měří a kontroluje, 

je signál (signal). Ten se uvádí nejčastěji v jednotkách dBm a rssi. Pokud signál nemá 

patřičnou úroveň, je chyba buď ve špatné instalaci nebo je potřeba použít silnější anténu, 

přičemž je potřeba brát ohled na stanovené limity od ČTU. Signál se neměří pouze na 

klientské zařízení, ale také na samotném access pointu v režimu AP (signal_ap).

Tato tabulka obsahuje celkem pět cizích klíčů odkazujících na tabulky:

● ap_sklad (vazba 1:1)

● rezim (vazba N:1)

● antena (vazba N:1)

● dedinar (vazba N:1)

● clen (vazba 1:1)

[ap_sklad]

Základní  údaje o  access pointech nainstalovaných v datové síti  OS Cyrilek.net  nebo 

připravených k nainstalování jsou zaznamenány v této tabulce. Evidencí těchto dat se 

zabývá zejména osoba,  která má na starost objednávání potřebného materiálu pro OS 

Cyrilek.net.  V případě,  že  zájemce  o  připojení  má již  vlastní  zařízení  (access  point 

a anténu) například od předchozího poskytovatele bezdrátového internetu, lze jej použít 

za  předpokladu,  že  zařízení  splňuje  všechny  požadavky  ze  strany  OS  Cyrilek.net. 

48



Naskytne-li se v praxi tato situace, musí zaznamenat data ohledně access pointu příslušný 

dědinář.

Primárním klíčem je atribut id.

Mezi povinné údaje patří:

● id_typ_ap (cizí klíč) odkazuje na tabulku ap_typ

● mac MAC adresa AP

● dat_porizeni datum pořízení AP

● id_dodavatel odkaz na tabulku dodavatele

● cena pořizovací cena nového AP

● id_stav odkaz na tabulku stav

Tato tabulka obsahuje celkem tři cizí klíče odkazující na tabulky:

● ap_typ (vazba N:1)

● dodavatel (vazba N:1)

● stav (vazba N:1)

[ap_typ]

OS  cyrilek.net  se  snaží  využívat  ve  své  datové  síti  nejnovější  informační 

a telekomunikační  technologie,  které  jsou dostupné  na  trhu  a  mají  určitý  přínos  pro 

provoz celé datové sítě. Každé nové zařízení je nutné v databázi identifikovat podle jeho 

základních údajů. V případě access pointů jsou důležitými identifikátory položky nazev, 

port_pocet a pozn.

Primární klíč: id

Mezi povinné údaje patří:

● nazev obchodní označení nového AP

● port_pocet počet portů pro konektory RJ-45

Jako nepovinný  údaj  je  k  dipozici  atribut  pozn,  do  kterého se  mohou  uvádět  různé 

poznámky ohledně konkrétního AP.
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[dodavatel]

Komponenty  a  spotřební  materiál  potřebný  pro  účely  OS  cyrilek.net  jsou  obvykle 

nakupovány u různých dodavatelů.  Výběr dodavatele závisí  na kvalitě poskytovaného 

zboží  a  také  především  na  ceně.  Význam  evidence  dodavatelů  spočívá  především 

v rychlém vyhledání konkrétního dodavatele u komponent, které je nutno kvůli závadě 

odeslat zpět na reklamaci.

Primárním klíčem je atribud id.

Mezi povinné údaje patří:

● jmeno obchodní firma

● ico identifikační číslo organizace

Ostatní údaje:

● dico daňové identifikační číslo

● sidlo_ulice ulice včetně popisného čísla

● sidlo_mesto město, ve kterém dodavatel sídlí

● sidlo_psc PSČ města

● mail emailový kontakt

● telefon telefonní kontakt

● pozn poznámka

[stav]

K tomu, abychom věděli, zda je daný access point už nainstalovaný v síti nebo jestli leží 

na skladu, slouží tabulka stav. Pomocí definice stavů, ve kterých se může access point 

nacházet, jednoduše zjistíme jeho současný stav a situaci. Možné příklady těchto stavů:

● k dispozici (nové)

● k dispozici (vlastní HW člena)

● na reklamaci

● nefunkční

● nainstalované
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Primárním klíčem je atribut id.

Mezi povinné údaje patří:

● nazev název stavu, ve kterém se může AP nacházet

[rezim]

Access  point  je  zařízení  mající  nespočet  funkcí  a  možností  nastavení.  Jedním  ze 

základních parametrů nastavení je volba režimu, ve kterém Access Point pracuje. Od této 

volby se pak odvíjí další potřebné kroky v konfiguraci zařízení. Některé z funkcí jsou 

totiž obvykle určené jen pro konkrétní režim. Je to z toho důvodu, že jejich použití ztrácí 

v  daném případě smysl  nebo není  z  technického hlediska vůbec  proveditelné.  Mezi 

dostupné a nejčastěji používané režimy patří:

Access Point (AP) hlavní „vysílací“ stanice s možností připojení klientských stanic

AP + WDS stejný režim jak AP včetně bezdrátového propojení s jiným AP

WDS vzájemné bezdrátové propojení dvou AP

Client (bridge) bezdrátová klientská stanice

Client (WISP) bezdrátová klientská stanice podporující routování (směrování)

  

Primárním klíčem je atribut id.

Mezi povinné údaje patří:

● nazev název režimu, který může být na access 

pointu nastaven

[antena]

Anténa je základním prvkem, bez kterého by bezdrátový přenos nemohl fungovat. Na 

první  pohled  jednoduše  vypadající  zařízení  má  však  poměrně  hodně  technických 

parametrů, kterými se od sebe jednotlivé antény odlišují.  Access pointy jsou zařízení 

komunikující oběma směry, tzn. že anténa neslouží pouze pro příjem nebo vysílání, ale 

musí plnit obě tyto činnosti. Proto je potřeba věnovat instalaci antén zvýšenou pozornost. 

Důležitým předpokladem pro funkčnost bezdrátových spojů na vyšších frekvencích je 

přímá viditelnost mezi oběma anténami.   
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Primárním klíčem je atribud id.

Mezi povinné údaje patří:

● jmeno obchodní název typu antény

● id_frekvence frekvence, pro kterou je anténa 

přizpůsobena

● zisk v jaké míře je anténa schopna zachytit  

nebo vysílat signál

● id_ant_typ typ antény

Tato tabulka obsahuje celkem tři cizí klíče odkazující na tabulky:

● frekvence (vazba N:1)

● ant_typ (vazba N:1)

● dodavatel (vazba N:M)

[Frekvence]

V praxi se setkáváme s bezdrátovými spoji fungujících na různých frekvencích. Jejich 

používání však nesmí být v rozporu s ČTÚ (Český telekomunikační úřad), který má na 

starost uvolňování frekvenčních pásem. Tato frekvenční pásma se dají rozdělit na dvě 

kategorie:  volná  (bezlicenční)  a  licencovaná  pásma.  V případě  volných  pásem není 

potřeba mít na provoz bezdrátového spoje licenci a jedinou podmínkou je dodržení limitů 

pro  vyzařovací  výkon.  Problém,  se  kterým  se  však  můžeme  během  provozování 

bezlicenčních  spojů  potýkat,  je  označován jako  rušení.  Rušení  se  obvykle  vyskytuje 

v místech s hustou bezdrátovou infrastrukturou, kdy některé ze spojů fungují na stejných 

frekvencích a kanálech. U profesionálních PtP (Peer to Peer) spojů proto bývají použita 

licencovaná pásma a na jejich provoz dohlíží samotný ČTÚ.

Primárním klíčem je atribud id.

Mezi povinné údaje patří:

● frekv frekvence vyjádřená v jednotkách GHz

● licence zda je potřeba licence pro danou frekvenci
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[ant_typ]

Používané  antény  lze  rozdělit  z  hlediska  vyzařovacího  úhlu  ve  vertikálním 

a horizontálním směru na několik typů. Obecně dělíme antény na tři typy: všesměrové, 

sektorové a směrové. Při výběru vhodného typu antény se řídíme účelem, pro který bude 

použita.  Pro access  point  v  režimu AP se  budeme zajisté  rozhodovat mezi anténou 

všesměrovou a sektorovou podle vymezení oblasti, kterou potřebujeme signálem pokrýt. 

Naopak u klientských zařízení a PtP spojů se používají výhradně směrové antény s úzkým 

vyzařovacím úhlem.

Primárním klíčem je atribut id.

Mezi povinné údaje patří:

● nazev název typu antény

 5.5.3 Tabulka pc

Každé koncové zařízení se síťovým rozhraním, které je připojené do datové sítě 

OS Cyrilek.net, je nutné řádně zaevidovat. Děje se tak z toho důvodu, aby bylo možné 

určit,  do  které  domácnosti  patří  konkrétní  zařízení. Pokud člen  připojí  do  sítě  nové 

zařízení, nepojede mu na něm internet a bude vyzván pomocí zobrazené zprávy na svém 

monitoru k řádné evidenci, kterou může provést sám nebo s pomocí dědináře.

Primárním klíčem je atribud id.

Mezi povinné údaje patří:

● id_pc_typ typ koncového zařízení

● mac MAC adresa síťového rozhraní

● id_os operační systém

● dat_evidence datum evidence zařízení

● id_clen člen, který má zařízení doma

● id_dedinar dědinář, který případně 

provedl evidenci

Nutnost provádět evidenci těchto koncových zařízení odpadá v případě, že člen má doma 

access  point  nastavený  v  režimu  WISP  (bezdrátová  klientská  stanice  podporující 
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routování)  nebo  má  zaevidovaný  router  jako  koncové  zařízení.  Jednotlivá  koncová 

zařízení jsou pak totiž schována za routerem.

Pro každé takto zaevidované zařízení je pak systémem vygenerována IP adresa (ip).

Tato tabulka obsahuje celkem čtyři cizí klíče odkazující na tabulky:

● pc_typ (vazba N:1)

● clen (vazba 1:1)

● dedinar (vazba N:1)

● os (vazba N:1)

[pc_typ]

Koncová zařízení mohou být rozdělena na několik typů. Mezi běžně  používané typy 

koncových zařízení v domácnosti patří: desktop, notebook, router,  voip telefon, satelit 

(dreambox)...

Primárním klíčem je atribut id.

Mezi povinné údaje patří:

● nazev typ koncového zařízení

[os]

Základním programovým vybavením všech počítačů  je  operační  systém. Na trhu  se 

můžeme setkat s několika odlišnými druhy operačních systémů. Mezi nejvíce rozšířené 

patří:  Microsoft  Windows,  Unix/Linux,  Mac  OS.  V  případě  routerů  a  jiných 

jednoúčelových zařízení je možné uložit do tabulky hodnotu „bez OS“.

Primárním klíčem je atribud id.

Mezi povinné údaje patří:

● nazev název operačního systému
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 5.6 Zabezpečení

Na  zabezpečení  informačních  systémů  by  se  nemělo  zapomínat  zejména 

v situacích, kdy je informační systém veřejně přístupný z internetu a může se tak lehce 

stát  terčem kdejakého útočníka.  Samotná  ztráta  dat  sice nemusí  být  zas  tak velkým 

problémem, když jsou pravidelně prováděny zálohy systému, ale větší hrozbou je pak 

možné zneužití zejména osobních dat.

Pravidelné  provádění  záloh  databází  je  dnes  už  ve  většině  případů 

automatizovanou samozřejmostí. Abychom však s co největší jistotou zabránili ztrátě dat, 

je dobré mít uložené kopie záloh na různých místech z geografického hlediska. Jedině tak 

můžeme totiž uchránit data například před požárem.  

 5.6.1 Zabezpečení přístupu

Po zadání příslušné internetové adresy do prohlížeče se uživateli načte základní 

stránka informačního systému vybízející k vložení  přihlašovacích dat (login a heslo). 

Pomocí této jednofaktorové autentizace se uživatel  prokáže systému. Heslo je přitom 

přenášeno  mezi  klientskou stanicí  a  serverem v  šifrované  podobě.  Je-li  autentizace 

úspěšná, systém přiřadí uživateli příslušná práva.
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 5.6.2 Ochrana proti uložení nesprávně zadaných dat do databáze

Uživatel ukládá data do centrální  databáze pomocí přednastavených formulářů. 

Povinné položky,  které je potřeba vyplnit,  jsou označeny červeným pruhem. Chybí-li 

některá z těchto položek při odeslání vyplněného formuláře, systém odmítne vložená data 

uložit a vyzve uživatele k doplnění chybějící položky s tím, že ostatní již vyplněná data 

zůstanou v polích formuláře uložena. K uložení dat nedojde ani v případě, že vložená data 

mají nesprávný formát (např. MAC adresa; zisk antény nebo délka koaxu nejsou zadány 

jako celé číslo atd.).

Systém upozorní na chyby ve formuláři vhodnými hláškami:

Zisk antény musí být zadán jako celé číslo!

Nebylo zadáno Jméno člena!

Nebylo zadáno Příjmení člena!

Špatně zadaná MAC adresa!

Dodavatel s tímto názvem je již v databázi uložen!

S fyzickou adresou harwaru (MAC adresa) se můžeme setkat v několika možných 

podobách  (00-00-00-00-00-00,  00:00:00:00:00:00  nebo  000000000000).  Vzhledem 

k potřebě  ukládat tento údaj  do  databáze  v  jednotné  podobě, musí  být  MAC adresy 

vložené  do  formuláře  v  jedné  z  těchto  podob  převedeny  na  zvolený  standart 

00:00:00:00:00:00. Tímto problémem se zabývá tato část kódu:

//kontrola MAC

$delka = StrLen ($mac);

if ($delka == 12) {$mac = SubStr ($mac,0,2).":".SubStr 

($mac,2,2).":".SubStr ($mac,4,2).":".SubStr ($mac,6,2).":".SubStr 

($mac,8,2).":".SubStr ($mac,10,2);} 

elseif ($delka == 17) {$mac = SubStr ($mac,0,2).":".SubStr 

($mac,3,2).":".SubStr ($mac,6,2).":".SubStr ($mac,9,2).":".SubStr 

($mac,12,2).":".SubStr ($mac,15,2);}

else {$spatna_mac = 1;echo " patn  zadaná MAC adresa.<br>";}Š ě
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 5.7 Příklady SQL dotazů a funkcí v PHP

Komunikace mezi uživatelem a centrální databází probíhá výhradně pomocí SQL 

příkazů, které jsou k tomuto účelu určeny. Na základě jejich podoby se data do databáze 

nejen  ukládají, ale jsou také zpětně poskytovány uživateli.

 5.7.1 SQL příkazy

Pro ukládání dat do jednotlivých tabulek databáze jsou použity jednoduché SQL 

příkazy typu INSERT. Hodnoty atributů, které se mají do databáze nahrát, jsou z hlediska 

správného tvaru kontrolovány již v předchozích krocích. Pokud se v jejich zadání do 

formuláře naskytne nějaká chyba, k vykonání SQL příkazu ani nedojde.

Příklad SQL příkazu pro vložení dat do tabulky pc:

INSERT INTO pc (id_clen,id_pc_typ,mac,ip,id_os,dat_evidence,pozn) 
VALUES 
($clen,$typ,'$mac','$ip',$os,'$dat_reg_iso','$pozn')

Příklad SQL příkazu pro zobrazení dat ohledně nainstalovaných access pointů:

SELECT 
C.vs,C.prijmeni,C.jmeno,T.nazev,APS.mac,API.ip,API.ssid,R.nazev AS 
rezim, API.dat_instalace 
FROM 
ap_instal API,ap_sklad APS,ap_typ T,rezim R,clenove C 
WHERE 
(T.id=APS.id_ap_typ AND APS.id=API.id_ap_sklad)
AND 
(C.id=API.id_clen AND R.id=API.id_rezim)
ORDER BY ssid DESC

Výsledek dotazu:

Nalezené záznamy jsou seřazeny sestupně podle SSID. Access Pointy patřící k sobě jsou 

tak seřazeny ve skupinkách pod sebou.
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 5.7.2 Funkce v PHP

Programovací jazyk PHP používá pro funkce a procedury stejné označení function 

nazev(). Funkcí se obvykle označuje výraz, který vrací hodnotu. Procedura má za úkol 

mít v sobě uložený určitý kód, který se často používá na více místech a bylo by zbytečné 

jej pořád opisovat. Toho je využito i v případě tohoto informačního systému. Zdrojový 

kód každého formuláře je uložen do funkce v PHP, která je pak volána v příslušných 

částech zdrojového kódu stránky index.php, na které je postaven celý informační sytém.

Příklad funkce pro formulář sloužící k zadání dat ohledně nového dodavatele: 

function 
formular($aptyp,$mac,$dat_poriz,$ser_cislo,$fa_cislo,$dodavatel,$cena,
$stav,$pozn)
{
//formular
echo "<br><form method=\"post\" action=\"$PHP_SELF\">
<table class=\"evidence\">
<tr><th class=\"povinne\">Typ AP:</th><td>
<select name=\"aptyp\" value=\"$aptyp\">";
$dotaz_nazev = mysql_query('SELECT id,nazev FROM `ap_typ`');
while ($aptyp_nazev = MySQL_Fetch_Array($dotaz_nazev)) {
echo "<option value=\"".$aptyp_nazev['id']."\"";
if($aptyp_nazev['id'] == $aptyp) {echo " selected";}
echo ">".$aptyp_nazev['nazev']."</option>";
};
echo"</select>
</td></tr>
<tr><th class=\"povinne\">MAC:</th><td> 
<input type=text name=\"mac\" value=\"$mac\"></td></tr>
<tr><th class=\"povinne\">Datum po ízení:</th><td>ř
<input type=text name=\"dat_poriz\" value=\"$dat_poriz\">
</td></tr>
<tr><th>Sériové íslo:</th><td>č
<input type=text name=\"ser_cislo\" value=\"$ser_cislo\">
<tr><th>Faktura íslo:</th><td>č
<input type=text name=\"fa_cislo\" value=\"$fa_cislo\">
<tr><th class=\"povinne\">Dodavatel:</th><td>
<select name=\"dodavatel\" value=\"$dodavatel\">";
$dotaz2_nazev = mysql_query('SELECT id,jmeno FROM `dodavatel`');
while ($dodavatel_nazev = MySQL_Fetch_Array($dotaz2_nazev)) {
echo "<option value=\"".$dodavatel_nazev['id']."\"";
if($dodavatel_nazev['id'] == $dodavatel) {echo " selected";}
echo ">".$dodavatel_nazev['jmeno']."</option>";
};
echo"</select>
<tr><th class=\"povinne\">Cena (K ):</th><td> č
<input type=text name=\"cena\" value=\"$cena\"></td></tr>
<tr><th class=\"povinne\">Stav:</th><td>
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<select name=\"stav\" value=\"$stav\">";
$dotaz3_nazev = mysql_query('SELECT id,nazev FROM `stav` WHERE id=1 or 
id=2 or id=3');
while ($stav_nazev = MySQL_Fetch_Array($dotaz3_nazev)) {
echo "<option value=\"".$stav_nazev['id']."\"";
if($stav_nazev['id'] == $stav) {echo " selected";}
echo ">".$stav_nazev['nazev']."</option>";
};
echo"</select>
</td></tr>
<tr><th>Poznámka:</th><td> 
<textarea type=text name=\"pozn\" value=\"$pozn\" cols=30 
rows=3>$pozn</textarea>
</td></tr>
<tr><td></td><td>
<input type=hidden name=\"poslano\" value=\"ano\">
<input type=submit name=\"odeslat\" value=\"Odeslat\">
</td></tr>
</table>
</form>
}

 5.8 Přínosy

Navrhované řešení má zefektivnit práci s informacemi v prostředí OS Cyrilek.net. 

Vytvořené  centrální  uložiště  dat  zajistí  jejich  přehlednost,  rychlou  dohledatelnost 

a zejména  dostupnost  v  případě  potřeby.  Díky  různým  filtrům  a  podobným 

bezpečnostním opatřením budou data ukládána do databáze v optimalizované podobě 

a bude  zamezeno vzniku  jejich  redundance.  Evidence  koncových  zařízení  již  nebude 

závislá na místních správcích sítě, kteří měli doposud tuto funkci na starost. Každému 

členovi  bude  přes  informační  systém  nově  umožněno  provádět  tento  typ  evidence 

svépomocí. Tímto způsobem bude docíleno toho, že potřebná data budou vždy po ruce 

a nebude je potřeba složitě získávat a vyhledávat, jak je tomu doposud.

 5.8.1 Ekonomický přínos

Vzhledem  ke  správné  volbě  uživatelského  rozhraní  v  podobě  webového 

prohlížeče budou náklady na softwarové vybavení klientských stanic uživatelů minimální 

a do systému bude umožněno přistupovat téměř odkudkoliv prostřednictvím sítě internet. 

Při tvorbě tohoto systému byl brán ohled na co nejnižší náklady na potřebný software, 

který je zde použit výhradně s licencí GNU GPL (licence pro svobodný software).  
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 6 Závěr

V rámci své bakalářské práce jsem navrhl a vytvořil databázi pro aktuální potřeby 

občanského sdružení Cyrilek.net. Databáze založená na databázovém systému MySQL se 

skládá z  patnácti  relačně  propojených  tabulek.  Ty  mají  za  úkol  evidovat  informace 

o členech sdružení a použitém hardwaru v datové síti organizace.  Informace doposud 

ukládané  v odlišných  podobách  a  na  různých  místech  tak  budou  centralizována 

a sjednocena na jedno datové uložiště dle stanovených pravidel a standardů.

Součástí této práce je i zčásti naprogramovaný informační systém, který má roli 

prostředníka mezi uživatelem a samotnou databází. Mezi jeho další účely patří možnost 

informovat členy o novinkách, záměrech občanského sdružení, ale zejména o stavu a výši 

peněžních prostředků na jejich virtuálních účtech v rámci sdružení. K tomu, aby mohl být 

celý tento systém implementován do organizace jako zcela nové funkční řešení, je potřeba 

dokončit  realizaci  zmíněných  návrhů  a  synchronizovat  výstupy  s  aktivními  prvky 

v datové síti, které jsou na informacích uložených v databázi závislé. 
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Přílohy

Příloha č. 1: Zdrojový kód databáze

-- Struktura tabulky `ant_typ`

CREATE TABLE `ant_typ` (

  `id` int(2) NOT NULL auto_increment,

  `nazev` varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `pozn` varchar(150) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=8 ;

-- Struktura tabulky `anteny`

CREATE TABLE `anteny` (

  `id` int(2) NOT NULL auto_increment,

  `nazev` varchar(20) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `id_frekvence` int(2) NOT NULL,

  `zisk` int(2) NOT NULL,

  `id_ant_typ` int(2) NOT NULL,

  `id_dodavatel` int(10) NOT NULL,

  `pozn` varchar(100) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`),

  KEY `id_frekvence` (`id_frekvence`),

  KEY `id_ant_typ` (`id_ant_typ`),

  KEY `id_dodavatel` (`id_dodavatel`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=7 ;

-- Struktura tabulky `ap_instal`

CREATE TABLE `ap_instal` (

  `id` int(30) NOT NULL auto_increment,

  `id_ap_sklad` int(30) NOT NULL,
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  `id_rezim` int(2) NOT NULL,

  `ssid` varchar(25) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `ip` varchar(15) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `id_ant` int(30) NOT NULL,

  `polarizace` varchar(1) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `koax_delka` int(2) NOT NULL,

  `kanal` int(10) NOT NULL,

  `id_dedinar` int(11) default NULL,

  `id_clen` int(11) NOT NULL,

  `fw` varchar(15) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `dat_instalace` date NOT NULL,

  `pocet_clenu_lan` int(2) NOT NULL,

  `proplacet_el` tinyint(1) default NULL,

  `signal` varchar(10) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `signal_ap` varchar(10) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`),

  KEY `id_ap_sklad` (`id_ap_sklad`),

  KEY `id_rezim` (`id_rezim`),

  KEY `id_ant` (`id_ant`),

  KEY `id_dedinar` (`id_dedinar`),

  KEY `id_clen` (`id_clen`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=28 ;

-- Struktura tabulky `ap_sklad`

CREATE TABLE `ap_sklad` (

  `id` int(30) NOT NULL auto_increment,

  `id_ap_typ` int(30) NOT NULL,

  `mac` varchar(17) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `dat_poriz` date NOT NULL,

  `ser_cislo` varchar(30) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `fa_cislo` varchar(30) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `id_dodavatel` int(10) default NULL,

  `cena` int(8) default NULL,

  `id_stav` int(2) NOT NULL,
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  `pozn` varchar(150) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`),

  KEY `id_dodavatel` (`id_dodavatel`),

  KEY `id_ap_typ` (`id_ap_typ`),

  KEY `id_stav` (`id_stav`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=12 ;

-- Struktura tabulky `ap_typ`

CREATE TABLE `ap_typ` (

  `id` int(30) NOT NULL auto_increment,

  `nazev` varchar(40) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `port_pocet` int(5) NOT NULL,

  `pozn` varchar(150) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=9 ;

-- Struktura tabulky `clenove`

CREATE TABLE `clenove` (

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,

  `id_obec` int(11) default NULL,

  `vs` int(11) default NULL,

  `jmeno` varchar(15) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `prijmeni` varchar(20) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `ulice` varchar(20) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `cp` int(11) NOT NULL,

  `ico` varchar(11) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `dat_narozeni` date NOT NULL,

  `email` varchar(40) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `tel_mobil` varchar(14) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `tel_pevna` varchar(14) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `im` varchar(25) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `show_mail` tinyint(1) default NULL,
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  `show_tel` tinyint(1) default NULL,

  `show_im` tinyint(1) default NULL,

  `dat_prihlasky` date default NULL,

  `dat_install` date default NULL,

  `scan_prihlasky` varchar(15) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `id_dedinar` int(11) default NULL,

  `heslo` varchar(20) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `pozn` varchar(150) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`),

  KEY `id_obec` (`id_obec`),

  KEY `id_dedinar` (`id_dedinar`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=7 ;

-- Struktura tabulky `dedinari`

CREATE TABLE `dedinari` (

  `id` int(11) NOT NULL,

  `id_clen` int(11) NOT NULL,

  `id_obec` int(11) NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`),

  KEY `id_obec` (`id_obec`),

  KEY `id_clen` (`id_clen`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

-- Struktura tabulky `dodavatel`

CREATE TABLE `dodavatel` (

  `id` int(10) NOT NULL auto_increment,

  `jmeno` varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `ico` int(8) NOT NULL,

  `dic` varchar(10) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `ulice` varchar(20) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `mesto` varchar(20) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `psc` varchar(5) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `mail` varchar(40) collate utf8_czech_ci default NULL,
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  `www` varchar(40) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `telefon` varchar(14) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `fax` varchar(15) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `pozn` varchar(200) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=15 ;

-- Struktura tabulky `frekvence`

CREATE TABLE `frekvence` (

  `id` int(2) NOT NULL auto_increment,

  `frekv` varchar(10) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `licence` tinyint(1) default NULL,

  `pozn` varchar(150) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=11 ;

-- Struktura tabulky `obce`

CREATE TABLE `obce` (

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,

  `vs` int(11) NOT NULL,

  `nazev` varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `zkratka` varchar(5) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `okres` varchar(25) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `platila_infrast` tinyint(1) default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=7 ;

-- Struktura tabulky `os`

CREATE TABLE `os` (

  `id` int(2) NOT NULL auto_increment,
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  `nazev` varchar(25) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `pozn` varchar(150) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=8 ;

-- Struktura tabulky `pc`

CREATE TABLE `pc` (

  `id` int(8) NOT NULL auto_increment,

  `id_clen` int(11) NOT NULL,

  `id_pc_typ` int(2) NOT NULL,

  `mac` varchar(17) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `ip` varchar(15) collate utf8_czech_ci default NULL,

  `id_os` int(2) NOT NULL,

  `dat_evidence` date NOT NULL,

  `id_dedinar` int(11) default NULL,

  `pozn` varchar(100) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`),

  KEY `id_clen` (`id_clen`),

  KEY `id_pc_typ` (`id_pc_typ`),

  KEY `id_dedinar` (`id_dedinar`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=7 ;

-- Struktura tabulky `pc_typ`

CREATE TABLE `pc_typ` (

  `id` int(2) NOT NULL auto_increment,

  `nazev` varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `pozn` varchar(150) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=7 ;

-- Struktura tabulky `rezim`
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CREATE TABLE `rezim` (

  `id` int(2) NOT NULL auto_increment,

  `nazev` varchar(25) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  `pozn` varchar(150) collate utf8_czech_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=8 ;

-- Struktura tabulky `stav`

CREATE TABLE `stav` (

  `id` int(2) NOT NULL auto_increment,

  `nazev` varchar(40) collate utf8_czech_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (`id`)

)  ENGINE=InnoDB  DEFAULT  CHARSET=utf8  COLLATE=utf8_czech_ci 

AUTO_INCREMENT=7 ;

-- 

-- Omezení pro exportované tabulky

-- 

-- Omezení pro tabulku `ap_instal`

ALTER TABLE `ap_instal`

  ADD  CONSTRAINT  `ap_instal_ibfk_1`  FOREIGN  KEY  (`id_ap_sklad`) 

REFERENCES `ap_sklad` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD  CONSTRAINT  `ap_instal_ibfk_2`  FOREIGN  KEY  (`id_rezim`) 

REFERENCES `stav` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD CONSTRAINT `ap_instal_ibfk_3` FOREIGN KEY (`id_ant`) REFERENCES 

`anteny` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD  CONSTRAINT  `ap_instal_ibfk_4`  FOREIGN  KEY  (`id_dedinar`) 

REFERENCES `dedinari` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD CONSTRAINT `ap_instal_ibfk_5` FOREIGN KEY (`id_clen`) REFERENCES 

`clenove` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;
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-- Omezení pro tabulku `ap_sklad`

ALTER TABLE `ap_sklad`

  ADD  CONSTRAINT  `ap_sklad_ibfk_2`  FOREIGN  KEY  (`id_dodavatel`) 

REFERENCES `dodavatel` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD  CONSTRAINT  `ap_sklad_ibfk_3`  FOREIGN  KEY  (`id_ap_typ`) 

REFERENCES `ap_typ` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD CONSTRAINT `ap_sklad_ibfk_4` FOREIGN KEY (`id_stav`) REFERENCES 

`stav` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;

-- Omezení pro tabulku `clenove`

ALTER TABLE `clenove`

  ADD CONSTRAINT `clenove_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_obec`) REFERENCES 

`obce` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD  CONSTRAINT  `clenove_ibfk_2`  FOREIGN  KEY  (`id_dedinar`) 

REFERENCES `dedinari` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;

-- Omezení pro tabulku `dedinari`

ALTER TABLE `dedinari`

  ADD CONSTRAINT `dedinari_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_clen`) REFERENCES 

`clenove` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD CONSTRAINT `dedinari_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_obec`) REFERENCES 

`obce` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;

-- Omezení pro tabulku `pc`

ALTER TABLE `pc`

  ADD  CONSTRAINT  `pc_ibfk_1`  FOREIGN  KEY  (`id_clen`)  REFERENCES 

`clenove` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD  CONSTRAINT  `pc_ibfk_2`  FOREIGN  KEY  (`id_pc_typ`)  REFERENCES 

`pc_typ` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

  ADD CONSTRAINT `pc_ibfk_3` FOREIGN KEY (`id_dedinar`) REFERENCES 

`dedinari` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;
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