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Abstrakt 

Tato práce se zabývá skenováním čárových kódů na platformě Raspberry Pi a následnou 

prací se serverovým databázovým systémem. Je zde podrobně rozebrán princip fungování 

skenerů a databázových systému a jejich následný výběr pro účely této práce. 

Analyzováno je chování a možnosti nastavení skeneru za různých podmínek a je 

navrhnuto vhodné nastavení pro několik scénářů měření. Jako nástroj pro programování 

je použit Python a je zde popsána ukázková aplikace pro skenování a práci s databází 

společně s jednoduchým grafickým rozhraním, která byla vytvořena v rámci práce. 

 

Klíčová slova 

Raspberry Pi, skener čárových kódů, Python, serverová databáze, MySQL, MySQL-

Connector, Tkinter 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with barcode scanning on Raspberry Pi and subsequent work with server 

database system. There is a detailed analysis of principles of working of scanners and 

database systems and their selection for the purpose of this thesis. The settings and 

behavior under different conditions of the chosen scanner are analyzed and proper settings 

for different situations is suggested. Python is used as a programming tool, and a simple 

application for scanning and working with the database with a simple graphical interface, 

which was created as part of the work, is described along. 

 

Keywords 

Raspberry Pi, barcode scanner, Python, server database, MySQL, MyQSL-Connector, 

Tkinter 
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1 ÚVOD 

Čárové a QR kódy jsou dnes jedním z nejjednodušších a nejpoužívanějších způsobů 

identifikace předmětů a osob a jejich skenování pomocí čteček a ručních skenerů je velice 

intuitivní a rychlé. Pro práci s velkým množstvím takových dat je však třeba použít 

databázový systém, ve kterém bude možno centrálně spravovat naskenované informace 

z více různých zdrojů. Pro tyto účely existuje mnoho systémů řízení báze dat, a to 

schopných pracovat na serverové bázi, nebo jen s lokálními daty. Pro podobné příklady, 

ať už domácí či průmyslové, automatizace jsou v dnešní době velice často používány 

minipočítače, které si získávají velkou popularitu a podporují a hned několik 

programovacích jazyků. 

V této práci jsem se v rámci dané problematiky oborově zaměřil na populární 

platformu Raspberry Pi a uživatelsky přátelský univerzální programovací jazyk Python. 

Motivací k této práci byla chuť naučit se pracovat s vestavěnými systémy, se kterými 

se setkávám v mnoha odvětvích a jsou velice často používány k jednoúčelové 

automatizaci, a také možnost reálné aplikace části tohoto projektu. Další motivací byl 

programovací jazyk Python, který lze využít na většině běžných platforem. 

Mojí snahou bylo vytvořit interaktivní aplikaci pro snadnou práci s centrální 

serverovou databází naskenovaných dat z několika externích zařízení, a to s možností 

rozšíření na pokročilé funkce v případě reálné aplikace. 

Ukázková aplikace by měla při dokončení této práce splňovat tyto požadavky: 

- Přijmout naskenovaný kód ze skenovacího modulu 

- Porovnat přijatá data s databází 

- V případě, že databáze kód neobsahuje, vložit přijatá data do databáze 

- Vypsat libovolný obsah databáze 

- Smazat data z databáze 
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2 REŠERŠNÍ STUDIE 

Pro řešení zadané problematiky je nejdříve nutné seznámit se se základními principy 

skenování čárových kódů a také možnostmi řešení databázového systému pro následné 

ukládání naskenovaných dat. 

2.1 Popis fungování skenerů 

Čárové kódy fungují s velmi jednoduchým nápadem: označit každou věc unikátním 

číslem a poté toto číslo skenovat k tomu určeným elektronickým zařízením. Pro každou 

číslici existuje v čárovém kódu unikátní kombinace sedmi vertikálních proužků černé a 

bílé barvy. To však může způsobit potíže s přečtením kódu, pokud je špatně vytisknutý, 

protože grafické podoby číslic poté mohou být zaměněny. Většina čárových kódů se dnes 

vyskytuje ve formě UPC (universal product code = univerzální kód produktu), kde se pod 

sérií vertikálních proužků nachází ještě číselný kód, který čárový kód reprezentuje a který 

částečně brání problémům při skenování kódů tím, že ho lze při problémech manuálně 

zadat. Další možností eliminovat problémy se čtením kódu je nahradit ho 2D čárovým 

kódem (tzv. QR kódem), který ukládá informaci více různými způsoby a tak je méně 

náchylný na chyby tisku. 

Požadavek na čtečky tedy je co nejrychleji naskenovat kód a odeslat informaci do 

počítače k vyhodnocení. Pro vysvětlení, jak čtečky čárových kódů fungují, si můžeme 

představit čárový kód jako sérii zapnuto-vypnuto signálů, binárně každý černý pásek jako 

1 a každý bílý jako 0. Ze skenovací hlavy je vysílán laserový nebo LED světelný paprsek 

směrem na čárový kód, odkud se odráží na fotoelektrický článek umístěný zpět na 

skenovací hlavě. Bílé proužky odráží většinu světla, černé odráží minimum. Jak skener 

postupuje kódem, článek generuje výstup odpovídající pořadí černých a bílých proužků. 

Poslední součástí skeneru je elektronický obvod, který převádí výstup fotoelektrického 

článku z formátu “on off off on off on on“ na binární číslice (v tomto případě “0110100“). 

V moderních skenerech už se nachází celá řada fotoelektrických článků, a tak je celý kód 

přečten najednou. [1] 

 
Obr. 2-1 Schéma fungování skeneru [1] 
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V realitě ale skenery fungují mnohem komplexněji než tento jednoduchý příklad. 

Místo jednoduchých černých a bílých proužků detekují celé sekvence těchto proužků a 

přímo je převádí na čísla desítkové soustavy. [1] 

Podle metody skenování však rozlišujeme několik typů skenerů a čteček čárových 

kódů, které se od výše popsané metody liší v několika detailech. Takto jsou rozděleny 

podle [2]:  

Tužkové skenery 

Tužkové skenery se skládají ze zdroje světla a fotodiody, které jsou umístěny vedle 

sebe na konci čtečky. Pro přečtení čárového kódu je třeba čtečku posouvat podél kódu 

určitou rychlostí, aby fotodioda mohla určit postupně intenzitu světla ze světelného zdroje 

skeneru odraženého od skenovaného kódu. Dekódování probíhá na základě principu 

popsaného výše.  

Laserové skenery  

Od tužkových skenerů se liší tím, že jako zdroj světla používají laserový paprsek, 

který je poté skenován zpátky díky vzájemnému zrcadlu nebo rotačnímu hranolu. 

K měření intenzity odraženého světla je opět použita fotodioda. 

CCD čtečky  

U CCD čteček se hlava skeneru skládá z tisíců světelných senzorů srovnaných do 

řady. Tyto senzory jsou extrémně malé a každý z nich snímá intenzitu světla před sebou. 

Výstupní signál skeneru je výsledkem měření napětí mezi jednotlivými senzory v řadě. 

Základním rozdílem oproti předchozím typům skenerů je, že CCD čtečky měří emitované 

světlo místo odraženého. 

Kamerové čtečky  

Tento novější typ čteček je používán v kamerách a projektorech ke čtení čárových 

kódů, kdy se jedná o dvoudimensionální obrazové skenování. 

Video-kamerové čtečky  

Základním prvkem tohoto typu skenerů jsou malé videokamery fungující na principu 

CCD čteček. Rozdílem je uspořádání senzorů, kdy videokamery mají stovky řad senzorů 

uspořádány do dvoudimensionálního paprsku, což jim umožňuje generovat obraz. 

Čtečky s vysokým polem rozhledu  

Mezi tyto čtečky řadíme zejména průmyslové kamery s vysokým rozlišením schopné 

zachytit více kódů najednou. Kódy, které byly zachyceny kamerou, jsou z fotografie 

následně ihned dekódovány. 

Všesměrové snímače čárového kódu  

Všesměrové snímání čárového kódu je založeno na vytvoření série rovných nebo 

zakřivených skenovacích čar, generovaných různými algoritmy, které při promítnutí na 

skenovanou plochu zajistí, aby alespoň jeden z těchto paprsků protnul všechny čáry a 

prostory skenovaného symbolu nezávisle na směru. Hlavní výhodou je generování 

paprsků v různých směrech, což umožňuje skenování různě natočených symbolů. 
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2.2 Přehled dostupných skenerů 

č.1: Barcode Scanner Module, 1D/2D Codes Reader 

Prvním skenerem ve výběru je 1D/2D skenovací modul od firmy Waveshare. Tento 

modul nabízí možnost komunikace po sériové lince, ale i komunikaci přes microUSB 

rozhraní. Tento skener dokáže skenovat 9 typů 1D kódů (Codebar, Code 11, Code 

39/Code 93, UPC/EAN, Code 128/EAN128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, 

Industrial 2 of 5, GS1 Databar(RSS)), a 3 typy 2D kódů (QR code, Data Matrix, PDF417). 

Také obsahuje zabudované červené zaměřovací světlo a LED světlo. Konfigurace 

nastavení skeneru je možné jednoduše naskenováním nastavovacího kódu z přiloženého 

manuálu. [3] 

č.2: Barcode Reader/Scanner Module - CCD Camera 

Druhý skenovací modul vybavený lineárním CCD sensorem je schopný rozpoznat 

většinu 1D čárových kódů. Proti předchozímu modulu tedy nabízí skenování pouze 1D 

kódů a komunikaci pouze po sériové lince přes rozhraní RS232. Stejně je také vybaven 

červeným zaměřovacím světlem a LED světlem a nabízí rychlost skenování až 100 skenů 

za vteřinu. Nastavení probíhá stejně jako u předchozího skeneru pomocí konfiguračních 

kódů z manuálu. [4] 

č.3: CCD 1D Raspberry Pi Barcode Scanner Module LV1000 

Další skener od firmy Rakinda je opět vybaven lineární CCD kamerou pro skenování 

1D čárových kódů. Komunikace probíhá po sériové lince přes RS232 konektor, skener 

obsahuje zabudovaný LED světelný zdroj a umožňuje rychlost skenování až 300 skenů 

za vteřinu. [5] 

č.4: High Performance 2D Barcode Scanner Module 

Poslední skenovací modul, také od firmy Rakinda, je druhým skenerem nabízejícím 

jak 1D, tak 2D skenování. Výčet typů kódů je stejný jako u skeneru č.1. Stejně jako už 

zmiňovaný skener obsahuje zabudované červené zaměřovací světlo a LED světlo. 

Komunikace ovšem probíhá pouze po sériové lince konektorem RS232. [6] 

2.3 Úvod do databázových systémů 

Při rozvoji databázových systémů šlo zejména o vyřešení problémů klasických metod 

hromadného zpracování dat. Byly tedy požadovány tyto vlastnosti: 

1. Struktury datových souborů jsou odděleny od aplikačních (uživatelských) 

programů. 

2. Přístup k datům je možný jen prostřednictvím programů databázového systému. 

3. Data je možné vyhodnotit jakýmkoliv způsobem. 

4. Je umožněn přístup více uživatelů současně a vyřešena ochrana dat před zneužitím. 

 

Data se nyní nacházejí v komplikovanější centrálně zpracovávané struktuře dat, 

kterou nazýváme databáze DB (database) nebo také báze dat. Pro tuto strukturu je 

vytvořena jedna interní organizace dat, která je společná pro všechny způsoby i oblasti 

využití takových dat. Systém řízení báze dat SŘBD (database management systém, 

DBMS), kterým je realizována centrální správa databáze, tj. všechny implementační 
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programy, spolu s databází tvoří databázový systém DBS (database systém), což lze 

jednoduše znázornit jako: 

DB + SŘBD = DBS 

Systém řízení báze dat obsahuje: 

- jazyk typu DDL (data definition language - jazyk pro definici dat) používaný pro 

popis dat 

- jazyk typu DML (data manipulation language - jazyk pro manipulaci s daty) 

používaný pro popis algoritmu 

 

Pomocí jazyka DDL se vytvářejí definice uživatelských dat , které jsou v databázi 

potřeba. Druhý typ jazyka, DML, se používá k aktualizaci obsahu databáze, tj. přidávání, 

změny a mazání), a také k výběru dat z databáze na základě požadavků uživatele. Tato 

druhá část pro výběr dat se nazývá dotazovací jazyk (query language). 

 Převzato z [7]. 

 

Systémů řízení báze dat existuje několik typů [8]: 

1. Hierarchická databáze 

V hierarchickém SŘBD jsou data uchovávána v tzv. rodič-dítě vztahových uzlech. 

Mimo reálná data, záznamy v této databázi obsahují i informace o skupinách těchto rodič-

dítě vztahů. Data jsou organizována do struktury větveného stromu, kde každé pole 

obsahuje pouze jednu hodnotu a tyto pole jsou propojeny pomocí odkazů na rodič-dítě 

vztahy. Zásadou tohoto databázového modelu je, že každé „dítě“ může být napojen na 

jednoho „rodiče“, ale „rodič“ může být napojen na více „dětí“. Abychom se dostali 

k informaci uložené v takovéto databázi, musíme projít celou strukturou, dokud tuto 

informaci nenajdeme, což není úplně ideální. Další nevýhodou této struktury je, že při 

každém vložení nové informace je třeba kvůli striktním pravidlům předefinovat celou 

databázi. Příkladem hierarchické databáze jsou například The IBM Information 

Management Systém (IMS) nebo Windows Registry. 

2. Síťové databáze 

Tento typ SŘBD používá síťovou strukturu na propojení jednotlivých informací. 

Každé pole opět obsahuje pouze jednu informaci a pole „rodič“ se nazývá „obyvatel“ a 

„dítě“ se nazývá „člen“. Hlavním rozdílem proti hierarchické struktuře je, že zde 

neexistují pravidla pro propojení jednotlivých polí a nevzniká zde tedy nutnost přepisovat 

celou databázi při vložení nové informace. 

3. Relační databáze 

Data jsou zde uložena ve formě tabulky, kde každý řádek reprezentuje jeden záznam 

a každý sloupec reprezentuje jednu vlastnost daného zápisu. Pro veškeré operace s daty 

v relační databázi je používá jazyk Structured Query Language (SQL), včetně vkládání, 

aktualizování, mazání a vyhledávání záznamů. Práci s daty zjednodušuje tzv. klíčové 

pole, které v každé tabulce definuje každý řádek a umožňuje propojení tabulek mezi 

sebou. Relační databáze se řídí několika pravidly: 

- Každý řádek je samostatný. 

- Každý sloupec má název a musí obsahovat hodnoty stejného typu. 

- Sloupce jsou nerozlišené. 
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- Řádky nemají datový typ. 

Relační databáze jsou dnes velmi populární a rozšířené, mezi nejčastěji používané 

patří Oracle, SQL Server, MySQL, SQLite a IBM DB2. 

4. Objektově orientované databáze 

Objektově orientovaná databáze poskytuje plnohodnotnou schopnost programování 

databází a zároveň obsahuje kompatibilitu s nativním jazykem. Přidává funkčnost 

databází do programovacích jazyků objektů. Tento přístup je obdobou vývoje aplikací a 

databází do konstantního datového modelu a jazykového prostředí. Aplikace vyžadují 

méně kódu, využívají přirozenější modelování dat a základy kódů jsou snadněji 

udržovatelné. Síla objektově orientovaných databází pochází z cyklického zpracování jak 

konzistentních dat, které se nacházejí v databázích, tak přechodných dat, které se 

nacházejí v prováděcích programech. Tento typ databází používá malé, oddělené 

programy nazývané „objekty“, kdy každý tento „objekt“ obsahuje 2 elementy: samotnou 

informaci a instrukci, co se s danou informací má udělat. Mezi populární objektově 

orientované databáze patří např.  TORNADO, Gemstone a ObjectStore. 

5. Grafové databáze 

Tento typ databází používá grafové struktury místo jazyka SQL. Data ukládá ve formě 

uzlů, hran a vlastností. „Uzel“ reprezentuje entitu a je ekvivalentní např. k řádku 

v relačních databázích. „Hrana“ reprezentuje vzájemné propojení mezi uzly a „vlastnosti“ 

obsahují přídavné informace k uzlům. Neo4j, Azure Cosmos DB, SAP HANA a Sparksee 

jsou jedny z populárních grafových databází. 

6. ER-model databáze (Entity-relationship model – Vztahově podstatový model) 

ER model je běžně používán jako databáze. V jednoduché implementaci relační 

databáze, každý řádek tabulky reprezentuje jeden záznam určité entity a každé pole tohoto 

řádku obsahuje informaci o vlastnosti záznamu. Vztah mezi entitami je zajištěn vložením 

primárního klíče jako ukazatele. 

7. Dokumentové databáze 

Dokumentové databáze také nepoužívají jazyk SQL. Data uložená ve formě 

dokumentů, který obsahuje kromě dat i vztahy mezi elementy a vlastnosti dat. Tento typ 

databází získává na popularitě díky jejich dokumentovému úložišti a nepoužívání SQL 

jazyka, což poskytuje rychlou práci s uloženými daty. Příkladem dokumentových 

databází jsou Hadoop/Hbase, Cassandra nebo Hypertable. 

2.4 Přehled dostupných řešení databází 

Mezi 3 nejpopulárnější konkrétní SŘBD v této kategorii patří Oracle, MySQL a 

Microsoft SQL Server. Všechny tyto SŘBD se řadí mezi relační databáze. Mezi další 

často používané relační SŘBD se řadí ještě PostgreSQL, MongoDB a MariaDB. [9] 

1. Oracle Cloud 

Jedná se o jednu z nejstarších a nejrozšířenějších databázových systémů. Nejnovější 

verze je navrhována pro cloudové úložiště a může být hostována na jednom nebo více 

serverech. Nabízí bezproblémové ukládání milionů zápisů a používá fyzické a logické 

striktury, což znamená, že fyzická data nemají žádný vliv na logické struktury databáze. 



16 

 

S ohledem na bezpečnost je také tento SŘBD považován za špičkový, protože každá 

operace je oddělena od ostatních. 

Výhody: 

- Nejnovější aktualizace 

- Velké množství funkcí 

- Bezpečnost 

Nevýhody: 

- Cena (stovky až tisíce dolarů ročně) 

- Vysoké požadavky na hardware 

2. MySQL 

Tento databázový systém je velice oblíbený pro webové aplikace. Kromě placených 

verzí nabízí i verzi zdarma, která je velmi často aktualizována a udržována. V bezplatné 

verzi je kladen důraz na rychlost a spolehlivost, ale na úkor množství obsažených funkcí. 

Umožňuje také několik ukládacích mechanismů a jejich kombinování, a také 

jednoduchou práci s velkým množstvím dat pomocí základních příkazů. 

Výhody: 

- Zdarma 

- Velké množství funkcí na bezplatný databázový systém 

- Spolupracuje s většinou ostatních databázových systémů 

Nevýhody: 

- Složité zprovoznění některých funkcí 

- Nepodporuje jazyky XML a OLAP 

3. Microsoft SQL Server 

Databázový systém, který je schopen pracovat na cloudových i lokálních serverech, 

ale i na obou zároveň. Přestože se v názvu vyskytuje Microsoft, funguje i platformě 

Linux. Některé jeho verze podporují ukládání dočasných dat, takže je možno sledovat 

změny v reálném čase. Nejnovější verze také obsahují dynamické maskování dat pro 

zvýšení bezpečnosti. 

Výhody: 

- Velmi rychlé a stabilní 

- Nabízí možnost nastavení výkonového stupně, čímž lze ušetřit zdroje 

- Podpora pro mobilní zařízení 

- Velmi dobře spolupracuje s produkty Microsoft 

Nevýhody: 

- Vysoká cena 

- Hardwarově náročné 

4. PostgreSQL 

Jeden z několika bezplatných databázových systémů, a je často požíván pro webové 

databáze. Umožňuje ukládat strukturovaná i nestrukturovaná data a nabízí podporu pro 

většinu platforem i databázových typů. Data mohou být ukládána ve virtuálním, fyzickém 

nebo cloudovém prostředí a v posledních verzích se zvyšuje bezpečnost tohoto 

databázového systému díky přídavnému heslování. 
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Výhody: 

- Schopnost pracovat s velkými objemy dat 

- Podpora jazyka JSON 

- Velké množství funkcí a použitelných prostředí 

Nevýhody: 

- Náročné a nepřehledné nastavení a následná práce s databází 

- Nízká rychlost při náročnějších operacích 

5. MongoDB 

Další bezplatný SŘBD, který je navržen pro práci se strukturovanými i 

nestrukturovanými daty. Je také velmi univerzální, jelikož používá připojení pomocí 

ovladačů, které jsou dostupné pro velké množství platforem a prostředí. V základu však 

není učen pro relační databáze, i když s nimi dokáže pracovat, takže může nabídnout 

řešení v situacích, kde mají relační SŘBD problémy. 

Výhody: 

- Rychlost a jednoduchost 

- Podpora jazyka JSON a dalších NoSQL dokumentů 

- Podpora více druhů struktur 

Nevýhody: 

- SQL není využit jako základní přístupový jazyk 

- Náročné nastavení a nízká bezpečnost 

6. MariaDB 

Tento databázový systém nabízí opět jak placené, tak bezplatné verze, a jedná o 

nejrychleji se rozrůstající SŘBD. Nabízí několik možností ukládání dat a také zvýšený 

výkon díky optimalizaci. Jelikož se mezi vydavateli tohoto databázového systému 

nachází několik bývalých tvůrců MySQL, nabízí vysokou kompatibilitu s totožným 

prostředím i přístupovými příkazy. 

Výhody: 

- Rychlost a stabilita 

- Možnost přizpůsobení nástrojů 

- Velké možnosti šifrování 

Nevýhody: 

- Nejistota podpory 

 

Čerpáno z [10]. 
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2.5 Zhodnocení rešerše 

Na základě údajů uvedených v předchozích kapitolách byl pro naše potřeby vybrán 

1D/2D skenovací modul od firmy Waveshare, a to zejména z důvodu větší konektivity, a 

také největšího počtu 1D a 2D podporovaných typů kódu ze všech porovnávaných 

modulů, čímž nabízí více možností uplatnění na různých místech a při různých 

příležitostech. 

 
Obr. 2-2 Vybraný skenovací modul [3] 

Z výše zmíněných možností SŘBD je logickou volbou MySQL. Jedná se o velmi 

rozšířený a často používaný SŘBD. Mimo jiné tento open-source databázový systém 

nabízí jednoduché zřízení databázového serveru na platformě Raspberry Pi. Součástí 

operačního systému Raspbian, instalovaného na naší platformě, je však MariaDB, takže 

je mnohem lepší variantou použít tento databázový systém. Díky vysoké kompatitibilitě 

těchto dvou SŘBD je lze však použít MySQL server i jeho příkazy bez větších problémů.  
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3 ANALYZOVÁNÍ CHOVÁNÍ SKENERU 

3.1 Zmapování obecného nastavení 

U vybraného skenovacího modulu probíhá veškeré nastavení pomocí nastavovacích 

kódů obsažených v manuálu. Tyto kódy jsou ve formátu QR kódů a zapnutí a vypnutí 

jejich detekování je oddělené od obyčejných QR kódů. 

Jak bylo uvedeno výše, skener nabízí 2 typy komunikace. První z nich je UART 

komunikace, při kterém je třeba podle manuálu nastavit správné parametry pro správné 

fungování spojení. Při komunikaci přes USB je možnost nastavit modul jako virtuální 

port, který může být použit pro sériovou komunikaci, nebo jako klávesnicový vstup. 

Skener má 4 základní režimy skenování: 

1. Při manuálním režimu reaguje skener na stisk tlačítka přímo na modulu a nabízí 

možnost zapnutí režimu spánku pro neaktivitě trvající 30 vteřin. Probuzení 

z režimu spánku probíhá opět stiskem tlačítka.  

2. Průběžný režim, při kterém skener čte automaticky všechny kódy v zorném poli, 

nabízí nastavení času jednoho skenování a mezery mezi jednotlivými skeny.  

3. Další režim je snímací režim, při kterém skener reaguje na změnu světla v okolí. 

Při zaznamenání změny zahájí jedno skenování a opět vstoupí do fáze detekování 

změny světla.  

4. Posledním režimem je příkazový režim, při kterém se zahájí skenování po přijmutí 

příkazu z řídící jednotky. 

Pro testování je vhodným nastavením manuální režim, pro reálné využití připadá 

v úvahu průběžný režim nebo příkazový režim při použití sériové komunikace. Snímací 

režim vykazoval značnou nespolehlivost a velice nízký práh detekce. 

Skener má zabudované 2 světelné zdroje, bílé LED světlo a červené zaměřovací 

světlo. Pro oba existují 3 možnosti nastavení: vypnuto, zapnuto jen při skenování a 

zapnuto vždy. Dále skener nabízí možnost několika zvukových nastavení, odesílání 

informace o úspěchu skenování nebo vypnutí jednotlivých typů skenovaných kódů. 

Dále existuje možnost několika způsoby upravit výstupní data ze skeneru. Výstup tak 

může mít až 5 částí: předponu, ID kódu, data, příponu a ukončovací znak. Samotné data 

pak lze rozdělit na 3 části libovolné délky a pracovat s nimi odděleně. 

 

Pro upřesnění následujících částí byl směr osy x určen jako přímé spojení skeneru a 

kódu a směr osy z jako k němu kolmý směr v rovině podložky. 

 
Obr. 3-1 Orientace os při testování a měření 
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Skener má vymezeny tyto parametry skenování (pro kód, který v našich podmínkách 

odpovídá kódu s šířkou 3,8 cm): 

- Minimální přímá vzdálenost skeneru od kódu: 6 cm 

- Maximální přímá vzdálenost skeneru od kódu: 25 cm 

- Maximální přípustné natočení okolo osy x: 360º 

- Maximální přípustné natočení okolo osy y: 65º 

- Maximální přípustné natočení okolo osy z: 60º 

Tyto parametry byly ověřeny a následně byla proměřena závislost minimální přímé 

vzdálenosti skeneru a kódu na šířce skenovaného kódu pro 3 typy papíru v 1D a jeden typ 

ve 2D. Výsledky jsou uvedeny v Příloze 1 a závislost je vykreslena v grafu 3-1. 

Otestované parametry pro kód se šířkou 3,8 cm: 

- Minimální přímá vzdálenost skeneru od kódu: 5,9 cm 

- Maximální přímá vzdálenost skeneru od kódu: 22,5 cm 

- Maximální přípustné natočení okolo osy x: 360º 

o okolo 90º na obě strany a okolo 180º pozorovány výkyvy spolehlivosti 

- Maximální přípustné natočení okolo osy y: 55º 

o mezi 40º a 55º lze pozorovat nespolehlivé skenování 

- Maximální přípustné natočení okolo osy z: 70º spolehlivě 

o mezi 60º a 70º opět pozorujeme nespolehlivost skenování 

Z výše uvedeného lze pozorovat lehce horší maximální vzdálenost skenování a velmi 

zhoršený rozsah pro skenování při natáčení okolo osy y. 

 

Graf 3-1 Závislosti minimální vzdálenosti skenování na šířce kódu 

 
Z grafu podle očekávání vyplývá jednoznačně lineární závislost. Typ papíru v 1D 

skenování má zanedbatelný vliv. U 2D skenování lze vidět zvýšení vzdálenosti oproti 1D, 

což je pravděpodobně způsobeno větší výškou kódu. 

 

Čerpáno z [11]. 
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3.2 Chování skeneru za různých podmínek 

Nyní bude nutno definovat a otestovat podmínky pro následující naplánované měření 

rychlosti a úspěšnosti skenování našeho skeneru. Okolní světelné podmínky budou 

rozděleny na různé scénáře a budou definovány polohou světelných zdrojů v okolí oblasti 

(testujícího) skenování. Následné obecné testování bude prováděno pro 2 scénáře: 

zabudované LED světlo zapnuto a vypnuto. Pro 1D skenování budou použity 3 různé 

typy podkladového papíru (kancelářský papír, lesklý plakátový papír (dále pouze „lesklý 

papír“) a lesklý fotopapír(dále pouze „fotopapír“)), pro měření a testování ve 2D bude 

použit pouze kancelářský papír. 

3.2.1 Přímé světlo 

Tyto okolní podmínky jsou definovány přímým světelným zdrojem ve vzdálenosti 50 

cm nad místem skenování a otočeným směrem dolů. V těchto podmínkách skener skenuje 

velmi spolehlivě a bez větších prodlev, a to nezávisle na jeho nastavení ani na druhu 

papíru. U 2D skenování se občas projevují delší prodlevy. 

3.2.2 Šero 

„Šero“ je definováno jako jediný světelný zdroj opět 50 cm nad místem skenování, 

ale tentokrát odvrácený, tj. směřující směrem nahoru. Snížení osvětlení stále nemá na 

spolehlivost skoro žádný vliv a skener opět skenuje větších výpadků nezávisle na 

nastavení ani typu podkladu. Po vypnutí LED světla pozorujeme minimální zpoždění při 

skenování. Opět u 2D skenování často pozoruje delší časové prodlevy mezi skeny. 

3.2.3 Tma 

Pro měření ve tmě bylo použito pouze osvětlení pro zajištění minimální viditelnosti, 

které nemá na chování skeneru žádný dopad. Bez LED přídavného světla skeneru se 

úspěšnost skenování dostává na 0. Po zapnutí LED světla už skener opět čte kódy 

relativně rychle a spolehlivě. Při skenování 2D kódů se projevuje pozorovatelná 

nestabilita a nespolehlivost měření i se zapnutým LED světlem. 

3.2.4 Proti přímému zdroji světla 

Při těchto podmínkách byl použit pouze jeden přímý světelný zdroj umístěný nad 

skenovaným kódem a nasměrovaný proti skeneru. Při vypnutém LED světle byly 

registrovány výpadky skenování při použití fotopapíru. Skenování 2D kódů vykazovalo 

při těchto podmínkách prakticky nulovou úspěšnost. 

3.3 Testování úspěšnosti 

V další části bude následovat způsob a výsledky testování úspěšnosti skenování 

vybraného skeneru za různých okolních podmínek. Měření bylo prováděno pro 3 různé 

vzdálenosti kódu a skeneru a 3 různá natočení skenovaného kódu okolo osy z. Kvůli 

možnosti opakování měření byl pro konstantní polohu a natočení kódu byl na 3D tiskárně 

vytisknut nastavitelný stojan na skenovaný kód. Testování bylo provedeno v 1D pro 3 
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typy papíru (kancelářský, lesklý a fotopapír) a ve 2D pouze pro kancelářský papír. Na 

základě testování minimální skenovací vzdálenosti byl pro testování i měření vybrán kód 

s šířkou 5,2 cm, a to v 1D i ve 2D. 

3.3.1 Způsob testování 

Při testování úspěšnosti skenování bylo pro každé okolní podmínky a každou 

vzájemnou polohu skeneru a kódu provedeno deset skenů, které od sebe byly jednoznačně 

a viditelně odděleny a následná úspěšnost skenování bude vyjádřena jako procentuální 

úspěšnost z těchto deseti skenů. Pro nastavení skeneru byl použit průběžný režim, 

maximální čas jednoho čtení 5 s, čas mezi skeny 2 s. 

 
Obr. 3-2 Ukázka sestavy pro testování a měření 

3.3.2 Výsledky testování 

Výsledky výše definovaného testování úspěšnosti skenování jsou uvedeny níže 

v tabulkách 4-2 až 4-6. Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v procentech pro 10 

provedených testování. 

x … vzdálenost mezi skenerem a skenovaným kódem [cm] 

t … natočení okolo osy z [º] 

 

Tabulka 3-2 Výsledky testování úspěšnosti pro okolní podmínky "Přímé 

světlo" (1D skenování) 

Úspěšnost 

[%] 

Běžný papír Lesklý papír Fotopapír 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

LED 

vyp. 

x=10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabulka 3-3 Výsledky testování úspěšnosti pro okolní podmínky "Šero" (1D 

skenování) 

Úspěšnost 

[%] 

Běžný papír Lesklý papír Fotopapír 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

LED 

vyp. 

x=10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tabulka 3-4 Výsledky testování úspěšnosti pro okolní podmínky "Tma" (1D 

skenování) 

Úspěšnost 

[%] 

Běžný papír Lesklý papír Fotopapír 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

LED 

vyp. 

x=10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x=15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x=20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabulka 3-5 Výsledky testování úspěšnosti pro okolní podmínky "Proti 

přímému zdroji světla" (1D skenování) 

Úspěšnost 

[%] 

Běžný papír Lesklý papír Fotopapír 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

x=20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

LED 

vyp. 

x=10 100 100 100 100 100 100 90 80 80 

x=15 100 100 100 90 100 100 80 70 40 

x=20 100 100 100 90 100 100 80 0 0 
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Tabulka 3-6 Výsledky testování úspěšnosti pro různé okolní podmínky (2D 

skenování) 

Úspěšnost 

[%] 

Přímé světlo Šero Tma Proti zdroji sv. 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 100 100 100 100 100 100 10 90 20 0 0 0 

x=15 100 100 100 100 100 100 100 30 100 0 0 0 

x=20 100 10 100 100 100 100 100 10 100 0 0 0 

LED 

vyp. 

x=10 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 

x=15 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 

x=20 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 

3.4 Měření rychlosti 

V následující části bude uveden způsob a následné výsledky měření rychlosti 

skenování daného skeneru za různých okolních podmínek. Měření bylo prováděno vždy 

pro 3 vzdálenosti kódu a skeneru a 3 různá natočení skenovaného kódu kolem jedné osy. 

Měření bylo opět provedeno pro 3 různé typy papíru při 1D skenování a pro 1 typ papíru 

při 2D skenování. 

3.4.1 Způsob měření 

Měření rychlosti skenování bylo kvůli přesnosti provedeno pomocí připraveného 

skriptu v programu Python. Ten je designován tak, aby po naskenování prvního kódu 

zapsal čas skenování, aby mělo každé měření pevně daný začátek. Poté skript čeká na 

naskenování dalších deseti kódů a poté zapíše koncový čas. Ten pak vydělí deseti a na 

výstupu ukáže průměrný čas pro naskenování jednoho kódu. Pro nastavení skeneru byl 

použit opět průběžný režim skenování, maximální čas jednoho čtení 5 s, čas mezi skeny 

0 s. 

Výše uvedený postup nepracuje s vlivem úspěšnosti skenování. Při pozorovatelné 

výchylce bylo měření opakováno, avšak je třeba u výsledků, pro jehož okolní podmínky 

nebyla naměřena 100% úspěšnost skenování, počítat s možnou malou odchylkou. 

Výše zmíněný skript je přiložen jako Příloha 3. 

3.4.2 Výsledky měření 

Výsledky výše definovaného měření rychlosti skenování jsou uvedeny v Příloze 2 ve 

formě tabulek. Pro lepší přehlednost zde byly tyto výsledky vyneseny do grafů 3-7. 

S ohledem na porovnání dat bylo pro všechny grafy nastaveno jednotné měřítko. 

Měření rychlosti 1D i 2D skenování pro okolní podmínky „Tma“ a vypnuté LED 

světlo skeneru nebylo provedeno na základě skutečnosti, že skener za takového nastavení 

vykazuje nulovou úspěšnost skenování. 

Měření rychlosti 2D skenování pro okolní podmínky „Proti přímému zdroji světla“ 

také nebylo provedeno na základě nulové úspěšnosti skenování skeneru za těchto 

podmínek. 

t … natočení okolo osy z [º] 

LED on/off … zapnuté/vypnuté zabudované LED světlo skeneru 
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Grafy 3-7 Závislosti rychlosti skenování na vzdálenosti skeneru a kódu 

Okolní podmínky „Přímé světlo“ (1D skenování): 
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Okolní podmínky „Šero“ (1D skenování): 
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Okolní podmínky „Tma“ (1D skenování): 
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Okolní podmínky „Proti přímému zdroji světla“ (1D skenování): 
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Různé okolní podmínky (2D skenování): 
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3.5 Vyhodnocení měření a návrh vhodného nastavení 

Na základě výše uvedeného rozboru nastavení skeneru a výsledků měření rychlosti a 

úspěšnosti bude navrhnuto doporučené nastavení skeneru pro vybrané scénáře. 

3.5.1 Vyhodnocení měření rychlosti a úspěšnosti 

Z výsledků testování úspěšnosti je patrné, že při zapnutém LED světle skener skenuje 

v 1D rovině naprosto spolehlivě nezávisle na okolních světelných podmínkách, 

vzdálenosti kódu, natočení kódu nebo typu podkladu. Při skenování 2D kódů vykazuje 

velkou nespolehlivost při špatných světelných podmínkách a nulovou úspěšnost při 

skenování proti zdroji přímého světla. Po vypnutí přídavného LED světla při dobrých 

světelných podmínkách skener stále skenuje naprosto spolehlivě nezávisle na dalších 

parametrech testování. Proto zdroji přímého světla lze pozorovat malé snížení úspěšnosti 

při použití lesklého a fotopapíru jako podkladu, což mají na svědomí pravděpodobně 

světelné odlesky od podkladu. Při špatných světelných podmínkách skener bez 

přídavného světla není schopen skenovat. 

Rychlost skenování při dobrých světlených podmínkách se nezávisle na dalších 

parametrech měření pohybuje v rozmezí 0,2-0,4 s, což z hlediska praktického využití 

můžeme považovat za zanedbatelný rozdíl. Mírné výchylky z tohoto intervalu 

pozorujeme u skenování při světelných podmínkách „Šero“ a při maximálním natočení 

kódu kolem osy z. Rychlost skenování ovšem nepřekročí 0,6 s, což má opět při reálném 

využití zanedbatelný vliv. Při špatných okolních podmínkách lze pozorovat zhoršení 

rychlosti skenování při vzdálenosti 20 cm oproti menší vzdálenosti kódu, ale opět rychlost 

nepřekročí 0,6 s. Větší výchylky rychlosti skenování pozorujeme až u skenování proti 

zdroji přímého světla, a to konkrétně při použití fotopapíru a vypnutém LED světle. 

Rychlost skenování za těchto okolnosti překračuje 1 s, což už je oproti běžné rychlosti 

skenování pozorovatelný rozdíl a při praktickém využití značné znepříjemnění skenování. 

U 2D skenování pozoruje ve srovnání s 1D skenování velmi znatelné zhoršení rychlosti 

skenování. Podobné rychlosti skenování, jaká byla pozorována při 1D skenování, je zde 

dosaženo pouze při skvělých světelných podmínkách mimo natočení kódu o 25º, což lze 

považovat obecně z hlediska výsledků měření rychlosti 2D skenování za špatnou 

vzájemnou polohu kódu a skeneru. Pro dobré světelné podmínky pozorujeme odchylku 

ve srovnání ostatními naměřenými data v nejbližší vzdálenosti, což bylo pravděpodobně 

způsobeno problémy s přiblížením k minimální vzdálenosti pro skenování. 

3.5.2 Rychlé čtení za dobrých podmínek 

Za dobrých okolních podmínek není rychlost skenování ovlivněna LED světlem ani 

vzájemnou polohou. Pro eliminaci jakýchkoli možných odchylek je doporučeno nechat 

LED světlo zapnuté, není to však podmínkou. Pro skenování je mimo testování je 

doporučen průběžný nebo příkazový režim (dle použité komunikace). Rychlost za těchto 

okolností během měření nepřekročila 0,7s, považujme tedy čas jednoho skenování 1s jako 

naprosto dostačující, díky vysoké rychlosti skenování lze také zkrátit čas mezi skeny na 

minimum, tudíž 0s. Pro 2D kódy je doporučeno prodloužit čas jednoho skenování na 

2s z důvodu zachování efektivity skenování. 
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3.5.3 Rychlé čtení za špatných podmínek 

Pro dosažení rychlého čtení za špatných světelných podmínek je na základě výsledků 

měření podmínkou zapnuté LED světlo. Dále není doporučeno zvětšovat vzdálenost mezi 

kódem a skenerem. Rychlost skenování podle měření nepřesahuje 0,6s, považujme tedy 

opět čas jednoho skenování 1s jako dostatečný. Pro maximální rychlost skenování je opět 

doporučeno zkrátit čas mezi skeny na minimum, tudíž 0s. Pro 2D skenování by bylo 

vhodné opět prodloužit čas jednoho skenování na 2s. 

3.5.4 Spolehlivé čtení za jakýchkoli podmínek 

Na úspěšnost skenování má zásadní vliv nastavení LED světla. Pro nejspolehlivější 

čtení je třeba mít LED světlo vždy zapnuté. Pro dosažení maximální efektivity skenování 

lze na základě měření doporučit čas jednoho skenování 3s jako dostatečný, kdy 

považujeme nejvyšší dosaženou hodnotu při měření (3,521s) za odchylku měření. Lze 

také použít nekonečný čas jednoho skenování. Čas mezi skeny by neměl mít při 

požadavku na spolehlivost skenování žádný vliv. 
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4 DATABÁZOVÝ SYSTÉM 

V rámci rešeršní čísti této práce byl jako vhodný systém řízení báze dat vybrán 

MySQL. Pro komunikaci více zařízení s jednou databází je třeba vytvořit databázový 

server. Základ každého webového serveru tvoří zkratka LNMP – Linux, nginx, MySQL 

a PHP. Linux jako operační systém zařízení hostujícího server, nginx jako server 

samotný, MySQL jako systém řízení báze dat a PHP pro dynamickou práci s daty. 

Jelikož operačním systémem na platformě RaspberryPi je běžně Linux, lze po 

nainstalování Raspbianu a rozběhnutí systémů začít instalovat potřebné balíčky. Nejdříve 

ověříme aktuálnost všech nainstalovaných balíčků a doinstalujeme případné aktualizace, 

abychom předešli problémům s kompatibilitou, a následně nainstalujeme jednoduchým 

příkazem nginx.  

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

sudo apt-get install nginx 

Další částí našeho serveru je MySQL. Základ tohoto databázového systému je 

součástí našeho nainstalovaného operačního systému, lze tedy rovno přejít k instalaci 

server a klienta, což lze opět provést několika příkazy. V rámci této instalace je nutno 

nastavit heslo, které je pak používáno pro přístup k databázovému serveru. Poslední částí 

je PHP, které nainstalujeme opět několika příkazy do příkazového řádku. 

sudo apt-get install mysql-server 

sudo apt-get install mysql-client 

sudo mysql_secure_installation 

sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0-

mcrypt 

sudo apt-get install php7.0-fpm 

sudo apt-get install php7.0-mysql 

Pro práci s naším MySQL serverem provedeme přihlášení pomocí uživatelského 

jména ´root´ a zvoleného hesla. Pro potřeby ukázkové aplikace v rámci této práce bylo 

zvoleno heslo „raspberrypi“. Aby nenastaly žádné problémy při provádění operací dáme 

následně tomuto účtu všechny oprávnění. 

mysql --user=root --password=raspberrypi 

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ´root´@´localhost´; 

Reálná aplikace v rámci této práce probíhá pouze s jedním zařízením Raspberry Pi, 

lze tedy pro připojení k serveru nebo databázi použít jako adresu „localhost“. Pro 

následné otevření serveru pro další zařízení je třeba změnit IP adresu zařízení, jelikož 

MySQL z bezpečnostních důvodů v základním nastavení blokuje připojení pomocí reálné 

IP adresy. Najdeme tedy konfigurační soubor MySQL (příkaz níže), v něm řádek nazvaný 

„bind-address“ a změníme základní IP adresu Raspberry Pi (127.0.0.1) na „0.0.0.0“ a 

uložíme. Poté je třeba restartovat mysql modul, aby se aplikovalo nové nastavení. 

sudo nano /etc/mysql/my.cnf 

sudo service mysql restart 
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Při reálné aplikaci výše popsaného systému je lepší vyvarovat se použití 

uživatelského jména „root“. Níže je uveden příklad vytvoření nového uživatelského 

profilu a nastavení pravomocí pro připojení uživatele k databázi na našem serveru 

z jakékoli IP adresy nebo pouze z fixní IP adresy. 

CREATE USER ´my_username´@´localhost´ IDENTIFIED BY 

´my_password´; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON barcode_database.* TO 

´my_username´@´%´ IDENTIFIED BY ´my_password´; 

flush privileges; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON barcode_database.* TO 

´my_username´@´12.12.12.12´ IDENTIFIED BY ´my_password´; 

flush privileges; 

4.1 Použité funkce 

Příkaz pro vložení zápisu do databáze. Zápis s použitím „%s“ je připraven pro 

nahrazení těchto atributů zvolenými proměnnými). 

INSERT INTO codesheet (code_data, entry_date, entry_time, 

device) VALUES (%s, %s, %s, %s); 

Příkaz pro vybrání zápisu nebo zápisů z databáze. Pro vybrání jednotlivých sloupců 

lze „*“ nahradit názvy těchto sloupců. 

SELECT * FROM codesheet 

Smazání zápisu z databáze vybraného na základě zvoleného id. 

DELETE FROM codesheet WHERE id=%s 

Vymazání celého obsahu databáze bez smazaní databáze samotné. 

TRUNCATE TABLE codesheet 
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5 UKÁZKOVÁ APLIKACE  

V předchozí kapitole byl vytvořen funkční databázový server a aktivní přístup pro 

práci s ním. Lze tedy přejít k vytvoření databáze a následně tabulek v naší databázi, které 

následně budou používány naší aplikací. Pro účely této aplikace bude stačit pouze jedna 

tabulka. Ta bude obsahovat pořadové číslo zápisu, samotná naskenovaná data, dále datum 

a čas zápisu do databáze a poté kód zařízení, ze kterého byl zápis proveden. 

mysql --user=root --password=raspberrypi 

CREATE DATABASE barcode_database; 

CREATE TABLE codesheet (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

code_data VARCHAR(150) NOT NULL, entry_date VARCHAR(10), 

entry_time VARCHAR(8), device VARCHAR(150)); 

Dále už lze pro připojení k databázi použít přímo příkaz: 

mysql --user=root --password=raspberrypi barcode_database 

Pro připojení a práci s vytvořeným databázovým systémem pomocí Pythonu je třeba 

doinstalovat MySQL ovladač. Těchto ovladačů existuje hned několik, v tomto případě 

použijeme mysql-connector. 

sudo apt-get -y install python3-mysql.connector 

5.1 GUI 

Ukázková aplikace, která je výstupem této práce, má za úkol popořádku zpracovat 

naskenovaná data, porovnat je s daty v databázi, a následně uložit data do databáze, nebo 

také data z databáze vymazat. Jako grafické rozhraní použijeme Tkinter, který je součástí 

každé instalace Pythonu. Jediná věc, kterou je třeba doinstalovat, je Tkinter ještě zvlášť 

přímo pro Raspberry Pi, aby bylo možno spouštět výslednou aplikaci přímo 

z příkazového řádku. 

import Tkinter as tk 

sudo apt-get install python3-tk 

Aplikace byla pomocí grafického rozhraní rozdělena na 4 hlavní části. K oddělení byl 

použit objekt Frame s takovými parametry, aby vytvořil oddělovací čáru. V první části 

aplikace obsahuje skenovací tlačítko, pro které je použit objekt Button, a dále informační 

texty o naskenovaném kódu a operaci, která s ním byla provedena na základě porovnání 

s databází. Pro všechny textové prvky byl použit objekt Label. Další částí je vyvolání 

posledního zápisu do databáze, k čemuž je opět použito tlačítko a textový prvek 

k zobrazení informace. V další části je cílem zobrazit celý obsah databáze. Tuto operaci 

rozšíříme o možnost vybrat zvlášť jednotlivé sloupce tabulky. K tomu lze použít objekty 

Checkbutton. Poslední funkcí naší aplikace je mazání zápisů v databázi. Tuto funkci 

rozdělíme na smazání posledního zápisu a smazání celého obsahu databáze, obě dostupné 

samostatnými tlačítky a doplněny o informační textový objekt. Pro zamezení nechtěnému 

smazání celého obsahu databáze přidáme pro tuto operaci vyskakovací okno pro 

potvrzení akce. Posledním objektem aplikace je tlačítko pro její zavření. 

 



35 

 

Pro většinu objektů v této aplikaci je použit příkaz „pack()“, který umístí daný objekt 

doprostřed okna aplikace. Aby mohly být objekty umístěny vedle sebe, což je prováděno 

příkazem „grid()“, je třeba dané prvky umístit do samostatného rámečku (objekt Frame). 

Pro aktualizaci textových prvků je v celé aplikaci použit příkaz „configurate()“. 

 

  

Obr. 5-1 Ukázka grafického rozhraní ukázkové aplikace 

5.2 Rozbor aplikace 

Pro přehlednost následující části práce nebude většina popisovaných částí zdrojového 

kódu ukázkové aplikace zobrazeny přímo v textu. Celý zdrojový kód je obsahem Přílohy 

4. 

Na začátku aplikace je nutno importovat důležité moduly pro práci s grafickým 

rozhraním, databázovým systémem MySQL a aktuálním datem a časem v programu 

Python. 

from tkinter import * 

from tkinter import messagebox 

import mysql 

import mysql.connector 

from datetime import datetime 

Zdrojový kód samotné aplikace je rozdělen do několika funkcí. Základem každé 

z těchto funkcí je připojení k databázi pomocí mysql-connectoru. 

conn = mysql.connector.connect(host= 'localhost', user= 

'root', passwd= 'raspberrypi', database= 'barcode_database') 

První z nich je funkce pro naskenování kódu a následně porovnání naskenovaného 

kódu s obsahem databáze. Kód je díky microUSB připojení jednoduše vložen jako 

klávesnicový vstup. Poté je navázáno připojení k databázi pomocí mysql-connectoru a je 

vybrán veškerý obsah databáze, který je poté pomocí algoritmu porovnán 

s naskenovaným kódem a je zjištěna případná duplicita. V případě žádné shody přistoupí 



36 

 

aplikace ke vložení kódu do databáze. K tomu je dodán pomocí modulu datetime aktuální 

datum a čas. 

Dalšími funkcemi je vybrání posledního zápisu a celé databáze. Pokud chceme 

poslední zápis, seřadíme obsah databáze podle snižujícího se „id“ a vezmeme pouze první 

řádek daného výběru. Vybrání celé databáze je zajištěno několika větvenými if-cykly na 

základě výstupních proměnných ze zaškrtávacích tlačítek. Vybraná data jsou poté pomocí 

jednoduchých operací s řetězci a listy převedeny z jednoho řádku na více řádků pro 

přehlednost následného výpisu. 

Posledními funkcemi jsou mazaní jednoho nebo všech zápisů v databázi. Vymazání 

jednoho zápisu probíhá podobně stejně vybrání posledního zápisu, doplněno o příkaz jeho 

smazání. Vymazání všech zápisů lze provést jednoduše jedním příkazem, který vymaže 

všechny data v databázi, aniž by smazal i samotnou databázi. 

Každá z funkcí popsaných výše obsahuje na svém začátku připojení k databázi 

pomocí mysql-connectoru. Pro provedení MySQL příkazů je třeba vždy použít příkaz 

„execute()“. Při provádění operací, které znamenají změny v databázi, je navíc potřeba 

použít i příkaz „commit()“: 

cur = conn.cursor() 

cur.execute('SELECT id, code_data FROM codesheet') 

 

cur = conn.cursor() 

cur.execute("TRUNCATE TABLE codesheet") 

conn.commit() 
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6 ZÁVĚR 

V rámci rešeršní části byl proveden průzkum nabízených skenovacích modulů 

použitelných s platformou Raspberry Pi. Na základě porovnání a s ohledem na největší 

možnosti uplatnění byl vybrán skener XXX. Také byl zpracován přehled 

nejpoužívanějších systémů řízení báze dat, na jehož základě byl vybrán MySQL, resp. 

jeho adaptace MariaDB, jako nejvhodnější pro potřeby vytvoření zadané ukázkové 

aplikace. 

U vybraného skeneru byla zprovozněna komunikace s platformou Raspberry Pi a bylo 

provedeno testování parametrů a úspěšnosti skenování a měření rychlosti skenování. Při 

testování úspěšnosti byly odhaleny nedostatky skeneru zejména při skenování v naprosté 

tmě a také proti zdroji přímého světla při čtení 2D kódů. Při měření se výkyvy rychlosti 

čtení objevily při skenování proti zdroji přímého světla při použití fotopapíru, a poté také 

při skenování 2D kódů s vypnutým LED světlem. Podrobněji jsou tyto odchylky popsány 

v kapitole 4.5.1. Následně bylo na základě těchto výsledků navrhnuto vhodné nastavení 

a okolní podmínky pro několik pravděpodobných scénářů skenování. Jedním 

z rozhodujících faktorů se při tomto testování a měření projevilo nastavení zabudovaného 

LED světla skeneru. 

Hlavním cílem této práce bylo poté vytvořit databázový server na platformě 

Raspberry Pi a naprogramovat ukázkovou aplikaci pracující s daty ze skenovacího 

modulu a demonstrující základní operace se serverovou databází. Databázový server byl 

vytvořen samostatně z příkazového řádku a nastaven pouze na lokální připojení. Změny 

pro připojení dalších zařízení je popsán v kapitole 5.  

Pro vytvoření aplikace byl použit programovací jazyk Python. Pro přístup programu 

k databázi byl použit MySQL-connector, který bylo nutné doinstalovat. Grafické rozhraní 

bylo realizováno pomocí rozšíření Tkinter, které je součástí instalace Pythonu. 

Ukázková aplikace obsahuje tyto funkce: 

- Zapisování dat do tabulky v databázi 

- Porovnání zapisovaných dat s obsahem databáze 

- Vypisovaní libovolných dat z databáze 

- Smazání posledního zápisu nebo celého obsahu tabulky 

Při dalším použití lze tyto funkce rozšířit o přepisování dat v tabulce a o obecné 

funkce, jako je zakládání a mazání databází a vytváření a mazání tabulek. 
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  Tabulka naměřených hodnot v rámci měření 

závislosti minimální vzdálenosti skenování na 

šířce kódu 
msv…minimální skenovací vzdálenost [cm] 

šk…šířka kódu [cm] 

 

Kancelářský 1D Lesklý 1D Fotopapír 1D Kancelářský 2D 

msv šk msv šk msv šk msv šk 

1,7 3,5 1,7 3,2 1,7 3,9 1,6 5,5 

2,4 4,3 2,4 4,3 2,5 4,9 2,4 3,6 

3,1 4,8 3,1 4,9 3,2 5,8 3,1 6,1 

3,8 5,9 3,8 6,4 4,0 6,5 3,8 7,5 

4,5 7,6 4,5 8,3 4,7 8,6 4,5 8,7 

5,2 8,5 5,2 9,1 5,4 9,3 5,2 10,7 

5,9 9,9 5,9 9,9 6,1 10,3 5,9 12,6 

6,6 11,3 6,6 11,2 6,9 11,6 6,6 13,5 

7,3 12,7 7,3 12,6 7,6 12,9 7,3 14,7 

8,0 14,2 8,0 14,1 8,3 14,5 8,0 16,3 

8,7 14,7 8,7 14,5 9,1 15,8 8,7 17,1 

9,4 16,1 9,4 16,4 9,8 17,4 9,4 19,3 

 

  Tabulky výsledků měření rychlosti skenování 
 

Hodnoty v tabulkách jsou průměrné rychlosti skenování jednoho čtení při 

naskenování deseti kódů. [s] 

x … vzdálenost mezi skenerem a skenovaným kódem [cm] 

t … natočení okolo osy z [º] 

 

Tabulka 1 Výsledky měření rychlosti pro okolní podmínky "Přímě světlo" (1D 

skenování) 

Rychlost [s] 
Běžný papír Lesklý papír Fotopapír 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 0,217 0,219 0,219 0,220 0,221 0,219 0,221 0,22 0,219 

x=15 0,205 0,178 0,181 0,180 0,181 0,178 0,220 0,189 0,175 

x=20 0,187 0,185 0,186 0,178 0,178 0,173 0,184 0,203 0,191 

LED 

vyp. 

x=10 0,219 0,216 0,220 0,220 0,221 0,219 0,220 0,220 0,220 

x=15 0,185 0,185 0,177 0,212 0,173 0,177 0,220 0,212 0,181 

x=20 0,178 0,178 0,178 0,173 0,178 0,178 0,344 0,305 0,182 
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Tabulka 2 Výsledky měření rychlosti pro okolní podmínky "Šero" (1D 

skenování) 

Rychlost [s] 
Běžný papír Lesklý papír Fotopapír 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 0,220 0,216 0,220 0,216 0,220 0,221 0,220 0,219 0,220 

x=15 0,196 0,178 0,192 0,181 0,176 0,178 0,209 0,193 0,177 

x=20 0,177 0,183 0,316 0,248 0,243 0,237 0,190 0,214 0,183 

LED 

vyp. 

x=10 0,373 0,357 0,676 0,394 0,387 0,404 0,366 0,369 0,220 

x=15 0,336 0,330 0,539 0,340 0,330 0,566 0,408 0,343 0,390 

x=20 0,321 0,307 0,540 0,334 0,328 0,419 0,385 0,375 0,505 

 

Tabulka 3 Výsledky měření rychlosti pro okolní podmínky "Tma" (1D 

skenování) 

Rychlost [s] 
Běžný papír Lesklý papír Fotopapír 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 0,220 0,216 0,222 0,221 0,219 0,218 0,219 0,220 0,220 

x=15 0,208 0,189 0,246 0,193 0,186 0,235 0,214 0,198 0,201 

x=20 0,553 0,499 0,477 0,493 0,463 0,458 0,508 0,444 0,354 

 

Tabulka 4 Výsledky měření rychlosti pro okolní podmínky "Proti přímému 

zdroji světla" (1D skenování) 

Rychlost [s] 
Běžný papír Lesklý papír Fotopapír 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 0,219 0,220 0,220 0,218 0,220 0,218 0,222 0,220 0,221 

x=15 0,215 0,185 0,177 0,219 0,198 0,178 0,220 0,219 0,209 

x=20 0,221 0,181 0,178 0,213 0,184 0,185 0,202 0,297 0,200 

LED 

vyp. 

x=10 0,314 0,220 0,216 0,218 0,218 0,218 1,072 0,922 0,817 

x=15 0,220 0,189 0,186 0,190 0,185 0,181 1,011 0,819 1,852 

x=20 0,249 0,196 0,189 0,243 0,194 0,220 0,971 - - 
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Tabulka 5 Výsledky měření rychlosti pro různé okolní podmínky (2D 

skenování) 

Rychlost [s] 
Přímé světlo Šero Tma 

t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 t=0 t=25 t=45 

LED 

zap. 

x=10 0,762 1,891 0,564 0,348 2,207 1,493 1,056 0,894 0,945 

x=15 0,257 1,002 0,334 0,274 0,298 0,387 0,306 1,224 0,561 

x=20 0,223 - 0,227 0,225 0,331 0,335 0,464 1,325 0,398 

LED 

vyp. 

x=10 0,545 1,314 0,618 1,237 2,250 1,701 - - - 

x=15 0,262 1,302 0,581 0,479 2,247 0,482 - - - 

x=20 0,226 1,602 0,271 0,484 3,521 0,746 - - - 

 

 

 


