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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou časomernej techniky používanej pri 

meraní závodov do vrchu a to predovšetkým na území Českej republiky. V práci 

popisujeme bežne používané softvéry spolu s ich nedostatkami. Navrhujeme riešenie 

v podobe nového softvéru navrhnutého podľa špecifických požiadaviek časomeračov 

danej disciplíny. 

Abstract 

This bachelor‘s thesis is targeting onto time measuring devices used for hill climb 

racing, specially in the Czech Republic. In this work, we describe software used for 

processing of results including its limitations. We are suggesting solution of new 

software designed to specific requirements of hill climb racing timekeepers. 
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1 ÚVOD 

V súčasnosti sa motoristický šport aj napriek jeho mimoriadnej finančnej náročnosti 

teší veľkej obľube. V súvislosti s rastom počtu súťažiacich, ako aj súťaží samotných 

rastú nároky aj na organizáciu. To otvára možnosti rastu konkurencie aj v oblasti 

časomernej techniky, ktorá je v tomto type športu mimoriadne dôležitá. 

V oblasti hardvéru patria medzi najväčších výrobcov Tag Heuer, Alge Timing, 

Swiss Timing, Mylaps a mnoho ďalších, menších spoločností, ktoré ponúkajú lacnejšie 

alternatívy, avšak s určitými špecifickými obmedzeniami. Medzi hlavne výhody 

spomenutých spoločností patrí predovšetkým široký sortiment pre aplikácie súvisiace 

s prenosom informácií z časomiery priamo na televíznu obrazovku, či možnosti 

identifikácie závodníkov v prípade hromadných štartov. 

Každý výrobca rovnako poskytuje aj vlastný alebo doporučený softvér. Ten ale 

v snahe pokryť čo najširšie spektrum športov často trpí značnými obmedzeniami. Tie 

následne kladú nároky na obsluhu časomiery v snahe vykompenzovať dané nedostatky. 

Ďalšími faktormi sú špecifické požiadavky organizátora či klubu, pod záštitou ktorého 

je pretek organizovaný. Preto nastávajú situácie, kedy je reťazec plne automatizovaného 

zbierania výsledkov ukončený manuálnym vytváraním výsledkových listín 

v tabuľkovom procesore. To vytvára časový stres, čím dochádza v kombinácií 

s ľudským faktorom k zbytočným chybám. 

Táto práca sa preto bude zaoberať vytvorením a realizovaním softvéru pre 

automatizované zbieranie, vyhodnocovanie a následné zverejňovanie výsledkov 

pretekov do vrchu organizovaných na území Českej republiky. To všetko za použitia 

techniky Tag Heuer, ktorú máme k dispozícií. 
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2 HARDVÉR 

Základ časomernej zostavy je tvorený fotobunkami pre zaznamenanie odštartovania 

súťažiaceho a prejazdu cieľovou čiarou. Ďalej zariadením, ktoré zaznamenáva presný 

čas prejazdu - takzvaným chronografom. Na umiestnenie v exteriéri sú používané 

adekvátne statívy zabezpečujúce stabilitu fotobuniek a ostatných zariadení akými sú 

štartovacie hodiny, displeje a podobne. V prípade nepriaznivého počasia je tiež potrebné 

dbať na ochranu komponentov pred vniknutím vlhkosti, prípadne vyvrátením vplyvom 

pôsobenia silného vetra. Ak dôjde k výpadku niektorého komponentu, je nutné mať 

k dispozícií náhradné riešenie merania. 

Vzorové riešenie s použitím komponentov spoločnosti Tag Heuer, ktoré sme mali 

k dispozícií je možné vidieť na obr. 1. Základ tvoria dve fotobunky, ktoré sú pripojené 

na dva samostatné chronografy typu CP505. Chronografy sú pred zahájením merania 

zosynchronizované, čas prejazdu je zo štartu do centra spracovania výsledkov doručený 

bezdrôtovým spojom alebo aj vysielačkou či telefonicky. V prípade výpadku používame 

ručné meranie pomocou profesionálnych stopiek HL400-W. Tie sú parametrami 

a funkciami veľmi podobné chronografu, no neumožňujú pripojenie externých vstupov. 

Dáta zo stopiek je po meraní možné spracovať v počítači skrz USB rozhranie. 

 
obr. 1 -  Schéma rozloženia komponentov pri meraní  
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2.1 Fotobunky 

Tvoria základný prvok časomernej zostavy. Typicky sú konštruované pomocou 

infračervených LED, ktorých lúč je usmernený vhodnou optikou do prijímača tvoreného 

fototranzistormi. Vzhľadom na pomerne malý trvalý výkon LED, sú rozsvecované 

impulzne kódovaným signálom, čo umožňuje ich krátkodobé preťaženie (zosilnenie 

lúča), ako aj zvýšenie odolnosti voči rušeniu. Prerušenie lúča je indikované 

porovnávaním frekvencií vysielaného a prijímaného signálu. Prenos lúča od vysielača 

do prijímača môže byť riešený odrazom od odrazového sklíčka (typ HL 2-31) alebo 

použitím samostatnej prijímacej jednotky pre vyššiu spoľahlivosť (typ HL 2-35). 

Nakoľko meranie prebieha často v odľahlých miestach, napájanie je riešené batériami 

alebo prípadne externým zdrojom.  

Tag Heuer HL 2-31 [1] (obr. 2) je najbežnejšou používanou fotobunkou, medzi jej 

hlavné parametre patria: 

 dosah do 20m 

 celkový reakčný čas 0,5ms 

 presnosť opakovania ±0,02ms 

 kódovaný vysielací signál o frekvencií 32,7kHz 

 napájanie 3xAA batériami (100 hodín) alebo 6-12V externým zdrojom 

 nastaviteľná dĺžka výstupného impulzu 10ms až 2sec 

 prevádzková teplota -20 až +70°C 

 prijímač a vysielač v kompaktnom prevedení 

Pre porovnanie, Tag Heuer HL 2-35 [2] je riešenie so samostatnou vysielacou a 

prijímacou jednotkou, čím sa dosah zvyšuje na 40, respektíve 80 metrov v závislosti od 

nastavenia. Ostatné parametre ostávajú nezmenené. 

 
obr. 2 -  Tag Heuer HL 2-31 [1] 

Je nutné dbať na správne nastavenie výšky, dĺžky výstupného impulzu ako aj 

orientácie vzhľadom na pôsobenie slnečného žiarenia. Typický problém náhodného 

spínania fotobunky nastáva pri pôsobení silného slnečného žiarenia rušením, a to aj pri 

dobre filtrovaných a kódovaných signáloch lúčov fotobuniek. Iná situácia nastáva za 

silného dažďa prerušením lúča aktuálnym vplyvom množstva vody padajúcej medzi 

vysielačom a prijímačom. Aj v prípade kedy je trať iba mokrá môže dôjsť 

predovšetkým v cieli k viacnásobnému zosnímaniu v dôsledku množstva vody 
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zvíreného za vozidlom. To znova spôsobí náhodné prerušenie lúča fotobunky. Pri 

nastavení nevhodnej výšky je, najmä u formulových vozidiel, problém s viacnásobným 

zopnutím ak je fotobunka umiestnená príliš vysoko. Vtedy dochádza k zosnímaniu častí 

vozidla vo výške fotobunky, ako napríklad prilby závodníka, tunelu za kokpitom 

a zadného krídla monopostu. Prejazd vozidla je zaznamenaný viacnásobne, navyše 

s oneskorením – až v momente prerušenia lúča prilbou závodníka a nie prednou časťou 

vozidla. V takom prípade je otázne uznanie rekordu trate, ak je fotobunka na štarte 

a v cieli umiestnená v rozdielnej výške. 

2.2 Časomerné zariadenia (chronografy) 

Patria medzi tzv. stand-alone, teda nezávislé záznamníky času. Spočívajú v zdroji 

presného času, rádovo až do μs, ktorého aktuálna hodnota je zaznamenávaná na základe 

impulzov z fotobuniek, či iných indikačných zariadení na vstupoch (štartovacie pištole, 

hodiny a podobne). V závislosti od počtu vstupov umožňujú meranie času, medzičasu, 

zrýchlenia na danej vzdialenosti a tak podobne. Typicky sú vybavené dvoma 

nezávislými vstupmi. 

Presné časy zopnutia meracích vstupov, spolu s číslom prejazdu a číslom zopnutého 

vstupu sú zaznamenávané v pamäti, ako aj priamo tlačené termo tlačiarňou. To 

umožňuje jednoduché a pritom mimoriadne spoľahlivé zálohovanie výsledkov v prípade 

výpadku zariadení spracovávajúcich výsledky. Tie je tiež možné priamo spracovávať 

výpočtovou technikou komunikáciou sériovou linkou, USB či sieťovým ethernet 

spojením.  

Identifikácia závodníka prebieha manuálne na základe fyzickej viditeľnosti, 

automatizovane pomocou transpondérov alebo kamerami na základe počítačového 

videnia rozpoznávaním čísel nalepených na bočnej strane vozidla. 

Tag Heuer CP505 [3] (obr. 3) patrí medzi zastarané, no stále dostatočne presné a 

spoľahlivé zariadenia s nasledujúcimi parametrami: 

 presnosť 1ms až 1sec 

 nezávislé vstupy 

 pamäť na 2x999 časov prejazdu (2 vstupy) 

 synchronizácia 

 jednosmerná komunikácia sériovou linkou 

 napájanie 4xAA batériami (100 hodín) alebo externým 9-12V zdrojom 

 termo tlačiareň s možnosťou externého napájania 12V zdrojom 

Novšie zariadenia ponúkajú viac vstupov, väčšiu pamäť, vyššiu presnosť, 

samozrejme za podmienky použitia adekvátnych fotobuniek. Ďalšími výhodami je 

napríklad možnosť pripojenia prostredníctvom USB portu, či sieťovým ethernet 

pripojením.  
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obr. 3 - Tag Heuer Chronoprinter CP505 

2.3 Záloha 

V motoristickom športe ide predovšetkým o dosiahnutie čo najlepšieho času na 

vytýčenej trati. Z hľadiska relevantnosti je preto neprípustné, aby došlo k nečakanej 

poruche a tým znehodnoteniu nameraných výsledkov. 

Krajným riešením sú manuálne stopky, ktoré sa funkciami približujú chronografu a 

umožňujú následné spracovanie pomocou výpočtovej techniky. 

Tag Heuer HL400-W [4] (obr. 4) sú stopky vyvíjané primárne pre zimné športy, no 

funkciami dostačujúce aj na zálohovanie merania motoristických podujatí. Základné 

parametre predstavujú: 

 presnosť do 10ms 

 pamäť 800 výsledných časov 

 časová stálosť ±2sec za mesiac 

 pripojenie USB portom 

 napájanie internou batériou 3,7V/600mAh (35 dní od nabitia) 

 
obr. 4 - Tag Heuer HL400-W [4]  
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2.4 Voliteľné príslušenstvo 

Uľahčuje samotnú obsluhu merania, poskytuje komfort ako obsluhe, tak aj 

účastníkom závodov a divákom. Radíme sem napríklad identifikáciu závodníkov a ich 

časov prejazdu transpondérmi, rôzne displeje zobrazujúce priebežné výsledky, prípadne 

prenos informácií priamo do televízneho vysielania. Ktorákoľvek zo spomenutých 

možností ale navyšuje vstupné náklady nad nevyhnutný rámec. Preto voľba závisí 

predovšetkým na požiadavkách organizátora a jeho finančných možnostiach. 

2.4.1 Identifikácia transpondérmi 

Na závodnom aute je umiestnený transpondér, ktorý je dekodérmi identifikovaný na 

štarte a v cieli. Sú používané predovšetkým pri jazde na okruhu, kedy často nie je 

jednoznačne možné určiť, kto prešiel cieľovou čiarou ako prvý. Navyše je identifikáciu 

nutné prevádzať pri každom prejazde cieľovou čiarou. 

Meranie závodu do vrchu zjednodušujú na úroveň kontroly výstupných dát pre 

prípad, že závodníci dorazia do cieľa v inom poradí, než tomu bolo na štarte. Veľmi 

praktická sa javí možnosť využitia identifikácie za zhoršených poveternostných 

podmienok. Manuálna identifikácia je v takom prípade takmer nemožná a závod je 

preto nutné pozastaviť. 

Pre svoju finančnú náročnosť sa používajú, v závislosti od možností organizátora, 

hlavne na závodoch, kde je to nevyhnutné – predovšetkým na okruhoch. Medzi 

profesionálne transpondéry fungujúce až do rýchlostí 320km/h patrí Tag Heuer Protime 

Elite Transponder [5] (obr. 5). 

 
obr. 5 - Tag Heuer Protime Elite Transponder [5] 

2.4.2 Displeje 

Môžu zobrazovať posledný nameraný čas, či rôzne iné doplnkové informácie ako 

zrýchlenie na určenom úseku, maximálnu dosiahnutú rýchlosť, priebežné výsledky. 

V závislosti od prevedenia sú vyhotovené ako maticové exteriérové, malé OLED 

displeje pre inštaláciu do závodných áut alebo veľké LCD displeje umiestnené napríklad 
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v servisnom parku alebo na diváckych miestach. Príkladom sú displeje Tag Heuer 

HL980, HL985 [6] (obr. 6). 

 
obr. 6 - Tag Heuer HL980, HL985 [6] 

2.4.3 Štartovacie hodiny 

Sú používané v závislosti od pravidiel platiacich pre konkrétny závod. Štartovanie 

prebieha napríklad každú minútu, pričom závodník na štarte sa riadi informáciami na 

hodinách – zostávajúci čas v sekundách do štartu a jednoduchým semaforom. Po 

zobrazení povolenia k štartu má závodník vopred stanovený čas, počas ktorého musí 

odštartovať do meranej jazdy. Naopak, taktiež nesmie odštartovať skôr, než mu určujú 

štartovacie hodiny. V prípade porušenia niektorého z prípadov je mu pridelená 

adekvátna penalizácia, nakoľko porušenie intervalov narúša celkový chod organizácie 

závodu. Pri použití hodín je preto fotobunka na štartovej čiare použitá aj ako indikácia 

predčasného alebo oneskoreného štartu. Zaužívanú podobu štartovacích hodín 

predstavuje Tag Heuer HL940 [7] (obr. 7).  

 
obr. 7 - Tag Heuer HL940 [7]  
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3 SOFTVÉR 

Neoddeliteľnou súčasťou meracej zostavy je adekvátny softvér umožňujúci 

spracovanie dát z chronografov prostredníctvom ich rozhraní. Nakoľko je manuálne 

spracovanie výsledkov značne zdĺhavé, je k dispozícii množstvo softvéru, ktorý sa snaží 

túto úlohu maximálne zjednodušiť. Samozrejmosťou je pri tom výstup vo forme on-line 

webovej stránky pre pohodlné zobrazovanie výsledkov verejnosti. Medzi najbežnejšie 

používaný softvér patrí: 

 Elite V3 (Tag Heuer) 

 Msports-Pro (Vola Timing) 

Iné aplikácie vznikli úpravami softvéru Msports-Pro, navyše disponujú funkciami 

uľahčujúcimi meranie konkrétnej disciplíny: 

 Jumping-Pro - parkúrové preteky koní 

 SkiApl-Pro - zjazdové lyžovanie 

Ďalej je využívaný podporný softvér pre obsluhu doplnkových zariadení: 

 MiniDisplay Manager/Easy Display - správa informačných maticových 

displejov) 

 Start Clock Manager - obsluha štartovacích hodín 

 Display-MSports-Pro/Display-Jumping-Pro/Display-SkiAlp-Pro/Elite V3 

Remote Display - konfigurácia obrazovky pre zobrazovanie výsledkov 

verejnosti 

 Elite V3 Tracking - monitorovanie pohybu závodníkov na základe GPS 

lokalizácie 

3.1 Msports-Pro 

Je najrozšírenejším komerčným softvérom pre spracovanie výsledkov od 

francúzskej spoločnosti Vola Timing. Pokrýva široké spektrum športov od cyklistiky, 

lyžovania cez meranie zrýchlenia, rally, preteky do vrchu a veľa iných. Zároveň 

podporuje komunikáciu s meracími systémami výrobcov ako Alge Timing, AMB, 

Chronelec či Tag Heuer. Samozrejmosťou je podpora komunikácie sériovou linkou, 

USB aj ethernet rozhraním. Umožňuje zapojiť niekoľko časomerných zariadení - 

chronografov zároveň pre meranie medzičasov a rôznych iných parametrov jazdy. 

Licencia softvéru je chránená hardvérovým kľúčom. Bežná cena k 14.11.2014 za 

samotný Msports-Pro bola na úrovni približne 440€, v závislosti od distribútora. 

V uvedenej cene nie sú k dispozícií možnosti zobrazovania on-line výsledkového 

servisu alebo zobrazovania na externých obrazovkách. Kompletnému balíku Suite 

Msports-Pro s on-line výsledkovým servisom na 1 rok a ovládaním externých displejov 

zodpovedá cena 1600€. Softvér pre možnosť implementácie výsledkov do živého 

televízneho vysielania predstavuje ďalších 1800€. [8]  
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Okno programu počas merania je zobrazené na obr. 8. 

Vzhľadom na snahu ponúknuť čo najuniverzálnejší softvér sa tu ale stretávame so 

špecifickými nedostatkami: 

 Publikovanie výsledkov on-line je možné iba prostredníctvom serverov Vola 

Timing, časomerač sa preto musí spoliehať na služby, nad ktorými nemá 

priamu kontrolu. Môže preto nastať situácia, kedy dôjde k výpadku serverov, 

pričom časomerač na danú situáciu nebude mať takmer žiadny dosah, 

rovnako aj v prípade plánovanej odstávky serverov v dobe konania závodu. 

Tým sa značne ovplyvní informovanosť ako súťažiacich, tak aj divákov, 

ktorí očakávajú okamžitý výsledkový servis. 

 S predchádzajúcim bodom súvisí požiadavka nahrávania výsledkov na 

stránku Autoklubu Českej republiky ručne, čo znova ovplyvňuje aktuálnosť 

výsledkov. V súčasnosti navyše neexistuje dohodnutá forma on-line prenosu 

výsledkov do databázy Autoklubu. Preto bude potrebné disponovať 

kontrolou nad funkciami programu v snahe pružne reagovať na požiadavky 

Autoklubu a zabezpečiť tak bezproblémové fungovanie. 

 Rovnako nie je možné úprava vzhľadu webového rozhrania podľa 

momentálnych požiadaviek. 

 Neobsahuje možnosť posielania informačných SMS správ/E-Mailov 

s aktuálnym nameraným časom, čo súvisí aj so špecifickými možnosťami 

telekomunikačných operátorov v krajine, kde meranie prebieha. 

 Nedostupnosť jazykovej mutácie a s tým spojený výsledkový servis 

v cudzom jazyku. 

 Obmedzené možnosti delenia súťažiacich do divízií, kategórií, tried aj podľa 

 poháňanej nápravy. 

 Obtiažna realizácia hodnotenia závodníkov v rámci viacerých šampionátov 

hodnotených počas konania jedného závodu. 

 Nie je možné tlačiť oficiálne výsledky so všetkými potrebnými náležitosťami 

ako parametre trate, zoznam činovníkov, hodnotenia v jednotlivých 

šampionátov spolu s konečným bodovaním a podobne. 

 Neexistuje možnosť zobrazenie priebežného poradia v rámci bodovania 

jednotlivých šampionátov. 

 V neposlednom rade ide o uzavretú platformu, kde je takmer nemožné 

doplnenie funkcií na základe špecifických požiadaviek časomerača.  
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obr. 8 - Vola Timing Msports-Pro [8] 

4 VÍZIA SOFTVÉRU 

Z dôvodov uvedených v predchádzajúcej kapitole vznikla myšlienka tvorby 

softvéru, ktorý by nedostatky eliminoval a celé meranie posunul na lepšiu úroveň 

automatizácie. 

Nakoľko na spracovaní výsledkov závisí celý priebeh preteku, je potrebné venovať 

mimoriadnu pozornosť stabilite a spoľahlivosti softvéru samotného, ako aj prenosu dát. 

S tým súvisí ošetrovanie chybových stavov pri prenose dát na web, vzhľadom na formy 

pripojenia do siete internet používané v odľahlých miestach konania preteku. Veľmi 

často ide o mobilné pripojenie, ktoré v závislosti od lokality trpí nekvalitným príjmom 

signálu mobilných sietí.  



 19 

Medzi hlavné požiadavky kladené na spracovanie výsledkov patria: 

 Spracovanie dát aj z viacerých z chronografov komunikáciou sériovou RS232 

linkou, ethernet a USB rozhraním. 

 Možnosť zaradenia jazdcov pri registrácií podľa národnosti, tried. 

kategórií, subkategórií, druhu pohonu, divízií a šampionátov. 

 Zápis informácií o parametroch trate a činovníkoch zúčastnených na organizácií a 

meraní závodu. 

 Riešenie mimoriadnych situácií akými sú havárie, odstúpenia, diskvalifikácie, 

penalizácie s uvedením stručného popisu. 

 Pridelenie náhradného času. 

 Riešenie opakovaného merania v prípade neprejazdnosti trate. 

 Možnosť úpravy výsledkov po overení podaných protestov. 

 Diskvalifikácia, zápis odôvodnenia. 

 Štart mimo poradia štartovej listiny. 

 Voľba rozhodovania v prípade rovnosti časov. 

 Kompletné triedenie výsledkov podľa kategórií, subkategórií, pohonu, divízií a 

šampionátov. 

 Zobrazenie výsledného bodovania v rámci hodnotenia jednotlivých šampionátov vo 

výsledkoch. 

 Nahrávanie priebežných výsledkov na server Autoklubu Českej Republiky. 

 Nahrávanie priebežných výsledkov na vlastný server s webovým rozhraním 

a voľbou jazyka zobrazenia. 

 Nastavenie nezávislého finálneho hodnotenia pre tréningovú a ostrú časť preteku. 

 Tlač priebežných neoficiálnych, oficiálnych výsledkov a ich export do formátu 

PDF. 

 Zobrazovanie priebežného poradia pre verejnosť na ďalšom monitore. 

 Posielanie informačných SMS a E-Mailov s aktuálnym dosiahnutým časom 

okamžite po prejazde pretekára cieľom s voliteľným jazykom správy podľa 

národnosti. 

 Možnosť merania doplnkových informácií pomocou ďalších fotobuniek 

a chronografov (zrýchlenie, medzičasy). 

 Multijazykové rozhranie. 

 Možnosť uloženia celého merania, opätovného otvorenia a úpravy. 

 Kopírovanie štartovej listiny z iného merania pri vytváraní nového merania, čím sa 

urýchli proces zostavenia výslednej štartovej listiny. 

 Predikcia textu pri registrácií závodníkov z už existujúcej databázy závodníkov 

a áut. 
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5 NÁVRH RIEŠENIA 

Ako programovací jazyk sme vybrali C++ pre jeho široké možnosti uplatnenia. 

Vývojové prostredie predstavoval softvér Microsoft Visual Studio 2013 s využitím 

platformy .NET Framework 4.5 . Pre usporiadanie myšlienok a uvedomenie si 

vzájomných závislostí bolo treba vytvoriť myšlienkovú mapu. Na obr. 9 sú zobrazené 

funkčné bloky riešenia ako celku. Jednotlivé bloky komunikujú so softvérom po 

iniciovaní užívateľom alebo automaticky v nastavených intervaloch. 

 

 
obr. 9 - Bloková schéma 

Odosielanie informačných správ s priebežnými výsledkami prebieha okamžite po 

dojazde závodníka do cieľa. Zasielané výsledky sú neoficiálne, bez započítania 

prípadných penalizácií. Jazyk správy je volený podľa národnosti jazdca. 

V grafickom rozhraní prebieha celá obsluha programu. Od globálnych nastavení cez 

vytvorenie merania, registráciu závodníkov, nastavenie komunikácie s chronografmi po 

samotné meranie a oficiálne vyhodnotenie celého závodu. 

Dáta pre zobrazenie priebežných výsledkov na webe sú uchovávané v MySQL 

databáze konkrétneho webhostingu. Táto databáza je dnes súčasťou každého 

webhostingu, preto nevyžaduje žiadne mimoriadne náklady na prevádzku. Pre 

zobrazenie výsledkov verejnosti je použité riešenie so samostatnou webovou aplikáciou 

pozostávajúcou z PHP skriptu, ktorý generuje jednoduchú HTML stránku. Tá je 

zobrazovaná v prehliadači spustenom vo full screen móde na obrazovke dostupnej pre 

verejnosť. Riešenie umožňuje zobrazenie kdekoľvek na trati pri zachovaní veľmi 

jednoduchej obsluhy. Je nastavený pevný interval obnovenia stránky 30 sekúnd, kedy sa 

mení rozsah aktuálne zobrazovanej časti štartového poľa o veľkosti 20 štartovných 

čísel. Zobrazované je vždy celkové poradie. 

Pre potreby prehľadu o aktuálnom dianí na trati je k dispozícií zjednodušená forma 

on-line výsledkov, kde je zobrazovaných posledných troch odštartovaných závodníkov. 

Prostredie by malo umožňovať zobrazenie aktuálnych meraných dát, medzičasov 

a poznámok k jednotlivým závodníkom týkajúcich sa aktuálne meranej jazdy. Odpadá 

tak nutnosť hľadania posledných nameraných časov vo výsledkovej listine. To 
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umožňuje atraktívnejšie zobrazovať prehľad o aktuálnom dianí na trati ako pre divákov, 

tak aj napríklad pre komentátora. Z dôvodu aktuálnosti je obnovenie stránky nastavené 

na každých 15 sekúnd. 

Pre databázu Autoklubu Českej Republiky doposiaľ neexistuje dohodnutá forma 

prenosu výsledkov. Blok je preto uvedený len pre uvedomenie si nutnosti budúcej 

implementácie. V každom prípade prenos dát uložených v SQLite databáze do 

akejkoľvek inej formy či databázy nebude predstavovať žiadny problém. 

Lokálne uchovávanie dát potrebných pre beh programu prebieha pomocou knižnice 

System.Data.SQLite. Databáza SQLite bola zvolená pre svoju jednoduchosť a praktické 

možnosti triedenia zozbieraných dát. V neposlednom rade je množstvo inštrukcií 

zhodných s MySQL databázou. Vďaka tomu môžeme zachovať podobnú či rovnakú 

štruktúru dát v obidvoch databázach. 

Komunikácia medzi softvérom a chronografmi prebieha podľa nastavení zadaných 

v GUI rozhraní. Podľa dostupnej techniky volíme medzi sériovou RS232 linkou, USB 

alebo sieťovým ethernet pripojením. Na chronografe nastavujeme vždy najvyššiu 

presnosť merania, prípadné zaokrúhľovanie je z dôvodu vyhodnotenia zhodných časov 

riešené až pri spracovaní výsledkov. Ak používame viac chronografov, je potrebné 

zabezpečiť spoľahlivé sieťové spojenie so strediskom spracovania výsledkov, ako aj 

dbať na správne nastavenie komunikačných portov a zapojenie vstupov. 

Výsledky môžu byť tlačené ako oficiálne ale aj ako neoficiálne priebežné. Parametre 

hodnotenia preteku sú primárne načítavané z databázy vytvorenej pri zostavovaní 

samotného závodu, zároveň je ich ale možné zmeniť pri samotnom tlačení. Na tlačiareň 

nie sú kladené žiadne špeciálne požiadavky. 

Samozrejmosťou je aj kompaktné zobrazenie celkovej výsledkovej listiny 

s triedením podľa jazdy, divízie, kategórie, triedy, pohonu a šampionátu. Čas obnovenia 

je v záujme úspory prenosu dát nastavený na 30 sekúnd. 
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6 SMS/E-MAIL 

Pre odosielanie informačných E-Mailov využívame služby SMTP servera 

webhostingu. Ten pritom nevyžaduje žiadne ďalšie zásahy do nastavení, keďže SMTP 

server je v súčasnosti zahrnutý v cene každého bežného webhostingu. Pre odosielanie 

SMS správ máme niekoľko možností, ako napríklad on-line SMS brány alebo využitím 

niektorého z predplatených paušálnych programov operátorov v spolupráci s HSDPA 

modemom. Všetky možnosti podrobnejšie rozoberieme v nasledujúcich kapitolách. 

6.1 SMS brány 

Jednou z možností odosielania informačných SMS správ sú on-line brány, ktorých 

služby v súčasnosti poskytuje množstvo spoločností. K dispozícií je aj niekoľko 

bezplatných brán, no nakoľko vyžadujeme spoľahlivosť a možnosť zasielania správ aj 

na zahraničné telefónne čísla, bolo nutné zamerať sa na komerčné možnosti. V tab. 1 

uvádzame výber českých spoločností spolu so stručným popisom služieb, uvádzané 

ceny sú základné bez akejkoľvek zľavy. Cena za SMS odoslané do zahraničia je 

uvedená ako orientačná priemerná cena z cenníka spoločnosti. Implementácia 

najčastejšie prebieha prostredníctvom PHP skriptu, zasielaním XML súborov alebo 

prostredníctvom E-Mailov zasielaných na určenú adresu.  

Z uvedených spoločností sa javí ako najvýhodnejšia ponuka firmy AXIMA spol. s r.o. 

so sídlom v Brne. Výhodou je aj možnosť implementácie do C#/C++ kódu. Zatiaľ čo 

u ostatných spoločností by pre potrebu podpory PHP bolo nutné analyzovať poskytnuté 

skripty a pokúsiť sa o ich implementáciu do C#/C++ kódu. 
tab. 1 - Prehľad poskytovateľov služieb SMS brány v Kč s DPH platný k 25.11.2014 [9],[10],[11],[12] 

Spoločnosť Program 
Cena za SMS 

ČR 

Cena za SMS 

ostatné 
Implementácia 

Neogenia s.r.o. 

www.smsbrana.cz 
SMS FAST 0,75 2,50 PHP skript 

NETsecurity s.r.o. 

www.smssender.cz 
- 1,43 2,43 PHP skript 

VIXLab s.r.o. 

www.smsmidlet.cz 

SMS 

AGENT 
1,10 nezistené PHP skript 

AXIMA spol.s r.o. 

www.axima-

brno.cz 

Direct SMS 0,87 1,82 
XML, metóda 

POST 
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6.2 Služby mobilných operátorov 

Pripojenie k sieti internet je pri poskytovaní on-line výsledkového servisu 

nevyhnutné. Alternatívou preto je spojenie služieb poskytovateľa mobilného pripojenia 

k internetu s posielaním SMS správ. S tým súvisí aj pomerne jednoduchá kontrola nad 

cenou zasielaných správ bez nutnosti platby a zabezpečovania služieb prostredníctvom 

ďalšej spoločnosti. Ponúka sa hneď niekoľko štandardných tarifov operátorov 

uvedených v tab. 2. Pre nutnosť posielania SMS správ nie je možné využiť niektorý 

z výlučne dátovo orientovaných tarifov. Uvedené ceny sú v Kč za mesiac s DPH bez 

akejkoľvek viazanosti. Tarify všetkých operátorov sú zdanlivo rovnocenné, dátový limit 

je v prípade použitia len na účely merania plne dostačujúci. 

 
tab. 2 - Prehľad predplatených tarifov operátorov platný k 28.11.2014 v Kč s DPH [13][14][15][16] 

Operátor Tarif SMS ČR SMS EU Limit dát 
Mesačná 

cena 

Vodafone RED LTE neobmedzené 2,52 1 500 MB 936,25 

Telefónica O2 FREE CZ neobmedzené 5,00 1 500 MB 899,00 

T-Mobile S námi síť nesíť neobmedzené 1,98 1 500 MB 899,00 

U:fon AIR Unlimited 1,01 3,43 1 000 MB 849,00 

Z uvedených tarifov je najvýhodnejšia ponuka spoločnosti T-Mobile, ktorá disponuje 

priaznivou cenou za SMS správy zasielané do zahraničia. Operátori ponúkajú aj 

možnosť zdieľania objemu dát na ďalších SIM kartách, čo umožňuje využitie 

predplateného programu aj na iné účely. 

Inou možnosťou je využívanie predplatenej karty, kde ale v prípade dobíjania hrozí 

riziko vyčerpania predplatenej sumy počas merania. Bezpečnejšou možnosťou je úhrada 

vyčerpaných služieb faktúrou. V tab. 3 uvádzame ceny jednotlivých balíkov služieb. 

 
tab. 3 - Prehľad programov predplatenej SIM karty platný k 28.11.2014 v Kč s DPH [13],[14],[15],[16] 

Operátor Program SMS ČR SMS EU Limit dát 
Mesačná 

cena 

Vodafone Balík 1,5GB a SMS neobmedzené 2,52 1 500 MB 599,00 

O2 
ZERO data M 1,50 5,00 1 500 MB 303,00 

Neobmedzené správy neobmedzené 5,00 - 201,00 

T-Mobile Mobilní internet 1,50 1,98 1 500 MB 349,00 

U:fon Mobilní internet 1,50 3,43 1 000 MB 189,00 

Platnosť balíkov je 30 dní počas zúčtovacieho obdobia. Najvýhodnejšou je ponuka 

spoločnosti O2, ktorá pri kombinácií dvoch balíkov predstavuje mesačné náklady 

504Kč s DPH. Situácia sa ale mení pri odosielaní správ na zahraničné telefónne čísla, 

kde je u spoločnosti O2 účtovaná suma 5Kč s DPH za každú SMS. Pri potrebe 

posielania väčšieho množstva správ na zahraničné čísla je najvýhodnejšia ponuka 

spoločnosti Vodafone v cene 599Kč s DPH plus cena správy odoslané do zahraničia vo 

výške 2,52Kč s DPH za správu. 
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Pri jednoúčelovom využití služieb je najvýhodnejšia ponuka Balíka 1,5GB a SMS 

od spoločnosti Vodafone. Situácia sa však podobne môže zmeniť v prípade odosielania 

veľkého množstva správ na zahraničné telefónne čísla a využívania SIM karty aj na 

volania, ktoré sú v prípade tarifu T-Mobile v rámci ČR bez obmedzenia. Na mieste je 

preto zváženie predpokladaného využitia služieb a následná voľba medzi predplateným 

tarifom alebo balíkom služieb. 

V oboch prípadoch je nutné použitie modemu s podporou AT príkazov terminálu 

a možnosťou odosielania SMS správ zároveň počas pripojenia do siete internet. 

Nevyhnutná je možnosť pripojenia externej antény v prípade nízkej intenzity mobilného 

signálu. Jedným z ponúkaných modemov je napríklad Huawei E173 (na obr. 10) 

spoločnosti T-Mobile v cene 999Kč s DPH. Cena platí pri kúpe v hotovosti bez 

viazanosti na iný produkt operátora. U iných maloobchodných predajcov sa cena 

pohybuje približne od 700Kč s DPH bez dopravy. 

 

 
obr. 10 - Modem Huawei E173 

6.3 Zhrnutie výberu 

Pre porovnanie všetkých troch možností odosielania informačných správ 

predpokladáme meranie dvojdňového závodu o 100 štartujúcich, z toho 20 zo 

zahraničia. Počas dvoch tréningových a dvoch ostrých jázd po oba dni je teoreticky 

potrebné odoslať 640 správ na domáce a 160 správ na zahraničné čísla. 

Pri použití najvýhodnejšej SMS brány spoločnosti AXIMA spol. s r.o. je celková cena 

za odoslané správy vo výške 848Kč s DPH plus poplatok za mobilný internet od 

spoločnosti O2 303Kč s DPH. Celkové náklady za mobilní služby na tento pretek preto 

predstavujú 1151Kč s DPH.  
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U predplatených tarifov je situácia podobná, kedy pri výbere tarifu spoločnosti 

Vodafone je cena za správy odoslané na zahraničné čísla 316Kč s DPH plus cena tarifu 

899Kč s DPH. To zodpovedá celkovej sume 1215Kč s DPH. 

Nepatrne nižšie sú ceny pri využití balíkov samostatných služieb spoločnosti Vodafone. 

Cena za SMS odoslané na zahraničné čísla nad rámec balíka je 403Kč s DPH plus cena 

balíka samotného 599Kč s DPH. Celková suma 1002Kč s DPH je najnižšia zo všetkých 

uvedených, platí avšak len pri uvedenom počte posielaných správ. 

Výhodou v prospech použitia SMS brány sú nižšie nároky na použitý modem, ktorý 

v takom prípade zabezpečuje iba pripojenie do siete internet. Je ale nutné podotknúť, že 

požadované AT príkazy terminálu a zasielanie SMS podporuje takmer každý modem 

ponúkaný mobilnými operátormi. S využitím balíka spoločnosti Vodafone ide aj 

z hľadiska väčšieho objemu správ o najvýhodnejšie riešenie. 

7 GUI ROZHRANIE 

Grafické rozhranie predstavuje jedinú možnosť komunikácie užívateľa s jadrom 

programu, odhliadnuc od prípadu manuálnej úpravy databázy prostredníctvom editora 

tretej strany. Vzhľadom na charakter úlohy je možné obsluhu programu pri spustení 

rozdeliť na sekvencie do niekoľkých samostatných krokov: 

1. Nastavenie základných prvkov programu pri prvom spustení. 

2. Výber z existujúcich meraní alebo vytvorenie nového merania s možnosťou 

kopírovania iného merania a následnej úpravy. 

3. Nastavenie komunikácie s chronografmi, konfigurácia jednotlivých vstupov 

a definovanie spôsobu hodnotenia závodu. 

4. Meranie. 

5. Ukončenie merania celého závodu alebo iba aktuálnej jazdy, tlač oficiálnych 

výsledkov. 

Uvedené návrhy grafiky (obr. 11 až obr. 20) sú prvotné orientačné. Zobrazované 

údaje sú volené ako návrh, dáta v jednotlivých obrázkoch preto na seba nemusia logicky 

nadväzovať. 

7.1 Nastavenie pri prvom spustení 

Pri prvom spustení je potrebné, aby obsluha uskutočnila niekoľko základných 

nastavení pre prvotnú inicializáciu práce so softvérom. Návrh vzhľadu okna je 

zobrazený na obr. 11. 

Prvoradý je jazyk, v akom bude menu zobrazované obsluhe. Jazyk pre zobrazovanie 

výsledkov bude zvolený počas vytvárania merania, keďže môže dôjsť k situácií merania 

závodu v zahraničí. Ďalším dôležitým prvkom je nastavenie komunikácie s webovou 

MySQL databázou, do ktorej budú ukladané priebežné výsledky počas merania, obsluha 

tu zadáva adresu servera, login, heslo a názov databázy. Na výsledkovej listine sa 

spravidla uvádza názov spoločnosti, ktorá meranie zabezpečovala, preto zadávame 
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informácie vedúce k identifikácií. Konkrétne mená činovníkov podieľajúcich sa na 

organizácii a meraní zadávame neskôr pri vytváraní merania samotného. Pri požiadavke 

na zasielanie SMS správ zadávame číslo virtuálneho portu modemu, rovnako ako aj 

nastavenia SMTP servera pre posielanie informačných E-Mailov. 

Správnosť nastavení je možné overiť kliknutím na tlačidlo Test!, kedy sa odošle 

testovací E-Mail a testovacia SMS správa na kontaktné údaje časomerača. 

Nastavenie MySQL databázy, ako aj virtuálneho portu modemu a e-mail servera nie 

je nutné, pokiaľ sa ani jedna z týchto možností nevyužíva. Všetky nastavenia je, 

samozrejme, možné zmeniť v menu hlavného okna programu aj kedykoľvek neskôr. 

Pri každom ďalšom spustení bude tento krok preskočený, nastavenia je, samozrejme, 

možné dodatočne zmeniť výberom z menu. 

 
obr. 11 - Návrh grafiky okna nastavení 

7.2 Vytvorenie nového alebo výber existujúceho merania 

Pre zrýchlenie a zjednodušenie registrácie závodníkov je možné kopírovať 

existujúce meranie. Návrh okna je možné vidieť na obr. 12. 

Pri kopírovaní merania sa prenášajú dáta: 

 kompletné informácie o závode – názov, dátum, miesto konania, počty 

jázd, jazyk výsledkov, spôsob vyhodnotenia, parametre trate, mená 

činovníkov. 

 nastavenia chronografov 

 kompletná databáza závodníkov 

Dáta je následne možné upraviť v rovnakom okne ako pri vytváraní nového závodu 

v kapitole 7.3. Funkcia je vhodná predovšetkým pri vytváraní nového závodu v rámci 

dvojdňových pretekov, kedy sú oba súťažné dni hodnotené samostatne, pričom zoznam 

štartujúcich je až na výnimky po oba dni zhodný.  
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obr. 12 - Návrh grafiky okna výberu merania 

7.3 Vytvorenie nového merania 

Pri meraní novej súťaže je potrebné zadať všetky nevyhnutné dáta o závode 

samotnom (obr. 13): 

 Názov, dátum, miesto konania, cesta k obrázku na webe 

 
obr. 13 - Návrh grafiky okna registrácie závodu 

Kliknutím na tlačidlo Info (obr. 14) máme možnosť zadať mená činovníkov 

zodpovedajúcich za organizáciu závodu ako aj meranie. Zaškrtnutím voľby vedľa 

funkcie činovníka určujeme osoby podpísané pod oficiálnymi výsledkovými listinami. 

Ďalej zadávame konkrétne parametre trate ako nadmorská výška štartu, cieľa, celkovú 

dĺžku trate, šírku, aktuálny traťový rekord. Názvy funkcií činovníkov, ako aj názvy 

parametrov trate sú voliteľné podľa aktuálnych potrieb vrátane predikcie už použitých 

názvov. 

 
obr. 14 -  Návrh grafiky okna zadania informácií o trati a činovníkoch  
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Následne nastavíme možnosti týkajúce sa merania samotného (pod tlačidlom 

Preferences, obr. 15): 

 Používané zariadenia 

 Forma komunikácie – Ethernet, USB, sériová linka RS232 

 Presnosť vyhodnotenia na výsledkových listinách 

 Spôsob vyhodnotenia závodu 

 Jazyk zobrazenia výsledkových listín 

 Počet tréningových jázd, počet ostrých jázd 

 Funkcia jednotlivých vstupov chronografu, pri zvolení medzičasu sa zobrazí 

okno, do ktorého zadávame stručný popis 

 Šampionáty, v rámci ktorých budú jazdci hodnotení 

Počet jázd ako tréningových, tak aj ostrých a funkcie vstupov je možné upraviť aj 

neskôr, čím dôjde k úprave častí zasiahnutých tabuliek databázy. Pri zadávaní skratiek 

šampionátov v časti Events je zobrazené okno, v ktorom prideľujeme bodové 

hodnotenia za umiestnenie v kategóriách, ako aj v celkovom poradí (obr. 16). 

V závislosti od pravidiel pre daný šampionát tu existuje možnosť zmeny koeficientu 

násobenia bodového hodnotenia v prípade nízkeho počtu účastníkov počas daného 

závodu. 

 

 
obr. 15 - Návrh grafiky okna nastavení merania  
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obr. 16 - Návrh grafiky pre okno nastavenia spôsobu kvalifikácie v šampionáte 

V okne registrácie závodníka pod voľbou Add - Pridať (obr. 17) zadávame: 

 Štartovné číslo 

 Meno, priezvisko 

 Pohlavie 

 Dátum narodenia – odlišujeme otec/syn, prípadne menovec 

 Národnosť, podľa ktorej bude volený jazyk zasielaných informačných správ 

s priebežnými dosiahnutými časmi 

 Bydlisko 

 Telefónne číslo pre zasielanie informačných SMS správ 

 E-Mailovú adresu pre zasielanie informačných E-Mailov 

 Tým 

 Informácie o vozidle – značka, model – vyberáme z existujúcej databázy 

doposiaľ pridaných vozidiel alebo vytvoríme nové 

 Zaradenie do šampionátov a divízií, skupín či tried v príslušných 

šampionátoch 

 
obr. 17 - Návrh grafiky okna registrácie závodníka  



 30 

Položka ID je prideľovaná automaticky ako primárny jedinečný kľúč databázy 

súťažiacich. Po zaregistrovaní všetkých závodníkov a dôkladnej kontrole môžeme 

pristúpiť k samotnému meraniu. 

7.4 Meranie 

Počas merania (obr. 18) máme k dispozícií: 

 Časy prejazdov, medzičasy alebo iné merania spolu s výsledným 

dosiahnutým časom po prejazde cieľom. 

 Identifikácia prejazdu prebieha obsluhou chronografu alebo až v softvéri 

priradením v tabuľkách časov prejazdov v hornej časti okna. 

 Je možná úprava výsledkov – oprava identifikácie, priradenie iného 

štartového čísla nameranému prejazdu. 

 Obsluha priraďuje penalizácie alebo závodníkov diskvalifikuje podľa 

pokynov organizátora, rovnako zadáva do pripraveného okna aj dôvod 

penalizácie. 

 V prípade havárie je postihnuté štartovné číslo označené oranžovou farbou a 

popisom, je možné zadať aj upresňujúce informácie (vodič v poriadku 

a podobne). 

 Pri uzavretí trate je možné meranie tlačidlom pozastaviť na  všetkých 

vstupoch nezávisle, na štarte s uvedením dôvodu do zobrazeného okna. 

 Obnovenie v okne nameraných spracovaných výsledkov (FINAL) je 

spustené vždy po nameraní nových dát. 

 Ak niektorý zo závodníkov neodštartuje do meranej jazdy, je pridaný do 

tabuľky FINAL manuálne a automaticky označený žltou farbou. 

 Závodníci, ktorí sú momentálne na trati budú v tabuľke FINAL označení 

svetlo zelenou farbou. 

 Odstúpenie niektorého zo závodníkov sa označí v štartovej listine, taktiež 

s možnosťou udania dôvodu odstúpenia. 

 Ak pretrvávajú dlhodobé problémy pri komunikácií s webovou databázou, je 

obsluha na túto skutočnosť upozornená. 

 V tabuľkách START a FINISH je možné neplatné zopnutia fotobunky 

označiť klávesom B alebo dvojklikom myšou. Označenie je zobrazené 

prečiarknutím konkrétneho riadku. 

Voľbami v menu je možné pristúpiť do zmeny základných nastavení, zmeny 

merania, zmeny meranej jazdy, registrácie závodníkov alebo ukončenia merania.  
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obr. 18 - Návrh grafiky okna merania 

7.5 Ukončenie merania aktuálnej jazdy 

Meranie je ukončené výberom z menu. Po tomto úkone sú výsledky jazdy označené 

za oficiálne a je umožnená tlač podľa zvolených kritérií delenia do divízií, tried a skupín 

alebo celkového poradia, aj podľa zaradenia v šampionátoch (obr. 19). Pri voľbe tlače 

všetkých skupín a šampionátov je poradie tlače: celkové poradie, šampionát, divízie, 

skupiny, triedy, druhy pohonu. Všetky poznámky k udeleniu penalizácií alebo 

mimoriadnym situáciám budú na výsledkovej listine uvedené v spodnej časti poslednej 

tlačenej strany. Medzičasy sú zobrazované iba na výsledkovej listine hodnotenia jednej 

súťažnej jazdy. Uvedené časy sú vrátane započítanej penalizácie. 

 

 
obr. 19 - Návrh grafiky okna ukončenia merania jazdy 

7.6 Ukončenie kompletného merania 

Prebieha rovnako výberom z menu. Podobne ako pri ukončení merania aktuálnej 

jazdy je zobrazené okno s celkovým poradím. Je možné vybrať aktuálny zobrazovaný 

šampionát, divízie, skupiny, triedy, pohony a jazdu. Vo vyhodnotení celého merania nie 

sú zobrazované poznámky k penalizáciám, mimoriadnym situáciám ani namerané 
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medzičasy. Podľa zvoleného kritéria hodnotenia merania sú hrubým písmom označené 

časy započítavané do výsledného poradia. Pri vytváraní závodu boli zvolené dve 

tréningové a dve ostré jazdy s hodnotením tréningu podľa lepšieho dosiahnutého času 

a ostrého závodu ako súčtu oboch ostrých jázd. Hrubým písmom je preto označená 

lepšia z tréningových jázd započítavaná do hodnotenia poradia tréningu. 

 

 
obr. 20 - Návrh grafiky ukončenia kompletného merania  
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8 RELAČNÉ DATABÁZY 

Nakoľko softvér pracuje s veľkým množstvom dát, bolo nutné dôkladne zvážiť 

rozvrhnutie databáz vzhľadom na požiadavky uvedené v predchádzajúcich kapitolách. 

V tejto kapitole preto predstavíme navrhnuté riešenie rozloženia dát do stĺpcov s 

prislúchajúcimi dátovými typmi. Súčasťou softvéru je SQLite databáza obsahujúca 

príslušné tabuľky a číselníky, MySQL verzia je tvorená dynamicky podľa údajov 

databázového servera zadaných v nastaveniach softvéru. Primárne kľúče sú označené 

symbolom zlatého kľúča vedľa názvu stĺpca, nevlastné kľúče sú označené strieborným 

symbolom. Kompletné mapy rozloženia databáz prikladáme v prílohách číslo 1 a 2. Na 

vytvorenie dátového modelu bol využitý softvér CASE Studio 2. 

8.1 Návrh tabuliek lokálnej SQLite databázy 

Lokálna databáza uchováva všetky dáta, preto je nutné dbať na prehľadnosť, 

nakoľko od formy usporiadania databázy sa odvíja samotný proces programovania 

databázových funkcií. Databáza bola po niekoľkonásobnom pozmeňovaní rozdelená do 

celkom 22 tabuliek. Kompletný prehľad relácií je možné vidieť v prílohe č. 1. 

 hcp3_settings – systémové nastavenia programu 

 hcp3_races – základné informácie o každom meraní 

 hcp3_jury – mená a funkcie činovníkov 

 hcp3_races_jury – väzobná tabuľka priradenia činovníkov k meraniam 

 hcp3_notes – informácie o parametroch trate a iné poznámky 

 hcp3_meas – parametre chronografov 

 hcp3_inputs – nastavenia vstupov chronografov 

 hcp3_races_meas – väzobná tabuľka chronografov použitých v meraní 

 hcp3_racers – základné dáta o závodníkoch 

 hcp3_cars – autá 

 hcp3_cat – delenie do kategórií 

 hcp3_subcat – subkategórie prislúchajúce konkrétnym kategóriám 

 hcp3_cat_points – bodovanie za umiestnenia v subkategóriách 

 hcp3_events – šampionáty 

 hcp3_cat_events – väzobná tabuľka kategórií v šampionátoch 

 hcp3_races_events – väzobná tabuľka šampionátov v meraní 

 hcp3_comp – kompletné dáta o súťažiacich 

 hcp3_comp_cat – väzobná tabuľka zaradenia súťažiacich do kategórií 

 hcp3_pass – časy príslušných prejazdov 

 hcp3_time – vypočítané časy jazdy súťažiacich 

 hcp3_split – vypočítané medzičasy príslušnej jazdy 

 hcp3_status – číselník statusov závodníkov, meraní, časov prejazdov  
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V tabuľkách využívame dátové typy NUMERIC, INTEGER a TEXT. Dĺžka 

dátového typu TEXT je volená automaticky dynamickou alokáciou. Časy ukladáme 

v sekundách do typu NUMERIC, ktorý zodpovedá v MySQL dátovému typu 

DECIMAL(10,5). To teoreticky umožňuje uložiť hodnotu času v sekundách o veľkosti 

viac než 2,5 milióna hodín. Pretečenie hodnoty je preto vysoko nepravdepodobné. 

Nevyhnutná časť dát SQLite databázy sa prenáša do webovej MySQL databázy pre 

zobrazovanie aktuálnych výsledkov na webe. 

8.1.1 hcp3_settings 

Zastrešuje uloženie všetkých základných nastavení programu zadaných pri prvom 

spustení. Uchovávanie nastavení bolo možné riešiť aj jednoduchým zápisom 

v textovom súbore. Avšak pre jednoduchosť implementácie a možnosť šifrovania bolo 

zvolené uloženie v tabuľke pozostávajúcej z jediného riadku.  

Stĺpec „lang“ nadobúda vopred programovo dané hodnoty (SVK, CZE, ENG 

a pod.). 
tab. 4 - Návrh rozloženia stĺpcov SQLite tabuľky hcp3_settings 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_set  int identifikátor nastavení, je možné implementovať ukladanie 

viacerých verzií nastavení, napríklad pri zapožičaní techniky 

act int príznak aktívnych nastavení – posledné použité 

company text identifikácia spoločnosti zabezpečujúcej meranie 

address text sídlo spoločnosti 

phone text telefónny kontakt 

e-mail text E-Mailová adresa zobrazovaná vo výsledkových listinách 

lang text značka jazyka užívateľského rozhrania 

mysql_addr text adresa webového MySQL databázového servera 

mysql_db text názov databázy na serveri pre uloženie tabuliek 

mysql_login text prístupový login do databázy 

mysql_passwd text prístupové heslo do databázy 

mail_smtp text adresa E-Mailového SMTP servera pre odosielanie správ 

mail_login text prihlasovací login SMTP servera 

mail_passwd text prihlasovacie heslo SMTP servera 

modem_port text číslo virtualného portu HSDPA modemu 

8.1.2 hcp3_races 

Poskytuje priestor pre všetky nastavenia konkrétnych meraní, zobrazené 

Stĺpce „res_lang“, „practice_res“, „final_res“, „tie_breaking“ a „res_accur“ 

nadobúdajú programovo dané hodnoty. V prvom prípade to sú značky jazyka (SVK, 

CZE a podobne), rovnako ako u tabuliek zobrazených v predchádzajúcich bodoch.   
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V ostatných dvoch prípadoch je uvedené jednoduché číselné označenie (1, 2, 3 

a podobne) identifikujúce spôsob vyhodnotenia pre spracovanie výsledkov v softvéri. 

Obsah ostatných stĺpcov je daný textom zadávaným do grafického prostredia softvéru. 
tab. 5 – Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke meraní hcp3_races 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_race  int primárny kľúč konkrétneho merania 

ID_set  int nevlastný kľúč nastavení programu 

ID_status  int nevlastný kľúč stavu merania 

title text stručný názov závodu 

place text miesto merania 

date text dátum merania 

image text http odkaz na obrázok závodu zobrazovaný vo výsledkoch 

num_practices int počet meraných tréningov 

num_races int počet ostrých jázd 

res_lang text značka jazyka zobrazovania on-line výsledkov 

practice_res int spôsob vyhodnotenia merania tréningovej časti závodu 

final_res int spôsob vyhodnotenia ostrej časti závodu 

res_accur int presnosť vyhodnotenia výsledkov 

tie_breaking int rozhodovanie v prípade rovnosti časov 

mdate int unix čas poslednej úpravy merania 

8.1.3 hcp3_jury 

Predstavuje jednoduchú tabuľku pre uchovanie mien jednotlivých činovníkov. Budú 

v nej zaradení ako organizátori podieľajúci sa na organizácii závodu, tak aj konkrétni 

časomerači. 
tab. 6 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_jury 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_jury  int primárny kľúč označujúci konkrétnu osobu 

name text meno a priezvisko 

8.1.4 hcp3_races_jury 

Väzobná tabuľka určujúca priradenie jednotlivých činovníkov ku konkrétnemu 

meraniu vrátane ich pozície. V parametri sign uvádzame logickú hodnotu 0 alebo 1 

podľa nutnosti podpisu konkrétnej osoby v oficiálnych výsledkoch. 
tab. 7 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_races_jury 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_races_jury  int primárny kľúč označujúci spojenie činovník-meranie 

ID_race  int primárny kľúč označujúci konkrétnu osobu 

ID_jury  int nevlastný kľúč označujúci konkrétneho činovníka 

position text pozícia 

sign text nutnosť podpisu v oficiálnych výsledkoch 
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8.1.5 hcp3_notes 

Ukladá všetky poznámky týkajúce sa parametrov trate ako napríklad traťový rekord 

či dĺžka trate a priebehu celkového merania. Poznámky týkajúce sa parametrov trate 

a merania samotného odlišujeme použitím atribútu „ID_type“ typu integer, kde číslo 99 

označuje parametre trate a číslo 1 poznámky napríklad v prípade pozastavenia merania. 

Samotný názov poznámky následne uvádzame v atribúte „type“ a jej text v „note“. Pre 

uvádzanie v oficiálnych výsledkoch a všeobecný prehľad ukladáme aj unixový čas 

vzniku samotnej poznámky v „mdate“. 

 
tab. 8 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_notes 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_note  int primárny kľúč konkrétnej poznámky 

ID_race  int nevlastný kľúč označujúci príslušné meranie 

ID_type int označenie typu poznámky 

note_name text názov poznámky (dĺžka trate, prevýšenie a pod.) 

note text text poznámky 

mdate int unix čas vytvorenia poznámky 

8.1.6 hcp3_meas 

Predstavuje číselník parametrov chronografov. Obsahuje názvy, počty vstupov 

a možnosti pripojenia konkrétnych programovo podporovaných chronografov. 

 
tab. 9 - Návrh rozloženia SQLite tabuľky hcp3_meas 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_meas  int primárny kľúč označujúci konkrétny súbor nastavení 

dev text názov meracieho zariadenia – chronografu 

inputs int počet fyzických vstupov chronografu 

serial int možnosť pripojenia chronografu sériovou linkou 

ethernet int možnosť pripojenia chronografu ethernet pripojením 

usb int možnosť pripojenia chronografu prostredníctvom USB 

8.1.7 hcp3_inputs 

Ukladá konkrétne funkcie vstupov použitých chronografov. Samostatná tabuľka 

bola zvolená z dôvodu variabilného počtu vstupov rôznych chronografov vo väzbe ku 

konkrétnemu meraniu. Získanie ID každého konkrétneho vstupu nám naviac umožňuje 

jednoduchou väzbou s tabuľkou časov prejazdov previazať časy prejazdov 

s konkrétnymi vstupmi uvedením tohto ID. 
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tab. 10 - Návrh rozloženia SQLite tabuľky hcp3_inputs 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_input  int primárny vlastný kľúč použitého vstupu 

ID_races_meas int informatívna relácia označujúca konkrétny chronograf v meraní 

input_nr int číslo vstupu na chronografe 

fcn int funkcia vstupu 

8.1.8 hcp3_races_meas 

Väzobná tabuľka priraďujúca konkrétne chronografy a ich nastavenia k 

samotnému meraniu. V stĺpci „conn“ uvádzame spôsob pripojenia chronografu a to buď 

samotný názov sériového portu alebo priamo použitú IP adresu. Ukladá taktiež 

informáciu o poradí chronografu v okne nastavení v stĺpci „chrono_nr“. 

 
tab. 11 - Návrh rozloženia SQLite tabuľky hcp3_races_meas 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_races_meas  int primárny kľúč označujúci spojenie meranie-chronograf 

ID_race  int nevlastný kľúč označujúci konkrétny chronograf 

ID_meas  int nevlastný kľúč použitého vstupu 

chrono_nr int poradové číslo chronografu v nastaveniach merania 

conn text spôsob pripojenia chronogafu 

8.1.9 hcp3_racers 

Zabezpečuje informácie o závodníkoch nemenné vo vzťahu ku konkrétnemu 

závodu. Dáta je možné pri vytváraní ďalšieho preteku aktualizovať a tým mať 

k dispozícií vždy aktuálne kontaktné údaje závodníkov. 

Stĺpec „nationality“ - národnosť nadobúda podobne ako v predchádzajúcich 

prípadoch jazykov vopred dané hodnoty (ITA, ENG, CZE a podobne). 

 
tab. 12 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_racers 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_racer  int primárny kľúč označujúci konkrétnu osobu – závodníka 

first_name text krstné meno závodníka 

last_name text priezvisko závodníka 

gender text pohlavie 

born text dátum narodenia pre odlíšenie otec/syn alebo menovec 

nationality text národnosť, podľa ktorej bude volený jazyk posielaných správ 

address text korešpondenčná adresa pre prípad potreby kontaktovania 

tel text telefónne číslo pre posielanie správ s nameranými časmi 

e-mail text E-Mailová adresa pre posielanie správ s nameranými časmi 

a organizačnými pokynmi 
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8.1.10 hcp3_cars 

Tabuľka zjednodušuje registráciu nových závodníkov, pri výbere vozidla dáva 

k dispozícií zoznam vozidiel už registrovaných závodníkov. Obsah je tvorený dátami 

zadávanými pri registrácií závodníkov. Zmenšuje množstvo ukladaných dát v prípade 

viacerých názvom a modelom zhodných automobilov, ako aj urýchľuje samotnú 

registráciu. 
tab. 13 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_cars 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_car  int primárny kľúč označujúci konkrétny automobil 

brand text značka automobilu 

model text model automobilu 

8.1.11 hcp3_cat 

Umožňuje pri registrácií závodníkov vyberať z prvotného delenia vytvoreného pri 

zostavovaní merania v časti udeľovania bodového zisku v šampionátoch. 

Každé rozdielne delenie je uložené ako samostatný záznam. Dátový typ „text“ pre 

názov je použitý pre možnosť zadania ľubovoľného názvu jednotlivých delení. Získame 

tým nezávislosť na medziročných zmenách v predpisoch. 
tab. 14 – Návrh rozloženia dát SQLite tabuľky hcp3_cat 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_cat  int primárny kľúč označujúci konkrétny súbor delenia kategórií 

cat_name text názov delenia (divízia, kategória, trieda a podobne) 

cat_limit int limit pre použitie koeficientu násobenia bodového zisku 

cat_coeff numeric hodnota koeficientu 

8.1.12 hcp3_subcat 

Nesie delenie na subkategórie kategórií vytvorených v tab. 14. V predchádzajúcej 

tabuľke preto ukladáme napríklad prvotné delenie – divízia. Do tabuľky hcp3_subcat 

následne ukladáme subkategórie – I., II., III.. Získavame tak zaradenie súťažiacich do 

všetkých troch divízií – Divízia I., Divízia II. A Divízia III.. Subkategórie sú vytvárané 

analogicky pre každé ďalšie delenie. 
tab. 15 – Návrh rozloženia dát SQLite tabuľky hcp3_subcat 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_subcat  int primárny kľúč označujúci konkrétnu subkategóriu 

subcat_name text názov subkategórie 
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8.1.13 hcp3_cat_points 

Tabuľka je využitá na uchovávanie príslušných bodových systémov pre jednotlivé 

subkategórie. Možnosť samostatného uchovávania pre každý šampionát bola zvolená 

z dôvodu nejednotných bodových systémov či už v rámci národných alebo aj 

medzinárodných šampionátov. 

Medziročne zároveň dochádza nepravidelne k zmenám bodového hodnotenia. 

V takom prípade stačí jednoducho pri vytváraní merania zadať aktuálne platné bodové 

hodnotenia pre jednotlivé umiestnenia. Podobne sa líšia aj podmienky bodovania pri 

slabom obsadení jednotlivých kategórií. Podľa aktuálne platných predpisov je pri 

obsadení tried menej ako 5 závodníkmi prideľovaný iba polovičný počet bodov. 

Ukladáme preto koeficient násobenia bodového zisku zároveň s podmienkou uplatnenia 

v podobe maximálneho počtu súťažiacich. 

 
tab. 16 – Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_points 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_cat_points  text primárny kľúč hodnotenia šampionátu 

ID_cat  text nevlastný kľúč hodnotenia kategórie 

position text umiestnenie 

points int veľkosť bodového zisku za umiestnenie v sub/kategórii 

8.1.14 hcp3_events 

Uchováva konkrétne šampionáty v meraní vytvorené počas zostavovanie samotného 

merania. Pre medziročné odlíšenie v rámci budúceho vytvárania celkového poradia 

v ročníku uvádzame v tabuľke aj rok uskutočnenia šampionátu. 

 
tab. 17 - Návrh rozloženia stĺpcov SQLite tabuľky hcp3_events 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_event  int primárny kľúč šampionátu 

event_name text celý názov šampionátu 

event_short text skratka názvu 

event_year int rok usporiadania šampionátu 

8.1.15 hcp3_cat_events 

Väzobná tabuľka pre registráciu jednotlivých kategórií a subkategórií meraných 

v konkrétnom šampionáte. Vytvára spojenie kategórie a subkategórie zaradenej do 

konkrétnych šampionátov. 
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tab. 18 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_cat_events 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_cat_events  int primárny kľúč zaradenia sub/kategórií do šampionátu 

ID_event  int nevlastný kľúč šampionátu 

ID_cat  int nevlastný kľúč kategórie 

ID_subcat  int nevlastný kľúč subkategórie 

8.1.16 hcp3_races_events 

Tabuľka vytvára väzbu medzi šampionátmi zaradenými do konkrétneho merania. 

Uvedenú väzbu vieme vytvoriť aj prostredníctvom tabuliek hcp3_comp 

a hcp3_cat_events. V prípade, že sa daného šampionátu nezúčastní ani jeden súťažiaci, 

nevieme zostaviť oficiálne, aj keď prázdne výsledky potrebné pre archiváciu 

v Autoklube Českej republiky. 

 
tab. 19 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_races_events 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_races_events  int primárny kľúč spojenia meranie-šampionát 

ID_race  int nevlastný kľúč merania 

ID_event  int nevlastný kľúč šampionátu 

8.1.17 hcp3_comp 

Ďalšia z dôležitých väzobných tabuliek. Vytvára spojenie auta, závodníka, týmu 

a štartového čísla, čím vzniká konkrétny súťažiaci v danom meraní. Ide o nosnú tabuľku 

vytvárajúcu väzbu medzi závodníkmi a meraniami. 

 
tab. 20 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_cat_events 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_comp  int primárny kľúč súťažiaceho 

ID_race  int nevlastný kľúč merania 

ID_racer  int nevlastný kľúč závodníka 

ID_car  int nevlastný kľúč auta 

ID_status  int nevlastný kľúč stavu súťažiaceho (na trati, odstúpil, vylúčený) 

start_num int štartové číslo súťažiaceho 

team text tým súťažiaceho 

8.1.18 hcp3_comp_cat 

Sleduje zaradenie súťažiaceho do jednotlivých šampionátov, kategórií 

a subkategórií. Pre každú subkategóriu závodníka je preto vytvorený nový záznam. 

Rozloženie je dané väzbami voči tabuľkám hcp3_comp a hcp3_cat_events.  
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tab. 21 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_comp_cat 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_comp_cat  int primárny kľúč spojenia súťažiaci-šampionát-kategória 

ID_comp  int nevlastný kľúč súťažiaceho 

ID_cat_events  int nevlastný kľúč zaradenia do šampionátu a sub/kategórie 

8.1.19 hcp3_pass 

Ukladá všetky časy prejazdov došlé od chronografov nastavených v meraní aj bez 

ohľadu na priradenie konkrétnemu súťažiacemu. Vzhľadom na archiváciu sú časy 

prejazdov viazane predovšetkým na meranie a konkrétny vstup chronografu. 

 
tab. 22 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_pass 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_pass  int primárny kľúč času prejazdu 

ID_race  int nevlastný kľúč merania 

ID_status  int nevlastný kľúč stavu času prejazdu 

ID_comp  int nevlastný kľúč súťažiaceho 

ID_meas  int nevlastný kľúč chronografu 

ID_input  int nevlastný kľúč vstupu chronografu 

run int číslo jazdy, v ktorej bol čas prejazdu nameraný 

pass_time numeric čas prejazdu v sekundách 

8.1.20 hcp3_time 

Združuje časy vypočítané z časov prejazdov priradené konkrétnym súťažiacim 

vrátane penalizácií, zdôvodnenia penalizácie či iných poznámok k nameraným 

hodnotám časov. Záznam sa vytvára až po priradení časov prejazdov konkrétnemu 

závodníkovi. 

 
tab. 23 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_time 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_time  int primárny kľúč času jazdy 

ID_comp  int nevlastný kľúč súťažiaceho 

run int číslo jazdy, pre ktorú bol čas vypočítaný 

time numeric čistý čas jazdy 

pen numeric veľkosť penalizácie 

pen_notes text zdôvodnenie penalizácie 

time_final numeric výsledný čas jazdy vrátane penalizácie 

notes text poznámka k meranej jazde 
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8.1.21 hcp3_split 

Priraďuje vypočítané hodnoty medzičasov vypočítaným hodnotám celkového času 

jazdy. Priradením k celkovému času získavame automaticky spojenie s konkrétnou 

jazdou a súťažiacim spolu s poznámkami a penalizáciami získanými počas danej 

meranej jazdy. 
tab. 24 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_split 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_split  int primárny kľúč vypočítaného medzičasu 

ID_time  int nevlastný kľúč vypočítaného času jazdy 

split_nr int číslo vypočítaného medzičasu 

split numeric vypočítaná hodnota medzičasu 

8.1.22 hcp3_status 

Zhromažďuje všetky možnosti stavu jednotlivých záznamov v tabuľkách 

hcp3_races, hcp3_comp a hcp3_pass. Uvádzame v nej ako stav priradenia časov 

prejazdu (pre ID_status od 0 do 19), tak stav súťažiacich v meraní (ID_status od 20 do 

39) ako aj stav merania samotného (ID_status od 40 do 59). Konkrétne podoby 

jednotlivých statusov budú vytvorené podľa potreby priebežne počas programovania. 
tab. 25 - Návrh rozloženia dát v SQLite tabuľke hcp3_status 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_status  int primárny kľúč stavu 

text_status text text statusu 
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8.2 Návrh tabuliek webovej MySQL databázy 

Webová databáza uchováva iba dáta nevyhnutné pre zobrazenie výsledkov na sieti 

internet pre verejnosť. Preto využívame iba časť modelu SQLite databázy s použitím 

prislúchajúcich dátových premenných. Na rozdiel od SQLite databázy používame pre 

desatinné čísla ukladané v type „numeric“ dátový typ „decimal“, ktorého veľkosť 

volíme podľa predpokladaných hodnôt ukladaných dát. Dátový typ „text“ nahradzujeme 

typom „varchar“ s taktiež premennou alokáciou pamäte, no so zadaním maximálneho 

počtu ukladaných znakov. U atribútov so známou pevnou dĺžkou ukladaných dát 

využívame typ „char“ s priamo uvedenou alokovanou veľkosťou pamäte o pevnom 

počte znakov. 

Kompletný prehľad tabuliek vrátane príslušných relácií MySQL databázy je možné 

vidieť v prílohe číslo 2. 

Použité sú časti tabuliek z SQLite databázy: 

 hcp3_settings – systémové nastavenia programu 

 hcp3_races – základné informácie o každom meraní 

 hcp3_notes – informácie o parametroch trate a iné poznámky 

 hcp3_racers – základné dáta o závodníkoch bez osobných údajov 

 hcp3_cars – autá prideľované súťažiacim 

 hcp3_cat – delenie do kategórií 

 hcp3_subcat – subkategórie prislúchajúce konkrétnym kategóriám 

 hcp3_events – šampionáty 

 hcp3_cat_events – väzobná tabuľka kategórií v šampionátoch 

 hcp3_races_events – väzobná tabuľka šampionátov v meraniach 

 hcp3_comp – kompletné dáta o súťažiacich 

 hcp3_comp_cat – väzobná tabuľka zaradenia súťažiacich do kategórií 

 hcp3_time – vypočítané časy jazdy jazdy priradené súťažiacim 

 hcp3_split – vypočítané medzičasy príslušných jázd 

 hcp3_status – číselník statusov meraní a závodníkov 

8.2.1 hcp3_settings 

V tabuľke neuvádzame atribúty týkajúce sa loginov pre MySQL databázu a SMTP 

server, rovnako ako port použitého HSDPA modemu. Tie nie sú pre zobrazovanie 

výsledkov pre verejnosť dôležité. Rovnako ich vynechaním znižujeme riziko 

havarijného stavu pri prelomení prístupu do databázy treťou osobou voči všetkým 

uskutočneným meraniam a tak aj loginom do ostatných použitých databáz. 

Stĺpec „lang“ nadobúda opäť vopred programovo dané hodnoty (SVK, CZE, ENG 

a pod.).  Dátové typy „text“ boli nahradené príslušnou predpokladanou maximálnou 

dĺžkou typu „varchar“.  
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tab. 26 - Návrh rozloženia stĺpcov MySQL tabuľky hcp3_settings 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_set  int identifikátor nastavení, je možné implementovať ukladanie 

viacerých verzií nastavení, napríklad pri zapožičaní techniky 

company varchar(30) identifikácia spoločnosti zabezpečujúcej meranie 

address varchar(50) sídlo spoločnosti 

phone varchar(20) telefónny kontakt 

e-mail varchar(50) E-Mailová adresa zobrazovaná vo výsledkových listinách 

lang char(3) značka jazyka užívateľského rozhrania 

8.2.2 hcp3_races 

Oproti svojej SQLite verzií je tabuľka okrem dátových typov v nezmenenej podobe. 

Ukladá základné informácie o každom uskutočnenom meraní. 

 
tab. 27 – Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke meraní hcp3_races 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_race  int primárny kľúč konkrétneho merania 

ID_set  int nevlastný kľúč nastavení programu 

ID_status  int nevlastný kľúč stavu merania 

title varchar(150) stručný názov závodu 

place varchar(150) miesto merania 

date varchar(10) dátum merania 

image varchar(150) http odkaz na obrázok závodu zobrazovaný vo výsledkoch 

num_practices int počet meraných tréningov 

num_races int počet ostrých jázd 

res_lang char(3) značka jazyka zobrazovania on-line výsledkov 

practice_res int spôsob vyhodnotenia merania tréningovej časti závodu 

final_res int spôsob vyhodnotenia ostrej časti závodu 

res_accur int presnosť vyhodnotenia výsledkov 

tie_breaking int rozhodovanie v prípade rovnosti časov 

mdate int unix čas poslednej úpravy merania 

8.2.3 hcp3_notes 

Tabuľka rovnako ukladá poznámky k meraniu v nezmenenej podobe. Zvolené 

dátové typy a ich dĺžka predpokladajú stručné heslovité poznámky uľahčujúce 

informovanosť ako publika, tak aj zúčastnených organizátorov. Atribút „mdate“ nesúci 

unixovú formu zápisu času je pri zobrazovaní na web stránke prepočítavaný do 

štandardnej formy dátum-čas. Pomocou neho vieme jednoducho a presne informovať 

verejnosť o pozastavení závodu a tým aj merania s uvedením stručného zdôvodnenia. 

Zaznamenáme tým zároveň aj presný čas pozastavenia a aj následného spustenia 

merania.  
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tab. 28 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_notes 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_note  int primárny kľúč konkrétnej poznámky 

ID_race  int nevlastný kľúč označujúci príslušné meranie 

ID_type int označenie typu poznámky 

note_name varchar(30) názov poznámky (dĺžka trate, prevýšenie a pod.) 

note varchar(100) text poznámky 

mdate int unix čas vytvorenia poznámky 

8.2.4 hcp3_racers 

Z tabuľky, podobne ako v prípade loginov do databáz a mailového servera, 

vynechávame v záujme ochrany súkromia kontaktné údaje závodníkov spolu s ich 

adresou bydliska. Atribúty gender a nationality nadobúdajú vopred danú dĺžku, preto 

u nich používame dátový typ „char“. 
tab. 29 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_racers 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_racer  int primárny kľúč označujúci konkrétnu osobu – závodníka 

first_name varchar(50) krstné meno závodníka 

last_name varchar(50) priezvisko závodníka 

gender char(1) pohlavie 

born varchar(10) dátum narodenia pre odlíšenie otec/syn alebo menovec 

nationality char(3) národnosť, podľa ktorej bude volený jazyk posielaných správ 

8.2.5 hcp3_cars 

Tabuľka ostáva okrem použitých dátových typov v nezmenenej forme. 
tab. 30 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_cars 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_car  int primárny kľúč označujúci konkrétny automobil 

brand varchar(30) značka automobilu 

model varchar(30) model automobilu 

8.2.6 hcp3_cat 

Nakoľko vo webovom rozhraní neuvádzame bodové zisky jednotlivých súťažiacich, 

neukladáme na rozdiel od jej SQLite varianty v tabuľke informácie o koeficientoch 

bodového zisku za umiestnenia. 
tab. 31 – Návrh rozloženia dát MySQL tabuľky hcp3_cat 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_cat  int primárny kľúč označujúci konkrétny súbor delenia kategórií 

cat_name varchar(20) názov delenia (divízia, kategória, trieda a podobne) 
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8.2.7 hcp3_subcat 

Forma aj funkcia tabuľky ostáva nezmenená s použitým prislúchajúcich dátových 

typov. 

 
tab. 32 – Návrh rozloženia dát MySQL tabuľky hcp3_subcat 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_subcat  int primárny kľúč označujúci konkrétnu subkategóriu 

subcat_name varchar(20) názov subkategórie 

8.2.8 hcp3_events 

Tabuľka rovnako uchováva informácie o príslušných šampionátoch s použitím 

MySQL dátových typov. 

 
tab. 33 - Návrh rozloženia stĺpcov MySQL tabuľky hcp3_events 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_event  int primárny kľúč šampionátu 

event_name varchar(100) celý názov šampionátu 

event_short varchar(10) skratka názvu 

event_year int rok usporiadania šampionátu 

8.2.9 hcp3_cat_events 

Tabuľka je v nezmenenej forme, vrátane dátových typov typu „integer“. 
tab. 34 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_cat_events 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_cat_events  int primárny kľúč zaradenia sub/kategórií do šampionátu 

ID_event  int nevlastný kľúč šampionátu 

ID_cat  int nevlastný kľúč kategórie 

ID_subcat  int nevlastný kľúč subkategórie 

8.2.10 hcp3_races_events 

Väzobná tabuľka ostáva v nezmenenej forme, rovnako ako v SQLite verzií, vrátane 

dátových typov. 

 
tab. 35 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_races_events 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_races_events  int primárny kľúč spojenia meranie-šampionát 

ID_race  int nevlastný kľúč merania 

ID_event  int nevlastný kľúč šampionátu 
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8.2.11 hcp3_comp 

V tabuľke zamieňame dátový typ „text“ za „varchar“ s dĺžkou maximálne 100 

znakov. 

 
tab. 36 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_cat_events 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_comp  int primárny kľúč súťažiaceho 

ID_race  int nevlastný kľúč merania 

ID_racer  int nevlastný kľúč závodníka 

ID_car  int nevlastný kľúč auta 

ID_status  int nevlastný kľúč stavu súťažiaceho (na trati, odstúpil, vylúčený) 

start_num int štartové číslo súťažiaceho 

team varchar(100) tým súťažiaceho 

8.2.12 hcp3_comp_cat 

Rozloženie je dané väzbami voči tabuľkám hcp3_comp a hcp3_cat_events a ostáva 

nezmenené. 

 
tab. 37 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_comp_cat 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_comp_cat  int primárny kľúč spojenia súťažiaci-šampionát-kategória 

ID_comp  int nevlastný kľúč súťažiaceho 

ID_cat_events  int nevlastný kľúč zaradenia do šampionátu a sub/kategórie 

8.2.13 hcp3_time 

Počet a funkcia atribútov ostáva nezmenená s použitím príslušných dátových typov 

o predpokladanej dĺžke. 

 
tab. 38 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_time 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_time  int primárny kľúč času jazdy 

ID_comp  int nevlastný kľúč súťažiaceho 

run int číslo jazdy, pre ktorú bol čas vypočítaný 

time decimal(10,3) čistý čas jazdy 

pen decimal(4,3) veľkosť penalizácie 

pen_notes varchar(100) zdôvodnenie penalizácie 

time_final decimal(10,3) výsledný čas jazdy vrátane penalizácie 

notes varchar(100) poznámka k meranej jazde 
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8.2.14 hcp3_split 

Tabuľka rovnako priraďuje vypočítané medzičasy vypočítaným časom konkrétnej 

jazdy s časom v dátovom type „decimal“. Spolu s tabuľkou hcp3_time ide o jediné dve 

tabuľky uchovávajúce informácie o dosiahnutých časoch, nakoľko vo webovom 

rozhraní neuvádzame konkrétne časy prejazdov. 

 
tab. 39 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_split 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_split  int primárny kľúč vypočítaného medzičasu 

ID_time  int nevlastný kľúč vypočítaného času jazdy 

split_nr int číslo vypočítaného medzičasu 

split decimal(10,3) vypočítaná hodnota medzičasu 

8.2.15 hcp3_status 

Funkcia a tvar tabuľky ostávajú v nezmenenej forme s príslušnými dátovými typmi. 

 
tab. 40 - Návrh rozloženia dát v MySQL tabuľke hcp3_status 

Názov stĺpca Dátový typ Stručný popis 

ID_status  int primárny kľúč stavu 

text_status varchar(30) text statusu 
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9 ZBER DÁT 

Pri snahe automatizovať meranie je prvoradý prenos dát z chronografu do 

používaného softvéru. Vzhľadom na množstvo používaných chronografov bolo nutné 

analyzovať a prípadne rozkódovať ich komunikačné protokoly. 

Z časových dôvodov nebolo možné mať k dispozícií chronograf s podporou USB 

alebo ethernet pripojenia, preto dané možnosti nie sú v tejto práci rozobraté. 

9.1 Sériová linka RS232 

Je používaná u chronografov rady CP505, ktoré sme mali k dispozícií. Známymi 

parametrami komunikácie sú rýchlosť komunikácie 1200 baudov za sekundu a formát 

dát v ASCII znakoch.  

Na prvotné zoznámenie s formátom prijímaných dát sme využili voľne dostupný 

freeware softvér Realterm. Ten disponuje širokými možnosťami nastavenia 

komunikácie sériovej linky. Pri nastavení čítania dát vo forme hexadecimálnych znakov 

po jednom bajte bola zrejmá súvislosť medzi dátami prichádzajúcimi a údajmi 

tlačenými na termotlačiarni chronografu.  

Na obr. 21 je možné v každom riadku okna vidieť výpis 15 ASCII znakov 

zodpovedajúcich jednému nameranému času. Pätnásty znak nie je v písme definovaný, 

preto sa nezobrazuje. Na obr. 22 vidíme výpis z termotlačiarne. 

Následnou analýzou viacerých meraní a porovnávaním výstupu tlačiarne s dátami zo 

sériovej linky sme zistili význam jednotlivých bajtov. Zistené údaje je možné vidieť v 

tab. 41. 
tab. 41 - Význam jednotlivých bajtov pri komunikácií sériovou linkou s CP505 

poradie bajtu rozmer význam pevná hodnota 

0. - štart bajt 0x01 

1. 3. rád 

štartové číslo 

- 

2. 2. rád - 

3. 1. rád - 

4. 1. rád číslo vstupu - 

5. 2. rád hodín 

čas 

- 

6. 1. rád hodín - 

7. 2. rád minút - 

8. 1. rád minút - 

9. 2. rád sekúnd - 

10. 1. rád sekúnd - 

11. desatiny sekúnd - 

12. stotiny sekúnd - 

13. tisíciny sekúnd - 

14. - stop bajt 0xE5 
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obr. 21 - Okno programu RealTerm počas čítania dát zo sériovej linky 

 
obr. 22 - Výstup termotlačiarne chronografu CP505 

Z výstupu je možné vidieť, že chronograf bol spustený v režime AUTO, bol zadaný 

nulový počiatočný čas a presnosť merania v tisícinách sekundy. V prvom riadku 

nameraného času je číslo prejazdu 000 využívaného na inicializáciu viacerých 

chronografov naraz. Čas bol zaznamenaný impulzom zo vstupu číslo 1, čas na 

chronografe mal hodnotu 00 hodín, 00 minút a 0,000 sekúnd. V treťom riadku je zrejmý 

prejazd číslo 1 na vstupe číslo 2 s hodnotou času 00:00:07,564. Rozdielom časom 

v druhom a treťom riadku – prejazd číslo 1 pre vstup 1 a 2 získavame výsledný čas 

jazdy 2,181 sekundy. 

Chronograf samotný môže byť zapnutý v režime MANUAL, kedy identifikácia 

prebieha obsluhou chronografu alebo v režime auto, pričom identifikácia je realizovaná 

až v softvéri pri spracovaní dát. V takom prípade nie je nutná žiadna ďalšia obsluha 

chronografu. Pri jeho inicializácií vždy nastavujeme najvyššiu presnosť. Dáta sú 

odosielané sériovou linkou okamžite po zopnutí niektorého zo vstupov. 
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10 REALIZOVANÁ APLIKÁCIA 

Aplikácia bola realizovaná vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 2013 

Professional s využitím .NET Framework 4.5 a dostupných knižníc zabezpečujúcich 

komunikáciu s MySQL a SQLite databázami. Vývojové prostredie bolo zvolené 

vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti autora, ako aj množstvo dostupných knižníc 

podporujúcich databázovú komunikáciu. 

Z navrhnutých častí boli realizované funkčnosti: 

 nastavenia programu 

 výber, vytvorenie a zmazanie merania 

 nastavenie názvu, miesta, odkazu obrázku a dátumu konania závodu 

 zadanie informácii o trati 

 registrácia činovníkov merania 

 nastavenia pripojenia chronografov 

 nastavenia vstupov chronografov 

 parametre výsledkovej listiny, vyhodnocovanie merania, systém 

rozhodovania, počet meraní 

 priradenie šampionátov do merania 

 vytvorenie šampionátu 

 vytvorenie kategórií šampionátu 

 vytvorenie subkategórií 

 priradenie bodového hodnotenia 

 uloženie koeficientov bodového násobenia 

V prvej fáze bola vytvorená prázdna SQLite databáza s príslušnými tabuľkami a ich 

vzájomnými reláciami uvádzanými v kapitole číslo 8. Bližší pohľad na vzájomné relácie 

je zobrazený v prílohe číslo 1 alebo aj na CD v prílohe číslo 6 vo forme projektu 

softvéru CASE Studio 2. Funkciu trigger využívame pre udržiavanie atribútov „mdate“ 

v tabuľkách hcp3_notes a hcp3_races. Získavame tak jednoduchú správu atribútu 

označujúceho čas poslednej úpravy záznamov v tabuľkách. 

Pre spustenie softvéru je nutná inštalácia externých knižníc podporujúcich SQLite 

databázy z prílohy číslo 4 a to v závislosti od verzie .NET Framework inštalovanej na 

cieľovej stanici, požadovaná je verzia minimálne 4.5. V prílohe sú dostupné verzie 

inštalácie pre .NET Framework 4.5 a 4.5.1, ako aj verzie pre 64 a 32 bitové systémy 

Microsoft Windows.[18] 

10.1 Prvé spustenie 

Pre zachovanie integrity databázy je z dôvodu inicializácie pri prvom spustení 

zobrazené okno nastavení programu (obr. 11). Získavame tak okamžitú informáciu 

o prevádzkovateľovi merania, ktorú následne uvádzame v päte výsledkovej listiny.  
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Toto okno je zobrazované iba pri prvom spustení, ďalej je dostupné z menu 

hlavného okna. Samotné nastavenia programu sú viazané vždy na meranie, počas 

ktorého boli použité. 

Vieme tak zabezpečiť zhodnú formu výsledkovej listiny aj pri spätnej tlači už 

realizovaných meraní. 

10.2 Výber/vytvorenie/kopírovanie/zmazanie merania 

Po uložení nastavení je zobrazené okno výberu existujúcich meraní (obr. 12). Pri 

prvom spustení je nutné zvoliť voľbu „New“, ktorá vytvorí nové meranie. Pri 

požiadavke na zmazanie merania je nutné požadované meranie zvoliť a zmazať voľbou 

„Delete“. To následne bude po uložení spätne dostupné vo výbere. Výberom 

existujúceho alebo vytvorením nového merania je zobrazené okno registrácie 

závodníkov (obr. 13), v ktorom časomerač zadá názov závodu, dátum a miesto konania 

spolu s odkazom na obrázok, ktorý bude následne zobrazovaný vo webových 

výsledkových listinách. Časti okna týkajúce sa registrácie závodníkov neboli do 

uzatvorenia práce realizované. 

10.3 Informácie o trati a činovníci 

Kliknutím na tlačidlo „Info“ je spustené okno zadávania všeobecných informácii 

(obr. 14) o preteku alebo trati ako napríklad traťový rekord, prevýšenie trate, šírka trate, 

počet zákrut a podobne. Časomerač má pre zjednodušenie na výber z už zadávaných 

parametrov, ktoré sa mu taktiež zobrazujú predikciou zo zadávaných znakov. 

Manuálnym zadaním popisu informácie je uložená nová položka. Tá je následne 

zobrazovaná pri každom ďalšom vytváraní merania. V spodnej časti okna časomerač 

zadá mená činovníkov a ich funkcie, rovnako výberom z existujúcich alebo zadaním 

nových. Napravo od funkcie činovníka je uvedené zaškrtávacie pole, ktorého 

označením sa potvrdzuje nutnosť podpisu daného činovníka pod oficiálnymi 

výsledkami závodu. Dáta sú uložené voľbou „Save“, kedy dôjde k synchronizácii 

s lokálnou SQLite databázou. Názvy nepoužívaných poznámok a mená činovníkov sú 

v rámci údržby z databázy vymazané vždy po uložení aktuálnych dát z okna.  Zvolením 

tlačidla „Cancel“ sú všetky zmeny zrušené. Následne je časomerač navrátený do okna 

registrácie závodu. 

10.4 Nastavenia merania 

Pre úspešné zahájenie merania je nutné zvoliť parametre pripojených chronografov 

s parametrami vyhodnocovania oficiálnych výsledkových listín, počty meraných 

tréningových a ostrých jázd a zaradenie do šampionátov. Uvedené možnosti sú 

zobrazené v okne nastavení merania (obr. 15) dostupnom po zvolení tlačidla 

„Preferences“.  
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V ľavej časti okna je možné zvoliť pripojené chronografy a ich formu pripojenia. Po 

zvolení konkrétneho chronografu sú aktivované iba formy pripojenia a vstupy 

chronografu uložené v tab. 9 lokálnej SQLite databázy.  

V pravej časti okna má časomerač možnosť nastaviť výslednú presnosť rozlišovania 

vo výsledkových listinách, spôsob hodnotenia, rozhodovanie v prípade rovnosti časov, 

základný jazyk výsledkových listín ako aj počty tréningových a meraných jázd. 

V časti „Events“ je možné jednoduchým výberom z rolovacieho zoznamu priradiť 

už existujúce šampionáty, stlačením klávesy Enter po výbere šampionátu je zobrazené 

okno nastavenia spôsobu kvalifikácie s bodovým hodnotením. Vytvorenie nového 

šampionátu prebieha analogicky výberom možnosti „N/A“ a stlačením klávesy Enter. 

Nastavenia sú s databázou synchronizované až po stlačení tlačidla „Save“. 

10.5 Nastavenie spôsobu kvalifikácie 

Stlačením klávesy Enter na vybranom šampionáte je zobrazené okno nastavenia 

spôsobu kvalifikácie a bodového hodnotenia (obr. 16). V spodnej časti okna časomerač 

zadá rok konania šampionátu, jeho skratku a celý názov. Následne zadáva bodové 

hodnotenie celkového poradia v ľavej časti označenej ako „Overall classification 

points“. Prvoradé je zadanie pozície a následne bodového zisku za dané umiestnenie. 

V časti pod bodovým hodnotením je priestor na zadanie koeficientu bodového 

násobenia pre prípad nízkeho počtu zúčastnených. 

V prípade vytvárania ďalších kategórii časomerač v časti nad bodovým hodnotením 

vyberá z existujúcich alebo manuálne zadáva názov novej kategórie, ktorý potvrdzuje 

stlačením klávesy Enter. Po jej vybratí alebo vytvorení je mu umožnené vytvoriť alebo 

upraviť zoznam subkategórií. Možnosť zadať hodnoty bodových ziskov sa mu otvára až 

po vytvorení aspoň jednej subkategórie. 

Synchronizácia bodových hodnotení a vytvorených kategórii a subkategórií prebieha 

okamžite. Informácie o šampionáte ako názov, skratka a rok spolu s koeficientmi 

bodového násobenia jednotlivých kategórii sú uložené až po stlačení tlačidla OK. 

10.6 Registrácia súťažiacich 

V pravej hornej časti okna nastavení merania sa po kliknutí na tlačidlo „Add“, 

prípadne „Edit“ v prípade výberu už registrovaného súťažiaceho zobrazuje okno 

registrácie závodníka (obr. 17). Okno je možné rovnako vyvolať aj dvojklikom myšou 

na súťažiaceho v tabuľke už registrovaných súťažiacich. 

Položka ID je načítavaná automaticky pre existujúcich súťažiacich. Ide o čiste 

informatívny parameter pre prípad zlého zápisu do databázy. Pre položky „First name“ 

a „Last name“ je zavedená predikcia textu podľa existujúcich záznamov v databáze. Po 

ich zadaní sú prehľadané už existujúce záznamy v databáze závodníkov. Ak je nájdená 

zhoda iba u jedného závodníka, časomerač je vyzvaný k načítaniu existujúcich dát 

z databázy. Ak je zhoda registrovaná u dvoch a viacerých závodníkov, môže ísť 
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o menovcov, časomerač je tak vyzvaný k zadaniu správneho dátumu narodenia. Po jeho 

zadaní a overení prítomnosti v databáze sú tak zostávajúce položky po potvrdení 

načítané automaticky. Tým a vozidlo je načítané z poslednej existujúcej registrácie 

súťažiaceho. Je samozrejme nutné dbať na kontrolu vozidla súťažiaceho, ktoré môže 

závodník medzi závodmi vymeniť. Manuálne je následne nutné zadať iba zaradenie do 

šampionátov a kategórii. Odporúča sa využívať možnosť automatickej predikcie 

informácii o súťažiacom, nakoľko sa tak predchádza duplicitným záznamom v databáze 

závodníkov. 

V prípade potreby zmazania súťažiacich je tak možné urobiť označením súťažiaceho 

v tabuľke a následným kliknutím na tlačilo „Delete“ alebo jednoducho stlačením 

klávesy Delete, prípadne Backspace. Po zmazaní súťažiaceho je možné jeho dáta spätne 

obnoviť opätovnou registráciou, počas ktorej po zadaní priezviska je obsluha vyzvaná 

na potvrdenie obnovenia zmazanej registrácie. 

10.7 Meranie 

Po správnej registrácii je možné stlačením tlačidla „Done“ v okne registrácie 

závodníkov prejsť k samotnému meraniu. Časomerač v hlavnom okne (obr. 18) vyberie 

v menu v časti Event pod položkou Run jedno z požadovaných meraní - Practice nr. 1, 

Race nr. 1 a podobne, podľa počtu meraní zadaných pri vytváraní merania. Po výbere je 

okno automaticky nastavené do režimu „PAUSED“, kedy sú zablokované všetky vstupy 

chronogafov. Výberom v menu v časti Run pod položkou Go je započaté samotné 

meranie. Pri meraní je možné zobrazované časy prejazdov sledovať v hornej časti okna. 

Časy prejazdov sú priraďované súťažiacim automaticky podľa štartových čísel. Po 

dojazde súťažiaceho do cieľa, a teda priradení času prejazdu cieľom je výsledný čas 

jazdy vypočítaný automaticky a zobrazený v spodnej časti okna. 

10.8 Zhodnotenie 

Realizované časti týkajúce sa nastavení, registrácie tried a registrácie závodníkov sú 

odladené s náležitými chybovými hláseniami pre upozornenie časomerača na možné 

chyby pri zhotovovaní merania. 

Pri realizácii dosiaľ nebola zavedená možnosť zmeny jazykovej mutácie, jej 

vytvorenie je možné až po kompletnom dokončení softvéru, kedy bude možné zostaviť 

slovník používaných pojmov a na jeho základe zhotoviť príslušné preklady zaraditeľné 

do softvéru. 

Ďalšie formuláre dosiaľ neboli realizované, vytvorené časti však predstavujú vhodne 

postavený základ pre funkčný a spoľahlivý softvér s reálnou víziou nasadenia do praxe. 
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11 ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť softvér vylepšujúci existujúce riešenia pre 

zabezpečovanie spracovania dát z profesionálnych časomerných zariadení spoločnosti 

Tag Heuer. 

Časovo najnáročnejšie bolo zostrojenie príslušného dátového modelu, ktorý by 

spoľahlivo pokryl všetky situácie. Po vytvorení modelu lokálnej databázy bola 

vytvorená jej odľahčená on-line verzia zabezpečujúca uchovávanie dát pri zobrazovaní 

výsledkov pre verejnosť. 

Po vytvorení dátového modelu bolo možné pristúpiť k voľbe vývojového prostredia, 

ktorým sa stal softvér spoločnosti Microsoft Visual Studio 2013. Následne boli overené 

možnosti obsluhy vstupno-výstupných portov pomocou knižnice .NET Framework 4.5 a 

možnosti databázovej komunikácie prostredníctvom voľne dostupných knižníc. 

Keďže je nečakaný pád aplikácie takéhoto charakteru neprípustný, bolo pri realizácii 

jednotlivých formulárov nutné dbať na správne ošetrenie možných chýb pri zadávaní 

dát časomeračom počas zostavovania merania. Vytvorené boli časti od momentu prvého 

spustenia softvéru cez vytvorenie merania po nastavenie použitých chronografov 

a vytvorenie kategórii s príslušnými tabuľkami bodových hodnotení. 

Vzhľadom na rozsah navrhovaného softvéru nebolo možné realizovať všetky jeho 

časti v dostupnom časovom rámci. Napriek tomu realizované časti predstavujú dobre 

položený základ pre pokračovanie v jeho realizácii. 
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