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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat 

z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako 

celého řetězce od snímače až po předmětný informační systém s databází. V práci je 

odůvodněn výběr HMI komponenty, konkrétně vizualizačního serveru Weintek cMT-SVR-

100, který umožňuje přenos dat získaných z PLC pomocí protokolu Modbus TCP přes 

Ethernet do vzdálené databáze MySQL; jsou popsány jeho vlastnosti a struktura 

výstupních dat. Dále je popsán datový a procesní model databáze a obslužná aplikace 

s uživatelským rozhraním. Uživatelské rozhraní je řešeno jako webová aplikace, což 

umožňuje přístup z různých platforem a zařízení pomocí běžného webového prohlížeče. 

Práce představuje také testování systému a jeho výsledky. 

Klíčová slova 

informační systém, databáze, průmysl, proces, datový model, sběr dat, HMI 

 

 

English Abstract 

The aim of the thesis is to develop a concept of an information system for collecting and 

processing data from an industrial process, which will be a part of a complex monitoring 

system as a whole chain from the sensor to the information system. The thesis briefly 

describes decision making process of a HMI device selection – Weintek cMT-SVR-100 

visualization server, which is able to transfer data acquired from PLC’s via Modbus TCP 

over Ethernet to a remote MySQL database in the internet. Its main properties and output 

data structure was described. The thesis presents data and process model of the database 

and a web application design as a user interface. The web app allows users to access the 

system via general web browser at any platform and/or device. The thesis also presents 

testing of the system and its results. 

Keywords 

information system, database, industry, process, data model, data acquisition, HMI 
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1 Úvod 

Sběr dat – ve smyslu systematického sledování různých kvantitativních, resp. 

kvalitativních parametrů – a jejich pravidelná a důsledná analýza je základním 

předpokladem pro úspěšné řízení kteréhokoliv procesu. Bez dostatku relevantních dat 

není možné proces úspěšně řídit či navrhovat opatření vedoucí ke zvýšení jeho účinnosti. 

Na základě dlouhodobé praktické zkušenosti autora s provozy průmyslových prádelen 

v ČR lze konstatovat, že tyto provozy mají velmi často úroveň sběru dat nedostatečnou 

zejména v případě sledování spotřeb různých forem energie a pomocných látek – typicky 

voda, elektrická energie, zemní plyn, topná pára. Údaje o spotřebách se běžně odečítají jen 

pro potřeby fakturace dodavatelů podniku jednou za měsíc či kvartál. Pokud se 

provozovatelé rozhodnou pro častější sběr dat, není výjimkou, že jej představují ruční 

odečty stavů měřidel a záznam hodnot psanou formou maximálně jednou denně. 

Nečitelnost a časová nahodilost záznamů potom snižuje důvěryhodnost a využitelnost 

takto získaných dat. Je zřejmé, že sběr dat by právě z tohoto důvodu měl vždy probíhat 

automaticky bez spoléhání se na lidského činitele a ve strojově čitelné formě, která umožní 

data zpracovat výpočetní technikou. 

Autor se tématem průmyslové údržby prádla a snižování energetické náročnosti tohoto 

specifického průmyslového procesu systematicky věnuje od roku 2007, kdy na toto téma 

obhájil svou bakalářskou práci [1], dále v roce 2009 diplomovou práci [2] a v roce 2014 

doktorskou dizertační práci [3] – ve všech případech na Fakultě strojního inženýrství VUT 

v Brně. 

Po ukončení svého působení na Fakultě strojního inženýrství autor založil soukromou 

společnost (logo společnosti viz obr. 1–1), která poskytuje technická řešení výrobcům 

prádelenské techniky a provozovatelům velkých průmyslových i menších komerčních 

prádelen. Vedle systémů měření a regulace, resp. sběru dat se věnuje vývoji energeticky 

úsporných opatření, pro jejichž úspěšný návrh je kvalita sbíraných provozních dat zcela 

zásadní. Téma této bakalářské práce tedy přímo plyne z aktuální potřeby průmyslu. 

 

obr. 1–1: Logo společnosti (je dílem autora) 

Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr 

a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího 

systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační systém s databází.  

Navrhovaný systém nemá být použitelný výhradně pro účely průmyslových prádelen. 

Proces profesní údržby prádla však představuje výborný modelový příklad průmyslového 

procesu díky jeho rozmanité infrastruktuře, strojnímu vybavení a s tím spojené různorodé 

měřicí technice, kterou je potřeba zaintegrovat [3]. 
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1.1 Požadavky na systém a rámcový návrh 

Koncept monitorovacího systému jako celku, jehož součástí je i předmětný informační 

systém s databází, podléhá následujícím požadavkům: 

1. Hardwarové komponenty musejí vyhovovat průmyslovým standardům životnosti 

a spolehlivosti. Hardware musí být modulární a cenově dostupný. 

2. V poli budou umístěny HMI komponenty pro lokální monitorování a ovládání 

procesu ve formě dotykových displejů s odezvou max. do 1 vteřiny. 

3. Systém se nebude používat pro operátorské řízení časově kritických (rychlých) 

procesů a procesů ohrožující zdraví osob a majetek. 

4. Systém musí umožňovat automatický přenos dat (periodicky a řízený událostmi) 

do informačního systému s databází na vzdáleném počítači v internetu. Přenos dat 

v opačném směru není potřebný. 

5. Systém musí umožňovat vzdálenou správu přes internet včetně komponent v poli. 

6. Informační systém má být řešen jako webová aplikace přístupná přes internet 

běžným internetovým prohlížečem PC nebo mobilního zařízení (tablet, chytrý 

telefon) s možností lokalizace uživatelského rozhraní do různých jazyků. 

7. Obslužná aplikace databáze má být řešena modulárně. Postupně by se v budoucnu 

měly vytvořit a zaintegrovat moduly: 

a. správy uživatelů informačního systému, 

b. správy metadat – různých průmyslových provozů a s nimi spojených entit 

(společnosti, lidé, kontakty atd.) a správy komponent měřicí techniky, 

c. správy sledovaných parametrů (fyzikálních veličin) s vazbou na metadata, 

d. správy naměřených dat, jejich zpracování do reportů dle dané časové 

periody ve formě tabulek (s exportem do formátu CSV) a grafů, 

e. vizualizace procesu s aktuálními daty s latencí do 1 minuty. 

8. Databázový stroj se předpokládá SQL, resp. jeho varianty v rámci svobodného 

softwaru – MySQL, MariaDB aj. 

Na základě výše uvedených požadavků byla autorem v roce 2017 navržena struktura 

systému měření a regulace s napojením na informační systém přes internet – viz 

zjednodušené schéma na obr. 1–2. Hlavní komponenty systému MaR umožňují 

komunikaci protokolem Modbus TCP přes Ethernet a tvoří zvláštní podsíť podnikové 

počítačové sítě, se kterou je propojena VPN routerem (směrovačem). Router omezuje 

možnost napadení podsítě z vyšších struktur a umožňuje připojit se pro účely servisu přes 

zvláštní spojový server v internetu vzdálenému PC přes VPN bez toho, aby podniková síť 

musela být připojena do internetu přes vyhrazenou IPv4 adresu. 

1.2 Vymezení úlohy a struktura práce 

Rozsah úlohy i struktura práce vychází se zadání. Ve druhé kapitole (2) je odůvodněn 

výběr HMI komponenty, která umožňuje přenos dat do vzdálené databáze, jsou popsány 

její vlastnosti a struktura výstupních dat. Ve třetí kapitole (3) je popsán datový a procesní 

model informačního systému a ve čtvrté kapitole (4) řešení obslužné aplikace 

s uživatelským rozhraním. Pátá kapitola (5) se věnuje testování systému a poslední 

kapitola (6) je závěr. 
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obr. 1–2: Zjednodušené schéma systému MaR s napojením na vzdálený informační systém 
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2 Výběr HMI komponenty 

a její vlastnosti 

Na základě požadavků na systém popsaných v minulé kapitole pro řešení přenosu dat 

z lokálního systému MaR do informačního systému v internetu byly zvažovány dále 

popsané možnosti. 

V první řadě se zvažovalo nasazení komerčního SCADA/HMI systému – např. Reliance [4] 

od GEOVAP, spol. s r. o., nebo Promotic [5] od MICROSYS, spol. s r. o. Tyto systémy 

umožňují vytvořit rozsáhlé systémy pro monitorování procesů a sběr dat a disponují 

širokou paletou komunikačních ovladačů. Pro vyšší pořizovací náklady, které by spočívaly 

nejen v ceně licence za run-time aplikaci, vývojové prostředí a potřebné komunikační 

ovladače, ale také v nutnosti pořízení spolehlivého PC nebo serveru, na kterém by aplikace 

běžela, byla tato možnost zamítnuta. 

Z důvodu nutnosti pořizování průmyslového PC nebo serveru byly zamítnuty také různé 

softwarové nástroje pro přenos dat z PLC do databáze SQL (tzv. „PLC to SQL“) jako 

například produkt SQL4automation [6] od společnosti Inasoft Systems GmbH a podobné. 

Krátce bylo zvažováno i naprogramování vlastního HMI zařízení v podobě mini počítače 

Raspberry Pi [7] kvůli jeho nízkým pořizovacím nákladům. Toto řešení však bylo také 

zamítnuto kvůli jeho „neprůmyslovému“ provedení a nedostatkem vlastních zkušeností 

s OS Linux. 

Po důkladném průzkumu trhu prostřednictvím internetu byl nakonec pro úlohu lokální 

vizualizace a ovládání procesu a přenos dat do informačního systému zvolen vizualizační 

server cMT-SVR-100 od společnosti Weintek Labs., Inc., jehož vlastnosti jsou popsány dále. 

2.1 Základní vlastnosti vizualizačního serveru Weintek cMT-SVR 

Výrobek Weintek cMT-SVR-100 je ideální pro použití v navrženém monitorovacím 

systému, jelikož: 

a) má relativně nízkou cenu – toho času 5 300 Kč za kus bez DPH dle ceníku [8], 

b) disponuje dvěma ethernetovými porty pro komunikaci ve dvou oddělených 

počítačových sítích (podsíť MaR a podniková síť) mimo jiné protokoly Modbus TCP, 

c) mimo protokolu Modbus TCP je možné využít ovladačů k PLC od řady výrobců, 

d) má sériové porty RS-232 a RS-485 pro Modbus RTU, 

e) umožňuje připojení až tří klientů současně k vizualizační aplikaci s rozlišením 

výstupu 1024×748 obrazových bodů, a to buď prostřednictvím speciálních 

dotykových obrazovek připojených přes Ethernet nebo prostřednictvím aplikace 

cMT Viewer na mobilních zařízeních s OS Android a iOS nebo PC s OS Windows, 

f) umožňuje záznam dat (do vnitřní paměti, na SD kartu nebo USB flash disk) 

a synchronizaci tohoto záznamu s databází MySQL na vzdáleném počítači, 

g) obsahuje klienta databáze MySQL (na vzdáleném počítači) s možností konfigurace 

libovolných dotazů. 
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Pohled na vizualizační server Weintek cMT-SVR-100 s popisky rozhraní je na obr. 2–1. 

K hardwaru se zdarma dodává vývojové prostředí EasyBuilder Pro pro konfiguraci 

zařízení a tvorbu vizualizace. Hlavní okno aplikace je na obr. 2–2. Na začátku roku 2018 

byla vydána verze 6 této aplikace, která zahrnuje nové grafické uživatelské rozhraní 

a funkce. Základní informační prameny pro práci s HMI serverem tvoří uživatelský 

manuál vývojového prostředí [9], příručka pro komunikaci s databází MySQL [10] 

a příručka k HW [11]. 

 

obr. 2–1: Pohled na vizualizační server Weintek cMT-SVR-100 položený na levý bok s popisky 

 

obr. 2–2: Vývojové prostředí EasyBuilder Pro v6 pro konfiguraci HMI panelů a serverů Weintek 
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2.2 Přenos dat do databáze MySQL 

Jak bylo naznačeno v předchozí podkapitole, předmětný HMI server nabízí dvě cesty 

k uložení dat ze svých registrů, resp. paměti do databáze. První možností je využít 

integrovaného klienta MySQL databáze, s jehož pomocí lze databázi libovolně dotazovat 

pomocí SQL dotazů (SQL Query) a jako argumenty používat proměnné ze systémových či 

uživatelsky definovaných datových registrů. Tato cesta byla použita v případě 

vytvořeného informačního systému a bude blíže představena v kapitole 5. 

Druhou možností je nakonfigurovat objekt pro záznam dat (Data Sampling Object), která 

se budou ukládat do souboru ve vnitřní paměti, resp. na připojený USB flash disk nebo 

SD kartu. Tento záznam je potom možné synchronizovat se vzdálenou databází MySQL. 

Určitou výhodu tohoto způsobu ukládání dat do databáze představuje fakt, že data jsou 

ukládána do vnitřní paměti a do databáze odesílána dávkově – buď s nastavenou periodou 

nebo při určité události. Pokud je tedy přerušena komunikace s databázovým serverem, 

data se neztratí, budou odeslána v dávce následující po obnovení spojení. Nevýhodou 

tohoto způsobu je pevná struktura tabulek, které při prvním připojení k databázi HMI 

server vytvoří. Takto vytvořenou strukturu potom nemůže měnit ani samotný HMI server, 

pokud se změní počet proměnných v konfiguraci objektu pro záznam dat (Data Sampling 

Object). Zařízení v tomto případě při pokusu o uložení dat do databáze zahlásí chybu, 

jelikož se snaží uložit data do nekompatibilní struktury. Pro účely ověření výstupní 

struktury byl ve vývojovém prostředí EasyBuilder Pro vytvořen testovací projekt, který 

simuloval záznam několika proměnných v různých datových typech. Okno s testovacím 

formulářem je na obr. 2–3. 

 

 obr. 2–3: Okno s testovacím formulářem pro různé datové typy a záznamem dat 
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Konkrétně šlo o datové typy: 

• Unsigned Integer 16 bit  – nezáporné celé číslo od 0 do 65 535, 

• Signed Integer 16 bit  – celé číslo od –32 768 do 32 767, 

• Unsigned Integer 32 bit  – nezáporné celé číslo od 0 do 4 294 967 295, 

• Signed Integer 32 bit  – celé číslo od –2 147 483 648 do 2 147 483 647, 

• Float 32 bit (IEEE 754 Single-Precision) – reál. číslo s plovoucí desetinou čárkou, 

• String ASCII 8 bit   – řetězec znaků dle ASCII (délka 20 znaků – 10 slov). 

Proměnné byly uloženy do paměťových registrů HMI těsně za sebe od adresy LW-0 

s celkovou délkou 18 slov (16bitových). Jako testovací hodnoty byly u celočíselných typů 

zvoleny hodnoty nulové, blízké nule a blízké limitním hodnotám. V textovém vstupu se 

zkoušely znaky velké a malé abecedy, arabské číslice a některé speciální znaky. Po zadání 

hodnot do vstupních polí se stisklo tlačítko vpravo dole, které sloužilo jako spoušť pro 

uložení dat do vnitřní paměti. Celkem byly pomocí spouště uloženy tři sady testovacích 

hodnot, které jsou vidět v tabulce u spodního okraje okna na obr. 2–3 včetně časové značky. 

Číslice 2 na obrazovce v poli vpravo značí, že je aplikace úspěšně připojena ke vzdálené 

databázi) a číslice 0 také v poli vpravo značí bezchybný provoz. Automatická 

synchronizace s databázi MySQL byla nastavena s periodou jedna minuta.  

Synchronizace dat s databází se projevila tak, že nejprve byly vytvořeny 3 tabulky: 

• první se jménem hostname_file_name_data s daty – viz tab. 2–1 a její struktura 

viz tab. 2–2, 

• druhá hostname_file_name_data_format s názvy veličin – viz tab. 2–3 a její 

struktura viz tab. 2–4, 

• a třetí hostname_file_name_data_section s údaji o rozsahu synchronizace – 

tato tabulka byla prozatím prázdná – její struktura viz tab. 2–5. 

Poznámka: Části názvů tabulek hostname a file_name je možné volitelně přejmenovat. 

Dále budou tabulky nazývány pouze jako data, data_format, data_section. 

Údaje pro tvorbu tab. 2–1 až tab. 2–5 byly získány pomocí desktopového databázového 

klienta MySQL Workbench [12]. Tabulka data (viz tab. 2–1) obsahuje sejmutá data pomocí 

HMI serveru a organizuje je ekvidistantně, tj. se společnou časovou značkou pro všechny 

veličiny v daném souboru – v tomto případě 6 veličin data_format_0 až data_format_5. 

V popisu struktury tabulky data (viz tab. 2–2) je možné si všimnout, že všechny celočíselné 

typy jsou ukládány ve formě BIGINT(20) bez ohledu na původní rozsah typu. Reálná čísla 

jsou ukládána jako DOUBLE, přestože jsou původně single precision, stejně tak je 

ukládána časová značka, která formu unixového času s rozlišením 0,001 vteřiny. Unixová 

časová značka udává počet vteřin uplynulých od 1. ledna 1970 00:00:00 – např. hodnota 

1515070691.176 odpovídá času 4. ledna 2018 12:58:11.176 [13]. Textový řetězec je ukládán 

jako BLOB, tedy rozsáhlý binární objekt. Ve všech případech byla testovací data (hodnoty 

i časové značky) uložena do databáze korektně. 

Tabulka data_format (viz tab. 2–3) obsahuje komentáře (comment) k jednotlivým 

veličinám, které je možné uživatelsky zvolit, dále informaci o původním datovém typu 

(data_type) proměnné v paměťovém registru HMI zařízení a informaci o počtu těchto 

proměnných (size) za sebou v registru. Z tab. 2–4 plyne, že textové údaje jsou ukládány 

v typu TEXT a celočíselné hodnoty jako BIGINT(20). Tato tabulka se nemění. 
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tab. 2–1: Tabulka hostname_file_name_data 

data 

_index 

time 

@timestamp 

data 

_format_0 

data 

_format_1 

data 

_format_2 

data 

_format_3 

data 

_format_4 

data 

_format_5 

1 1515070447.849 0 0 0 0 0 [BLOB – 20 B] 

2 1515070691.176 60 000 –30 000 4×109 –2×109 –12.4567804… [BLOB – 20 B] 

3 1515072165.88 1 2 3 4 5 [BLOB – 20 B] 

tab. 2–2: Struktura tabulky hostname_file_name_data 

# název typ vlastnosti 

1 data_index BIGINT(20) nenulový, auto-inkrementační, primární klíč 

2 time@timestamp DOUBLE  

3 data_format_0 BIGINT(20)  

4 data_format_1 BIGINT(20)  

5 data_format_2 BIGINT(20)  

6 data_format_3 BIGINT(20)  

7 data_format_4 DOUBLE  

8 data_format_5 BLOB  

tab. 2–3: Tabulka hostname_file_name_data_format 

data_format_index comment data_type size 

1 Unsigned Int 16bit 1w @ LW0 UINT16 1 

2 Signed Int 16bit 1w @ LW1 INT16 1 

3 Unsigned Int 32bit 2w @ LW2 UINT32 1 

4 Signed Int 32bit 2w @ LW4 INT32 1 

5 Float 32bit 2w @ LW6 REAL32 1 

6 ASCI 8bit String 10w @ LW8 STRING 10 

tab. 2–4: Struktura tabulky hostname_file_name_data_format 

# název typ porovnání vlastnosti 

1 data_format_index BIGINT(20)  nenulový, primární klíč 

2 comment TEXT utf8_general_ci výchozí NULL, unikátní 

3 data_type TEXT utf8_general_ci výchozí NULL 

4 size BIGINT(20)  výchozí NULL 
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tab. 2–5: Struktura tabulky hostname_file_name_data_section 

# název typ porovnání vlastnosti 

1 item BIGINT(20)  nenulový, primární klíč 

2 begin_number BIGINT(20)  výchozí NULL 

3 end_number BIGINT(20)  výchozí NULL 
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3 Datový a procesní model databáze 

Model informačního systému byl vytvořen pomocí vývojového nástroje Case Studio 2 [14], 

který umožňuje pohodlné vytváření schémat entit a vztahů (ERD) a schémat datových 

toků (DFD). 

3.1 Datový model (ERD) 

Kompletní vytvořený datový model ve formě ERD je kvůli své rozlehlosti umístěn v příloze 

[P7]. Na obr. 3–1 je pro představu o jeho rozsahu zobrazen pouze jeho náhled. 

Názvy entit (tabulek) a jejich atributů (sloupců) jsou vedeny v anglickém jazyce s velkým 

prvním písmenem každého slova, mezi slovy nejsou mezery. 

Názvy tabulek jsou odvozeny od množného čísla entity, např. Users (uživatelé), názvy 

atributů potom obsahují na prvním místě jednotné číslo dané entity, např. UserEmail (e-

mail uživatele), primární klíč obvykle tvoří jednotné číslo entity a znaky ID, např. UserID. 

Vazební tabulky typu M:N, pokud nemají speciální název, se označují názvy jednotlivých 

tabulek oddělené podtržítky, např. Roles_Users (role a uživatele). 

 

obr. 3–1: Náhled na kompletní datový model pro představu o jeho rozsahu 
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Datový model byl vytvořen s ohledem na variabilitu budoucího informačního systému. 

Umožňuje začlenit do systému nové entity bez nutnosti úpravy datového modelu 

(přidáváním tabulek skrze administrační nástroj databáze), pouze konfigurací systému 

pomocí uživatelského rozhraní (přidáváním záznamů – řádků do existujících tabulek). 

Tento přístup umožňuje do jisté míry osvobodit se ve stádiu návrhu datového modelu od 

výčtu všech entit, které se v systému budou pohybovat, jelikož je bude možné přidávat za 

provozu. Na obr. 3–2 je základ submodelu pro správu entit. 

 

obr. 3–2: Submodel pro správu entit, jejich atributů a dat 

Entities – představuje konkrétní entitu, např. konkrétní teplotní snímač „Pt1000 S/N 123“, 

který má jednoznačný celočíselný identifikátor EntityID (primární klíč), vzdálený klíč 

EnFamilyID (tabulka EnFamilies) daný rodinou entity (zde např. „teplotní snímač“) 

vzdálený klíč EntityAddUserID nesoucí informaci, který uživatel tuto konkrétní entitu 

přidal, a atribut EntityAddTimestamp s časem přidání. 

EnAttrs – představuje konkrétní atribut (vlastnost), kterou má konkrétní entita. Pro 

příklad teplotního snímače to může být např. „délka stonku“ v milimetrech. Informaci 

o fyzikální jednotce – milimetrech by zde nesl vzdálený klíč UnitID z tabulky Units, která 

není na obrázku výše zobrazena. 

EnAttrsGroups – atributy je vhodné organizovat do skupin, naposledy zmíněný atribut 

„délka stonku“ by mohl být ve skupině „rozměry“. Takto zavedená organizace atributů je 

výhodná pro automatické vypisování na obrazovku. Pořadí skupin udává vlastnost 

EnAttrGroupPos a pořadí atributů ve skupinách vlastnost EnAttrPos (v tabulce EnAttr). 

EnData – představuje konkrétního hodnotu atributu konkrétní entity, tedy např. pro 

délku stonku v mm konkrétního teplotního snímače bude mít hodnotu 100.0 uloženou ve 
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sloupci EnDataFloat jako reálné číslo; jde vlastně o tabulku typu M:N. Data si sebou nesou 

také  informaci, který uživatel a kdy je přidal. 

EnFamilies – představuje rodinu entity, pro příklad konkrétního teplotního snímače to 

bude rodina „teplotní snímače“. 

EnFamilyGroups – rodiny entit mohou být organizovány do skupin. Pro již zavedený 

příklad „teplotní snímače“ by to mohla být skupina „měřicí technika“ apod. 

 

obr. 3–3: Řešení ukládání názvů entit pro účely lokalizace 

Názvy jednotlivých entit nejsou ukládány přímo, ale odkazuje se na tabulku Texts, která 

je přes vazební tabulku Translations (kde je uložen vlastní znění TrValue pro různé 

jazyky) svázána se seznamem jazyků – tabulkou Langs. Situaci ukazuje obr. 3–3. 

 

obr. 3–4: Submodel řízení vazeb mezi rodinami entit a vlastními entitami se stavy. 
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Na obr. 3–4 je ukázáno řízení vazeb mezi rodinami entit a vlastními entitami. Dále 

obrázek ukazuje řešení stavů entit. Každý uživatel z tab. Users může mít nastavené role 

z tab. Roles. Přístupová práva k prvkům tabulky EnAttrs se potom řídí dle tab. 

Roles_EnAttrs_Rights, podobně pro tab. EnFamilyRels. Toto ukazuje obr. 3–5. 

 

obr. 3–5: Submodel práv a rolí 

Submodel měřených dat ukazuje obr. 3–6. Vlastní data jsou uložena v tab. DaqDataFloat 

s časovou značkou, jednotlivé kanály spravuje tab. DaqChannels. Kanály mohou mít 

vazbu na kteroukoliv entitu z tab. Entities přes vazební tabulku Entities_DaqChannels. 

 

obr. 3–6: Submodel měřených dat 
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3.2 Procesní model 

Procesní model nejvyšší úrovně je na obr. 3–7. Tento model je užitečný především pro 

přehled o terminátorech systému, které v tomto případě budou: 

a) uživatelé (lidé) – mající různá oprávnění (role) jako čtení, editace, export apod. při 

práci se systémem, tyto terminátory budou přistupovat k systému prostřednictvím 

webové aplikace – uživatelského prostředí; 

b) stroje (automaty) – přistupující k různým částem databáze dle nastaveného 

oprávnění. 

Procesy, které budou v systému probíhat, budou spouštěny aktivitou uživatele nebo 

periodicky. 

 

obr. 3–7: Procesní model nejvyšší úrovně 
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4 Obslužná aplikace 

s uživatelským rozhraním 

Aplikace, která obsluhuje databázi, je vytvořena jako webová aplikace v jazyce PHP 

přístupná přes internet pomocí běžného prohlížeče. Pro vykreslení uživatelského rozhraní 

v prohlížeči se používá nejnovějších standardů HTML a CSS. Provedení aplikace jako 

webové umožňuje přístup k informačnímu systému z různých platforem (Windows, Linux, 

Android, iOS aj.) a druhů koncových zařízení (PC, tablet, chytrý telefon). 

4.1 Koncept uživatelského rozhraní 

Na obr. 4–1 je zachycena úvodní obrazovka grafického uživatelského rozhraním aplikace. 

Pracovní název systému je DAQ+IS (Data Acquisition + Information System) – v záhlaví 

se objevuje uprostřed. V záhlaví vlevo je odkaz na hlavní nabídku a oblíbené položky, 

vpravo potom identifikátor přihlášeného uživatele, který je odkazem na nastavení 

uživatele, dále odkaz na nastavení aplikace a odkaz pro odhlášení z aplikace. Zápatí je 

vyhrazeno do budoucna pro umístění kontextové nápovědy a doplňujících informací tak, 

jak v desktopových aplikací obvykle ukazuje tzv. status bar. Vlastní pracovní plocha 

obsahuje v levé části panel s názvem obrazovky a hlavními informacemi, resp. ovládacími 

prvky. Panel je možné skrýt a opětovně zobrazit od levého okraje. Popsané uspořádání je 

vhodné pro zobrazování na monitoru PC s vodorovnou orientací a vyšším rozlišením.  

 

obr. 4–1: Grafické uživatelské rozhraní aplikace – detail vybrané tabulky databáze 
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V případě obsluhy aplikace pomocí menšího displeje s vertikální orientací (tablet, chytrý 

telefon), bude postranní panel přemístěn pod záhlaví. Tato změna uspořádání stránky 

bude řešena čistě pomocí CSS. Přihlašovací obrazovku ukazuje obr. 4–2. 

 

obr. 4–2: Přihlašovací obrazovka aplikace 

4.2 Framework 

Nad rámec zadání práce byl vytvořen vlastní framework v jazyce PHP, který umožňuje 

pohodlnou a přehlednou implementaci jednotlivých funkčních bloků (modulů) aplikace. 

Framework se skládá s několika tříd, obsahující statické metody a proměnné: 

• Database – třída obsahuje metody pro práci s databází MySQL – připojení, 

získávání dat pomocí dotazů (select), vkládání (insert) a aktualizace (uddate) dat. 

Třída využívá metodu App::addError($text) z třídy App pro vypisování chybových 

hlášení, jinak je nezávislá. Zdrojový kód je v příloze [P1]. 

• Html – nezávislá třída obsahuje metody pro generování HTML kódu všech základní 

elementů jako odstavců, nadpisů, zvýrazňujících prvků, seznamů (z asociativních 

polí), tabulek (z dvourozměrných asociativních polí), prvky formulářů atd. Úryvek 

zdrojového kódu je v příloze [P2]. 

• General – nezávislá třída obsahuje obecné metody např. pro generování názvů URL 

z obecného textu, pomocné operace pro získávání informací o složkách a souborech 

apod. Úryvek kódu je v příloze [P3]. 

• App – hlavní třída aplikace využívá metody všech předchozích tříd. Má za cíl ve co 

nejvíce oddělit prezentační vrstvu od kódu. Stará se o zabezpečení přístupu 

k aplikaci a zastřešuje generování uživatelského prostředí. Úryvek kódu je 

v příloze [P4]. 
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Ukázky PHP kódu, na které se odkazuje výše do přílohy, neobsahují komentáře. Kód by 

však měl být čitelný i pro cizí osobu, jelikož je napsán úhledně a metody a proměnné jsou 

výstižně pojmenovány. 

Pro ukázku aplikace frameworku uveďme následující část PHP kódu pro sestavení 

horizontálního informačního panelu: 

/* ... předchází naplnění proměnných $text_id, $dtxt ... */ 

App::dropInlinePanelHtml(); 

App::addInlinePanelKey              ('TextID'); 

App::addInlinePanelValue            ($text_id); 

App::addInlinePanelSeparator(); 

App::addInlinePanelKey              (App::getTextByTag('transl_module_tag')); 

App::addInlinePanelValue            ($dtxt['ModuleTag'] ? $dtxt['ModuleTag'] : 

                                     App::getTextByTag('transl_no_link_to_module')); 

App::addInlinePanelSeparator(); 

App::addInlinePanelKey              (App::getTextByTag('inserted_by')); 

App::addInlinePanelValue            ($dtxt['TextAddUserEmail'] . ' &ndash; ' 

                                      . $dtxt['TextAddTime']); 

if (isset($dtxt['TextEditTime'])) { 

   App::addInlinePanelSeparator(); 

   App::addInlinePanelKey           (App::getTextByTag('updated_by')); 

   App::addInlinePanelValue         ($dtxt['TextEditUserEmail'] . ' &ndash; ' 

                                      . $dtxt['TextEditTime']); 

} 

App::addToPageHtml(App::getInlinePanelHtml()); 

/* ... ... */ 

echo App::getPageHtml(); 

/* ... ... */ 

která generuje následující HTML kód pro uživatelské rozhraní: 

<div class="inline-panel"> 

   <span>TextID</span> <em>3</em> 

   <span class="sep">|</span> 

   <span>Štítek modulu</span> <em>user</em> 

   <span class="sep">|</span> 

   <span>Vložil</span> <em>petr@bobak.cz &ndash; 2018/05/09 &ndash; 12.00</em> 

   <span class="sep">|</span> 

   <span>Upravil</span> <em>petr@bobak.cz &ndash; 2018/05/14 &ndash; 18.02</em> 

</div> 

který se ve webovém prohlížeči interpretuje jako: 

 

Podstatné je, že programátor je při implementaci jednotlivých funkčních bloků (modulů) 

co nejvíce odstíněn od prezentační vrstvy – tedy způsobu, jak se má daný blok vykreslovat, 

resp. které HTML elementy a třídy CSS se mají používat. 
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Postup práce aplikace je následující: 

1. nastaví se hlavičky pro zamezení ukládání stránek do vyrovnávací paměti 

prohlížeče nebo Proxy serverů, 

2. načtou se hlavní konfigurační konstanty ze souboru, 

3. implementují se všechny třídy (knihovny) frameworku, 

4. načtou se podružné konfigurační konstanty do datové struktury frameworku, 

5. ověří se přístupová práva uživatele, 

6. podle adresy se vyhodnotí, který modul se má načíst, 

7. načte a spustí se vybraný modul, 

8. sestaví se stránka HTML – až v tomto okamžiku se posílají data na výstup (do 

prohlížeče uživatele). 

4.3 Moduly aplikace 

V kapitole 3.1 byl představen databázový model informačního systému. Jelikož nebylo 

z časových důvodů možné implementovat celý model a vytvořit všechny potřebné moduly 

obslužné aplikace, byla pozornost soustředěna jádru systému a modulu pro sběr dat, aby 

byly maximálně uspokojeny požadavky plynoucí ze zadání práce. Toho času jsou vytvořeny 

a aplikací obsluhovány tabulky DaqChannels, DaqDataFloat, Langs, Modules, Texts, 

Translations, UnitFamilies, Units a Users. Moduly aplikace, které jsou již plně nebo 

alespoň částečně implementovány, jsou: 

• Hlavní nabídka (main_menu), 

• Oblíbené (favourites), 

• Nastavení aplikace (settings), 

• Nastavení uživatele (user), 

• Databáze (database), 

• Překlady (translations), 

• Jednotky (units), 

• Sběr dat (daq). 

Modul Hlavní nabídka je výchozím modulem, který se načte po úspěšném přihlášení 

uživatele. Jak název napovídá, představuje základní rozcestník, pomocí něhož si uživatel 

vybere modul, k němuž nesměřuje některý z přímých odkazů v záhlaví. Modul pracuje 

s tabulkou Modules. Uživatel nemá možnost ovlivnit skladbu hlavní nabídky. 

Modul Oblíbené, který je ve vývoji, bude představovat soubor uživatelem definovaných 

odkazů, které zrychlí přechod do různých míst aplikace. Modul bude pracovat s tabulkou 

Favourites a Users. 

Pomocí modulu Nastavení aplikace může uživatel upravit parametry aplikace, resp. 

uživatelského rozhraní. Výchozí možností je změna jazyka uživatelského rozhraní. Modul 

prozatím pracuje s tabulkami Users a Langs. 

Modul Nastavení uživatele spravuje data konkrétního uživatele, který je momentálně 

přihlášen. Ve výchozím stavu umožňuje změnu registrované e-mailové adresy 

a přístupového hesla. E-mailová adresa slouží jako identifikátor pro přístup do systému 

a pro komunikaci s uživatelem. Po zadání nové e-mailové adresy bude na tuto adresu 
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zaslána zpráva s odkazem pro potvrzení. Nová adresa bude platná až po potvrzení. Modul 

pracuje pouze s tabulkou Users. Náhled na grafické rozhraní čtyř výše popsaných modulů 

je na obr. 4–3. 

 

obr. 4–3: Náhled na grafické rozhraní modulů (zleva) Hlavní nabídka, Oblíbené, Nastavení 

aplikace, Nastavení uživatele 

Modul Databáze slouží jako náhled do vlastní databáze, kterou aplikace obsluhuje. Je 

možné zvolit potřebnou tabulku a vypsat prvních 200 záznamů, přičemž uživatele 

informuje o celkovém počtu řádků v tabulce, počtu vypsaných řádků a počtu sloupců 

tabulky. Tento nástroj byl vytvořen s cílem usnadnit náhled do surových dat databáze, 

jelikož není nutné spouštění a přihlašování do zvláštní aplikace pro správu databáze jako 

jsou například phpMyAdmin či MySQL Workbench. Záznamy lze pouze číst, nelze je 

vkládat, upravovat ani odstraňovat. Grafické rozhraní tohoto modulu bylo již dříve 

ukázáno na obr. 4–1. Zdrojový kód modulu je v příloze [P5]. 

Modul Překlady je dosud nejvíce propracovaný modul. Je důležitý pro správu textových 

položek a jejich znění v různých jazycích. Detail formuláře pro přidání textové položky je 

na obr. 4–4. Je možné určit, ke kterému modulu se textová položka vztahuje. 

 

obr. 4–4: Detail formuláře pro přidávání textových položek 
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obr. 4–5: Výpis textových položek ve formě překladového slovníku 

 

obr. 4–6: Detail sestavy formulářů pro editaci textové položky a jejího znění v různých jazycích 

Výpis textových položek v podobě překladového slovníku ukazuje obr. 4–5. 

Detail sestavy formulářů pro editací vybrané textové položky a jejího znění v různých 

jazycích na obr. 4–6. Modul pracuje s tabulkami Texts, Translations, Langs, Modules 

a Users. 
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obr. 4–7: Výpis jednotek 

 

obr. 4–8: Výpis kanálů v modulu pro sběr dat 

 

obr. 4–9: Detail kanálu v modulu pro sběr dat 
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Modul Jednotky slouží pro správu fyzikálních a jiných jednotek používaných v systému 

např. u definice jednotlivých kanálů pro sběr dat. Jednotky je možné přiřazovat do 

uživatelsky definovatelných rodin jednotek – např. délka, teplota, objemový průtok apod. 

Ukázka výpisu jednotek je na obr. 4–7. 

Modul Sběr dat slouží k získání informací o zaznamenaných hodnotách jednotlivých 

uživatelsky definovaných kanálů. Výpis kanálů ukazuje obr. 4–8 a detail kanálu obr. 4–9. 

Předpokládá se, že detail kanálu doplní o vykreslení časového průběhu hodnot ve formě 

spojnicového grafu. Předpokládá využití již dříve odzkoušené JavaScriptové knihovny 

Dygraphs [15]. Tato knihovna byla vytvořena jako svobodný software a umí zpracovávat 

velké množství dat do podoby interaktivních grafů – viz příklad na obr. 4–10. Dále se 

zvažuje přidání možnosti exportu naměřených dat do souboru CSV. Nicméně tato funkce 

je implementovaná např. v administrační aplikaci databází MySQL phpMyAdmin.  

 

obr. 4–10: Graf jako ukázka výstupu knihovny Dygraph pro JavaScript [16] 

 

obr. 4–11: Náhled na grafické rozhraní modulů (zleva) Databáze, Překlady, Jednotky, Sběr dat 

Náhled na grafické rozhraní modulů Databáze, Překlady, Jednotky a Sběr dat je na obr. 

4–11. Budoucí práce budou představovat dokončení implementace uvedených modulů, 

rozšiřování jejich funkcí a vývoj nových modulů – např. pro správu rolí a práv uživatelů, 

správu metadat apod. 
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5 Testování funkčnosti systému 

Pro účely otestování funkčnosti systému byla zapojena sestava na obr. 5–1 jako zdroj dat. 

Na horní DIN liště je (zleva): 

• průmyslový napájecí zdroj PULS CP10.241-S1, 24 VDC, 10 A, 

• modulární elektronické pojistky ifm electronic – základní modul DF2100, 

pojistkový modul 2× 2 A DF2212, pojistkový modul 2× 4 A DF2214, 

• programovatelný automat (PLC) IDEC FC6A-C40P1CE s HMI modulem FC6A-

PH1 (připojen zleva) a s rozšiřující kartou se čtyřmi univerzálními analogovými 

vstupy FC6A-J4CN1 (připojena zprava), 

• HMI server Weintek cMT-SVR-100 (viz kapitola 2.1), 

• neadministrovatelný 4portový ethernetový přepínač (switch) Brainboxes SW-504, 

• průmyslový VPN směrovač (router) Lan2M RMA113. 

Ve spodní části obr. 5–1 je potom na podložce (zleva): 

• odporový teplotní snímač JSP Pt100/B (4vodič) s kov. hlavicí a jímkou pr. 12 mm, 

• odporový teplotní snímač Sensit PTS360, Pt1000/A se stonkem pr. 6 mm 

a plastovou hlavicí s vestavěným pasivním převodníkem na 4÷20 mA (2vodič), 

• drátový termočlánek Sensit TC097D, typ J s holým svárem. 

 

obr. 5–1: Hardwarová sestava jako zdroj dat pro testování funkčnosti systému 
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5.1 Konfigurace PLC 

Propojení výše uvedených ethernetových prvků (PLC – HMI – SWITCH – ROUTER) 

odpovídá typovému zapojení na obr. 1–2 – podsíť MaR. Konfigurace PLC proběhla pomocí 

vývojového prostředí Automation Organizer WindLDR od spol. IDEC – pro ilustraci je 

okno aplikace zachyceno na obr. 5–2. Krátký cyklický program, který připravil hodnoty 

teplot ze všech tří připojených teplotních snímačů do potřebného formátu (32bit Float) byl 

vytvořen v příčkovém (tzv. ladder) diagramu. V PLC byl aktivován Modbus TCP server.  

 

obr. 5–2: Konfigurace PLC IDEC v programu Automation Organizer WindLDR 

5.2 Konfigurace HMI serveru 

Konfigurace HMI serveru proběhla ve vývojové prostředí EasyBuilder Pro – viz obr. 2–2. 

Detailní snímky formulářů pro nastavení spojení a dotazů ke vzdálenému serveru jsou 

umístěny v příloze [P6]. Soubor SQL dotazů, který byl periodicky spouštěn, zněl: 

INSERT INTO DaqDataFloat (DaqChannelID, DaqDataValueFloat) VALUES (1, ${1}); 

INSERT INTO DaqDataFloat (DaqChannelID, DaqDataValueFloat) VALUES (2, ${2}); 

INSERT INTO DaqDataFloat (DaqChannelID, DaqDataValueFloat) VALUES (3, ${3}); 

INSERT INTO DaqDataFloat (DaqChannelID, DaqDataValueFloat) VALUES (4, ${4}); 

SELECT COUNT(DaqChannelID) FROM DaqDataFloat; 

kde symboly ${1} až ${4} odkazují na pořadové číslo argumentu, který ukazuje na 

konkrétní místo v paměťovém registru HMI serveru. Uvedený soubor dotazů ukládá čtyři 

parametry do tabulky DaqDataFloat s rozlišením identifikátoru kanálu (DaqChannelID). 

Časovou značku automaticky vytvoří MySQL server při ukládání záznamu. První tři 

parametry odpovídají hodnotám teploty ve stupních Celsia (reálné číslo – 32bit Float) 



bakalářská práce | Brno 2018 

37 

z teplotních čidel připojených ke vstupní kartě PLC, jak bylo v úvodu této kapitoly. Čtvrtý 

parametr je hodnota vytížení procesoru HMI serveru, která je dostupná v systémovém 

registru serveru. Posledním úkonem dotazu bylo zpětné vyčítání počtu aktuálně uložených 

záznamů v tabulce a uložení této hodnoty do paměťového registru HMI serveru. 

Pro snadnou kontrolu funkce HMI serveru byla vytvořena vizualizace prezentující všechny 

hodnoty výše popsaných parametrů a kódy stavových hlášení – viz obr. 5–3. Pomocí 

vytvořené vizualizace bylo také možné ovládat ukládání dat – provést jeden zápis do 

databáze nebo spustit/ukončit periodický zápis. Hodnota 2 položky DB status značí aktivní 

připojení k databázi, hodnota 0 položky DB Error značí žádná chybová hlášení. Položka 

DB Row Count představuje množství řádků uložených v tabulce DaqDataFloat. 

 

obr. 5–3: Vizualizace HMI serveru Weintek cMT-SVR 

5.3 Výsledek testování 

Celkem byla v rámci systému otestována tři rozhraní. Rozhraní databáze – stroj (přes 

HMI server) bylo testováno po dobu několika dní (uloženo cca 30 000 záznamů), kdy byly 

automaticky odesílány hodnoty teplot a vytížení procesoru do databáze. Všechna data byla 

v pořádku uložena. Přestože je proměnná představující vytížení procesoru uložena 

v registru HMI serveru jako celé číslo (Integer), byla MySQL serverem v pořádku uložena 

jako reálné číslo (Float). Zpětné vyčítání počtu aktuálně uložených záznamů v tabulce také 

probíhalo v pořádku. Je vhodné, aby v databázi byl pro přístup ze strany HMI serveru 

zřízen vyhrazený účet omezený pouze na čtení (select) a vkládání (insert) záznamů do 

tabulky DaqDataFloat. 
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V případě rozhraní databáze – aplikace nebyl pozorován žádný problém. Jak databázový 

server, tak webový server, na kterém běží aplikace v PHP, v testovacím případě běžely na 

stejné virtuálním počítači ve vzdáleném datacentru. 

Rozhraní aplikace – uživatel bylo testováno cizí osobou znalou i neznalou. V obou 

případech bylo grafické uživatelské rozhraní hodnoceno pozitivně bez zásadních výhrad. 
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6 Závěr 

Práce se věnuje návrhu informačního systému pro sběr dat z průmyslového procesu, který 

má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po 

předmětný informační systém s databází. V práci je odůvodněn výběr HMI komponenty, 

konkrétně vizualizačního serveru Weintek cMT-SVR-100, který umožňuje přenos dat 

získaných z PLC pomocí protokolu Modbus TCP přes Ethernet do vzdálené databáze 

MySQL, jsou popsány jeho vlastnosti a struktura výstupních dat. Dále je popsán datový 

a procesní model databáze a řešení grafického uživatelského rozhraní ve formě webové 

aplikace. 

Webová aplikace umožňuje přístup uživatelům z různých platforem, resp. zařízení (stolní 

počítač, tablet, chytrý telefon). Nad rámec zadání byl vytvořen framework v jazyce PHP, 

který umožňuje zkrátit čas implementace nových modulů. 

Datový model byl vytvořen s ohledem na variabilitu budoucího informačního systému. 

Bude umožňovat začlenit do systému nové entity bez nutnosti úpravy datového modelu, 

pouze konfigurací systému pomocí uživatelského rozhraní. 

Celkem byla v rámci systému otestována tři rozhraní. Rozhraní databáze – stroj (přes HMI 

server), kdy bylo za dobu několika dní uloženo cca 30 000 záznamů, rozhraní databáze – 

aplikace a rozhraní aplikace – uživatel. V žádném z uvedených oblastí se nevyskytly žádné 

problémy. 

Zvažuje se aplikaci informačního systému v budoucnu rozdělit na back-end a front-end 

kvůli výhodnějšímu rozložení potřebného výpočetního výkonu, kdy back-end (aplikace 

v PHP běžící na webovém serveru), bude získávat data z databáze a posílat je ve 

strukturované formě (např. pomocí JSON) na front-end, tedy aplikaci v JavaScriptu 

s rozšířením jQuery běžící v internetovém prohlížeči klienta. Tímto opařením se omezí 

množství přenášených dat, kdy si klient nahraje šablonu a grafické prvky stránek 

a skripty JavaScriptu pouze na začátku a dále se stará o prezentaci se serveru vyžádaných 

dat samostatně. Uživatel tím také získá pocit, jako by pracoval s desktopovou aplikací, 

protože se nebudou načítat celé jednotlivé stránky informačního systému. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AI Analog Input (analogový vstup) 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

(americký standardní kód pro výměnu informací) 

BIGINT Big Integer (velké celé číslo) 

BLOB Binary Large Object (rozsáhlý binární objekt) 

CSS Cascading Style Sheets (kaskádové styly) 

CSV Comma-separated Values (formát určený pro výměnu tabulkových dat) 

DAQ Data Acquisition (sběr dat) 

DFD Data Flow Diagram (schéma datových toků) 

DI Digital Input (digitální vstup – dvoustavový) 

DO Digital Output (digitální výstup – dvoustavový) 

DPH daň z přidané hodnoty 

ERD Entity Relationship Diagram (schéma entit a vztahů) 

FK Foreign Key (vzdálený klíč) 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (viz s.r.o.) 

HMI Human–Machine Interface (rozhraní mezi člověkem a strojem) 

HTML HyperText Markup Language (značkovací jazyk) 

HW hardware 

I elektrický proud 

I/O Input/Output (vstupní/výstupní – např. modul) 

IS Information System (informační systém) 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(Institut elektrotechniků a elektroniků) 

Inc. Incorporated (typ obchodní společnosti, korporace) 

IP Internet Protocol 

JSON JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis) 

MaR měření a regulace 

NN Not Null (nenulový) 

OS operační systém 

P tlak 

PC Personal Computer (osobní počítač) 

PHP Hypertext Preprocessor, Personal Home Page 

PK Primary Key (primární klíč) 

PLC Programmable Logic Controller (programovatelný logický automat) 

RS Recommended Standard (doporučený standard, např. RS-232, RS-485) 

RTU typ protokolu Modbus 
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s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (dispečerské řízení a sběr dat) 

SD Secure Digital (typ paměťové karty) 

spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 

SQL Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) 

T teplota 

TCP Transmission Control Protocol (protokol řízení přenosu) 

U elektrické napětí 

USB Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) 

V  kumulovaný průtok – objem 

V s tečkou okamžitý průtok 

VPN Virtual Private Network (virtuální soukromá síť) 

VUT Vysoké učení technické (v Brně) 

W zástupný symbol 

WAN Wide Area Network (rozsáhlá síť) 

WiFi standard popisující bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích, možná 

zkratka Wireless Fidelity (bezdrátová věrnost) jako asociace k HiFi 

X zástupný symbol 

Y zástupný symbol 
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Seznam příloh 

[P1] Zdrojový kód PHP třídy Database (2 strany A4) 

[P2] Zdrojový kód PHP třídy Html – úryvek (2 strany A4) 

[P3] Zdrojový kód PHP třídy General – úryvek (2 strany A4) 

[P4] Zdrojový kód PHP třídy App – úryvek (2 strany A4) 

[P5] Zdrojový kód PHP modulu Database (2 strany A4) 

[P6] Nastavení Weintek cMT-SVR – připojení a dotazy k MySQL (1 strana A4) 

[P7] Datový model informačního systému (1 strana A3) 
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Příloha 1: Zdrojový kód PHP třídy Database 

<?php 

 

// Třída pro práci s databází MySQL 

// Využívá metody App::addError($text) z třídy App pro vypisování chybových hlášení  

// 

// (c) 2018, Petr Bobák, petr@bobak.cz 

// Všechna práva vyhrazena / All rights reserved 

 

class Database { 

 

    private static $db; 

    private static $connected = false; 

 

    public static function connect($host, $user, $password, $dbname = '') { 

        if (self::$connected) { 

            return false; 

        } 

        $dsn = 'mysql:'; 

        if ($dbname) { 

            $dsn .= 'dbname='.$dbname.';'; 

        } 

        $dsn .= 'host='.$host; 

        try { 

            self::$db = new PDO($dsn, $user, $password); 

        } catch (PDOException $e) { 

            App::addError('Database connection error: ' . $e->getMessage()); 

            return false; 

        } 

        self::$connected = true; 

        return self::$db; 

    } 

 

    public static function quickConnect() { 

        return self::connect('IP_addr', 'user', 'password', 'db_name'); 

    } 

 

    public static function getTimestamp() { 

        return date('Y-m-d H:i:s'); 

    } 

  

    public static function getDataFromSelect($select_query) { 

        if (!self::$connected) { 

            return false; 

        } 

        $stmt = self::$db->prepare($select_query); 

        $stmt->execute(); 

         

        $error = $stmt->errorInfo(); 

        if ($error[2]) { 

            App::addError($error[2]);  

        }         

        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

    } 

     

    public static function insertData($table_name, $data_assoc_array) { 

        if (!self::$connected) { 

            self::quickConnect(); 

        } 

         

        $names = array(); 

        foreach ($data_assoc_array as $key => $value) { 

            $names[] = "`" . $key . "`"; 

        } 

        $values = array(); 

        foreach ($data_assoc_array as $key => $value) { 

            $values[] = "'$value'"; 

        } 

 

        $query = "INSERT INTO `" . $table_name . "` (" . implode(', ', $names) 

. ") VALUES (" . implode(', ', $values) .  ")"; 

         

        $stmt = self::$db->prepare($query); 
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        $stmt->execute(); 

 

        $error = $stmt->errorInfo(); 

        if ($error[2]) { 

            App::addError($error[2]);  

   return false; 

        } 

  return true; 

    } 

 

    public static function updateData($table_name, $set_assoc_array, $where_assoc_array) { 

        if (!self::$connected) { 

            self::quickConnect(); 

        } 

         

        $set = array(); 

        foreach ($set_assoc_array as $key => $value) { 

            $set[] = ($value == null) ? "`$key` = NULL" : "`$key` = '$value'"; 

        } 

        $where = array(); 

        foreach ($where_assoc_array as $key => $value) { 

            $where[] = "`$key` = '$value'"; 

        } 

 

        $query = "UPDATE `" . $table_name . "` SET " . implode(', ', $set) 

. " WHERE " . implode(', ', $where); 

 

        $stmt = self::$db->prepare($query); 

        $stmt->execute(); 

 

        $error = $stmt->errorInfo(); 

        if ($error[2]) { 

            App::addError($error[2]);  

   return false; 

        }         

        return true; 

    }  

} 
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Příloha 2: Zdrojový kód PHP třídy Html – úryvek 

<?php 

 

// Třída pro generování HTML kódu 

// Není závislá na jiných třídách 

// 

// (c) 2018, Petr Bobák, petr@bobak.cz 

// Všechna práva vyhrazena / All rights reserved 

 

class Html { 

     

    private static $form_content; 

 

    public static function singleTag($tag, $id = "", $class = "") { 

        $html = '<' . $tag; 

        $html .= ($id) ? (' id="' . $id . '"') : ''; 

        $html .= ($class) ? (' class="' . $class . '"') : ''; 

        $html .= '>' . "\n"; 

        return $html; 

    } 

 

    public static function hr($id = "", $class = "") { 

        return self::singleTag('hr', $id = "", $class = ""); 

    } 

 

    public static function br() { 

        return self::singleTag('br', $id = "", $class = ""); 

    } 

 

    public static function doubleTag($tag, $text, $id = "", $class = "") { 

        $html = '<' . $tag; 

        $html .= ($id) ? (' id="' . $id . '"') : ''; 

        $html .= ($class) ? (' class="' . $class . '"') : ''; 

        $html .= '>' . $text . '</' . $tag . ">\n"; 

        return $html; 

    } 

 

    public static function h1($text, $id = "", $class = "") { 

        return self::doubleTag('h1', $text, $id, $class);    

    } 

 

/* ... */ 

 

    public static function p($text, $id = "", $class = "") { 

        return self::doubleTag('p', $text, $id, $class);    

    } 

 

    public static function em($text, $id = "", $class = "") { 

        return self::doubleTag('em', $text, $id, $class);    

    } 

 

    public static function span($text, $id = "", $class = "") { 

        return self::doubleTag('span', $text, $id, $class);    

    } 

     

    public static function div($text, $id = "", $class = "") { 

        return self::doubleTag('div', $text, $id, $class);    

    } 

 

/* ... */ 

 

    public static function a($href, $text, $id = "", $class = "") { 

        $html = '<a href="' . $href . '"'; 

        $html .= ($id) ? (' id="' . $id . '"') : ''; 

        $html .= ($class) ? (' class="' . $class . '"') : ''; 

        $html .= ">$text</a>\n"; 

        return $html; 

    } 

 

/* ... */ 

 

    public static function form($action, $method, $id = "", $class = "", $content = "") { 

        $html = '<form action="' . $action . '" method="' . $method . '"'; 

        $html .= ($id) ? (' id="' . $id . '"') : ''; 
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        $html .= ($class) ? (' class="' . $class . '"') : ''; 

        $html .= ">\n" . $content . "</form>\n"; 

        return $html;         

    } 

 

    static public function addFormContentHtml($string) { 

        self::$form_content .= $string; 

    } 

 

    static public function getFormContentHtml() { 

        return self::$form_content; 

    } 

 

    static public function dropFormContentHtml() { 

        self::$form_content = ""; 

    } 

     

    public static function inputText($name, $value, $id = "", $class = "") { 

 

        $html = '<input type="text" name="' . $name . '" value="' . $value . '"'; 

        $html .= ($id) ? (' id="' . $id . '"') : ''; 

        $html .= ($class) ? (' class="' . $class . '"') : ''; 

        $html .= ">\n"; 

        return $html; 

    } 

 

/* ... */ 

 

    public static function select($name, $assoc_arr, $selected_arr_key, $id = "", 

    $class = "") { 

 

        $html = '<select name="' . $name . '"'; 

        $html .= ($id) ? (' id="' . $id . '"') : ''; 

        $html .= ($class) ? (' class="' . $class . '"') : ''; 

        $html .= '>'; 

        foreach ($assoc_arr as $key => $value) { 

            $html .= '<option value="' . $key . '"'; 

            if ($key === $selected_arr_key) { 

                $html .= ' selected'; 

            } 

            $html .= '>'. $value . '</option>'; 

        } 

        $html .= "</select>"; 

        return $html; 

    } 

     

/* ... */ 

     

    public static function array2list($array, $ordered = false){ 

 

        if (!count($array)) { 

            return false;  

        } 

        $list = $ordered ? '<ol>' : '<ul>'; 

        foreach ($array as $item) { 

            $list .= '<li>'.$item.'</li>'; 

        } 

        $list .= $ordered ? '</ol>' : '</ul>'; 

        return $list . "\n"; 

    } 

} 
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Příloha 3: Zdrojový kód PHP třídy General – úryvek 

<?php 

 

// Třída obecných metod 

// Není závislá na jiných třídách 

// 

// (c) 2018, Petr Bobák, petr@bobak.cz 

// Všechna práva vyhrazena / All rights reserved 

 

class general { 

  

    public static function fileExtension($filename){ 

 $arr = explode('.', $filename); 

 return strToLower($arr[count($arr)-1]); 

    } 

 

    public static function B2x($cislo){ // byte count auto convert to B/kB/MB 

 

 if($cislo > 10485760) 

  return (ceil(($cislo/1048576) * 10) / 10) . "&nbsp;MB"; 

 

 elseif($cislo > 1048576) 

  return (ceil(($cislo/1048576) * 100) / 100) . "&nbsp;MB"; 

 

 elseif($cislo > 102400) 

  return ceil($cislo/1024) . "&nbsp;kB"; 

 

 elseif($cislo > 1024) 

  return (ceil(($cislo/1024) * 10) / 10) . "&nbsp;kB"; 

 

 else 

  return ceil($cislo) . "&nbsp;B"; 

    } 

 

/* ... */ 

 

    public static function dirIsEmpty($dir){ 

 $files = self::folderFiles($dir, 1, 1); 

 if(count($files)) 

  return false; 

 else 

  return true; 

    } 

 

    public static function dirSize($dir){ 

  if(!$dir || !is_dir($dir)){ 

   return 0; 

  } 

  $ret = 0; 

  $sub = opendir($dir); 

  while($file = readdir($sub)){ 

   if(is_dir($dir.'/'.$file) && $file !== ".." && $file !== "."){ 

    $ret += self::dirSize($dir.'/'.$file); 

    unset($file); 

   } elseif(!is_dir($dir.'/'.$file)){ 

    $ret += filesize($dir.'/'.$file); 

    unset( $file ); 

   } 

  } 

  closedir($sub); 

  unset($sub); 

  return $ret; 

    }  

 

/* ... */ 

 

    public static function removeEndSlashes($str){ 

 while ($str[strlen($str) - 1] == '/') { 

            $str = substr($str, 0, strlen($str) - 1); 

        } 

        return $str;  

    } 

     

/* ... */ 
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    public static function textToUrl($text) { 

 

 $trans = array( 

         "«"=>" ", "»"=>" ", "–"=>" ", "&"=>" and ",  

         "Á"=>"A", "Ä"=> "A", "Č"=>"C", "Ç"=>"C", "Ď"=>"D", "É"=>"E", "Ë"=>"E", "Í"=>"I",  

         "Ň"=>"N", "Ó"=>"O", "Ö"=>"O", "Ř"=>"R", "Š"=>"S", "Ť"=>"T", "Ú"=>"U", "Ů"=>"U",  

         "Ü"=>"U", "Ý"=>"Y", "Ž"=>"Z", "á"=>"a", "ä"=>"a", "č"=>"c", "ç"=>"c", "ď"=>"d",  

         "é"=>"e", "ě"=>"e", "ë"=>"e", "í"=>"i", "ň"=>"n", "ó"=>"o", "ö"=>"o", "ř"=>"r", 

         "š"=>"s", "ť"=>"t", "ú"=>"u", "ů"=>"u", "ü"=>"u", "ý"=>"y", "ž"=>"z", 

 ); 

        $text = htmlspecialchars_decode($text); 

        $text = preg_replace("/&#?[a-z0-9]{2,8};/i", "", $text); 

        $text = StrTr($text, $trans); 

 

        $text = preg_replace( 

        '~&([a-z]{1,2}) (?:acute|cedil|circ|grave|lig|orn|ring|slash|th|tilde|uml|caron) ;~i',  

        '$1', 

        htmlentities($text, ENT_COMPAT, 'UTF-8') 

        ); 

 

        $text = StrToLower($text); 

        $text = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9]/', '-', $text); 

        $text = trim(preg_replace('/-+/', '-', $text), '-'); 

        return $text; 

    } 

     

    public static function textToTag($text) { 

 

        $text = self::textToUrl($text); 

        $text = str_replace('-', '_', $text); 

        return $text; 

    } 

} 
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Příloha 4: Zdrojový kód PHP třídy App – úryvek 

<?php 

 

// Hlavní třída aplikace 

// Využívá metod ostatních tříd 

// 

// (c) 2018, Petr Bobák, petr@bobak.cz 

// Všechna práva vyhrazena / All rights reserved 

 

class App { 

 

    private static $error_list = array(), $success_list = array(), $info_list = array(); 

    private static $name, $version, $author_name, $author_affiliation; 

    private static $author_email, $author_website; 

    private static $decimal_separator = ".", $thousand_separator = ""; 

    private static $panel_html, $page_html, $inline_panel_html; 

    private static $logged_in = 0; 

    private static $request = '', $request_parts = array(); 

    private static $loaded_module_data = array(), $loaded_module_url = ''; 

    private static $module_is_loaded = false; 

    private static $current_user_data = array(); 

  

    public static function inputGuard($string){ 

        return trim(htmlspecialchars($string, ENT_QUOTES, 'UTF-8'));         

    } 

  

    public static function logIn($email, $password) { 

/* ... */ 

    } 

     

    public static function logOut() { 

/* ... */ 

    } 

     

    public static function encrypt($pswd){ 

/* ... */ 

    } 

 

    public static function loggedIn() { 

        return self::$logged_in; 

    } 

 

    public static function setLoggedIn($bool) { 

        self::$logged_in = (int)$bool; 

    }     

 

    public static function loadRequest() { 

  if (isset($_GET['request'])) { 

   self::$request = trim(self::inputGuard($_GET['request']), '/'); 

  } else { 

   self::$request = ''; 

  } 

  self::$request_parts = explode('/', self::$request); 

    } 

 

    public static function getRequestPart($index) { 

  return isset(self::$request_parts[$index]) ? self::$request_parts[$index] : ''; 

    } 

 

/* ... */ 

     

    public static function addError($string){ 

        self::$error_list[] = $string; 

    } 

 

    public static function getErrorList(){ 

        return self::$error_list; 

    } 

 

/* ... */ 

 

    static public function addToPanelHtml($string) { 

        self::$panel_html .= $string; 

    } 
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    static public function addToPageHtml($string) { 

        self::$page_html .= $string; 

    } 

    static public function getPanelHtml() { 

        return self::$panel_html; 

    } 

    static public function getPageHtml() { 

        return self::$page_html; 

    } 

    static public function dropPanelHtml() { 

        self::$panel_html = ""; 

    } 

    static public function dropPageHtml() { 

        self::$page_html = ""; 

    }     

     

/* ... */ 

 

    static public function dropInlinePanelHtml() { 

 self::$inline_panel_html = ''; 

    } 

 

    static public function getInlinePanelHtml() { 

 return Html::div(self::$inline_panel_html, '', 'inline-panel'); 

    } 

  

    static public function addInlinePanelKey($string) { 

 self::$inline_panel_html .= Html::span($string); 

    } 

  

    static public function addInlinePanelValue($string) { 

 self::$inline_panel_html .= Html::em($string); 

    } 

 

    static public function addInlinePanelLink($href, $text) { 

 self::$inline_panel_html .= Html::a($href, $text); 

    } 

     

    static public function addInlinePanelSeparator() { 

 self::$inline_panel_html .= Html::span("|", '', 'sep'); 

    } 

 

    static public function getLoadedModuleData($key) { 

        return self::$loaded_module_data[$key]; 

    } 

 

/* ... */ 

 

    static public function getCurrentUserData($key) { 

        return self::$current_user_data[$key]; 

    } 

 

/* ... */ 

 

    static public function getTextByTag($tag) {  

 $data = Database::getDataFromSelect(" 

  SELECT tr.LangID, tr.TrValue, txt.TextTag 

  FROM Translations tr 

   RIGHT JOIN Texts txt ON txt.TextID = tr.TextID 

  WHERE txt.TextTag = '".$tag."' 

 "); 

 if (!count($data)) { 

  return '{TEXT TAG <i>'.$tag.'</i> NOT FOUND | <a class="add-text" href="' 

  .ROOT.'/translations/add-text/'.$tag.'/'.self::getLoadedModuleData('ModuleTag') 

  .'">add text item</a>}'; 

 } 

 $lang_id = self::getCurrentUserData('LangID'); 

 foreach ($data as $item) if ($item['LangID'] == $lang_id && $item['TrValue']) { 

  return $item['TrValue']; 

 } 

 return '{'.$data[0]['TextTag'].'}'; 

    }  

} 
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Příloha 5: Zdrojový kód PHP modulu Database 

<?php 

 

// Modul pro náhled na tabulky připojené databáze 

// 

// (c) 2018, Petr Bobák, petr@bobak.cz 

// Všechna práva vyhrazena / All rights reserved 

 

<?php 

 

$tables = array('Users', 'Modules', 'Langs', 'Texts', 'Translations', 'UnitFamilies', 'Units', 

'DaqChannels', 'DaqDataFloat'); 

 

App::addToPanelHtml(Html::img(ROOT.'/img/'.App::getLoadedModuleData('ModuleIconFile'))); 

App::addToPanelHtml(Html::h1(App::getTextById(App::getLoadedModuleData('ModuleNameTextID')))); 

 

App::addToPanelHtml(Html::p(App::getTextByTag('db_table_list').' ('.count($tables).'):')); 

foreach ($tables as $table) { 

 App::addToPanelHtml(Html::a(App::getLoadedModuleUrl().'/'.$table, $table, '', 

'button')); 

} 

 

$table_name = App::inputGuard(App::getRequestPart(1)); 

 

if (in_array($table_name, $tables)) { 

 

 $query = "SELECT * FROM ".$table_name." LIMIT 200;"; 

 $data = Database::getDataFromSelect($query); 

 

 $data_count = Database::getDataFromSelect("SELECT count(*) AS C FROM  

".$table_name.";"); 

  

 $total_row_count = $data_count[0]['C']; 

 $row_count = count($data); 

 $col_count = count($data[0]); 

 

 App::addToPageHtml(Html::h2(App::getTextByTag('db_table').' '.Html::em($table_name))); 

 

 // Inline Panel 

 App::dropInlinePanelHtml(); 

 App::addInlinePanelKey   (App::getTextByTag('db_total_row_count')); 

 App::addInlinePanelValue  ($total_row_count); 

 App::addInlinePanelSeparator(); 

 App::addInlinePanelKey   (App::getTextByTag('db_visible_row_count')); 

 App::addInlinePanelValue  ($row_count); 

 if ($col_count) { 

  App::addInlinePanelSeparator(); 

  App::addInlinePanelKey  (App::getTextByTag('db_col_count')); 

  App::addInlinePanelValue ($col_count); 

 } 

 App::addInlinePanelSeparator(); 

 if (App::getRequestPart(2) == 'array') { 

    App::addInlinePanelLink    

          (App::getLoadedModuleUrl().'/'.$table_name, App::getTextByTag('db_show_table')); 

 } else { 

    App::addInlinePanelLink    

    (App::getLoadedModuleUrl().'/'.$table_name.'/array',  

App::getTextByTag('db_show_array')); 

 } 

 App::addToPageHtml(App::getInlinePanelHtml()); 

 

 // Inline Panel 

 App::dropInlinePanelHtml(); 

 App::addInlinePanelKey   (App::getTextByTag('db_query')); 

 App::addInlinePanelValue  ($query); 

 App::addToPageHtml(App::getInlinePanelHtml()); 

 

 if (App::getRequestPart(2) == 'array') { 

  App::addToPageHtml(Html::pre(var_export($data, true))); 

 } else { 

  App::addToPageHtml(Html::array2table($data, '', '', array(), array(),  

'[<i>NULL</i>]')); 

 } 

}  
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Příloha 6: Nastavení Weintek cMT-SVR – připojení a dotazy k MySQL 

 

Formuláře vývojového prostředí EasyBuilder Pro v6 

 

I. Nastavení spojení se vzdáleným MySQL serverem 

 

 

II. Nastavení SQL dotazu 
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III. Detailní nastavení SQL dotazu 

 

a) znění dotazu 

 

 

b) nastavení argumentů (vstupních proměnných) 

 

 

c) nastavení výstupních proměnných 
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