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ABSTRAKT 
Diplomová práce je zaměřena na zpracování databázového řešení pro ukládání měřených dat. 
Teoreticky rozebírá databázový dotazovací jazyk a systém řízení báze dat Microsoft SQL 
Server 2017. Dále teoreticky rozebírá programovací prostředí pro vývoj aplikací C# .NET. 
Práce obsahuje hotovou databázi pro ukládání dat, obslužnou konzolovou aplikaci pro ukládání 
dat do databáze a uživatelskou aplikaci pro zakládání měřících kampaní, reprezentaci dat a 
správu uživatelů. 

ABSTRACT 
Diploma thesis is focused on elaboration of database solution for saving measured data. In 
theory part analyses database query language and database management system Microsoft SQL 
Server 2017. Further in theory part is focused on programming environment for application 
development using C# .NET. Thesis includes database solution for saving measured data, 
service console application for saving data into the database and user application for creating 
new measuring, representation of data and user administration. 
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Programovací jazyk, dotazovací jazyk, C#, SQL, T-SQL, Microsoft SQL Server, Microsoft 
Visual Studio 
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Programming language, query language, C#, SQL, T-SQL, Microsoft SQL Server, Microsoft 
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1 ÚVOD 

Můžeme konstatovat, že databáze jsou v dnešní době ukryty za téměř všemi aplikacemi a 
webovými stránkami, které doposud existují. Díky zvyšování požadavků a technologickému 
pokroku se neustále rozvíjejí. 

Cílem této diplomové práce je databázové řešení pro ukládání měřených dat. Prvním 
dílčím cílem pak je návrh databáze formou diagramů, následně realizace této databáze a návrh 
a realizace vhodných reportů z databáze. 

V první části práce budou probrány teoretické základy databází, terminologie, která se 
v problematice databázových systémů využívá, historie, struktura systémů řízení báze dat, 
využitelnost, T-SQL dotazovací jazyk a postup při návrhu databáze.  

Následně se čtenář seznámí s knihovnami .NET a základy programování C#, zejména 
knihovny pro komunikaci s SQL Serverem a pro manipulaci s daty, což jsou předpoklady pro 
tvorbu praktické části. V druhé části práce pak bude proveden návrh, realizace a ověření 
funkčnosti řešení. 

Realizace aplikace bude strukturovaná ukládáním dat v databázi Microsoft SQL Server, 
ke které se bude připojovat aplikace určena pro Windows. Využitá databázová technologie bude 
SQL Server 2017. Do databáze bude možné ukládat data z velkého množství zdrojů, přistupovat 
k nim a dle požadovaných parametrů je z databáze stáhnout nebo si je zobrazit v grafickém 
rozhraní aplikace. Databáze bude obsahovat obslužné procedury, které usnadní vykreslování 
dat nebo jejich export, dále práci s uživatelskými účty, ověřování pravomocí uživatelů atd. 
Aplikace pak přinese možnosti vytvářet nové měřící kampaně.  

V závěru práce bude popsána realizovaná databáze včetně dodatečných aplikací pro 
ověření funkčnosti celého systému. Danou aplikaci pro systém Windows a instalační soubor 
databáze bude možno stáhnout z přiloženého CD. 

Pro zpracování diplomové práce byla využita převážně kniha Pro T-SQL Programmer’s 
Guide, která určena pro vývojáře databází SQL Server a aplikací na něj navazujících.  
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2 MOTIVACE 

Databázové systémy jsou nyní k vidění téměř kdekoliv, kam se člověk podívá. Sám mám 
zkušenosti s prací v systému SAP, který sice sám databází není, ale k databázím se připojuje a 
je takzvaně databázově nezávislý (míněno nezávislý na typu databáze). 

Jelikož systémy řízení báze dat stále nabírají na výkonnosti, lze je využívat ke stále 
složitějším úkonům a nezatěžovat zdroje samotného uživatele. Od původní katalogizace dat lze 
přejít i k poměrně náročným operacím a množstvím ukládaných dat.  

Možnost ukládat data odkudkoliv ze světa a mít je stejně tak odkudkoliv přístupná je 
velké plus, které databázové řešení pro ukládání dat přináší. Lze tím také snížit nároky kladené 
na výkon zařízení, které bude data zobrazovat a zcela eliminovat nároky kladené na úložný 
prostor v zařízení. Lze vytvořit prostředí, do kterého by vstupovalo více uživatelů (například 
zákazníků co si koupili náš stroj) a načítali si z databáze data k právě jejich stroji, přičemž by 
neviděli data ze strojů ostatních uživatelů. 

Takové řešení vytvořím v následující práci formou aplikací pro Windows, kde také 
otestuji funkčnost formou simulace PLC stroje, které bude po síti odesílat data do databáze. 
Databáze pak bude připravena i pro připojení z webové aplikace, tedy co nejvíce částí programu 
bude probíhat v rámci databáze. 
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3 DATABÁZE 

Databázové technologie jsou v dnešní době neopomenutelnou částí téměř všech moderních 
informačních technologií a jejich využitelnost stále roste. Od svého vzniku prošly databáze 
vývojem. 

Historie T-SQL 

Historie strukturovaného jazyka SQL a jeho přímého potomka T-SQL (Transact-SQL) začala 
jedním člověkem, tím byl DR. E.F.Codd, který v roce 1970 začal publikovat vlivný výzkum s 
názvem „A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks“. V této studii představil 
definitivní standard relačních databází, dle kterých IBM vytvořilo první systém řízení báze dat, 
známý jako „System R“. Současně s ním byl představen jazyk SEQUEL „Structured English 
Query Language“, který umožňoval v „System R“ data modifikovat, ukládat a číst. Později byl 
název jazyku z původního SEQUEL změněn na SQL, tak, jak je znám dnes. Tato modifikace 
názvu proběhla z důvodu problémů s ochrannou značkou. [1][2] 

V roce 1986 ANSI (American National Standards Institute) oficiálně schválila první 
SQL standard známý jako ANSI SQL-86 standard. Původní verze MS SQL Server měla 
společnou kódovou základnu s produktem Sybase SQL Serverem. To se změnilo s SQL Server 
7.0, kdy Microsoft částečně přepsal zdrojový kód. Od té doby Microsoft představil několik 
dalších iterací SQL serveru. [3] 

Databázové systémy 

Databázový systém, zvaný také „systém řízení báze dat“, je systém programů, který umožňuje 
efektivní ukládání dat, jejich modifikaci, a výběry velkého množství údajů (dat). Jeho 
charakteristiky jsou: 

1. Přistupování k datům je možné pouze prostřednictvím databázového systému. 
2. Je možné přistupovat více uživateli souběžně. 
3. Systémy datových souborů jsou odděleny od aplikačních programů. 
4. Data je možno vyhodnocovat libovolným způsobem. 
5. Je vyřešena ochrana dat před zneužitím. 

Každý databázový systém má dle [4] pak svoji architekturu rozlišující tři úrovně: 

1. Interní úroveň – popis databáze na této úrovni je nazýván jako fyzické schéma databáze. 
Interní úroveň je korespondující s fyzickým uložením dat na vnějších paměťových 
médiích a také koresponduje s metodami přístupu k datům. 

2. Konceptuální úroveň – nebo také logické schéma databáze, jedná se o integrovaný 
pohled na celou databázi. 

3. Externí úroveň – představuje data z pohledu uživatele, tento pohled se nazývá také 
externí schéma. Představovat je mohou náhledy, které bychom následně chtěli tisknout, 
formuláře, které bychom měli vyplňovat pro vstupy dat. Zkrátka obsahuje informace, 
které jsou užitečné pro koncového uživatele. 
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Obr. 1) Architektura databázového systému 

Využití SQL 

Jazyk SQL se obvykle nevyužívá samostatně, ale kód SQL jazyka se vkládá do jiného 
programovacího jazyka, jako je například PHP, C# atd. Moderní databázové systémy vytvářejí 
základ stabilního a kvalitního přístupu k údajům, a tak se jazyky založené na SQL využívají při 
mnoha příležitostech.  

Nejčastěji se s nimi setkáváme na různých webech, kdy se do databází ukládají 
informace o uživatelích, ale třeba i celé články. Kvalitně zabezpečené databázové systémy se 
využívají například v bankovnictví. Využití najdou ale též u sběru údajů z měřících přístrojů, 
kdy na transakční server přicházejí mnohdy obrovské množství dat, které je nutno zpracovat 
před samotným zapsáním do databáze. [4] 

Obrovskou výhodou SQL je trojvrstvá struktura komunikace klient-server-databáze, 
která umožňuje k datům přistupovat přes internet v podstatě odkudkoliv na světě. 

3.1 Databázová terminologie 

Celková problematika databázových systémů a aplikací k nim přistupujících obsahuje velké 
množství termínů. Pro správné chápání databázových systémů je vhodné pro začátek vymezit 
základní termíny použité v této práci. 

SQL – strukturovaný dotazovací jazyk 

SQL je standardizovaný dotazovací jazyk pro správu relačních databází a manipulaci s daty. 
Na rozdíl od jiných programovacích jazyků, jako je C# a Visual Basic, je jazyk SQL 
deklarativní. C#, Visual Basic, Assembler jsou jazyky imperativní. Imperativní jazyky požadují 
po uživateli, aby rozhodl, jaký konečný výsledek by měl být a řekl počítači krok za krokem, jak 
výsledku docílit. Na druhou stranu deklarativní jazyk umožňuje říci počítači rámec výsledku, 
který očekáváme a necháme počítač, aby nalezl nejlepší cestu, jak výsledku dosáhnout.[10] 

SQL je tedy dotazovací jazyk, s jehož pomocí je možné definovat data, strukturu tabulek 
dat a vztahy mezi položkami dat. Dále umožňuje řízení přístupu k datům, tedy udělování a 
odebírání přístupových práv k odlišným částem databáze. Příkazy v SQL se dělí na dva typy: 
DML a DDL. [10] 

DML (data manipulation language) je využíván k získávání a manipulaci s daty, zatímco 
DDL (data definition language) se využívá k definování a modifikaci databázových struktur. 

SŘBD – Systém řízení báze dat 

Jedná se o systém nadřazený databázi. Je to prostředník mezi databází a koncovým uživatelem 
nebo aplikací. Spravuje tři hlavní věci – data, databázový stroj umožňující přístup k datům, 
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jejich uzamykání a modifikaci a schéma databáze, které jasně definuje logickou strukturu 
databáze. Tyto tři základní elementy pomáhají zaručit konkurenceschopnost, bezpečnost, 
datovou integritu a jednotnou přístupnost pro administrační procesy. Typické úlohy 
administračních procesů, které jsou podporovány SŘBD, je management změn, monitorování 
a řízení výkonu, zálohy a obnovení. Mnoho SŘBD má schopnosti automatických návratů 
v čase, restartů, obnov, logování a přiřazování pravomocí. [5]  

SŘBD poskytuje centralizovaný pohled na data, která jsou přístupná více uživatelům 
z více míst. Může omezit, která data uživatel vidí a také jak tyto data vidí, což poskytuje mnoho 
možných pohledů na jedno schéma databáze. Koncoví uživatelé jsou oproštěni od nutnosti 
chápat, kde a jak jsou data uloženy. [5] 

DB – databáze 

SQL Server podporuje několik různých typů objektů, které mohou být v databázi vytvořeny. 
SQL ukládá a spravuje data v jeho základní struktuře – tabulce. Tabulka se skládá ze řádků a 
sloupců, které obsahují data v průsečíku těchto řádků a sloupců. V tabulce má každý řádek 
přiřazené sloupce, ve kterých mohou být ukládány jen konkrétní typy dat přiřazených ke 
sloupci. [4] 

Databáze obsahují tabulky, do kterých jsou zaznamenávána data a následně mohou být 
upravována či čtena. Záznam v databázi má vždy unikátní identifikaci (řádek, primární klíč) a 
pevnou strukturu záznamu, tedy předem pevně navržený počet sloupců a data, která má každý 
sloupec obsahovat. Přidání nového sloupce v již běžící databázi znamená vytvoření 
nekonzistence dat. [6] 

Nekonzistenci lze zamezit, pokud bychom přidávali do všech již dříve vytvořených 
záznamů nějakou základní hodnotu. Příklad pro vysvětlení: do databáze přidáme nový sloupec 
s názvem „proběhlo ověření emailu“. Všechny dříve existující záznamy v databázi by měly 
v tomto případě hodnotu null, tedy žádnou. Lze využít nastavení základní hodnoty, která by do 
sloupce u všech již existujících záznamů, tedy tam kde by se zobrazilo null, zadala „Ne“. 
Hodnoty by se poté postupně přepisovaly na „Ano“, jak by uživatelé prováděli ověření emailu. 
[6] 

  

Obr. 2) Ukázka tabulky databáze [10] 
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INDEX 

Indexy jsou pro SQL Servery mechanizmus pro optimalizaci přístupu k datům. SQL Server 
podporuje několik typů indexů. Zde jsou některé z nich: 

Primary key (primární klíč) 

Primárním klíčem je myšlen jednoznačný a unikátní identifikátor každého záznamu, primární 
klíč se tedy v rámci tabulky nesmí opakovat. Sloupec primárního klíče musí vždy obsahovat 
hodnotu, musí tedy nabývat hodnoty NOT NULL. Jako primární klíč může být označen pouze 
jeden sloupec. [10] 

UNIQUE 

UNIQUE je obdobou primárního klíče, může být však využit ve více sloupcích. Tento parametr 
zajišťuje, že se v daném sloupci bude každá hodnota vyskytovat právě jednou.[10] 

Clustered Index (Seřazovaný index) 

Tento typ indexu se může v tabulce objevit pouze v jednom sloupci a určuje pořadí řádků v 
tabulce. Funguje podobně, jako telefonní seznam, který je seřazen dle příjmení. Defaultně bývá 
přiřazen ke sloupci primárního klíče. [10] 

Nonclustered Index (Neseřazovaný index) 

Nonclustered index je obdobně jako clustered index používán v databázích pro identifikaci 
řádku, může se však opakovat. Příkladem budou dvě tabulky s názvem Zákazník a Objednávka: 

Zákazník 
------------- 
ID 
Jméno 
Adresa 
Objednávka 
------------- 
ObjednávkaID 
ZákazníkID 
Cena 

V tomto případě označíme jako nonclustered index sloupec ZákazníkID a jako clustered 
index ObjednávkaID. Díky tomu budeme moct získat na rychlý dotaz seznamu objednávek 
konkrétního zákazníka tento výpis.  

Foreign Key (Cizí klíč) 

Cizí klíče se využívají v situacích, kdy chceme hodnotu z jedné tabulky propojit s indexem z 
tabulky druhé. Příkladem může být výše uvedená struktura objednávky, kde bude jako cizí 
primární klíč označen sloupec ZákazníkID, přivázaný na sloupec ID v tabulce Zákazník. 

Speciálním příkladem jsou tabulky M:N, kdy se jako vazba mezi dvěma tabulkami 
vytváří tabulka třetí se třemi sloupci, primární klíč tabulky je číslo vazby. Druhý a třetí sloupec 
obsahují cizí klíče z první a druhé tabulky. Využití je znázorněno na obrázku Obr. 7) v kapitole 
Kardinalita zobrazení. [10] 
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DODATEČNÉ PARAMETRY SLOUPCŮ 

Dalšími parametry sloupců v tabulce nepatřící přímo k indexům, ale ovlivňující zapisovaná 
data ve sloupci jsou: 

Not Null 

Hodnota v tomto sloupci musí být vyplněna, tedy nesmí být nulová. Využití bývá v případě, že 
hodnoty v daném sloupci využíváme dále v jiných aplikacích, které by bez těchto hodnot 
nemohli fungovat. [10] 

Default 

Dodatečná vlastnost hodnot ve specifikovaném sloupci, umožňující automatické vyplňování 
předem nastavené hodnoty, pokud nebude žádná hodnota zadána. Využití může být takové, že 
bychom měli sloupec označený jako NOT NULL, ale uživatel měl souběžně možnost do 
sloupce hodnotu nevložit, pak systém nastaví defaultní hodnotu rovnou hodnotě v parametru 
DEFAULT. [10] 

3.2 Dotazy v SQL 

Dotazy v SQL databázových systémech se dělí do pěti skupin. Jsou to příkazy pro manipulaci 
s daty, příkazy pro definici dat, příkazy pro řízení dat, příkazy pro řízení transakcí a ostatní 
příkazy. Využitím těchto dotazů můžeme definovat strukturu databáze, tvořit a měnit 
databázové objekty nebo manipulovat s daty a tabulkami, jejich úpravami nebo výmazy. 
Můžeme také kontrolovat, který uživatel může číst nebo zapisovat data či ovládat transakce 
[13][15]. Následující příklady dotazů dle [7][8]. 

Příkazy pro manipulaci s daty nebo také DML (Data Manipulation Language) se 
využívají pro získávání dat z databáze a jejich úpravu. Mezi ně patří: 

- SELECT 
- INSERT 
- UPDATE 
- DELETE 
- MERGE 

Příkazy pro definici dat nebo také DDL (Data Definition Language) se využívají pro 
definování, vytváření, změnu a rušení různých objektů a struktur v relačních databázích, jako 
jsou například tabulky, indexy, uložené procedury a spouště. Do této skupiny patří: 

- CREATE 
- ALTER 
- DROP 

Příkazy pro řízení dat nebo také DCL (Data Control Language) obsahuje příkazy, 
které se týkají řízení provozu a přístupových práv. Mezi nimi jsou: 

- GRANT 
- REVOKE 
- DROP USER 
- ALTER USER 

Příkazy pro řízení transakcí nebo také TCL (Transaction Control Language) obsahuje 
příkazy, které se týkají řízení chodu operací v databázi. Mezi nimi jsou: 
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- BEGIN TRANSACTION 
- COMMIT TRANSACTION 
- ROLLBACK TRANSACTION 

Ostatní příkazy. Do této skupiny patří příkazy pro správu databáze, jako jsou například 
přidávání uživatelů, nastavování systémových parametrů atd. 

3.2.1 Skupina dotazů DML (Data Manipulation Language) 

SELECT 

Dotaz SELECT je využíván k vybírání jednoho nebo více řádků a sloupců dat z jedné nebo více 
tabulek. Data, která jsou získána, jsou ukládána v dočasné tabulce zvané result-set. SELECT 
lze zapsat velmi komplexně s přesnou specifikací, jak výstupní data mají vypadat. 

Dotaz na všechny řádky a sloupce v tabulce vypadá následovně: 

SELECT * FROM <název_tabulky>; 

Komplexnost dotazu může dosahovat následujících rozměrů: 

SELECT <sloupec1, sloupec2> FROM <název_tabulky>  
WHERE <podmínka>  -- vybere řádky na základě podmínky 
GROUP BY <podmínka> -- seskupí výsledek na základě parametru 
HAVING <podmínka> -- vybere jen řádky s určitou hodnotou 
ORDER BY <podmínka> -- seřadí výsledek na základě parametru 

INSERT 

Dotaz INSERT INTO se využívá v případě, že chceme vložit nové záznamy do již existující 
tabulky. Ke vkládání nového řádku lze využít dva zápisy syntaxe. Prvním zápisem je 
specifikace sloupců v tabulce, které chceme vyplnit a následně vypsání hodnot, které chceme 
zapsat, tedy: 

INSERT INTO <název_tabulky> (sloupec1, sloupec2,…) 
VALUES (hodnota1, hodnota2,…) 

Druhým (kratším) způsobem je pak přímý zápis hodnot, kdy je do sloupců zapisováno 
postupně zleva doprava hodnoty tak, jak jsou seřazeny v syntaxi: 

INSERT INTO <název_tabulky> 
VALUES (hodnota1, hodnota2,…) 

První varianta se využívá převážně v případech, kdy chceme vyplnit jen konkrétní 
sloupce a ostatní ponechat prázdné nebo pro lepší čitelnost komplikovanějšího kódu. Druhá se 
vyplácí v případech, kdy vyplňujeme sloupce všechny. 

UPDATE 

Dotaz UPDATE se využívá v případě, že chceme změnit již existující záznam v tabulce. 
Syntaxe zapsání tohoto dotazu je: 

UPDATE <název_tabulky> 
SET sloupec1 = nová_hodnota1, sloupec2 = nová_hodnota2 
WHERE <podmínka> -- ve kterém řádku má ke změně dojít 
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DELETE 

Dotaz DELETE smaže existující záznam v tabulce. Ten lze specifikovat s podmínkou. Pokud 
bychom podmínku neuvedli, dojde k vymazání všech dosavadních záznamů v tabulce. Příklady 
syntaxe: 

DELETE FROM <název_tabulky> 
WHERE <podmínka> -- který řádek má být smazán 

Nebo: 

DELETE * FROM <název_tabulky> 

, kde * značí všechny záznamy v tabulce. 

MERGE 

Dotaz MERGE slouží ke slučování dvou tabulek, cílové a zdrojové. Provede přidání (INSERT) 
řádků, které v cílové tabulce neexistují, aktualizuje (UPDATE) ty, které již existují a smaže 
(DELETE) ty, které jsou v cílové tabulce, ale zdrojová tabulka je neobsahuje. Syntaxe tohoto 
dotazu je komplikovanější, ale umožňuje jedním atomickým dotazem zahrnout tři standardně 
separované dotazy. 

MERGE <cílová_tabulka> AS TARGET 
USING <zdrojová_tabulka> AS SOURCE 
ON (TARGET.id_sloupec = SOURCE.id_sloupec) 
-- série podmínek pro akce 
WHEN MATCHED THEN <akce> -- v případě shody 
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN <akce> -- záznam neexistuje v 
cílové tabulce 
WHEN NOT MATCHED BY SOURCE THEN <akce>; -- záznam neexistuje ve 
zdrojové tabulce 

3.2.2 Skupina dotazů DDL (Data Definition Language) 

CREATE 

Dotaz CREATE se využívá ve více situacích, obecně však platí, že tento dotaz je základním 
stavebním kamenem databáze. 

CREATE TABLE 

Vytvoří novou tabulku v databázi. Primárními vstupními parametry pro tvorbu tabulky jsou její 
název, názvy sloupců a jejich datový typ. Sekundární parametry jsou pak označení sloupce 
s primárním klíčem, zda a jak se bude inkrementovat, zda mohou či nemohou být buňky tabulky 
prázdné, provázání hodnot ve sloupci s primárními klíči z jiné tabulky atd. Během tvorby 
tabulky musíme mít navrženou strukturu databáze, abychom měli dostatečný počet sloupců 
s předdefinovanými datovými typy a správné provázaní s dalšími tabulkami: 

CREATE TABLE <název tabulky>( 
 sloupec1 <datový typ>, 
 sloupec2 <datový typ>, 
 sloupec3 <datový typ>  
 FOREIGN KEY REFERENCES <jiná tabulka>(název sloupce), 
 PRIMARY KEY( <název vybraného sloupce> )) 

Výše uvedený příklad kódu by vytvořil tři sloupce, z toho by jeden z nich byl 
s primárním klíčem. Jeden sloupec by pak byl vybrán jako sloupec obsahující cizí klíč, tudíž 
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hodnoty v tomto sloupci se mohou pohybovat pouze v takovém rozsahu, jako je rozsah hodnot 
ve specifikovaném sloupci tabulky, na kterou odkazuje. Příkladem tvorby této tabulky by 
mohly být právě seznam objednávek. Sloupec1 by obsahoval INTEGER s unikátním 
identifikačním číslem objednávky, sloupec2 by byl cizí klíč a také INTEGER odkazující na 
uživatele, který objednávku vytvořil a sloupec3 by byl FLOAT obsahující cenu objednávky. 

Dalším způsobem na vytvoření tabulky je její tvorba na základě jiné tabulky již 
existující a obsahující data. Ukázkový kód jen ve zkratce: 

CREATE TABLE <název tabulky> AS 
 SELECT <sloupec1>, <sloupec2>,… 
 FROM <existující tabulka> 
 WHERE <podmínky>; 

CREATE PROCEDURE 

Vytvoří proceduru, kterou následně uloží do databáze a při zavolání jejího jména se procedura 
spustí. Pro běžné příkazy jako SELECT * nebo jemu podobné se uložené procedury nevyplácí 
vytvářet, jelikož je jednodušší takový dotaz do databáze poslat přímo než zavolat proceduru. 
Procedury jsou schopné přijímat vstupní parametry a stejně tak vracet parametry. Jejich využití 
je zejména v situacích, kdy existuje nějaká běžící aplikace, která například chce nějakou funkci 
ze všech hodnot v tabulce. V případě že by tento výpočet měla uskutečnit aplikace, museli 
bychom všechny hodnoty z tabulky odeslat uživateli, aby si je mohla aplikace zpracovat. 
V případě že bychom měli proceduru na výpočet dané funkce, můžeme v aplikaci pouze 
požádat o výsledek na základě vstupních požadavků, databázi skrze proceduru nechat spočítat 
výsledek a zpět budou odeslána pouze relevantní data. Toto byl pouze příklad pro uvedení, 
možných situací pro využití procedur je mnoho. Uvedu příklad tvorby procedury: 

CREATE PROCEDURE <název procedury> 
 @<název vstupní proměnné 1> <datový typ>, 
 @<název vstupní proměnné n> <datový typ> 
AS 
 <místo pro akce procedury> 
RETURN @<název výstupní proměnné> 

Zavoláme jí pak: 

EXEC <název procedury> @<název vstupní proměnné 1> = <hodnota> 

Nebo: 

EXEC <název procedury> <hodnota> 

ALTER 

Dotaz ALTER se využívá k modifikování již existujících entit. Stejně jako dotaz CREATE, se 
příkaz ALTER využívá ve spojení s dalšími dotazy, těmi zejména jsou TABLE a 
PROCEDURE, existují však i další možnosti. 

ALTER TABLE 

ALTER TABLE umožní přidat, vymazat nebo modifikovat sloupce existující tabulky. Lze tento 
dotaz využívat i k odpojení vazeb na jiné existující tabulky. Syntaxe pro přidání sloupce je: 

ALTER TABLE <název tabulky> 
ADD <název sloupec> <dataový typ>; 
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Vymazání sloupce: 

ALTER TABLE <název tabulky> 
DROP COLUMN <název sloupce>; 

Modifikování sloupce: 

ALTER TABLE <název tabulky> 
MODIFY COLUMN <název sloupce> <datový typ>; 

ALTER PROCEDURE 

Dotazem ALTER PROCEDURE změníme již existující proceduru v databázi. Využití je 
v situacích, kdy zjistíme, že výstup procedury není takový, jaký jsme očekávali a potřebujeme 
opravit chybu. Pokud se změní požadavky na výstup z procedury, změní se počet vstupních 
parametrů atd. 

ALTER PROCEDURE <název procedury>; 

Dále dotaz pokračuje stejně jako při vytváření procedury na předchozí straně. 

DROP 

DROP se obecně využívá k odstranění celé entity. Dále se ombinuje s typem entity, kterou 
budeme mazat, například DROP TABLE nebo DROP PROCEDURE. Speciální variantou je 
DROP USER, která ale již spadá do kategorie řízení dat, a tak ji proberu později. Akce DROP 
jsou nevratné, jedinou možností pro získání dat zpět je ze zálohy databáze. 

DROP TABLE 

Dotaz DROP se v databázi využívá ke smazání celé tabulky, tedy jak struktury, tak jejího 
obsahu. Tabulka je z databáze kompletně odstraněna. Nelze odstranit tu tabulku, na kterou se 
již odkazuje tabulka jiná přes cizí klíče. 

DROP TABLE <název tabulky>; 

DROP PROCEDURE 

V případě, že již proceduru pro chod databáze nepotřebujeme, lze proceduru odstranit. 

DROP PROCEDURE <název procedury>; 

3.2.3 Skupina dotazů DCL (Data Control Language) 

GRANT a REVOKE 

GRANT udělí uživateli práva k objektům v databázi (table, view, stored procedure..). Udělení 
práv uživateli v databázi k tabulce může být kombinací následujících: SELECT, INSERT, 
UPDATE, DELETE, REFERENCES, ALTER, ALL. Zápis takového dotazu do databáze je: 

GRANT <typ práva> ON <název objektu> TO <uživatelské jméno>; 

REVOKE odebírá práva k objektům stejným způsobem jako GRANT práva přidává. 
Zápis je podobný jako u GRANT: 

REVOKE <typ práva> ON <název objektu> FROM <uživatelské jméno>; 

Příklad na existující tabulce by byl: 

GRANT SELECT ON Objednavka TO Jirka; 
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DROP USER 

Vymaže uživatele ze stávající databáze. 

DROP USER <uživatelské jméno> 

Dále lze tento příkaz použít s podmínkou IF EXISTS, která akci vykoná jen pokud 
uživatel existuje, pokud neexistuje, nevrátí chybovou hlášku (na rozdíl od varianty bez této 
podmínky). 

DROP USER IF EXISTS <uživatelské jméno> 

Pokud uživateli patří nějaké ze schémat v databázi, je nutné takové schéma převést 
jinému uživateli. 

ALTER USER 

Změní jméno uživatele nebo změní jeho výchozí schéma.  

ALTER USER <uživatelské jméno> WITH <upravovaná hodnota> 

Na místo <upravovaná hodnota> lze vložit následující. Například pro změnu jména: 

WITH NAME = <nové uživatelské jméno> 

Pro změnu výchozího schématu: 

WITH DEFAULT_SCHEMA = <název schématu / NULL> 

Pro změnu login jména: 

WITH LOGIN = <nové login jméno> 

Pro změnu hesla: 

WITH PASSWORD = <nové heslo> 

3.2.4 Skupina dotazů TCL (Transaction Control Language) 

BEGIN TRANSACTION 

Využívá se k zahájení databázové transakce. Žádná akce provedená po tomto příkazu nebude 
viditelná do momentu, dokud nebude zavolán příkaz COMMIT nebo příkaz ROLLBACK. 

Transakce je skupina po sobě jdoucích příkazů, kdy po jejich úspěšném dokončení lze 
výsledek přijmout a aplikovat na databázi příkazem COMMIT. V případě, že výsledek není 
takový, jak jsme si představovali, závěrem je příkaz ROLLBACK, který vrátí databázi do 
původního stavu. 

ROLLBACK TRANSACTION 

Vrátí transakci na začátek nebo na „checkpoint“ v běhu transakce. Lze použít příkaz 
ROLLBACK TRANSACTION ke smazání všech modifikací dat od začátku transakce, přitom 
dojde k uvolnění všech zdrojů, které si transakce zabrala.  

3.3 ERD – ER Diagram 

Dle [7] ERD (entity-relationship diagram) znázorňuje vztahy mezi sadami dat v databázi, 
ilustruje logickou STRUKTURU DAT V DATABÁZI. NA první pohled vypadá ERD jako klasický 
flowchart, odlišuje se však v symbolech a jejich významech, které jsou využity k propojení 
jednotlivých bloků diagramu. 
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Entity jsou reprezentovány obdélníky, slouží k ukládání informací nebo jako koncept 
ukládání dalších informací. 

Vztahy jsou reprezentovány kosočtverci, zobrazují, v jakém vztahu jsou dvě entity. 
Příkladem vztahu může být „vyrábí“ mezi „automobilkou“ a „autem“ 

Atributy jsou reprezentovány ovály, představují údaje, které jsou přiřazeny 
k jednotlivým entitám, například entita „zaměstnanec“ může obsahovat atribut „datum 
narození“  

 

Obr. 3) ERD značky – a) Entita b) Vztah c) Atribut 

Kompletní ERD diagram by pak dle tabulek využitých v kapitole Nonclustered Index 
(Neseřazovaný index) na straně 22 mohl vypadat následovně: 

 

Obr. 4) Ukázka ERD 

3.4 Kardinalita zobrazení 

Dle [9] kardinalita zobrazení v „datovém modelování“ vysvětluje, jak jsou vzájemně propojeny 
jednotlivé tabulky. Tabulky mohou mít vzájemný vztah 1:1, 1:N a M:N. 

Vztah 1:1 používáme, pokud k jednomu záznamu v první tabulce patří právě jeden 
záznam v tabulce druhé a naopak. Příklad vztahu 1:1 je první tabulka se jmény uživatelů a druhá 
tabulka s jejich rodnými čísly – každý člověk má unikátní rodné číslo.  

 

Obr. 5) Kardinalita 1:1 

Vztah 1:N používáme, pokud má záznam v první tabulce přiřazen právě jeden záznam 
z tabulky druhé, ale záznamy ve druhé tabulce mohou být využívány více záznamy v tabulce 
první. Jako příklad použiji první tabulku opět se jmény uživatelů, druhou pak jako místo 
narození. Jedno místo narození může obsahovat více uživatelů, ale uživatel se narodil na právě 
jednom místě. 
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Obr. 6) Kardinalita 1:N 

Vztah M:N používáme, pokud záznamu v první tabulce chceme přiřadit libovolný počet 
záznamů z tabulky druhé a současně lze využít pro jeden záznam v tabulce druhé libovolný 
počet záznamů z tabulky první. Příkladem tohoto typu vztahu může být první tabulka se 
záznamy studentů, druhá tabulka se záznamy předmětů a vztahem je „studuje“. Jeden student 
může studovat více předmětů a současně jeden předmět může být studován více studenty. 

 

Obr. 7) Kardinalita M:N 

3.5 Integrita 

Integrita neboli celistvost databáze definuje pravidla, pomocí kterých databázový systém 
ověřuje, že data do něj fyzicky ukládaná budou správná. Za pomoci vhodně nastavených 
pravidel a podmínek se zajistí struktura dat tak, aby byla data správná, konzistentní a aktuální. 
Narušení integrity může bývat způsobeno technickým i základním vybavením. [16] 

3.6 Reporty 

Reporty (anglicky View) jsou cestou k zobrazování, upravování a shrnutí informací, které 
obsahuje databáze. Typickým reportem je elektronický index studenta, který obsahuje shrnutí 
předmětů studentem studovaných a k nim přiřazené známky s datem udělení atd. Reporty lze 
také využívat k „archivaci“ stavu dat nebo poskytování detailů o individuálních datech. 
Základní strukturou je hlavička reportu, hlavička skupiny a detail. [10]  

Report je v podstatě virtuální tabulkou – data, která ukazuje v ní ve skutečnosti nejsou 
uložena. Report má dva hlavní účely – mohou být využity pro skrytí komplexnosti tabulek a 
mohou být využity jako zabezpečení, aby uživatelé neviděli data, která by jim neměla být 
přístupna. [10] 
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3.7 Transakční zpracování údajů 

„Transakční zpracování údajů znamená, že složitější manipulace s údaji, která se skládá 
z posloupnosti určitých kroků, se vykonává jako transakce, která převede databázi z jednoho 
konzistentního stavu do druhého. Zjednodušeně řečeno, buď všechny operace v transakci 
proběhnou úspěšně, nebo neproběhnou vůbec a databáze se uvede do konzistentního stavu, 
v jakém byla před transakcí.“ [11]  

Během zpracování transakcí dle [12] probíhají následující úlohy: 

1. Logování – Za účelem zajištění odolnosti je každá změna logovaná odděleně na 
disk. Log manager následuje pravidla, díky kterým nezáleží, ve který moment dojde 
k havárii databáze a zotavovací manažer je schopen projít log a najít stav, kdy byla 
databáze naposled konzistentní. 

2. Řízení souběžnosti – transakce se musejí jevit, že jsou vykonávány izolovaně, ale 
v reálném systému se bude uskutečňovat souběžně. K tomu je určen plánovač (řízení 
souběžnosti), který musí zajistit, aby se individuální akce více transakcí jevili ve 
skutečnosti jako by byly uskutečňována jedna po druhé. Tento způsob řízení 
souběžnosti je typicky zpracován udržováním určitých částí databáze uzamčenými. 
Tyto zámky zamezují dvěma transakcím přistupovat ke stejným datum 
v momentech, kdy by tato interakce dopadla špatně. 

3. Uzamčení rozlišení – když transakce soupeří o zdroje přes zámky, můžou se dostat 
do stavu, kdy každá z nich má něco, co potřebuje ta druhá, a tudíž ani jedna z nich 
nemůže doběhnout. V tomto momentě zasáhne manažer transakcí, který zruší jednu 
nebo více transakcí, aby uvolnila prostředky pro jinou transakci. 

3.8 Zotavení z nehod a chyb 

Operace v databázovém systému jsou logovány (zaznamenávány) na fyzické a logické úrovni 
z hlediska změn v datových úložištích databáze. Každá změna do struktur uložišť má svůj 
záznam, který popisuje strukturu, která byla změněna a co za změnu v ní proběhlo. Toto 
provedení je z toho důvodu, aby bylo možné, v případě potřeby, změnu zopakovat nebo ji vrátit. 
Soubor se záznamy změn (logem) je uložen ve speciálním souboru zvaném transakční log. Set 
jedné nebo více změn je vždy uskupen do transakce, která zajišťuje základní způsob tvorby 
změn v databázi i uživatelích. Pokud transakce uspěje, je zajištěno, aby se promítla do databáze, 
pokud ne (nebo je zrušena), zajistí se, aby změna do databáze promítnuta nebyla. [14] 

3.9 Postup při návrhu relační databáze 

Správně navržená databáze umožňuje přístup k aktuálním, přesným informacím. Protože 
správný návrh databáze je základní podmínkou pro dosažení cílů v práci s databází, investování 
času do návrhu je základem dobrého návrhu dávajícího smysl. 

Prvním základním principem je návrh databáze tak, abychom se vyhnuli redundanci dat 
(tedy jejich opakování), protože tato data plýtvají místem a zvyšují pravděpodobnost chyb a 
nekonzistencí. 

Druhým základním principem je, že správnost a kompletnost informací je důležitá. 
Pokud databáze obsahuje nesprávné informace, reporty stažené z databáze budou také 
obsahovat nesprávné informace. Následkem takové databáze je dezinformace uživatele. 

Dle [16] kroky pro tvorbu databáze jsou: 
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 Zjištění účelu databáze – abychom si usnadnili kroky následující, musíme znát účel, 
kterému bude databáze sloužit. Jak ji bude koncový uživatel využívat a jak bude 
administrována. 

 Sesbírání všech možných dat, které by v databázi měly být uloženy – nejlépe na 
základě již existujících požadavků (například u formulářů). Pokud takové podklady 
nemáme, snažíme se představit všechny možnosti na základě možných scénářů. 

 Rozdělení informací do tabulek – na základě předchozího bodu utřídit informace, 
vybrat hlavní entity a do nich postupně třídit fakta, která chceme v databázi mít. 

 Přetvoření ukládaných datových polí do sloupců 
 Vyspecifikování primárních klíčů – vybrání primárního klíče pro každou tabulku 
 Vytvoření relací mezi tabulkami 
 Ověření funkčnosti databáze – analýza možných chyb a jejich oprava 
 Aplikace normalizačních pravidel 

o 1. Normalizační pravidlo: v každé buňce lze mít pouze jednu hodnotu, 
neexistuje možnost, že by například ve sloupci s cenami produktů byla 
v jednom řádku více než jedna hodnota. 

o 2. Normalizační pravidlo: Ne-klíčový sloupec v tabulce musí být úplně 
závislý na všech sloupcích primárních klíčů v té samé tabulce. 

o 3. Normalizační pravidlo: Ne-klíčový sloupec musí být plně závislý na 
primárním klíči a ničem jiném. 

Při návrhu tabulky je jednou z prvních otázek, které vyvstanou, datový typ každého 
sloupce. Možné základní datové typy jsou v následující tabulce definované standardem SQL92. 
Existují pak variace v různých databázových systémech, které tuto tabulku značně rozšiřují. 

Tab 1)  Přehled datových typů dle SQL92 
Datový typ Popis 

INTEGER Reprezentuje celočíselný datový typ, hodnota je od -231 do 231-1 

SMALLINT Podobně jako INTEGER, avšak jeho rozsah je pouze od -215 do 215-
1. Tento formát se dá využívat například pro stáří budov. 

NUMERIC(m,n) Reprezentuje desetinné číslo, kde představuje m - počet platných 
číslic a n - počet desetinných míst. 

FLOAT(n) Podobně jako NUMERIC reprezentuje desetinné číslo, hodnota n 
však definuje počet platných číslic. Maximální množství je 38 
desetinných míst. FLOAT(53) je deklarován jako synonymum pro 
DOUBLE. 

CHAR(n) Reprezentuje řetězec znaků s maximální délkou 255 znaků. 

VARCHAR(n) Reprezentuje řetězec znaků s proměnlivou délkou definovanou 
argumentem n. 

DATE Reprezentuje datový typ datumu ve formátu: YYYY-MM-DD, tedy 
například: 1991-02-21 

TIME(n) Reprezentuje datový typ času, hodnota n definuje počet desetinných 
míst u sekund. Hodnota n může nabývat od 0 do 7. Pokud bychom 
měli definovaný datový typ TIME(7), výsledná reprezentace času by 

http://code-industry.net/


 

33 
 

Datový typ Popis 

byla:  hh:mm:ss.nnnnnnn 
v rozsahu:  00:00:00.0000000 - 23:59:59.9999999 

Dalším částí je vytvoření správných integritních omezení, to jsou ta, která ošetřují 
vstupní a výstupní data z databáze. Za nejdůležitější integritní omezení je považován primární 
klíč, díky němu je zajištěno, že bude mít každý záznam v tabulce jednoznačnou definici. Z toho 
vyplývá, že každá tabulka v databázi musí obsahovat právě jeden sloupec s primárními klíči, k 
tomu tyto primární klíče musejí být unikátní. [16] 

3.10 Microsoft SQL Server 

Původ MS SQL začíná v roce 1985, kdy firmy Microsoft a IBM oznámily svou nadcházející 
spolupráci ve vývoji software a operačních systémů. V roce 1992 dosáhl Microsoft obrovského 
úspěchu s databázovým produktem Microsoft Access. Microsoft oslovuje společnost Sybase a 
v roce 1989 vydává první verzi MS SQL serveru, SQL server 1.0. Ten konkuruje jak Sybase 
SQL serveru, tak i Oraclu a IBM. První verze, kdy Microsoft nevyužil pomoci cizí firmy, byla 
verze SQL server 6.0 v roce 1995.  

Dle [10] je díky svým vlastnostem, robustností a spolehlivostí Microsoft SQL Server 
předurčen i pro aplikace typu „mission-critical“, ale zároveň značně snižuje nároky na 
infrastrukturu a její správu. 

Microsoft SQL Server je komplexní databázový software. Pokrývá potřeby organizací 
v oblasti spolehlivé správy a údržby dat s možností využití integrovaných transformačních a 
analytických schopností, či rozšířených reportovacích služeb. [17] 

Jako jiné systémy řízení báze dat, je nyní MS SQL Server založen na SQL jako 
standardizovaném programovacím jazyku. SQL Server používá konkrétně Transakční-SQL, 
které je SQL rozšířeno o sadu vlastních programovacích rozšíření oproti standardu. Původně, 
jak je psáno výše, byl SQL Server kód vyvinut v osmdesátých letech firmou Sybase Inc., která 
je nyní vlastněna firmou SAP. [20] 

Mezi roky 1995 až 2018 vydal Microsoft jedenáct verzí SQL serveru, dřívější verze 
cílily primárně na aplikace pro práci v odděleních a pracovních skupinách, později však 
Microsoft rozšířil schopnosti SQL Serveru a přetvořil jej tak, aby byl schopný fungovat jako 
podnikový relační systém řízení báze dat, který je schopen konkurovat například Oracle. Během 
dalších let Microsoft do SQL Serveru přidával další funkcionalitu pro podporu nových 
technologií, které zahrnují podporu webů, cloudových výpočtů a mobilních zařízení. [21] 

V roce 2016 byla vydána verze SQL Server 2016, která byla vyvinuta jako součást 
technologické strategie „mobile first, cloud first“, kterou Microsoft přijal o dva roky dříve. 
Kromě jiných věcí, s SQL Serverem 2016 přišly nové funkce jako ladění výkonu, analýza 
provozu v reálném čase a vizualizace dat. Přibyla také podpora tzv. big data analýz a jiných 
pokročilých analyzačních aplikací skrze SQL Server R služby, které umožňují systému řízení 
báze dat spouštět analyzační aplikace psané v R programovacím jazyce. 

Uvnitř architektury MS SQL Serveru 

Jako ostatní technologie systémů řízení báze dat, SQL Server je primárně postavený na 
struktuře řádky založených tabulek, které propojují návazné datové elementy mezi různými 
tabulkami, čímž se eliminuje redundantní potřeba ukládání dat na více místech v rámci 
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databáze. Relační model databáze také poskytuje referenční integritu a jiné integritní vazby, 
které zajišťují datovou přesnost. 

Klíčovou komponentou Microsoft SQL Serveru je SQL Server Database Engine, který 
řídí datová uložiště, zpracování dotazů a bezpečnost. Obsahuje relační „motor“, který 
zpracovává příkazy a dotazy a ukládací „motor“, který zpracovává databázové soubory, 
tabulky, stránky, indexy, vyrovnávací paměť a transakce. Uložené procedury, spouště, reporty 
a další databázové objekty jsou taktéž vytvářeny a spouštěny přes Database Engine. [17] 
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4 PLATFORMA MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

Platforma .NET je balík softwaru vyvinutý firmou Microsoft, který běží primárně na operačním 
systému Microsoft Windows. Obsahuje velkou knihovnu zvanou Framework Class Library 
(FCL) a umožňuje interoperabilitu jazyků (tzn. každý jazyk může využít kód psaný v jiném 
jazyce) mezi několika programovacími jazyky. Programy psané pro .NET Framework se 
spouštějí v programovém prostředí tzv. Common Language Runtime (CLR), což je virtuální 
stroj aplikace, který zajišťuje služby jako je zabezpečení, správu paměti a správu výjimek. FCL 
a CLR dohromady představují .NET Framework. [18] [19] 

FCL (Framework Class Library) 

FCL umožňuje uživatelské prostředí, přístup k datům, připojení k databázím, kryptografii, 
vývoj webových aplikací, číselné algoritmy a síťovou komunikaci. Programátoři vytvářejí 
software jejich vlastním zdrojovým kódem v kombinovaným s .NET Framework a dalšími 
knihovnami. Je účelem, aby Framework byl využíván co nejvíce novými aplikacemi pro 
platformu Windows. Microsoft pro vývoj aplikací .NET vyvinul nástroj zvaný Visual Studio, 
ve kterém je aplikace v praktické části zpracována. [23] 

CLI (Common Language Infrastructure) 

CLI zajišťuje jazykově neutrální platformu pro vývoj aplikací a spouštění, obsahuje funkce pro 
správu výjimek, tzv. garbage collector (funkce pro správu paměti), zabezpečení a 
interoperabilitu. Implementováním hlavních aspektů .NET Framework do CLI nejsou tyto 
funkce svázány s využitím v pouze jednom jazyce, ale jsou dostupné skrze mnoho jazyků, 
 

 

Obr. 8) Přehled struktury CLI [30] 
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podporované platformou .NET Framework. Implementací služby CLI společností Microsoft je 
Common Language Runtime (Obr. 8), který slouží jako spouštěcí motor aplikací .NET 
Framework. Všechny programy .NET se spouštějí pod kontrolou CLR, což zaručuje správné 
vlastnosti a chování v oblastech správy paměti atd. Všechny počítačové programy, které jsou 
spínány pod CLI se musejí kompilovat do kódu CIL, aby jej následně CLR mohl zkompilovat 
do strojového kódu. [26][24] 

CIL (Common Intermediate Language) 

Dle [25] je to nejnižší úroveň člověkem čitelného programovacího jazyka. CIL je objektově 
orientovaný jazyk symbolických adres (assembly language). Typicky bývá jako vstup pro CLR, 
kterým je překládán do nativního kódu nebo spuštěn virtuálním strojem. Kód CIL je bezpečnější 
než nativně kompilované programy tím, že při každém jeho spuštění je bezpečnostně ověřen. 
Spouštěcí proces probíhá následovně: 

1. Zdrojový kód je převeden do CIL, který je ekvivalentem pro assembly language 
procesoru. 

2. CIL je následně sestaven do formy zvané bajtkód a je vytvořena sestava CLI. 
3. Po spuštění CLI sestavy je kód předán JIT kompilaci (Just-In-Time), která vygeneruje 

nativní kód. 
4. Procesor spustí nativní kód. 

Jmenné prostory (Namespace) 

.NET Framework se skládá z obrovského množství tříd, které jsou seřazeny do jmenných 
prostorů. Nad všemi je jmenný prostor Systém, který obsahuje další jmenné prostory. Jmenný 
prostor je tedy skupina tříd plnící podobné nebo logicky související funkce. V tabulce Tab 2)  
uvedu alespoň základní jmenné prostory [27]: 

Tab 2)  Základní jmenné prostory v .NET Framework 
Jmenný prostor Popis 

System Obsahuje základní třídy, které definují běžně používané typy 
hodnot a referenčních dat, události a obslužné rutiny událostí, 
rozhraní, atributy a zpracování výjimek. 

System.IO Obsahuje základní třídy pro vstupní a výstupní funkce se soubory. 

System.Net Obsahuje třídy pro síťové operace. 

System.Collections Obsahuje třídy, které podporují kolekce dat, jako jsou například 
struktury, seznamy nebo hashovací tabulky. 

System.Data Obsahuje třídy, které podporují technologii ADO.NET. 
Umožňuje vytvořit aplikace efektivně zvládající zpracování dat 
z více zdrojů. 

System.Drawing Obsahuje třídy pro jednoduchou grafickou funkcionalitu. 

System.Threading Obsahuje třídy a rozhraní, která umožní více vláknové 
programování. 

System.Windows.Forms Obsahuje třídy, které umožňují vytváření aplikací pro windows a 
dává tak možnost využít bohaté uživatelské rozhraní. 
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4.1 Úvod do Windows Forms 

„Windows Forms je prvním frameworkem z .NET, který umožňuje jednoduchou tvorbu 
formulářových aplikací pomocí grafického designeru. Nalezneme zde plnou sadu připravených 
ovládacích prvků (někdy označovaných jako komponenty) pro většinu situací. V současné době 
existuje spolu s Windows Forms ještě jeden modernější framework WPF (Windows 
Presentation Foundation). Obsahuje lepší oddělení logiky a výstupu, podporu rychlejšího 
vykreslování, animací, bindingů a dalších nových technologií. V praxi se u formulářových 
aplikací používají oba frameworky, u novějších aplikací WPF, existující aplikace z většiny 
používají Windows Forms. V současné době není Windows Forms označený za zastaralý a stále 
se používá, jeho použití je jednoduché.“ [31] 

Výhody WinForms dle [33]: 

1. Objektově orientovaný programovací model, architektura řízená událostmi. 
2. Lze napsat zdrojový kód v jakémkoliv z podporovaných jazyků .NET (C#, J#, Visual 

Basic…). 
3. Menší náročnost na operační paměť oproti WPF. 
4. Menší možnost vizuálních úprav oproti WPF, což by mohlo být i nevýhodou, ale 

souběžně tato vlastnost usnadňuje vytvoření aplikace. 

Aplikace WinForms mohou využívat všechny dostupné jmenné prostory, které jsou 
dostupné. Každé nová aplikace WinForms obsahuje tyto jmenné prostory: 

 System 
 System.Collections.Generic 
 System.ComponentModel 
 System.Data 
 System.Drawing 
 System.Linq 
 System.Text 
 System.Threding.Tasks 
 System.Windows.Forms 

Zdrojový kód Windows Forms 

Zdrojový kód aplikace WinForms lze psát v libovolném programovacím jazyce, který je 
podporován .NET Frameworkem. V největším množství případů je kód psán v jazyce C# nebo 
Visual Basic .NET. [33] 

Události ve Windows Forms 

Všechny aplikace WinForms umějí reagovat na události, které v nich uživatel provádí. 
V momentě, kdy je nad objektem uskutečněna konkrétní akce, dojde ke spuštění části 
zdrojového kódu spojeného s touto událostí. Toto chování přináší možnost nespouštět veškerý 
kód v okně s jeho zapnutím, ale pouze ty části, které chceme aby spuštěny byly. [33] V příloze 
je tabulka obsahující několik nejvýznamnějších událostí, které je aplikace WinForms schopna 
zpracovat.  
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4.2 Úvod do ADO.NET 

Původně ADO byla komponentní knihovna pro přístup k datům přes technologii OLE DB. 
Avšak moc společného s aktuální technologií ADO.NET nemají. Hlavními prvky ADO.NET 
jsou komponenty DataProvider a DataSet, viz. Obr. 9). [34]  

Objekt DataProvider 

Objekt DataProvider (neboli poskytovatel dat) se skládá ze čtyř hlavních částí spadající pod 
dva různé poskytovatele připojení. Prvním poskytovatelem je SQL DataProvider, který 
umožňuje připojení k Microsoft SQL Serveru od verze 7.0 a novější. Druhá varianta je OLE 
DB DataProvider, který se připojuje k databázím Oracle Database, Microsoft Access nebo také 
Microsoft SQL serveru, ale také k soborům jako je Excel.[27] [35] Jednotlivé části pak jsou: 

 Connection – umožňuje připojení a odpojení od úložiště dat. 
 Command – vytvoří SQL dotaz. 
 DataReader – umožňuje přístup k datům, je určen pouze k čtení dat. 
 DataAdapter – převádí objekty DataSet, lze využít jeden ze čtyř základních dotazů, které 

budou vykonány nad databází. Těmi jsou: SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE. 

Objekt DataSet 

Druhá část ADO.NET je objekt DataSet. Data pro něj jsou nejdříve načtena skrze příkaz 
DataAdapter, ten se po načtení odpojí. Následně data uložená v paměti jsou zpracována a až po 
jejich zpracování se DataAdapter znovu připojuje k databázi, aby aktualizoval data. [27] [36] 

DataSet je v podstatě sbírka datových tabulek, lze jej využívat k uložení mnoha 
datových tabulek v jednom objektu. 

 

Obr. 9) Architektura ADO.NET [37] 
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5 NÁVRH APLIKACE PRO ČTENÍ A ZÁPIS DAT 
V DATABÁZI 

V následujících podkapitolách popíšu, návrh aplikace pro manipulaci s daty v rámci databáze. 
Nejdříve budou vymezeny prostředky, které budou využity, následně stanoveny funkce, které 
bude aplikace splňovat společně s mapou aplikace. 

Vymezení využitých prostředků 

V následujících odstavcích definuji prostředky, které budou pro tvorbu aplikace využity při 
návrhu a následném zpracování. 

Kompletní vývoj Windows Forms aplikace bude proveden v jazyce C# pomocí nástroje 
Microsoft Visual Studio 2017.[38] 

Další částí je Microsoft SQL Server 2017, na kterém poběží databázová část aplikace. 
SQL Server 2017 je ve verzi Developer zdarma [39]. 

Požadavky na funkce aplikace 

Od aplikace očekávám, že bude plnit účely úložny naměřených dat, ze strojů, ale také možnosti 
na data nahlížet, s požadovanými parametry si je vykreslit či stáhnout v excelu vybranou část 
nebo všechna. 

Do aplikace budou mít přístup pouze uživatelé, kteří znají adresu serveru, název 
databáze a mají založený uživatelský účet, kterému byla administrátorem databáze nastavena 
práva alespoň ke čtení dat z databáze. Samotný uživatelem založený účet v databázi nebude mít 
do zásahu administrátora žádná práva. Bude tedy nutné kontaktovat administrátora a požádat 
jej, aby k uživatelem uvedenému login jménu přiřadil nové pravomoci. 

Aplikace bude rozdělena na tři hlavní části. První část bude k ověřování, zda připojení 
k databázi je správné (adresa a název databáze). Dále její součástí bude možnost zaregistrovat 
nového uživatele a také s administrátorskými právy uživatele editovat. 

Druhou částí bude možnost založit nové měření (měřící kampaň), která se bude vázat 
přímo k uživateli, který ji vytvoří. Všechna data z měření se skrze aplikaci budou ukládat přímo 
do databáze. Měření by mělo být možné spustit z jakéhokoliv počítače, který má síťový přístup 
k databázi, kam následně data budou ukládána. Měření bude provedeno aplikací spouštěnou 
z hlavní aplikace, která může zůstat běžet i po vypnutí hlavní aplikace. 

Poslední, třetí, částí je reprezentace dat, ta bude uskutečněna uloženými procedurami, 
které na základě vstupních požadavků zpracují data a následně je odešlou uživateli do aplikace, 
která je může vykreslit nebo přímo vyexportovat do excelu. 

5.1 Mapa aplikace 

Mapa aplikace je nakreslena na Obr. 10). Z obrázku je patrné, že je nutné znát adresu a název 
databáze, aby se uživatel mohl přihlásit. Pro další postup je nutné mít uživatelský účet s 
dostatečnými oprávněními. 
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Obr. 10) Mapa aplikace 

 Main Window – Je to úvodní obrazovka celé aplikace, je nutné zde zadat adresu 
databázového serveru a název databáze, ke které se chceme přihlásit. Je možné pomocí 
tlačítka Check Connection zkontrolovat, zda na dané adrese databáze s uvedeným 
názvem existuje a přijímá spojení. 

 Login Window – Na této obrazovce se uživatel do aplikace přihlásí. Aby byl schopen 
se přihlásit, musí mít založený uživatelský účet, znát jeho jméno a heslo a být schválen 
administrátorem. Je zde tedy tlačítko pro příhlášení a pro vytvoření nového účtu. 

 Select Action – Obrazovka rozcestníku, tato obrazovka neslouží jako nic jiného než jen 
rozcestník k ostatním částem aplikace. Jsou zde tlačítka View Data, Edit User a Create 
Measurement. 

 Create Measurement – Tato obrazovka slouží k vytvoření prostředku pro naslouchání 
dat ze stroje a jejich ukládání do databáze s identifikátorem, odkud tato data pocházejí 
a kdo je jejich majitelem. Lze zde vytvořit novou sadu měřených dat, vymazat sadu 
měřených dat a vytvořit instanci naslouchání dat ze stroje na specifikovaném portu. 
Okno obsahuje tlačítka pro vytvoření nového zdroje dat, smazání existujícího zdroje a 
tlačítko na spuštění naslouchání. 

o Start Listening – Okno bez tlačítek, v němž je uvedena informace kterým 
uživatelem bylo spuštěno, na jakém portu naslouchá a identifikace zdroje dat. 
Datový stream probíhá po 40 bajtech, v něm může být souběžně uloženo až 10 
hodnot, které se zapisují do databáze jako jeden řádek. 

o Create Source – Využívá se k tvorbě nového zdroje dat neboli měřící kampaně. 
Je možné si měření pojmenovat, nadefinovat si, kolik z maximálních 10ti hodnot 
bude využito a tyto hodnoty si pojmenovat. 
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o Delete Source – využivá se ke kompletnímu výmazu zdroje z databáze. Po zdroji 
nezůstane žádná stopa. Výmaz může provést pouze uživatel, který měření 
vytvořil nebo administrátor. 

 Edit User – Mohou přistoupit pouze administrátorské a vyšší účty. Je zde možnost načíst 
veškeré uživatele databáze a provádět v nich změny pravomocí. Lze zde schválit 
registrovaného uživatele, aby měl do aplikace přístup – zvýšením pravomocí. Úpravy 
uživatelských účtů jsou možné do úrovně pravomocí o jedno nižší, než je uživatel, který 
úpravy provádí. 

 View Data – Hlavní částí je možnost vykreslit data z databáze. Po výběru časového 
rozsahu dat a konkrétní měřící kampaně lze kliknout na jedno ze čtyř tlačítek, dělících 
se do dvou kategorií – první je vykreslení dat buď na základě vstupního časového 
intervalu a kampaně nebo vykreslit poslední vykreslená data. Druhá varianta dává 
možnost exportovat data do excelu opět na základě vybraného intervalu nebo na základě 
posledních vykreslených dat. 

5.2 Entity-Relationship Diagram 

ER diagram vyjadřuje vazby uvnitř databáze, před stavbou samotné aplikace je nutné navrhnout 
robustní strukturu databáze, kterou bude možné s přidáváním uložených procedur nadále 
upravovat, aby vyhovovala požadavkům stávajícím i budoucím. 

 

Obr. 11) ER diagram databáze 

V diagramu je hlavním objektem tabulka Hodnoty, která obsahuje naměřené hodnoty ze všech 
měření, odlišena jsou časovým údajem, zdrojem a uživatelem, který je do databáze vložil. Na 
tabulku hodnoty má vztah tabulka zdroje dat obsahující informace o daném zdroji dat – názvy 
měřených hodnot, jejich počet a uživatele, který dané měření vytvořil. Dále má vztah k tabulce 
hodnot tabulka uživatelů, která obsahuje nepovinné položky jméno a příjmení, dále login a 
zahashované heslo a ID skupiny, do které uživatel spadá. Posledním objektem v ERD je tabulka 
skupina, která obsahuje ID skupiny a její název. 
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5.3 Zabezpečení aplikace 

V aplikaci bude zabezpečení uskutečněno formulářem, do kterého uživatel vyplní 
uživatelské jméno a heslo. Účelem této akce je uživatelská autentizace a zjištění autorizace, 
kterou uživatel disponuje, tedy akce, které může uživatel vykonávat. Uživatelské jméno a heslo 
budou uloženy v tabulce, přičemž heslo bude šifrováno a ověřováno z aplikace, zda se 
uživatelem zadané a zašifrované heslo shoduje s heslem, které je zašifrováno v tabulce. Pokud 
se zašifrovaná hesla shodují, dojde k ověření, jakých uživatelských práv uživatel dosahuje. 
Uživatelská práva se budou dělit do pěti kategorií. Budou jimi: 

 Validating_acc – ID 1 – je to uživatel se zaregistrovaným účtem, ale jeho login ještě 
z důvodu oprávnění není přijat a povolen mu další postup v aplikaci. 

 Member_read_acc – ID 2 – uživatel již do aplikace smí, ale pouze aby četl hodnoty 
z grafů nebo si je exportoval do excelu. 

 Member_edit_acc – ID 3 – uživatel smí vytvářet nová měření, spouštět naslouchání a 
mazat ta, která sám vytvořil. 

 Administrator_acc – ID 4 – tento uživatel bude mít práva pro editování uživatelských 
účtů s ID 1 – 3. Dále smí mazat měření jakéhokoliv uživatele. Administrátorský účet 
nesmí nastavit jiného uživatele jako administrátora. 

 Owner_acc – ID 5 – pouze jeden na databázi. Bude mít stejná práva jako účet 
administrátora, navíc bude mít právo nastavovat jiné uživatele jako administrátory. 

Aplikace si následně takto přiřazené pravomoci uloží a na jejich základě bude ověřovat, 
zda uživatel smí postoupit do obrazovky, na kterou klikl. Pokud pravomoci nebudou dostatečné, 
dostane o tom oznámení formou vyskakovacího okna. 

Pokud se uživatel do obrazovky dostane a bude chtít spustit nějakou uloženou 
proceduru, souběžně s požadavkem na spuštění procedury bude do databáze posílat své 
uživatelské jméno, které bude znovu ověřeno, zda má opravdu pro tuto proceduru dostatečná 
oprávnění. 

Samotná aplikace se pak bude do databáze přihlašovat pod jedním databázovým účtem, 
který bude určen pouze k manipulaci s daty v databázi. 
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6 ZHOTOVENÍ APLIKACE 

Zdrojový kód aplikace je napsán v programovacím jazyce C#, kompletní zdrojový kód je 
dostupný na CD nosiči ve složce s názvem SourceCode. Instalační soubory databáze se 
nacházejí ve složce InstallSQL. 

Pro testování aplikace jsem také naprogramoval aplikaci, která je jakousi simulací 
stroje. Její název je DDME Data Generator. V této aplikaci lze nastavit cílový port, IP adresu a 
interval mezi odesláními dat a spustit odesílání dat. Lze tak posílat data ze stroje do aplikace a 
ukládat je do databáze. 

6.1 Realizace databáze 

Databáze s názvem DP_18 se zakládá na návrhu z ER diagramu na Obr. 11). Hlavní funkční 
část databáze se skládá ze čtyř tabulek, hlavní tabulka je Hodnoty, ve které jsou uloženy měřené 
hodnoty. Na Hodnoty navazují další tři tabulky, viz Obr. 12): 

 

Obr. 12) ER diagram v databázi 

6.1.1 Uložené procedury 
Dále databáze obsahuje Stored Procedures (uložené procedury, dále SP). Seznam SP: 

 RegisterUser – založí nového uživatele 
 ChangeRights – upraví existujícího uživatele 
 CheckRights – zkontroluje oprávnění k dané akci – vrátí hodnotu databázových 

pravomocí 
 CheckRightsLogin – zkontroluje oprávnění k přihlášení 
 CreateMeasurement – vytvoří novou měřící kampaň 
 DeleteMeasurement – smaže existující měřící kampaň 

Pro zpracování naměřených dat pak databáze obsahuje další SP: 
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 GraphDataAverages – vytvoří novou tabulku s daty tak, aby mohla být vykreslena do 
grafu – uživatel do této procedury zasílá časový interval, který chce vykreslit a hustotu 
vykreslování. Procedura si na základě těchto dat rozvrhne, po jakých intervalech si má 
data rozdělit a nad nimi vytvoří jejich průměrnou hodnotu. 

 AllTimeData – procedura, která vybere všechna data k danému měření ve stanoveném 
intervalu. Není vhodné tuto proceduru využívat pro vykreslování v aplikaci pro velké 
množství naměřených dat z toho důvodu, že se vykreslí opravdu veškerá data v jeden 
moment. Tato procedura je vhodná pro exporty do excelu. 

Lze libovolně přidávat nové procedury pro zpracování měřených dat, název procedury 
pak přidat do tabulky TypyGrafu, odkud jsou z aplikace čteny možné reprezentace dat. 

6.2 Databázový účet 

V databázi je jeden uživatelský účet využívaný aplikací. Tento databázový účet je součástí 
zdrojového kódu aplikace, operace v databázi z aplikace jsou tedy prováděny pouze pod jedním 
účtem. Ten pak na základě dalších vstupních informací ověří, který uživatel se do databáze 
připojuje. Databázový účet má jméno DDME, přiřazené heslo je DDME147. 

Tento databázový účet má pravomoci zápisu do všech tabulek existujících v dané 
databázi. Pravomoci jsou pak přiřazovány jednotlivým uživatelům z tabulky Uzivatele. 

6.3 Programový obsah aplikace 

Aplikace se skládá ze série grafických uživatelských prostředí WinForms, založených na .NET 
Framework 4.6.1. V následujících částech nebudu uvádět kompletní zdrojový kód všech částí 
aplikace, ale pouze zajímavé části z něj formou pseudokódu. Celý zdrojový kód je pak jako 
příloha na CD. 

Úvodní okno 

Po spuštění aplikace vyzve uživatele k vyplnění adresy SQL serveru a názvu databáze. 

 

Obr. 13) Úvodní okno aplikace 

Po vyplnění údajů lze zkontrolovat tlačítkem „Check Connection“, zda na dané adrese existuje 
databáze. Při stisknutí tlačítka se vygeneruje připojovací řetězec k databázi na základě 
vstupních údajů z tabulky a uživatelského účtu, který je již ve zdrojovém kódu ukryt. Tvorba 
řetězce je metoda volaná z tlačítka „Check Connection“ i z tlačítka „Connect“. Zdrojový kód 
metody je: 
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public string connection_string{ 
string Server, Database, Connection_string 
set string User, Password 
input Server, Database 
output Connection_String = Server + Database + User + Password} 

Výsledný připojovací řetězec pro takto vyplněnou tabulku je: 

Data Source=.\DIPLOMATHESIS_01;Initial Catalog=DP_18;User 
ID=DDME;Password=DDME147 

Kontrola spojení je pak provedena na základě na základě nově vytvořené instance 
spojení s SQL serverem, kde využit jmenný prostor „System.Data.SqlClient“. Po kliknutí na 
jedno z tlačítek se tedy spustí následující pseudokód (příklad C# je v příloze): 

private void CheckConnection{ 
string Connection_String = connection_string() 
using (var connection = newconnection with Connection_String) 
try{ 
open connection 
output connected} 
catch{ 
output unable to connect} 

Aplikace se pokusí tedy otevřít spojení se serverem, pokud se podaří, okamžitě to 
oznámí. Po kliknutí na tlačítko „Connect“ se vygeneruje připojovací řetězec a otevře se další 
okno WinForms s názvem „Login“. 

Přihlášení do aplikace 

 

Obr. 14) Přihlášení do aplikace 

Pro ověření, zda uživatel v databázi existuje, a přitom má práva pro vstup do aplikace 
využívám mnou napsané metody „checkRights“ a v databázi proceduru „CheckRightsLogin“. 
Pro získání dat z databáze využívám podobného přístupu jako je ověření existence databáze 
v úvodní obrazovce. 

connection CheckRights = newconnection with Connection_String 
open connection 
execSP = newSQLcommand 
input Login, Password 
run execSP with Login and Password 
return execSP RightsOfUser 
close connection 
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V databázi se v průběhu předchozího spustí procedura „CheckRightsLogin“, která má 
následující pseudo kód: 

Pokud uživatelské jméno v databázi existuje a shoduje se heslo, 
nastav kontrolní proměnnou na hodnotu pravomocí uživatelského jména, 
jinak nastav kontrolní proměnnou na 0. Vrať kontrolní proměnnou. 

Procedura si nejdříve převezme uživatelské jméno a heslo, podmínkou IF EXISTS 
ověří, zda uživatel existuje a heslo je správné.  

Pokud existuje, zjistí, jaké pravomoci uživatel má a vrátí je zpět do aplikace. V případě, 
že neexistuje, vrátí do aplikace hodnotu 0, která pro aplikaci znamená, že uživatelské jméno a 
heslo neodpovídají. 

Pokud uživatel ještě nemá účet, lze využít tlačítka „Register New User“, to vytvoří nové 
okno WinForms. 

 

Obr. 15) Registrace nového účtu v aplikaci 

Pro zaregistrování je povinné vyplnit pouze přihlašovací jméno a heslo. Registrace 
probíhá přes uloženou proceduru, která kontroluje, zda již uživatelské jméno existuje. 
V případě že je uživatelské jméno volné, vytvoří se nový účet, který má pravomoci jako 
„validating_acc“. 

Nastav kontrolní proměnnou na 2. Pokud Login již existuje, nastav 
kontrolní proměnnou na 1. Jinak nastav kontrolní proměnnou na 0. 
Pokud je kontrolní proměnná rovna nule, vlož do tabulky Uzivatele 
nový záznam obsahující jméno, příjmení, login a heslo.  
Vrať kontrolní proměnnou. 

Rozcestník aplikace 

Po úspěšném přihlášení je uživatel odeslán do okna, které nazývám rozcestník, z tohoto okna 
lze přistupovat k výsledkům měření, vytvářet nová měření a přistoupit do administrátorského 
prostředí pro upravování uživatelů. 
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Obr. 16) Rozcestník aplikace 

Žádné z tlačítek v tomto okně nepracuje s databází, pouze s dříve načtenou hodnotou 
pravomoci, na základě které buď nové okno otevře, nebo otevření zamítne dialogovým oknem. 

 

Obr. 17) Zamítnutí přístupu na základě přístupových práv 

Úprava uživatelů 

V databázi lze, a je nutné, upravovat pravomoci uživatelů. Bez přiřazených pravomocí do 
programu ani do databáze uživatel nesmí. Uživatel s administrátorskými pravomocemi tedy 
přistoupí do úpravy uživatelů a změní pravomoci uživatele, v podstatě tím tedy schválí jeho 
přístup.  

 

Obr. 18) Úprava uživatelů v aplikaci 
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Ve zdrojovém kódu pro úpravu pravomocí uživatele je několik podmínek ošetřujících 
uskutečnitelnost této akce. Těmi jsou: 

 Uživatel, který úpravu provádí: 

o Musí mít alespoň administrátorské pravomoci 
o Nesmí editovat uživatele, kteří mají identické pravomoci 
o Nesmí přiřadit uživateli stejné pravomoci jako má sám – vždy lze přiřadit pouze 

pravomoci o úroveň nižší 

Samotný zdrojový kód aplikace pak pouze vezme vstupní parametry, které zašle 
společně s požadavkem na vykonání procedury do databáze a přijme z databáze návratovou 
hodnotu, která obsahuje status vykonání požadavku. Návratové hodnoty jsou celkem čtyři: 

 0 – Uživatelský účet, který chceme upravovat, neexistuje 
 1 – Uživatelský účet, který chceme upravovat, má příliš vysoké pravomoci 
 2 – Uživatelský účet, který chceme upravovat, by měl po úpravě příliš vysoké 

pravomoci 
 3 – Změna pravomocí byla úspěšně provedena 

Zdrojový kód aplikace z důvodu nezajímavosti zde neuvedu, struktura je velmi podobná 
volání procedury jako v podkapitole 0. Uvedu však zdrojový kód procedury v databázi: 

Nastav kontrolní proměnnou na 0. Nastav proměnnou PRÁVA_UŽIVATELE na 
výsledek procedury CheckRights.  
Pokud je hodnota PRÁVA_UŽIVATELE větší než 3 a pokud existuje 
vybrané uživatelské jméno nastav kontrolní proměnnou na 1.  
Nastav proměnnou PRÁVA_UPRAVOVANÉHO na stávající hodnotu práv 
z tabulky Uzivatele. 
Nastav proměnnou CÍLOVÁ_PRÁVA_UPRAVOVANÉHO na požadovanou hodnotu 
cílových pravomocí. 
Pokud jsou PRÁVA_UPRAVOVANÉHO menší nebo rovna PRÁVA a současně je 
kontrolní proměnná rovna 1, nastav kontrolní proměnnou na 2. 
Pokud jsou CÍLOVÁ_PRÁVA menší než PRÁVA a kontrolní proměnná je 2, 
změň PRÁVA_UPRAVOVANÉHO na CÍLOVÁ_PRÁVA_UPRAVOVANÉHO. 
Vrať kontrolní proměnnou. 

Po úspěšné změně dojde ke znovunačtení tabulky s uživateli v aplikaci, kde jsou již 
promítnuty změny. 

Vytvoření měřící kampaně / smazání měřící kampaně / spuštění naslouchání 

Po stisknutí tlačítka „Create Measurement“ se otevře další okno obsahující rozcestník co 
s měřeními chcete udělat. Lze vytvořit novou měřící kampaň, smazat stávající nebo spustit 
naslouchání měření. 

http://code-industry.net/


 

49 
 

 

Obr. 19) Rozcestník měření aplikace 

Pokud je uživatel administrátorem, vidí všechna existující měření v databázi, pokud má 
uživatel hodnost nižší, vidí pouze ta měření, která sám vytvořil. Toto je ošetřeno kódem na 
straně aplikace pomocí jednoho jedním až dvěma dotazy do databáze. V případě, že je uživatel 
Administrátor, proběhne pouze jeden dotaz – načti všechny zdroje: 

private void GetSources(){ 
string Connection_String = connection_string() 
string Query = „Vyber všechny ID_Zdroje a NÁZEV z tabulky Zdroje“ 
DataAdapter(Query, connection_string) 
output „NÁZEV“ 

V případě, že uživatel administrátorem není, zjistí aplikace ID uživatele a rozšíří dotaz 
o podmínku obsahující ID uživatele – tím se zabrání tomu, aby uživatel viděl jiné zdroje, než 
jsou ty jeho. Následně se na základě tohoto požadavku upraví dotaz. 

private void GetSources(){ 
string Connection_String = connection_string() 
string Query = „Vyber všechny ID_Zdroje a NÁZEV z tabulky Zdroje kde 
Uzivatel_ID je ID_uzivatele“ 
DataAdapter(Query, connection_string) 
output „NÁZEV“ 

Vytvoření nové měřící kampaně 

Vytvoření nové měřící kampaně vyžaduje 3 hlavní vstupní hodnoty, jsou jimi: 

 Název kampaně 
 Počet hodnot, které budou měřeny 
 Název osy Y 

Dále je zde 1–10 textových polí, které obsahují názvy jednotlivých hodnot, které budou měřeny. 
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Obr. 20) Vytvoření nové měřící kampaně 

Pro spuštění procedury je využito integrovaného prvku procedur ve visual studiu: 

connection CreateSource = newconnection with Connection_String 
open connection 
execSP = newSQLcommand 
input Login, Nazev_mereni, Pocet_merenych_hodnot, NazevH1,…, 
NazevH10,OsaY  
run execSP (Login, Nazev_mereni, Pocet_merenych_hodnot, NazevH1,…, 
NazevH10,OsaY) 
return „kontrolní proměnná“ 
close connection 

V databázi je potom spuštěna procedura s CreateMeasurement: 

Nastav kontrolní proměnnou na 0. Nastav proměnnou PRÁVA_UŽIVATELE na 
výsledek procedury CheckRights.  
Pokud je hodnota PRÁVA_UŽIVATELE větší než 2, nastav kontrolní 
proměnnou na 1 a vlož do tabulky Zdroje hodnoty Login, Nazev_mereni, 
Pocet_merenych_hodnot, NazevH1,…, NazevH10,OsaY. 
Jinak nastav kontrolní proměnnou na 0. 
Vrať kontrolní proměnnou. 

Smazání existující měřící kampaně 

Ke smazání kompletní měřící kampaně, se využívá tlačítka „Delete Sources“. V databázi se 
spustí procedura s názvem „DeleteMeasurement“, která nejdříve smaže všechny záznamy 
z tabulky Hodnoty a následně smaže měřící kampaň i z tabulky Zdroje. 

Stejně jako v kapitole 0 je zde ošetřeno zobrazování měřících kampaní pouze těch, které 
uživateli náleží, pokud se nejedná o účet administrátorský. 

 

Obr. 21) Odstranění existující měřící kampaně 

Tato uložená procedura se z aplikace spouští velmi podobně jako vytvoření nového 
zdroje, obsahuje na rozdíl od vytváření pouze dvě vstupní proměnné – uživatelské jméno a ID 
zdroje, který chceme odstranit. Uložená procedura na základě těchto hodnot provede ověření, 
zda má uživatel pravomoci k těmto úpravám a případně proceduru spustí. 

Nastav kontrolní proměnnou na 0.  
Nastav proměnnou PRÁVA_UŽIVATELE na výsledek procedury CheckRights. 
Pokud je hodnota PRÁVA_UŽIVATELE větší než 2, nastav kontrolní 
proměnnou na 1, vymaž z tabulky Hodnoty všechny řádky, kde je 
Zdroj_ID roven vybranému a vymaž z tabulky Zdroje řádek s vybranou 
hodnotou ve sloupci ID_Zdroje. 
Jinak nastav kontrolní proměnnou na 0. 
Vrať kontrolní proměnnou. 
 

http://code-industry.net/


 

51 
 

Spuštění naslouchání 

Z aplikace lze spustit naslouchání na specifickém portu danému stroji. Pokud na tomto portu 
dojde k doručení dat, jsou zapsána do databáze hodnoty s identifikátory, jako jsou uživatel, 
který měření spustil a z jakého zdroje data pocházejí. Datový tok byl navržen na maximálně 10 
hodnot typu FLOAT, ten má velikost 4bajty, celkem jsou tedy pakety zasílány ve velikosti 40B. 

Pokud chce uživatel do databáze zasílat těchto hodnot více, je nutné vytvořit další měřící 
kampaň, pro dalších 10 hodnot. 

 

Obr. 22) Naslouchání na portu v aplikaci 

Aplikace pro naslouchání při svém sepnutí nejdříve spustí metodu Setup. Ta obsahuje 
data z předchozího okna, ve kterém se vyplňoval port naslouchání. Nastaví tedy port a všechny 
IP adresy zařízení jako naslouchací a spustí naslouchání. 

Následně aplikace obsahuje časovač, který v předdefinovaných intervalech kontroluje, 
zda byl pokus o navázání spojení. V případě, že přišlo připojení a jsou dostupná data, zpracuje 
pole bajtů o délce 40 a převede jej do typu float. Příchozím spojením se spustí další metoda 
zpracování příchozího připojení „Zpracuj příchozí“: Ten postupně rozloží příchozí připojení na 
části, následně jej zpracuje tak, aby bylo vhodné pro zápis do databáze a zapíše. 

Tato část aplikace slouží však pouze k otestování měření na daném portu, zda proběhne 
v pořádku atd. Pro samotné měření jsem napsal další, velmi podobnou konzolovou aplikaci, pro 
kterou lze z této obrazovky vygenerovat dávkový soubor obsahující vstupní parametry pro tuto 
konzolovou aplikaci. Pokud je dávkový soubor spuštěn ze správného místa, dojde ke spuštění 
konzolové aplikace. Takto je možné vytvořit odkazy a nechat běžet na jednom serveru více 
měření na různých portech. 

 

Obr. 23) Naslouchání na portu v konzolové aplikaci 

http://code-industry.net/


 

52 
 

Zobrazení naměřených dat 

Pro reprezentaci dat z databáze jsem vytvořil jedno okno WinForms, které umožňuje 
více typů vykreslení dat, ale i jejich vyexportování do excelu. Exportování do excelu bylo 
optimalizováno tak, aby nezabralo i při velkých množstvích dat příliš času. Jako grafické 
rozhraní jsem využil knihovny LiveCharts dostupné z [40]. Umožňují vcelku vzhlednou a 
variabilní reprezentaci dat. 

 

Obr. 24) Vykreslování dat v aplikaci 

Pro vykreslování dat v aplikaci se vygenerují dvě tabulky v databázi. První tabulka obsahuje 
veškerá data, která uživatel vybral, následně jsou tato data do další tabulky zpracována dle 
požadavku na vykreslení. K vykreslování slouží uložené procedury, které se zaznamenávají do 
tabulky „TypyGrafu“. Vykreslování velkého množství dat z databáze do grafu zabere aplikaci 
velké množství času. Databáze zvládne data předat téměř okamžitě, ale pokud bychom chtěli 
vykreslit například 8 000 bodů, aplikace bude reagovat pomalu. Proto je v aplikaci možnost 
nastavit počet vykreslovaných bodů a jakým způsobem mezi nimi chceme zpracovat. Napsal 
jsem pro to dvě základní procedury. První procedura po vypočítaných intervalech vytváří z dat 
průměrné hodnoty, druhá bere pouze jednu hodnotu v intervalu. 

Aby nedocházelo k nucenému zkreslování dat, je možnost zaškrtnout položku „All time 
data“, která spustí jinou proceduru pro vykreslování dat s názvem „AllTimeData“. Ta 
v zadaném časovém intervalu vykreslí všechna data bez úprav. V případě, že je zaškrtnuta 
možnost „All time data“, odemkne se položka „Ignore Interval“, která načte všechna data, která 
kdy byla z daného zdroje naměřena. 

Všechna data je možné exportovat do excelu bez vykreslování do grafu – to ocení 
především ti uživatelé, kteří chtějí dále s naměřenými hodnotami pracovat nebo je vykreslovat 
ve větším množství. 

Přidal jsem také možnost vykreslit nebo stáhnout poslední data, která byla v databázi 
zpracována pro zobrazení nebo stažení. Tato možnost například umožňuje si vybrat konkrétní 
časový okamžik v okně aplikace a následně přesně tento moment stáhnout. 
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Grafické rozhraní načítá z databáze popis osy Y a názvy jednotlivých sérií dat. 
Umožňuje pomocí kolečka myši přibližovat a oddalovat, levým tlačítkem myši posunovat 
v rámci osy X. Další schopností grafického rozhraní LiveCharts je možnost přijímat real-time 
data, která jsou ihned vykreslována. Tuto technologii jsem však do aplikace neimplementoval. 

Zdrojový kód této části aplikace záměrně do práce nepřidávám, jelikož se skládá 
z velkého množství řádků. Aplikaci je možné otevřít z přiloženého CD. 

6.4 Ověření funkčnosti 

Pro testování aplikace jsem vyvinul jednoduchý software, který simuluje stroj. Tento software 
posílá na specifikovaném portu na zadanou adresu IP data o velikosti 4-40 bajtů. Komunikace 
je navržena tak, aby fungovala jak na tomtéž stroji, tak v lokální i veřejné síti. [22] Lze mít tedy 
teoreticky stroj na druhé straně planety a posílat z něj data do databáze, kde budou uložena. 
V testovacím nástroji lze nastavit interval, jak často data budou do databáze zasílána.  

 

Obr. 25) Testovací nástroj aplikace 

Ověřil jsem funkčnost celé aplikace s pěti miliony řádků dat o deseti hodnotách. Samotné 
zpracování databází probíhá téměř instantně. Pokud se zvolí na straně aplikace vhodná metoda 
vykreslování, data jsou stejně tak rychle vykresleny. 
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7 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Bylo naprogramováno databázové řešení pro ukládání dat, čímž byl splněn cíl diplomové práce. 
Výsledek, kterého bylo dosaženo je funkčním komplexem více aplikací splňujících daný cíl. 
Byla však ověřena pouze funkčnost, nikoliv testování, aby bylo zamezeno všem možným 
neošetřeným výjimkám, které během chodu aplikace mohou nastat. Pro správné otestování by 
bylo nutné nastavit vhodné scénáře a až po jejich splnění lze stanovit, že byla aplikace 
otestována. 

Grafické rozhraní pro vykreslování grafů v aplikaci umožňuje využití velkého množství 
efektů, které se však negativně projevují na celkové reakční době aplikace. Toto grafické 
rozhraní však umožňuje zobrazovat data v reálném čase, což je pro možný budoucí vývoj 
aplikace výhodné. Jako další vývoj do budoucna tedy vidím využití komplexního zpracování 
událostí například technologií StreamInsight, která umožní implementaci zobrazování dat 
v reálném čase, ale také zpracování dat z více zdrojů souběžně při obrovských datových tocích. 

Část WinForms aplikace obsahující naslouchání na specifikovaném portu má doposud 
nedořešený problém v případě, že těchto naslouchání je spuštěno více paralelně na více portech. 
Dochází k přepisu i u dříve spuštěné aplikace na port nově spuštěné aplikace, což negativně 
ovlivňuje využitelnost této části aplikace. Primárně však tato část aplikace nebyla 
programována pro dlouhodobý běh, ale pro ověření funkčnosti. Z aplikace lze vygenerovat 
soubor obsahující vstupní data pro konzolovou aplikaci plnící účel naslouchání, kterých již 
teoreticky může (na různých portech) paralelně běžet nekonečno. 
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8 ZÁVĚR 

Po teoretických částech této práce byla zpracována praktická část obsahující funkční databázi, 
která slouží k ukládání měřených dat za využití konzolové nebo WinForms aplikace. Funkčnost 
byla testována simulací datového toku a jednáním v aplikaci jako potencionální uživatel.  

Databázové řešení se skládá ze čtyř hlavních tabulek obsahujících naměřená data, zdroje 
těchto dat, uživatele a skupiny přiřazující uživatelům pravomoci. Toto databázové řešení je 
možné nainstalovat z přiloženého CD nosiče, na kterém se databáze nachází ve formě .sql 
souboru, který stačí spustit v Microsoft SQL Server Management Studiu. 

Řešení aplikace pak obsahuje sadu oken určených pro prostředí Windows, které dají 
uživateli po sérii dotazů na připojení možnost data měřit, zapisovat do databáze, zobrazovat, 
exportovat do excelu a mazat. Dále se zde vyskytuje možnost upravovat pravomoci 
uživatelských účtů tak, aby měly přístup jen do konkrétních míst aplikace. Dále byla vyvinuta 
konzolová aplikace, která je určena k dlouhodobému běhu pro měření dat, pro kterou je 
z aplikace generován .bat spouštěcí soubor s údaji potřebnými pro správný zápis dat do 
databáze. Naprogramována byla také jednoduchá aplikace pro Windows, umožňující základní 
otestování aplikace pro měření dat i databáze, vykreslování dat a jejich exportování. 

Jako návrh rozšíření aplikace do budoucnosti by mělo být zpracování událostí 
umožňující vidět změny v měřených hodnotách v databázi v reálném čase, které by aplikaci 
přidala velkou hodnotu. Většina akcí, které jsou prováděny s daty v databázi, je 
uskutečňovaných uloženými procedurami. Tento přístup umožňuje připojit k databázi i další 
aplikace, například webovou aplikací ASP.NET. Přístup skrze webové rozhraní by rozhodně 
přispěl k univerzálnosti aplikace. 
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Tabulka s přehledem vybraných událostí Windows Forms 

Vzorový zdrojový kód C# pro ověření spojení s databází 
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PŘEHLED VYBRANÝCH UDÁLOSTÍ WINDOWS 
FORMS 

Název události Popis 

Click Událost se spustí při kliknutí na objekt 

DoubleClick Událost se spustí při dvojitém kliknutí na objekt 

DragDrop Událost se spustí, když se akce drag-and-drop uskuteční, jinými 
slovy, když byl objekt přetažen nad daný prvek a bylo uvolněno 
tlačítko myši. 

DragEnter Událost se spustí, když je objekt přetažen do hranic prvku. 

DragLeave Událost se spustí, když objekt je přetažen ven z hranic prvku. 

DragOver Událost se spustí, když je objekt přetažen přes prvek. 

KeyDown Událost se spustí, když se stiskne klávesa, a přitom je prvek aktivní. 

KeyPress Událost mezi KeyDown a KeyUp – vždy se uskuteční po akci 
KeyDown. 

KeyUp Událost se spustí, když je klávesa uvolněna. 

GotFocus Spustí se, když má nějaký prvek fokus (tzn. bylo do něj kliknuto) 

LostFocus Spustí se, když nějaký prvek ztratí fokus (tzn. bylo kliknuto jinam) 

MouseDown Spustí se, když je myš nad prvkem, a přitom je stisknuto tlačítko 
myši. 

MouseMove Spouští se konstantě, pokud se nad prvkem hýbe myš. 

MouseUp Spustí se, když je myš nad prvkem, a přitom je uvolněno tlačítko 
myši. 

http://code-industry.net/


http://code-industry.net/


 

69 
 

PŘÍKLAD ZDROJOVÉHO KÓDU C# 
Kód je využit k ověření připojitelnosti k databázi se zadanými údaji: 

private void aButtonCheck_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 string bSQLconn = bSQLconnection(); 
 try 
 { 
  using (var conn = new SqlConnection(bSQLconn)) 
  { 
  conn.Open(); 
  MessageBox.Show("Connected succesfully!", "Connection 
  check",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Asterisk); 
  } 
 } 
 catch 
 { 
  MessageBox.Show("Unable to reach server.. Check your  
 input", "Connection check", MessageBoxButtons.OK,  
 MessageBoxIcon.Error); 
 } 
} 
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