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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá implementací firemních systém� a jejich propojení 

s portálem SharePoint. V teoretické �ásti je zpracován popis technologií BlackBerry 

serveru, systému pro monitorování výroby a SharePoint portálu. V úvodu praktické �ásti je 

zpracována analýza sou�asného stavu, na jejímž základ� je provedena implementace 

BlackBerry serveru, systému pro monitorování výroby, v�etn� následné webové 

vizualizace dat v SharePointu, a v neposlední �ad� také implementace procesního toku v  

SharePoint portálu. 

 

Klí�ová slova: SharePoint, BlackBerry, Monitorování, Výroba, Pracovní tok   

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis focuses on implementing business systems and their connection with the 

SharePoint portal. In the theoretical section there is a description of BlackBerry server 

technology, the system for monitoring production and the SharePoint portal. The 

introduction of the practical section covers an analysis of the current status, on the basis of 

which implementation is conducted concerning the BlackBerry server and the system for 

monitoring production; after this data is visualized in SharePoint. Finally, there is an 

explanation on implementing work-flow in the SharePoint portal.  

 

Keywords: SharePoint, BlackBerry, Monitoring, Production, Work-flow
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je implementace firemních systém� a jejich propojení 

s portálem SharePoint. Tato diplomová práce navazuje na bakalá�skou práci, ve které byl 

naimplementován SharePoint portál, který je zde navíc modifikován pro další pot�eby 

organizace. V sou�asné dob� jsou ve firm� �ešeny dv� problematické oblasti: není možné 

rozumn� sledovat skute�nost, kolik kus� výrobk� pracovníci za sm�nu vyrobili, z d�vodu 

neexistence rozumného nástroje, který by tato data v p�esné podob� poskytoval. Druhým 

problémem je vzhledem k �etným služebním cestám firemních pracovník� zp�sob 

vy�izování firemních záležitostí b�hem t�chto cest, a to zejména dobré zabezpe�ení 

komunika�ního kanálu sloužícího pro p�ipojení do firemní sít� a operativní zp�sob 

vy�izovaní firemních záležitostí. 

Tato práce se zabývá �ešením výše uvedených problém�, kde centrálním bodem je 

SharePoint portál server a k n�mu jsou p�ipojovány další systémy. Systém pro 

monitorování výroby bude zajiš	ovat sb�r dat o výrob� a následn� budou tato data 

vizualizovaná a zp�ístupn�na ze systému SharePoint. Druhý problém je �ešen pomocí 

systému BlackBerry, který zajistí zobrazování aplikace SharePoint na mobilních za�ízeních 

v�etn� VPN tunelu do vnitropodnikové sít�. 

V teoretické �ásti této diplomové práce jsou rozebrány technologie BlackBerry, systém pro 

monitorování výroby a �áste�n� technologie SharePoint portálu. V úvodu praktické �ásti je 

popsána instalace BlackBerry serveru a jeho propojení na SharePoint. Dále je zpracována 

analýza sou�asného stavu výroby optických válc�, v�etn� návrhu �ešení pomocí systému 

pro monitorování výroby a následné vizualizace dat. V záv�ru praktické �asti je �ešena 

problematika procesního toku v SharePoint portálu. 

Cílem této práce je zejména vy�ešení výše uvedených problém� týkajících se výroby a 

efektivního vy�izování pracovních záležitostí b�hem služebních cest, což povede také ke 

zvýšení produktivity zam�stnanc� a k vyšší spokojenosti zákazník�. 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 TECHNOLOGIE BLACKBERRY 

BlackBerry server je zabezpe�ené, centralizované spojení s bezdrátovou sítí GSM / UMTS, 

komunika�ním Softwarem Microsoft Exchange 2007, aplikacemi a BlackBerry za�ízeními. 

Tato technologie se za�lení do firemního prost�edí instalací na samostatný server (lze 

instalovat i na aplika�ní server s více aplikacemi, pop�. na n�kolik server�) a propojí se 

stávající infrastrukturou. BlackBerry server podporuje AES a Triple DES šifrování [1] k 

zajišt�ní bezpe�nosti a integrity dat p�i p�enosu bezdrátovou sítí.  S pomocí BlackBerry 

serveru lze aplikovat definované IT politiky na mobilní za�ízení (nap�. vzdálená instalace 

p�ipraveného balíku program� pro za�ízení, zákaz uživatelské instalace, deinstalace SW, 

nastavení zamykání telefonu po ur�itém intervalu, tzn., veškeré nastavení telefonu se 

provádí vzdálen�). Kdyby došlo k situaci, že se zam�stnanci rozbije telefon a je na druhém 

konci sv�ta (nap�. USA), je možno nové za�ízení zakoupit a po vložení simkarty a 

následném odeslání informace typu „mám nový telefon“ na IT odd�lení organizace, je 

telefon po vložení autoriza�ního pinu automaticky nakonfigurován do p�vodního stavu, v 

jakém byl p�ed nehodou. V tomto p�ípad� není t�eba, aby se jednalo o stejný typ za�ízení, 

nový telefon musí pouze obsahovat BlackBerry OS. 

1.1. Struktura sít� 

Takto je definována obecná struktura sít� p�i integraci serveru BlackBerry do sí	ového 

prost�edí. 

 

Schéma 1: Struktura sít� 
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1.2. Služby poskytované SW BlackBerry 

Server BlackBerry využívá technologii PUSH [1], díky níž nám informace dorazí stejn� 

rychle jako do Outlooku.  

Dovoluje nám využití t�chto služeb:  

1. Email 

• HTML e-mail 

• Editovat p�ílohy 

• Prohledávat e-maily 

• E-maily nejsou uchovávány v telefonu 

2. Bezdrátová synchronizace 

• E-mail� 

• Kontakt� 

• Úkol� 

• Poznámek 

3. Integrované kontakty 

• Osobní kontakty v Outlooku (osobní telefonní �ísla, e-maily) 

• Kontakty z AD – Active Direcory (telefonní �ísla, VOIP) 

• Kontakty z globálního seznamu (e-maily) 

4. P�ístup na souborové servery a do intranetu 

• �íst a zapisovat do dokument� na serverech (PowerPoint, Word, Excel) 

• Odesílat tyto dokumenty e-mailem 

• �íst a vkládat p�ísp�vky na intranet 

• Využití telefonu jako zabezpe�eného modemu s p�ístupem do firemní sít� z 

notebooku  

1.3. Komponenty serveru 

Abychom mohli t�chto služeb využívat, musí existovat sí	ová komponenta, která bude tyto 

služby poskytovat. Z tohoto d�vodu se server BlackBerry skládá ze �ty� hlavních sou�ástí 

a jedné �ídící komponenty - Dispatcher, která práci mezi jednotlivými sou�ástmi 

koordinuje.  
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1.3.1. Administration Service 

Administration service [1] nám umož
uje spravovat BlackBerry doménu p�es webové 

rozhraní. Dále obsahuje konfigura�ní databázi uloženou v SQL serveru (m�že být ve verzi 

express). Pomocí Administration service spravujeme ostatní komponenty v systému. M�že 

být instalována na samostatný stroj, zatímco ostatní sou�ásti b�ží na dalších strojích. Pop�. 

všechny komponenty jsou instalovány na jednom stroji. Pokud instalujeme BlackBerry 

server na více server� v organizaci, m�žeme nastavení provést jednou a generovat databázi 

do ostatních server�.  

1.3.2. Attachment Service 

Attachment Service [1] konvertuje podporované p�ílohy do formátu, který uživatelé mohou 

na BlackBerry za�ízeních zpracovat. Tato služba m�že velmi vyt�žovat systém, pokud se 

zde shromáždí enormní množství požadavk� najednou. V tomto p�ípad� je vhodné tuto 

komponentu p�esunout na jiný stroj, pop�. nainstalovat na více stroj� (jedná se o situaci s 

více než 75 za�ízeními). Pokud bude instalována na samostatném stroji, má tato 

komponenta dv� �ásti: Attachement service a BlackBerry Controller, který se stará o 

monitorování této služby a pokud neodpovídá, tak ji restartuje.  

1.3.3. MDS Connection Service 

Connection Service [1] má na starosti on-line obsah a poskytuje aplikace organizace 

uživateli – intranet, Internet. Tato služba m�že velmi vyt�žovat systém, pokud se zde 

shromáždí enormní množství požadavk� najednou. V tomto p�ípad� je vhodné tuto 

komponentu p�esunout na jiný stroj, pop�. nainstalovat na více stroj� (jedná se o situaci s 

více než 75 za�ízeními). MDS Connection Service komunikuje s „Attachement service“ 

komponentou. Identifikace se provádí p�es serverovou �ást. Pokud bude tato služba 

instalována na samostatném stroji, bude její sou�ástí op�t BlackBerry Controller, který se 

stará o monitorování této služby a pokud neodpovídá, tak ji restartuje. 

1.3.4. BlackBerry Router 

BlackBerry Router [1] je p�ipojen na bezdrátovou �ást sít�, posílá a p�ijímá data ze 

za�ízení. Pro p�ípad napadení p�es tuto komponentu je vhodné ji nainstalovat odd�len� do 

demilitarizované zóny – DMZ. Pokud bude instalována na samostatném stroji, obsahuje 
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tato komponenta op�t sou�ást BlackBerry Controller, který se stará o monitorování této 

komponenty a pokud neodpovídá, tak ji restartuje.  

1.4. Systémové požadavky 

BlackBerry Enterprise Server Express do 200 uživatel� 

• jeden procesor, 2.0 GHz Intel® Xeon® (dva procesory doporu�eny) 

• 2 GB pam�ti 

• 64bit opera�ní systém: dv� 64 GB jednotky (minimum), RAID 1 

• 32bit opera�ní systém: dv� 36 GB jednotky (minimum), RAID 1 

BlackBerry Enterprise Server Express do 500 uživatel� 

• dva procesory, 2.0 GHz Intel® Xeon®  

• 2 GB pam�ti 

• 64bit opera�ní systém: dv� 64 GB jednotky (minimum), RAID 1 

• 32bit opera�ní systém: dv� 36 GB jednotky (minimum), RAID 1 

BlackBerry Enterprise Server Express do 1000 uživatel� 

• dva procesory, 2.0 GHz Intel® Xeon®  

• 3 GB pam�ti 

• 64bit opera�ní systém: dv� 64 GB jednotky (minimum), RAID 1 

• 32bit opera�ní systém: dv� 36 GB jednotky (minimum), RAID 1 

BlackBerry Enterprise Server Express do 2000 uživatel� 

• dva procesory, 2.8 GHz Intel Xeon nebo dva procesory, 1.86 GHz Intel Xeon 5100 

Series (Dual Core) 

• 6 GB pam�ti 

• 64bit opera�ní systém: �ty�i 64 GB jednotky (minimum), RAID 1+0 

• 32bit opera�ní systém: �ty�i 36 GB jednotky (minimum), RAID 1+0 

[1] 

Z výše uvedeného vyplývá, že nároky na systém nejsou z dnešního pohledu náro�né, a na 

provoz sta�í i starší server, pop�. lze využít vizualiza�ních technologií a server umístit do 

virtuálního prost�edí.  
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1.5 Zabezpe�ení 

Zabezpe�ení technologie BlackBerry je na velmi vysoké úrovni a lze �íci, že pokud 

nepoužijeme technik sociálního inženýrství, nelze se k informacím v za�ízení dostat. 

1.5.1 Bezdrátová aktivace 

Jedná se o aktivace pomocí dvou informací: e-mail a heslo. Tyto informace je nutno 

p�edávat odd�len� a jinými komunika�ními kanály než e-mail (nap�. telefon, SMS). Pokud 

dojde k vyzrazení t�chto informací, m�že se úto�ník p�ipojit k síti svým za�ízením a 

stáhnout citlivé informace ze spole�nosti. Úto�ník se m�že vydávat za oprávn�ného 

uživatele do té doby, než je ú�et administrátorem zablokován. 

1.5.2 Proces p�i aktivaci 

1. Vytvo�ení aktiva�ního hesla administrátorem s dobou platnosti 48 hodin (po tuto dobu 

m�že být heslo použito). Pokud úto�ník bude toto heslo chtít prolomit, má pouze 5 

pokus�. Po té je heslo zneplatn�no. 

2. Uživatel zadává e-mail a heslo do za�ízení a tím inicializuje aktivaci. Za�ízení posílá e-

mail obsahující informace o za�ízení (routovací informace) a aktiva�ní ve�ejné klí�e do 

organizace na ú�et uživatele (je zachycen BlackBerry serverem). 

3. Server odpovídá a posílá za�ízení aktiva�ní e-mail obsahující routovací informace a 

ve�ejné klí�e serveru. 

4. Vytvo�ení šifrovaného komunika�ního kanálu a vytvo�ení klí�e Master Encryption Key 

- na obou stranách musí být stejný. Aktiva�ní klí�e jsou zapomenuty, a již je nelze 

použít. 

5. Lze využívat všech služeb. [1] 

1.5.3 Proces p�i zasílání e-mail� 

1. Vytvo�ení zprávy a její odeslání (uživatel). 

2. Za�ízení komprimuje zprávu. 

3. Za�ízení šifruje zprávu klí�em zprávy (je pokaždé jiný). 

4. Za�ízení šifruje klí� zprávy Master klí�em (Master klí� má každé za�ízení jiný). 

5. Za�ízení odesílá zašifrovanou zprávu a zašifrovaný klí� zprávy serveru. 

6. Server dešifruje klí� zprávy pomocí svého Master klí�e a dešifruje zprávu pomocí klí�e 

zprávy. 
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7. Server dekomprimuje zprávu a posílá ji na poštovní server. [1] 

1.6 Cenová politika 

Samoz�ejm� žádná dobrá služba není zadarmo a výjimkou není ani služba BlackBerry. Je 

nutno platit poplatky, a to jak operátorovi, tak firm� RIM, která službu BlackBerry 

poskytuje (a sou�asn� i za�ízení vyrábí). Platbu spole�nosti RIM provádí operátor, který 

s ní má uzav�enou smlouvu. Poplatek je definován jako platba za p�enesená data. Velikost 

p�enesených dat je velmi malá, jelikož se jedná pouze o p�enos signaliza�ní �ásti dat. 

Z tohoto d�vodu operáto�i p�istupují k paušální platb� za uživatele služby BlackBerry. 

V prvé �ad� je nutno z�ídit mobilní tarif pro p�ipojení v mobilní síti do Internetu. �ástka za 

p�ipojení se liší od operátora mobilních služeb - cca 200 K�. Dále je u operátora poplatek 

za využívání služeb BlackBerry od 200 K� – 1000 K�, v závislosti na mobilit�, (tzn., zda 

pot�ebujeme využívat konektivitu i v zahrani�í). V p�ípad� nejvyššího tarifu máme p�ístup 

do Internetu i v zahrani�í bez omezení. O výši paušálu je samoz�ejm� možné s operátorem 

vyjednávat, nap�íklad v rámci obnovení smlouvy, pop�. se m�že jednat o v�tší projekt 

(za�ízení distribuujeme k v�tšímu po�tu uživatel� organizace), �ímž lze dosáhnout na 

kompletní poplatek 200 K� za uživatele.   
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2 TECHNOLOGIE PRO MONITOROVÁNÍ VÝROBY 

Tato technologie se skládá z n�kolika navzájem propojených prvk�. Pro detekci výrobku 

na dopravníkovém pásu je použito laserové �idlo. Správné vyhodnocení toho, zda se na 

dopravníku nachází výrobek a následnou eliminaci poruchových stav�, je zajišt�no 

inteligentním �ídícím relé. Po vyhodnocení a zaznamenání v pam�ti relé je vygenerován 

impuls, který inkrementuje, pop�. dekrementuje hodnotu na zobrazovacích panelech. 

Sou�asn� jsou data odeslána pomocí modulu Quido na server, kde jsou zpracována. 

V této �ásti budou popsány hlavní komponenty systému. 

2.1 �ídící relé Easy MFD-CP8-ME 

Obsahuje procesor, který nám umož
uje zpracovat vstupy, výstupy a tyto filtrovat dle 

pot�eby, využívat aritmetické, logické operace a práci s �asem. �ídící relé Easy MFD-CP8-

ME neobsahuje vstupy a výstupy a je nutno jej doplnit o modul I/O. Výstupy si lze vybrat 

tranzistorové nebo reléové.  Výrobcem je firma Moeller. 

Rozsah Funkcí: [2]  

Tab. 1: Rozsah Funkcí  MFD-CP8-ME 
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2.2 Display s tla�ítky MFD-80-B 

LCD panel slouží pro zobrazování informací, zadávání vstupních dat a interakci 

s uživatelem systému. Výrobcem je firma Moeller. 

Rozsah Funkcí: [2]  

Tab. 2: Rozsah funkcí displaye s tla�ítky MFD-80-B 
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2.3 Modul I/O pro jednotku CPU MFD-T16 

Modul vstup� jednotky CPU obsahující vstupy a výstupy. Umož
uje zpracovát rychlé d�je 

na vstupech do 4Khz, na výstupech lze vygenerovat až 5Khz. Výrobcem je firma Moeller. 

Rozsah Funkcí: [2]  

Tab. 3: Rozsah funkcí CPU MFD-T16 
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2.4 Rozši�ující modul I/O Easy-620-DC-TE 

Obsahující 12 digitálních vstup� a 8 tranzistorových výstup�. Vstupy lze použít zpracování 

pomalých jev�. Vstupní frekvence (max. 1Khz) není zaru�ena, jako u jednotky CPU. 

Rozši�ovací modul je p�ipojen k jednotce CPU p�es konektor EASY-Link-DS. [2] 

2.5 Laserové sníma�e BOS 23K-PU-LH10-S4 

 

Obr. 1: Laserový sníma� typ: BOS 23K-PU-LH10-S4 

Laserový sníma� typu PNP pracuje na vlnové délce 655nm. Napájení je v rozsahu 10-30V, 

rozsah snímání až 1200mm. Pracuje v režimech NO/NC (normally open / normally close). 

Pracovní frekvence je 1000Hz. Se�ízení je možno provád�t 18ti polohovým 

potenciometrem. Pracovní prost�edí je od -20°C až +60°C. Pro kontrolu funk�nosti jsou na 

sníma�i umíst�ny dva LED indikátory - zelená LED dioda indikuje, že sníma� je zapojen 

na napájení, žlutá LED dioda indikuje umíst�ní p�edm�tu v dosahu sníma�e. Maximální 

odb�r je 100mA. Výrobcem je firma BALLUF. [3] 

 

2.6 Display s �íta�em 

 

Obr. 2: Display s �íta�em 

Pro zobrazování dat je vhodné použít LCD panel s výškou 200mm s maximální hodnotou 

9999. Bude nutné, aby tento LCD panel m�l integrováno �íta�ové relé (�ítající vp�ed a 

vzad), tzn., nebude nutno �ešit zobrazování jednotlivých �íslic na display, pouze budou 
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p�edávány pulzy na tento LCD panel. �íta� bude mít 2 vstupy a vstup reset. Napájení bude 

230V AC. Vyráb�no na zakázku. 

2.7 Quido ETH 10/1 

Je za�ízení s deseti digitálními vstupy a jedním výstupem. Za�ízení �te aktuální stav vstup� 

a automaticky odesílá informace o zm�nách na vstupech na ethernetové komunika�ní 

rozhraní. Za�ízení obsahuje �íta� impulz�.  

 

Obr. 3: Quido ETH 10/1 7-28V 

Vlastnosti za�ízení: [4] 

• Ovládání a dohled p�es Ethernet 

• Webové rozhraní, e-mail, SNMP,  TCP a UDP datové spojení 

• 10 galvanicky odd�lených logických vstup� pro nap�tí nebo pro kontakt 

• 1 výstup s p�epínacím kontaktem relé 

• 1 teplom�r  - bude sloužit pro monitorování teploty rozvad��e 

• Automatická reakce za�ízení na zm�nu stavu vstupu 

• Automatická reakce na zm�nu teploty 

• Možnost po�ítání zm�n na vstupech 

• Rozsah pracovních teplot od -20 do +70 °C 

• Napájení z externího zdroje 8 - 30V 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2010 21 

 

2.8 Signamax 065-1100 - 10/100BaseT/TX na 100BaseFX 

 

Obr. 4: Signamax 065-1100 - 10/100BaseT/TX na 100BaseFX 

 

P�evodník slouží pro propojení optické a metalické sít� dosah až 2Km (multimodovým 

kabelem). Využívá p�epínací metodu Store and Forward. Velikost pam�ti je 256KB. 
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3 SHAREPOINT PORTÁL 

Zde jsou uvedeny pouze stru�né informace k technologii SharePoint. Podrobný popis 

technologie byl rozebrán v bakalá�ské práci na téma „Implementace SharePoint portálu“. 

P�ístup spole�nosti Microsoft ke spolupráci a správ� dokument� odstra
uje všechny 

nevýhody minulých i sou�asných p�ístup�. Služba Microsoft Windows SharePoint 

Services 3.0 [5] využívá platformu Windows server 2003 a odpovídá modelu licencování 

serveru Windows server 2003. Pomocí této služby m�žeme vytvá�et specializované weby 

pro sdílení informací, vytvá�et skupinové dokumenty, organizovat sch�zky a všeobecn� tak 

podporovat spolupráci �len� týmu. Klí�ovými sou�ástmi t�chto web� jsou seznamy a 

knihovny. 

Samoz�ejm� je možné a vhodné službu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 

instalovat na systém Windows Server 2008 Standart Edition [6]. Tato edice, která p�ímo 

nahrazuje opera�ní systém Windows server 2003, je ur�ena k poskytování služeb a zdroj� 

jiným systém�m v síti. Opera�ní systém disponuje bohatou množinou funkcí a možností 

konfigurace. Podporuje dvoucestný až �ty�cestný symetrický multiprocesoring (SMP) a až 

4GB pam�ti na 32bitových systémech, na 64bitových systémech je podpora až 32GB 

pam�ti.  

Pro ukládání dat bude využito technologie SQL server 2008 [7]. Jedná se o robustní 

databázový stroj, kde aplikace SharePoint vytvá�í jednu databázi nazvanou 

„SharePoint_Config“, kde jsou uložena všechna data, které uživatelé zpracovávají. Je 

velmi vhodné nastavit ukládání v�tších dokument� mimo databázový server z d�vodu 

velkého nár�stu databázového souboru.  

Pro konfiguraci webového prost�ení a nastavení procesního toku (work-flow) bude využita 

aplikace SharePoint Designer 2010. Je to velmi silný webový nástroj, kterým je možno 

vytvá�et a editovat webové prvky. SharePoint Designer 2007 [8] je �áste�n� založen na 

aplikaci FrontPage 2003 (který už není dále vyvíjen spole�ností Microsoft).  

Pracovní tok v SharePoint Services je definován jako sled událostí s podmínkami spln�ní a 

následné vykonávání definovaných akcí. P�i definování procesu je velmi vhodné celý 

proces rozebrat v týmu pracovník� a nakonec jej vhodným grafickým zp�sobem 

prezentovat. D�vodem je správné pochopení všech zainteresovaných osob. 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2010 24 

 

1 INSTALACE A PROPOJENÍ BLACKBERRY SERVERU 

Je pot�eba mít p�ipraven fyzický, pop�. virtuální stroj s opera�ním systémem Windows 

server 2003 a vyšší, kde budeme instalaci provád�t (spl
ující systémové požadavky). Dále 

bude nutný administrátorský p�ístup na doménu (enterprise admin) a administrátorský 

p�ístup na server Exchange 2007. 

1.1  P�íprava instalace 

V p�ípravné �ásti instalace nakonfigurujeme prost�edí pro integraci s BlackBerry serverem. 

Zde je pot�eba nastavit n�kolik parametr� na n�kolika serverech. 

1.1.1 Firewall 

V prvé �ad� je nutné otev�ít oboustrann� pr�chozí port 3101 pouze pro využití služeb 

BlackBerry. Musí být zajišt�na podpora p�ekladu adres - využití DNS. 

1.1.2 Active Directory 

Zde je t�eba založit uživatele „BESAdmin“. Tento uživatel bude využíván pouze serverem, 

je proto vhodné zde nastavit složité heslo (tento uživatel nesmí mít administrátorské práva 

v AD). Dále je nutné nastavit pro tohoto uživatele p�ístup (pouze pro �tení) na �ást 

doménového stromu, kde se nacházejí uživatelé, kte�í budou se službou BlackBerry 

pracovat. Nakonec se musí p�idat tomuto uživateli v rozší�ených nastaveních právo „Send 

As“, aby uživatel mohl posílat e-maily. 

1.1.3 Exchange 2007 

Zde je pot�eba nakonfigurovat n�kolik bezpe�nostních opat�ení. 

1. Vytvo�íme pro uživatele „BESAdmin“ e-mailový ú�et 

2. P�es MS Exchange Management Shell provedeme následující p�íkazy: 

add-exchangeadministrator "BESAdmin" -role ViewOnlyAdmin 

Tímto p�íkazem umožníme, že uživatel „BESAdmin“ bude administrátorem (dostane se na 

pot�ebné informace), má ale právo pouze pro �tení. 

getmailboxserver "greiner-gpi.com" | add-adpermission -user 

"BESAdmin" -accessrights ExtendedRight -extendedrights 

Receive-As, ms-Exch-Store-Admin 
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Tímto p�íkazem zajistíme, že uživatel „BESAdmin“ bude moci p�ijímat e-maily (a tyto 

doru�ovat uživatel�m) a m�že p�istupovat do databáze e-mail�. 

1.1.4 P�íprava serveru 

Server musí být p�ipojený k domén�. Dále je nutno se na server nalogovat pod uživatelem 

„BESAdmin“ a provést nastavení serveru. 

1. Uživateli „BESAdmin“ p�id�lit lokálního administrátora na serveru, kde bude 

instalován 

2. Uživateli „BESAdmin“ nastavit v Local Security policy právo „Logon as a service“ 

1.2  Instalace serveru 

Existuje n�kolik verzí BlackBerry serveru - placená a neplacená (free). V této �ásti budeme 

využívat neplacenou aplikaci, která se od placené verze liší takto: 

• Není zde tak rozsáhlá politika (global policy) pro omezení uživatel� 

• Serverovou komponentu BlackBerry Router nelze instalovat samostatn� 

• Využití pro maximáln� 1000 uživatel� 

Jinak jsou všechny ostatní komponenty naprosto stejné, tzn., že z hlediska zabezpe�ení je 

na tom tento bezplatný software totožn�, jako placená verze. Jedno bezpe�nostní omezení 

zde p�eci je, a to že komponentu „BlackBerry Router“ není možno instalovat samostatn�. 

V p�ípad� ostrého nasazení bude velmi vhodné instalovat celý server do demilitarizované 

zóny.  Na druhou stranu je tento SW zdarma a není pot�eba platit licenci jak za server, tak 

za uživatelské CAL licence. 

Po zaregistrování na portálu BlackBerry je nutno si nechat vygenerovat licenci s kódy. 

Následn� máme p�ístup do oblasti pro stažení softwaru. Po spušt�ní instalace a provedení 

základních �ástí instalace (kontrola instalace, odsouhlasení licence, atp.) je nutno instalaci 

propojit na Exchange server.  
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Obr. 5: Mail-server nastavení 

 

Na dialogu �. 1 je pot�eba vyplnit jméno serveru a e-mail administrátora BlackBerry 

serveru. 
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Obr. 6: Konfigurace spojení 

V této �ásti instalace je nutno nastavit licen�ní klí� (není kompletní), dále je zde SRP host. 

SRP host je p�ípojný bod do spole�nosti RIM (výrobce), která BlackBerry službu 

poskytuje. Jedná se pouze o signaliza�ní �ást. Dále SRP Authentification je autentizace 

p�ipojeného serveru (není kompletní). 

 

Obr. 7: Test spojení 

Po vypln�ní všech polí musíme zkontrolovat, zda je vše správn� nastaveno. 
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Obr. 8: Administra�ní nastavení 

Zde konfigurujeme nastavení pro p�ístup k administrátorské konzole, která je p�ístupná 

pouze z interní �ásti sít�. Nakonec doplníme heslo pro šifrovanou komunikaci 

s administra�ním rozhraním. 

 

Obr. 9: Administra�ní p�ístup 
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Po úsp�šné konfiguraci nám systém sd�lí p�ístupové adresy do systému. První adresa je pro 

administrátory a druhá je pro uživatele. 

 

Obr. 10: Spušt�ní služeb 

Na záv�r provedeme spušt�ní služeb. Server je nainstalovaný a m�žeme jej za�ít 

konfigurovat. 

1.3 Konfirurace serveru 

Konfigurací serveru provádíme p�es webové rozhraní. Jedna �ást je pro uživatele, druhá je 

pro správce serveru. Pomocí administrátorské konzole provádíme: 

• správu uživatel�, 

• správu skupin, 

• správu IT politik, 

• konfiguraci softwaru (vytvá�ení balí�k�), 

• správu aplikací (p�idávání, aktualizace aplikací), 
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• správa serverových komponent. 

1.3.1 konfigurace uživatele 

P�es webové rozhraní vytvo�íme uživatele, (uživatele lze importovat hromadn�), který 

musí být �lenem AD a musí být v �ásti kontejnerového stromu organizace, kde jsme 

definovali oprávn�ní pro uživatele „BESAdmin“. Samoz�ejm� lze p�idat uživatele z 

globálního seznamu. Po vytvo�ení uživatele je nutné tomuto p�i�adit skupinu, do které 

pat�í. Nakonec vygenerujeme aktiva�ní heslo. Toto heslo sd�líme uživateli, zásadn� však 

neposíláme e-mailem! 

 

Obr. 11: Nakonfigurovaný uživatel 

 

1.3.2 Propojení na SharePoint portál 

K propojování s ostatními systémy nám slouží komponenta MDS Connection Service. Zde 

nastavíme p�ipojení do Internetu a intranetu. Musí být správn� definována priorita, jinak se 

nebudeme moci p�ipojit ke službám, které budeme pot�ebovat. V prvé �ad� musí za�ízení 

prohledávat intranet, a pokud zde uvedená adresa nebude, je p�esm�rováno na Internet. 

Definuje se pomocí sm�rování na proxy serveru. Na obrázku lze vid�t, že všechny 

záznamy mají p�ednost p�ed p�ístupem do Internetu, tzn., pokud takový dotaz zadám, 

nebude p�edáván do vn�jšího prost�edí a z�stanu stále ve firemní síti. Tímto rozhraním 

zajistíme p�ístup (p�ímé propojení) z mobilního za�ízení na další firemní systémy. 
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Obr. 12: Sm�rování pomocí Proxy serveru 

 

Tímto nastavením je provedeno propojení na portál SharePoint, který se nachází v oblasti 

intranetu (vnit�ní sít� organizace), což znamená, že po zadání adresy do webového 

prohlíže�e v mobilním za�ízení dojde k p�esm�rování komunikace na vnit�ní server a je 

zobrazen obsah SharePoint portálu. 

 

1.4 Konfigurace klienta 

Jednoduchý proces, který bez problém� zvládne uživatel sám. Velmi d�ležité je p�edat 

uživateli PIN jiným zp�sobem než e-mailem, jelikož ov��ení probíhá pomocí dvou 

informací (e-mail a PIN). 

Do za�ízení vložíme SIM kartu, je zapnuto vložením baterie. Po zadání PINu k SIM kart� 

je nutno vstoupit do menu > možnosti > možnosti up�esn�ní > aktivace aplikace 

Enterprise. 

Po zadání e-mailu a hesla aktivace (PIN) prob�hne aktivace všech služeb, synchronizace 

dat se serverem a instalace definovaných aplikací administrátorem serveru do za�ízení. 

Jelikož jsou všechna data uložena na serverech, máme za�ízení ihned p�ipraveno k použití 

v�etn� mobilních, e-mailových a korporátních kontakt�. 
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2 SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ VÝROBY 

2.1 Analýza sou�asného stavu 

Prostor výrobních linek je lokalizován ve výrobní hale podniku ve Slušovicích. Zde jsou ze 

sádrokartonu postaveny dva výrobní prostory do tvaru L propojené dve�mi. Tato �ást 

provozu slouží pro výrobu optických válc�. Ve výrobním prostoru "A1" se nachází výrobní 

linka �. 1, v prostoru "B1" se nachází výrobní linka �. 2. Každý z t�chto výrobních prostor� 

je osazen dopravníkovým pásem. Vedoucí tohoto provozu má kancelá� v administrativní 

�ásti budovy, vzdálenost mezi t�mito �ástmi je 250m. 

    

2.2 Návrh �ešení 

Výrobní prostory jsou osazeny dv�ma pásovými dopravníky, tyto dopravníky budou 

dopln�ny o optické sníma�e výrobk�. Sníma� bude p�ipevn�n pomocí rektifika�ního 

šroubu k hliníkové konzole. Spodní hrana konzoly bude vzdálena od horní hrany 

dopravníkového pásu 400mm (p�esné nastavení polohy sníma�e bude provedeno pomocí 

rektifika�ního šroubu). Optické sníma�e výrobk� budou p�ipojeny do �ídícího relé. 

Snímané objekty nejsou ideálního tvaru (jsou zabaleny do reflexní fólie) a optický sníma� 

m�že vygenerovat náhodný sled pulz� na jeden kus. Dále je nutno monitorovat stav chodu 

dopravníku s ohledem na nepravidelnost výroby mezi jednotlivými st�edisky (výrobní a 

skladové). Tyto pulzy budou filtrovány v �ídícím relé. Výstupem jsou pulzy po�tu kus� 

v pravidelných intervalech s ohledem na rychlost �ítání velkých LED zobrazovacích �íta�� 

a modulu Quida. Pro oba prostory bude použito pouze jedno �ídící relé. V obou prostorech 

výrobních linek budou umíst�ny digitální zobrazova�e (700mm nad dopravníkovým 

pásem). Na t�chto LCD zobrazova�ích bude zobrazena hodnota o aktuáln� vyrobeném 

po�tu kus�. Reset hodnot na t�chto displejích bude provád�n pomocí dvou tla�ítek 

umíst�ných na rozvad��i. Pro neautorizovaný p�ístup k funkci reset bude využito p�epína�e 

s klí�kem. Na rozvad��i bude osazen LCD opera�ní panel, který bude také zobrazovat 

informace o poruchových stavech, po�tu vyrobených kus� obou linek a nastavení systému 

(kalibrace filtr�, zp�sob �ítání / od�ítání a nastavení operátorských hodnot).  
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2.3 Problematika snímání dílce 

Volba typu snímání byla ovlivn�na následujícími aspekty:  

• snímaný dílec má nerovnom�rný a reflexní povrch, 

• dílec není na dopravníkovém pásu dokonale uložen, 

• p�i ukládání dílc� na dopravníkový pás �asto nevznikají mezi dílci mezery, 

• zastavování a rozb�h pásu zp�sobuje poruchy p�i snímání. 

Vzhledem k výše uvedeným aspekt�m se nám nabízí dv� možnosti snímání - optickými a 

ultrazvukovými sníma�i. Ultrazvukové sníma�e nelze použít, protože nejsou schopny 

rozpoznat mále mezery mezi dílci. Z optických sníma�� se nám nabízí technická �ešení dle 

provedení snímání. Jednocestná optická závora, reflexní optická závora a difuzní sníma�. 

Jelikož dílec není na dopravníkovém pásu dokonale uložen a dochází k jeho p�ekrývání, 

nelze reflexní a jednocestnou optickou závoru použít. Jediný možný zp�sob �ešení je 

difuzní sníma�, který má vysíla� i p�ijíma� v jednom pouzd�e a snímá p�ímo snímaný 

objekt. Odrazivost snímaného objetu musí být minimáln� 90%. Vzhledem k tomu, že 

snímaný dílec je velmi reflexní a jeho tvar neur�itý, dochází k odrážení sv�telného paprsku 

mimo p�ijíma�. Z tohoto d�vodu vzniká sled náhodných pulz� na jeden kus. Tento 

problém je �ešen filtry v �ídicím systému. Tyto filtry jsou závislé na chodu dopravníku, což 

nám �eší problematiku vzniku kmit� p�i rozb�hu a zastavování dopravníkových pás�.  

 

2.4 Zapojení logiky systému 

Na p�ední stran� rozvodnice budou umíst�ny ovládací prvky, opera�ní panel, resetovací 

tla�ítka a p�epína� nastavení systému s klí�kem. Tyto ovládací prvky budou p�ipojeny na 

digitální vstupy modulu CPU - �ídícího relé. Na vstupní svorky modulu CPU budou také 

p�ipojeny výstupy z optických sníma�� snímajících výrobky na dopravnících a kontakty 

styka�� stav� chod� dopravník�. V jednotce CPU budou zpracovávány jednotlivé impulzy 

ze sníma�� na filtrech a softwarových �íta�ích. V p�ípad� pozastavení chodu dopravník� 

jsou pozastaveny také filtry. Po vyhodnocení a odfiltrování budou vysílány impulzy z 

digitálních výstup� jednotky CPU na vstupy �íta�� s velkými LED zobrazova�i a také na 

vstupy Ethernetového modulu QUIDO. �íta�e s velkými zobrazova�i budou zpracovávat 

t�i signály: p�i�ítání hodnoty, od�ítání hodnoty a vynulování (RESET). Modul QUIDO 
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bude zpracovávat �ty�i signály, z toho od každého dopravníku po dvou - p�i�ítání hodnoty 

a vynulování (RESET). K jednotce CPU bude p�ipojen operátorský panel komunikující po 

RS485 s protokolem typu CAN (není pln� kompatibilní s CAN protokolem – je 

modifikován). Tento operátorský panel bude sloužit k nastavení systému a zobrazení 

aktuálních hodnot jednotlivých �íta�� daných pracoviš	. 
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Schéma 2: Blokové zapojení 
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Tab. 4: Seznam prvk� 
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2.5 P�dorys navrhovaného �ešení 

Na tomto schématu je zakreslen rozvad�� SML1, ve kterém bude umíst�na logika systému. 

Elektrický p�ívod bude p�iveden stropem z nejbližšího rozvad��e R11 a bude jišt�n 

jisti�em 10A. Nad dopravníkové pásy budou umíst�ny zobrazovací jednotky.  

Princip �innosti: 

• pracovníci na linkách, po úsp�šném otestovaní válce jej vloží na pás, 

• válec projede sníma�em hodnota na display je zvednuta o jedna, 

• skladník odebírá válec a vkládá jej do balícího za�ízení, 

• válec je zabalen a uložen na paletu. 
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Schéma 3: P�dorys �ešení 

2.6 �ezy navrhovaným �ešením 

Níže uvedený výkres nám zobrazuje rozmíst�ní prvk� v prostoru haly A1. P�i instalaci 

rozvad��e je d�ležité provést vrt (a tento opat�it chráni�kou) z prostoru B1 do prostoru A1 

(v rohu místnosti), pro p�esné situování rozvad��e v prostoru A1. Rozvad�� bude kotven 

4mi vruty. 
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Schéma 4: �ez A-A´ 

Rozmíst�ní prvk� v hale B1 je totožné jako v hale A1. Pouze s tím rozdílem, že žlaby pro 

kabeláž jsou umíst�ny napravo. 

 

 

Schéma 5: �ez B-B´ 

2.7 P�ipojení sít� 

Jak už bylo zmín�no v úvodu, administrativní �ást je vzdálena 250m, z tohoto d�vodu 

nelze použít metalický vodi�. Proto bude p�ímo do rozvad��e SML1 p�iveden optický 

multimódový kabel (1 pár), který bude zakon�en v p�evodníku od spole�nosti Signamax 

065-1100 - 10/100BaseT/TX na 100BaseFX. Rychlost 100Mbps je v tomto p�ípad� 
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naprosto dosta�ující, jelikož za�ízení QUIDO, které nám bude generovat data, vyšší 

rychlostí stejn� nepracuje. Na druhém konci optické trasy v administrativní �asti budovy (v 

serverovn�) bude osazen stejný p�evodník. Ten bude p�ipojen metalickým kabelem do 

switche a tím pádem do podnikové sít�.  

 

Schéma 6: Zapojení sít� 

2.8 Software pro sb�r dat 

Data, která generuje modul CPU, jsou konvertována na TCP pakety modulem Quido a 

posílány do sít�. Pro zachytávání t�chto dat slouží aplikace VIX. Tato aplikace je dodávána 

spolu s modulem Quido. Aplikace slouží sou�asn� i pro vizualizaci dat. Problém je, že tato 

aplikace musí být stále spušt�na, tzn., že ji nelze využít pro uživatelskou instalaci, ale 

m�že být instalována pouze na serveru. Z tohoto d�vodu bude nutné aplikaci 

nakonfigurovat tak, aby data, které do aplikace dorazí, byla konvertována a uchována na 

serveru v podob� souboru, který bude možné importovat do vizualiza�ní - uživatelské 

aplikace. 

 

Obr. 13: Nakonfigurovaná aplikace VIX 
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2.8.1 Konfigurace aplikace VIX 

Pro správnou funkcionalitu aplikace VIX je nutná její konfigurace (ve výchozím nastavení 

od výrobce není použitelná). V první fázi je nutno definovat MAC adresu a IP adresu 

rozhraní QUIDO, vybrat správný modul (aplikace slouží pro více za�ízení z portfolia 

výrobce) a p�ipojit se k za�ízení. Dále je pot�eba v aplikaci popsat vstupy do za�ízení – pro 

lepší orientaci v aplikaci. A v neposlední �ad� nakonfigurovat �íta�e, tzn. p�i zaznamenání 

události na vstupu zvýšit o jedni�ku hodnotu po�ítadla. 

 

Obr. 14: Konfigurace vstup� a �íta�� 

 

Musíme nastavit tla�ítka „Reset“ pro nulování hodnot v aplikaci. Tato �ást je �ešena p�es 

události. Ve výchozím nastavení je hodnota události nastavena na 0. P�i p�ekro�ení této 

hodnoty je resetován požadovaný �íta�. P�i stisku tla�ítka reset dojde k odeslání hodnoty 

na vstup RESET, tato událost je zaznamenána a aplikace nastaví hodnotu na 1. Tato 

hodnota je zaznamenána aplikací a dojde k vynulování p�íslušného �íta�e.   
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Obr. 15: Nastavení resetování �íta�e Quida 

V této fázi je aplikace funk�ní, tzn., že po�ítá data a ukládá je ve svém formátu pro 

zobrazování dat v grafech aplikace. Tato data bude nutné v reálném �ase ukládat ve 

formátu, který bude možno importovat do databáze aplikace SharePoint. Použijeme 

v aplikaci možnost pro uložení dat v dávkové podob�. V této �ásti aplikace je t�eba vepsat 

konfigura�ní skript, podle kterého jsou data do souboru ukládána a nakonfigurovat 

ukládání dat. Název souboru je ve tvaru: YYYY-MM-DD (rok-m�síc-den). Pro každý den 

je vytvo�en nový soubor, do souboru se zapisuje každých 10 sec (aktualizace). 

V prvé �ad� definuji hlavi�ku souboru, obsahuje 5 sloupc�. Jsou to textová pole odd�lená 

funkcí (v tomto p�ípad� tabulátorem). 

Datum{TAB}Cas{TAB}D1_KS{TAB}D2_KS{TAB}D3_KS 

Dále je nutno vepsat, v jakém formátu mají být data exportována do souboru. Tuto definici 

vložím do pole Data. 

{Datetime(dd.mm.yy)}{TAB}{Datetime(hh:mm:ss)}{TAB}{.D1_pocitadlo_KS.Value}{.D1_pocitadlo_KS.Unit}{TA

B}{.D2_pocitadlo_KS.Value}{.D2_pocitadlo_KS.Unit}{TAB}{.D3_pocitadlo_KS.Value}{.D3_pocitadlo_KS.Unit} 

Popis definice: 

• Datum – pomocí p�íkazu “Datetime + formát dat“ je vepsán �ádek dat (do sloupce 

Datum) ve formátu DD.MM.YY (den-m�síc-rok). Hodnota je odd�lená funkcí (v 

tomto p�ípad� tabulátorem). 

• �as – pomocí p�íkazu “Datetime + formát dat“ je vepsán �ádek dat (do sloupce 

Cas) ve formátu HH:MM:SS (hodina-minuta-vte�ina). Hodnota je odd�lená funkcí 

(v tomto p�ípad� tabulátorem). 
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• Linka �. 1 – pomocí p�íkazu “ D1_pocitadlo_KS.Value + D1_pocitadlo_KS.Unit“ 

je vepsán �ádek dat (do sloupce D1_KS) ve formátu Hodnota a jednotky (nap�. 

145ks). Hodnota je odd�lená funkcí (v tomto p�ípad� tabulátorem). Pokud systém 

nepracuje, vepisuje hodnotu „errks“ 

• Linka �. 2 – pomocí p�íkazu “ D2_pocitadlo_KS.Value + D2_pocitadlo_KS.Unit“ 

je vepsán �ádek dat (do sloupce D2_KS) ve formátu Hodnota a jednotky (nap�. 

145ks). Hodnota je odd�lená funkcí (v tomto p�ípad� tabulátorem). Pokud systém 

nepracuje, vepisuje hodnotu „errks“ 

• Linka �. 3 – pomocí p�íkazu “ D3_pocitadlo_KS.Value + D3_pocitadlo_KS.Unit“ 

je vepsán �ádek dat (do sloupce D3_KS) ve formátu Hodnota a jednotky (nap�. 

145ks). Pokud systém nepracuje, vepisuje hodnotu „errks“ 

 

Obr. 16: Konfigurace ukládání souboru z aplikace VIX 
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3 VIZUALIZACE DAT V APLIKACI SHAREPOINT 

Po zachycení a zkonvertování dat do souboru provedu vizualizaci t�chto dat pomocí 

spojnicových graf�. Ješt� p�ed samotnou vizualizací nasnímaných dat je nutno provést 

n�kolik krok� v SQL serveru a tato data p�ipravit pro webovou prezentaci. 

3.1 SQL server 

Server SQL již mám nainstalován pro pot�eby SharePointu. Za�nu vytvo�ením databáze, 

v Microsoft SQL Server Management Studiu pravým tla�ítkem kliknu na „Databases“ => 

„New Database“, pojmenuji ji „Mon“. 

Dále je pot�eba založit pracovní tabulku, kterou nazvu „DAT_LineQty“. V této tabulce 

nebude možné ukládat prázdné hodnoty a bude obsahovat následující sloupce - datové 

typy: 

• datum – datetime (zárove
 primární klí�) 

• mn3 – numeric (maximální délka 18, po�et desetinných míst 0) 

• mn3 – numeric (maximální délka 18, po�et desetinných míst 0) 

• mn3 – numeric (maximální délka 18, po�et desetinných míst 0) 

 

Obr. 17: Tabulka pro práci s daty 

 

3.1.1 Programování uložené procedury pro zobrazování dat 

Pro pot�eby zobrazování dat je nutno vytvo�it uloženou proceduru, která se bude starat o 

napl
ování dat webové aplikace. Webová aplikace této procedu�e p�edá t�i parametry: 

• Den ve formátu „2011-03-02“ – informace, pro který den budou grafy zobrazeny. 

Bez výchozí hodnoty. 

• Interval v minutách „10“ – informace, po jakém �asovém úseku (v minutách) mají 

být data p�edávány aplikaci. Bez výchozí hodnoty. 
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• Vypustit nuly „1“ pop�. „0“ typ Bool – informace, zda mají být p�edány hodnoty, 

které mají v �ádcích nulové hodnoty. Výchozí hodnota bude 1. 

Zdrojový kód pro vytvo�ení procedury a parametr�: 

CREATE PROCEDURE [dbo].[DAT_LineQty_GetData] 
( @Den    datetime, 
 @IntervalMinuty  int, 
 @VypustitUvodniNULY int=0 
) 

Dále bude vytvo�ena pracovní tabulka, do které budou tato data vložena a se kterou bude 

webová aplikace pracovat. Tato tabulka obsahuje 5 polí: 

• datum – typ varchar (bude konvertován na �et�zec), 

• cas - typ numeric (bude konvertován na hodnotu s desetinou �árkou pro lepší 

zobrazení v grafu nap�. 8.20), 

• mn1 – mn3 – typ integer po�et vyrobených kusu. 

Zdrojový kód pro vytvo�ení pracovní tabulky: 

create table #vystup( 
  datum varchar(10), 
  cas numeric(18,2), 
  mn1 int, 
  mn2 int, 
  mn3 int) 
 

Dále provedu deklaraci dalších prom�nných a nastavím parametr den do prom�nné 

wrkDate. 

declare @wrkDate datetime 
set @wrkDate = @Den 
declare @mn1 int, @mn2 int, @mn3 int 
 

Dále vytvo�ím smy�ku p�íkazem „while“, kde porovnávám konvertovanou prom�nnou 

wrkDate a konvertovaný parametr den. V p�ípad�, že podmínka platí, provedu p�íkaz 

„select“ nad tabulkou „DAT_LineQty“ (pokud je zde prázdná hodnota, je nahrazena 0), 

kde konvertovaný datum se rovná konvertovanému dni a sou�asn� datum je menší nebo 

rovno prom�nné wrkDate. 

while (CONVERT(varchar(10),@wrkDate,120) = CONVERT(varchar(10),@Den,120)) 
begin 
  
 select   @mn1 = isnull(MAX(mn1), 0), 
   @mn2 = isnull(MAX(mn2), 0),  
   @mn3 = isnull(MAX(mn3), 0)  
 from DAT_LineQty 
where CONVERT(varchar(10),datum,120) = CONVERT(varchar(10),@Den,120) 
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  and datum <= @wrkDate 

Dále je zde rozhodovací proces, zda do výpisu za�adit i hodnoty, které mají nulové 

záznamy. Jestliže sloupce mn1 – mn3 obsahují nuly, poté p�i�azuji do prom�nné 

„VypustitUvodniNULY“ hodnotu „VypustitUvodniNULY“, kterou p�ebírám z webové 

aplikace. Jinak hodnotu nastavuji na nulu. 

if ( @mn1=0 and @mn2=0 and @mn3=0) 
  set @VypustitUvodniNULY = @VypustitUvodniNULY 
 else 
  set @VypustitUvodniNULY = 0 

Pokud webová aplikace požaduje informace v�etn� nulových hodnot, je pln�na pracovní 

tabulka zde. Až úvodní nuly skon�í, nastaví se hodnota „VypustitUvodniNULY“ na nulu a 

dále probíhá pln�ní vzr�stajících hodnot. Položka „datum“ je konvertována na varchar a 

položka �as je upravena do podoby hodiny z prom�nné „wrkDate“ a minuty z prom�nné 

„wrkDate“, která je sou�asn� násobena 0,01 a se�tena, �ímž dostaneme hodnotu ve tvaru 

8.10 (osm hodin a deset minut). 

if @VypustitUvodniNULY =0 
insert into #vystup( datum, cas, mn1, mn2, mn3) 
select  CONVERT(varchar(10),@wrkDate,120) as datum,   
 DATEPART( hour,@wrkDate) + DATEPART( minute,@wrkDate)*0.01 as cas,   
    @mn1,  
    @mn2,  
    @mn3 

Dále nastavuji (posunuji) minuty prom�nné „wrkDate“ o definovaný interval, který p�edala 

webová aplikace pomocí parametru „IntervalMinuty“ a kon�ím cyklus podmínky „while“. 

set @wrkDate = DATEADD(MI,@IntervalMinuty, @wrkDate ) 
  
end 
 
V p�ípad� skon�ení podmínky „while“ – tzn. konvertovaná prom�nná „wrkDate“ se 

nerovná konvertovanému parametru „den“ => p�ete�ení dne, je proveden výpis z do�asné 

tabulky „vystup“ a tento p�edán aplikaci. 

 
select datum, cas, mn1, mn2, mn3 from #vystup 
 

3.2 Webová aplikace pro vizualizaci dat 

Webovou aplikaci vytvo�ím v prost�edí Microsoft Visual Studio 2010. Z licen�ních 

d�vod� aplikace nebude p�ímo vyvíjena v prost�edí SharePoint. Bude vytvo�ena jako 
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samostatná ASPX stránka, na kterou bude možno také samostatn� p�istupovat. Navíc bude 

za pomocí rámce vložena do webu v prost�edí SharePoint. 

Ve Visual Studiu založím nový webový projekt, který vygeneruje základní pot�ebné 

soubory. V prvé �ad� je vhodné provést konfiguraci aplikace. V souboru „Web.config“ 

provedu definování p�ipojovacího �et�zce.  

A������0�;F0�����������,���?F����������,���?;F�����,�%���;� ����G� ����H�
I�����������?;0��HI���?������,��%���;#�%�F����&���J�0�;F,����0.����.,K������F�
=B�

 

Vytvo�ím novou webovou stránku, na které budou zobrazeny tyto webové komponenty: 

• kalendá�, který slouží pro zadávání vstupních dat – volbu aktuálního nebo 

požadovaného dne, 

• seznam pro volbu intervalu, pro zobrazení jemnosti grafu s výchozí hodnotou 30 

minut, 

• zaškrtávací polí�ko – volba, zda mají být na za�átku grafu zobrazeny nulové 

hodnoty, 

• seznam hodnot, které jsou generovány systémem pro monitorování výroby, 

• graf - zde jsou graficky zobrazeny pr�b�hy výroby. 

  

A���L6����@�I�;F6����@I����&��F��%���;F���&��F�+�M�;F7F�N%����������;F#�%�FB�
����������������A���L6��I��0B�1A=���L6��I��0B�
����������������A���L6��I��0B��A=���L6��I��0B�
����������������A���L6��I��0B�1A=���L6��I��0B�
����������������A���L6��I��0B��A=���L6��I��0B�
����������������A���L6��I��0�,�������;F#�%�FB"�A=���L6��I��0B�
����������������A���L6��I��0B$�A=���L6��I��0B�A=���L6����@B�
�

Zdrojový kód pro výb�r intervalu zobrazení – výchozí hodnota 30 minut. Je zde 

implementována funkce „autopostback“ - p�i zm�n� dojde k vygenerování nových dat.  

Dále je zobrazeno zaškrtávací polí�ko pro deaktivaci funkce vypustit nuly na za�átku.  

A���L� �����@�I�;F� �����@:��%���J%��F��%���;F���&��F�� �����;F#�%�F��
����������������N%����������;F#�%�F�=B�

 

Zdrojový kód pro zobrazení seznamu hodnot generovaných monitorovacím systémem. 

Data jsou pro uživatelskou kontrolu zobrazována v gridu – tabulka dat na stránce napojená 
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na databázi. Po�et zobrazených hodnot je ovlivn�n výb�rem intervalu zobrazení a volbou, 

zda mají být zobrazeny i nulové hodnoty na za�átku. 

�
A���LO��:�M�I�;FO��:�M�F��%���;F���&��F�N%��O����������%0��;F�����F��
����������?;F(F�����,�%���I�;F,K�����,�%������F����������;FP""""""F��
�O��6���;FJ���FB�AN��������?+�M,��������������;F* ��F�=B�A���%0��B�
A���L��%���������������;F���%0F�/�����#�@�;F���F�,����@�������;F���%0F�=B�
A���L��%���������������;F���F�/�����#�@�;FQ��F�,����@�������;F���F�=B�
A���L��%���������������;F0��F�/�����#�@�;F6�����F�,����@�������;F0��F��
�����������������������0��,���?;FR�LP�PP�SF�B�A=���L��%������B�
A���L��%���������������;F0��F�/�����#�@�;F6�����F�,����@�������;F0��F�
�����������������������0��,���?;FR�LP�PP�SF�B�A=���L��%������B�
A���L��%���������������;F0�"F�/�����#�@�;F6����"F�,����@�������;F0�"F�
�����������������������0��,���?;FR�LP�PP�SF�B�A=���L��%������B�A=���%0��B�

 

Graf, který se dynamicky m�ní dle zadaných vstupních podmínek – p�i jakékoliv zm�n� je 

graf p�ekreslen. Na ose X je vykreslen �as a na ose Y jsou vykresleny hodnoty. 

A���L� ����I�;F� ����F��%���;F���&��F�����,�%���I�;F,K�����,�%������F��
�������;F� ����T6���F�*�� ;F$$��@F�/�? �;F7���@FB�A,����B�
A���L,�����J�0�;F6�����F�U:��%���08��;F���F�V:��%���08���;F0��F�� ���#���;F,����F�
�����;FP��$$��FB�A=���L,����B�
A���L,�����J�0�;F6�����F�U:��%���08��;F���F�V:��%���08���;F0��F�� ���#���;F,����F�
�����;FP��""��FBA=���L,����B�
A���L,�����J�0�;F6����"F�U:��%���08��;F���F�V:��%���08���;F0�"F�� ���#���;F,����F�
�����;FP$$""��FBA=���L,����B�A=,����B�
�

Pro zobrazení dat na stránce je nutno uvést konektor na databázi. Tento konektor slouží pro 

napojení webových �astí na databázi. Propojení je p�es ID: SqlDataSourceMon a využívá 

propojovací �et�zec (ConnectionString), který je definován v nastavení aplikace – soubor 

„Web.config“. Toto napojení spouští na serveru uloženou proceduru s názvem 

„DAT_LineQty_GetData“ a p�edává jí t�i parametry: zvolený den, zvolený interval a 

informaci, zda vypustit nuly na za�átku. Tato procedura generuje do�asnou tabulku. 

 

A���L,K�����,�%����I�;F,K�����,�%������F��%���;F���&��F��
�����������������,���?;FAWX����������,���?�L0�����������,���?�WBF��
��������,�������00���;F�N#T6��<��TO������F�,�������00���#���;F,�����������%��FB�
��������A,���������0�����B�
A���L�����������0������������I�;F�����������F���3�%��:��%�;F,�����������F��
����������������J�0�;F���F���������J�0�;F,�����������F�#���;F����#0�F�=B�
A���L�����������0������������I�;F6����@I����&��F���3�%��:��%�;F,�������:��%�F��
����������������J�0�;FI����&����%��F���������J�0�;F,�������:��%�F�#���;FI��"�F�=B�
A���L�����������0������������I�;F� �����@:��%���J%��F���3�%��:��%�;F� �����F��
����������������J�0�;F:��%���5&���J56VF���������J�0�;F� �����F�#���;FI��"�F�=B�
��������A=,���������0�����B�
����A=���L,K�����,�%���B�
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Obr. 18: Výsledná podoba webové aplikace 

 

3.3 Aplikace pro sb�r dat 

Bude pot�eba data importovat do tabulky v SQL serveru automatizovaným zp�sobem. Tato 

úloha m�la být �ešena nástrojem PowerShell [9] od spole�nosti Microsoft. Tento nástroj 

slouží pro automatizaci administra�ních úloh a umí provád�t automatizované úpravy textu. 

Bohužel po d�kladné analýze tohoto nástroje bylo zjišt�no, že pro daný typ úlohy není 

vhodný. Z tohoto d�vodu pro tuto pot�ebu vytvo�ím aplikaci v C#, která bude spoušt�na 

systémovým plánova�em úloh na serveru 2008 každých 10 min. Aplikace je typu win32, 
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ale po spušt�ní nebude zobrazen formulá� aplikace (není to zapot�ebí), jelikož veškeré 

aktivity aplikace budou logovány do souboru s názvem 

„LOG_GetDataLinek_yyyyMMdd_HH-mm-ss.log“ do adresá�e c:\temp\. 

Parametry aplikace: 

• MonConnectString – p�ipojení na databázi 

o  hodnota: Data Source=shpoint/shpoint;Initial Catalog=mon;Integrated 

Security=True 

• CountDaysBack – po�et dn� zp�t pro na�tení do databáze 

o Hodnota: 3 

• PathLogFile – cesta k souboru pro zápis operací v aplikaci 

o Hodnota: c:\temp\ 

•  PathSourceFile – cesta pro na�ítání dat 

o Hotnota: d:\papouch\Wix\Wix1.6.5.1\zaznam\Komplet\ 

Toto nastavení je na�ítáno z konfigura�ního XML souboru – p�i b�hu aplikace v prost�edí 

Windows. 

 

Zde je uveden hlavní zdrojový kód aplikace a na n�m popíši, jak aplikace pracuje. 

������&������YZ�
��������R�
������������N��������.���8��:�%��,�����YZH�
������������N��������.,����0���8��#�@�+������?��3�%��Y3����ZH�
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Aplikace po spušt�ní provede na�tení požadovaných parametr� do prom�nných. Dále je 

vytvo�ena prom�nná „GetData“, do které je na�tena t�ída, které jsou p�edány 4 parametry – 

prom�nné, které byly p�i spušt�ní aplikace na�teny. 

 

T�ída „GetDataLinek“ provádí tyto operace: 

Provede generování konce �tení (aktuální okamžik) a výpo�et po�átku (aktuální �as - 

CountDaysBack). Je vytvo�en LOG soubor pro zápis informací o procesu p�i na�ítání dat 

do databáze a na základ� aktuálního �asu je mu p�i�azen název. Sou�asn� je 

zaznamenávána doba b�hu programu.  

 

T�ída „SaveDataToDB“ pro zápis informací do databáze provádí tyto operace: 

Vytvo�ím seznam soubor� pro na�tení. Nastavím cestu do adresá�e a smy�kou kontroluji, 

zda jméno souboru obsahuje 14 znak� (název souboru) s p�íponou TXT. Pokud ano, 

porovnám, zda je název souboru v intervalu pro na�ítání. V p�ípad� chyby zapisuji 

informaci do logu. V p�ípad� úsp�šného vytvo�ení seznamu jsou jednotlivé soubory 

na�ítány do databáze. Dochází k otev�ení spojení s databází. Smy�kou na�ítám soubory. 

První �ádek souboru je popis a ten je p�esko�en. Dále ve smy�ce kontroluji konec souboru, 

do té doby konvertuji první a druhý sloupec souboru na hodnotu „yyyy-MM-dd 

HH:mm:ss“, hodnoty po�ítadel konvertuji na integer, p�ed tím odstra
uji ks, v p�ípad� 

hodnoty „err“ nahrazuji hodnotou „0“. Dále provedu p�íkaz SELECT nad tabulkou 

„DAT_LineQty“ pro zjišt�ní, zda už je hodnota uložena v databázi. Pokud není hodnota 

nalezena, je proveden INSERT tohoto �ádku. Po skon�ení zápisu do tabulky je uzav�eno 

spojení s databází. P�i na�ítání každého souboru je informace uložena do logu.  

 

T�ída „CloseLogFile“ provádí tyto operace: 

Zaznamená na konec LOG souboru informaci o skon�ení b�hu aplikace s uvedením doby 

b�hu. Je provedeno vy�išt�ní pam�ti. Nakonec je uzav�en soubor pro zápis logu. 
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4 WORK-FLOW V APLIKACI SHAREPOINT 

V prvé �ad� bude nutné vytvo�it projekt, na kterém aplikuji tento procesní tok. Jedná se o 

�ízení prodejních projekt�, kde je interakce mezi uživateli vysoká. Ukázalo se, že je velmi 

vhodné, pro definování pot�ebných polí zapojit kolegy z r�zných odd�lení v�etn� team 

leadera. 

Název projektu - uvede uživatel, který projekt zakládá (nap�. DM70). 

Zákazník  

• Olma 

• Mlékárna Kunín 

• Choce
ská mlékárna 

• Alimpex 

• Agro Tami 

• Madeta 

• Hollandia 

• Mlékárna Valmez 

• Boneco 

• Hamé 

• Q-Meieriene 

• Palma 

• Danone 

• Arla Foods 

• Lego 

• Paramo 

• Xerox 

• Advanced Plastics 

• Procter & Gamble 

• Novatex 

• Stihl 

• Zenit  

• Husqvarna 

• Showa 
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• Ostatní: nutno uvést specificky 

Založil - automaticky dle uživatele, který projekt zakládá. 

Divize 

• K 

• KAVO 

• Ostatní 

Segment 

• Mlékárny 

• Lah�dky/Tuky 

• Chemikálie 

• Farmacie 

• Technika 

• Ko�ení 

• Voda 

• Baby 

• Alkohol 

• Speciality 

• Ostatní 

Produkt 

• Kelímek 

• Vani�ka 

• Ví�ko 

• Láhev 

• Láhev-zásobník 

• Konev 

• Fólie 

• Ostatní 

Technologie 

• Tvarování 

• Vst�ikování 
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• Extruzní vyfukování 

• Vst�ikovyfukování 

• Extruze fólie 

• Jiné 

Dekorace 

• Suchý offset 

• Tamponprint 

• Sleeve 

• Etiketa 

• IML 

• K3 

• Ostatní 

• Bez dekorace 

Objem v ks/rok - uvede uživatel, který projekt zakládá. 

Priorita (škála 1-5) - uvede uživatel, který projekt zakládá. 

Popis - uvede výstižn� a p�ehledn� uživatel, který projekt zakládá (popis specifik projektu 

a informace pro další uživatele s úkoly k zajišt�ní). 

Datum založení - automaticky dle uživatele, který projekt zakládá. 

Status  

• Založeno: poptávka nového výrobku 

• Založeno: poptávka zm�ny výrobku 

• Založeno: zm�na výrobku - intern� 

• �eká se: zákazník 

• �eká se: vzorování 

• �eká se: výroba formy 

• �eká se: p�íprava výroby 

• �eká se: zpracování dokumentace 

• Realizace – sériová výroba 

• Ukon�eno – nerealizováno 

• Ostatní: nutno uvést specificky 
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Hotovo (%) - automaticky dopln�no dle navolené položky status (0-100%), v p�ípad� 

„Ostatní“ uvede uživatel (nutno pr�b�žn� aktualizovat dle postupu práce na projektu). 

P�i�azeno - uvede uživatel, který projekt zakládá nebo edituje (zadání jména uživatele, 

který má v rámci projektu p�i�azen nový úkol uvedený v popisu). 

Datum poslední zm�ny - automaticky dle uživatele, který projekt naposledy editoval. 

Dokumenty - dokumentová knihovna osahující následující metadata. 

• Výkres výrobku 

• 3D model 

• Technické parametry 

• Forma 

• Kontrolní list 

• �asový plán 

• Ostatní: nutno uvést specificky 

Strojní vybavení - uvede uživatel. 

Materiál - uvede uživatel. 

Váha výrobku - uvede uživatel. 

 

Tento formulá� vytvo�ím v aplikaci SharePoint. Pomocí projektové šablony nadefinuji 

pot�ebná pole, kterým p�i�adím pot�ebné datové typy. Dále vytvo�ím Knihovnu 

dokument�, kde nadefinuji pole pro metadata. Propojení mezi knihovnou dokument� a 

seznamem projekt� je v položce dokumenty pomocí hypertextového odkazu.  
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Obr. 19: Položka prodejního projektu 

 

4.1 Základní pravidla pro proces vedení nových projekt� 

Prodejce (p�íp. projektový manažer) založí nový projekt a uvede maximum pot�ebných 

informací v�. úkol�, které mají provést ostatní uživatelé. P�i uložení dojde k 

automatickému odeslání zprávy do e-mailových schránek následujících uživatel�: 

Nový / zm�n�ný projekt s parametrem K v poli Divize: 

• Vedoucí prodeje K 

• Vedoucí výroby K 

• Projekt manažer K 

• Vedoucí techniky 

• Vedoucí nákupu 
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Nový projekt s parametrem KAVO v poli Divize: 

• Vedoucí prodeje a výroby KAVO 

• Projekt manažer KAVO 

• Vedoucí techniky 

 

P�íslušný vedoucí p�epošle e-mail na relevantní pracovníky, kte�í mají zajistit pln�ní úkol� 

ve spojitosti s novým projektem (dle informací uvedených v popisu). Uživatelé pr�b�žn� 

aktualizují záznamy dle postupu práce na jednotlivých projektech. V p�ípad� nutnosti 

p�edání informace o zpracování nebo zadání úkolu na jiného uživatele je nutné vložit jeho 

jméno nebo skupinu do pole P�i�azeno. 

 

 

 

Schéma 7: Procesní tok dat pro odeslání e-mailu 
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Je pot�eba nastavit, aby p�i uložení pop�. zm�n� položky došlo k automatickému spušt�ní 

pracovního postupu. Tento postup má dva kroky. První slouží pro odeslání e-mailu 

správným osobám na projektu - schéma 7. Je zde použito jednoduchého v�tvení pomocí 

p�íkazu IF. Vytvo�il jsem dv� distribu�ní skupiny osob v Active Directory s propojení na 

Exchange 2010 ozna�ené „CZ-divize-Kavo“ a „CZ-divize-K“, kde jsou p�i�azeni jednotliví 

uživatelé. V p�ípad� že je spln�na podmínka „Divize = ‘K‘,‘Kavo‘,‘Ostatní‘“, je odeslán  

e-mail správné skupin� osob. P�i nastavení divize na „Ostatní“, bude odeslán e-mail na 

všechny pracovníky, kte�í mají p�ístup na data. 

 

 

Schéma 8: Definování procesního toku v SharePoint Designer 2007 

P�ístup na data: 

• Vedoucí výroby a prodeje K a KAVO 

• Projektoví manaže�i K a KAVO 

• Prodejci 

• Asistentky prodeje 

• Vedoucí výrobních st�edisek 

• Vedoucí techniky 

• Nákupci 

• Jednatel 
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Schéma 9: Procesní tok nastavení hodnoty Hotovo 

 

Druhý krok nastavuje hodnotu „Hotovo“ dle položky „Status“ – schéma 9. Je zde použito 

porovnávání hodnot v položce „Status“ p�i procesu ukládání položky, následn� je p�i�azena 

hodnota položce „Hotovo“ dle tabulky 2. V p�ípad�, že bude zvolena hodnota „Ostatní“ 

dopl
uje uživatel pole „Hotovo“ dle uvážení v rozmezí 0-100%.    

 

Tab. 5: Definice hodnot pole Hotovo 
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ZÁV�R 

Jak již bylo zmín�no v úvodu, cílem této diplomové práce bylo vy�ešit problémy týkající 

se sledování po�tu vyrobených kus� ve výrob� a vytvo�ení dob�e zabezpe�eného 

komunika�ního kanálu sloužícího pro p�ipojení do vnitrofiremní sít� v pr�b�hu služebních 

cest. 

Ke spln�ní výše uvedeného cíle bylo nutné nastudovat odbornou literaturu vztahující se k 

technologiím BlackBerry a SharePoint portálu. Vzhledem k tomu, že jsem zam�stnancem 

spole�nosti, jsem m�l možnost aktivn� se ú�astnit firemních proces�, což mi také pomohlo 

k nalezení optimálního �ešení. 

Na základ� analýzy výrobního procesu bylo zjišt�no, že není možno dostate�n� p�esn� 

monitorovat po�et vyrobených kus�, což bylo vy�ešeno instalací monitorovacího systému a 

následnou vizualizací dat. Dále bylo nutno vy�ešit problém týkající se �ešení pracovních 

záležitostí v pr�b�hu služebních cest. Toto bylo vy�ešeno implementací BlackBerry 

serveru. Nakonec byl vytvo�en pracovní proces v SharePoint portálu, který pomáhá p�i 

�ešení nových prodejních projekt�. 

Po šestim�sí�ním testování služby BlackBerry na t�ech obchodnících a jednom IT 

manažerovi bylo zjišt�no, že tato služba je výborným dopl
kem na cestách. Nejen že 

usnad
uje komunikaci, zvyšuje produktivitu a dostupnost daného pracovníka, ale také 

zbavuje �lov�ka stresu z nevy�ízených záležitostí na cestách. Dalšími výhodami jsou 

neomezený p�ístup na Internet, do firemní sít�, e-mailu a intranetu.  Jedinou nevýhodou 

z�stává nutnost platit za tuto službu paušál (cca 200 K� m�sí�n� násobeno po�tem 

uživatel�), což lze p�ípadn� �ešit domluvou s operátorem. Z výše uvedeného vyplývá, že 

výhody tohoto �ešení zcela jist� p�evažují nad nevýhodami, p�i�emž je však d�ležité 

správn� definovat skupinu osob, pro které jsou tato za�ízení vhodná. 

Vzhledem k tomu, že systém pro monitorování výroby m��í krom� po�tu vyrobených kus� 

také výkon pracovník� v pracovní dob�, soustavn� provádí motivaci pracovník� k �innosti 

(výkon je graficky zobrazován p�ímo v provozu). Vedoucí pracovník má sou�asn� p�ehled 

o poruchách na linkách a m�že pracovníky vést k vyšší produktivit�. Systém m�že sloužit 

pro odm�
ování sm�n pomocí výkonu, je však d�ležité kontrolovat, aby byla i nadále 

zachována stávající kvalita výrobk�.  

Záv�rem je nutné podotknout, že navržené systémy jsou v sou�asné dob� v plném provozu. 
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CONCLUSION 

As already was said, tasks of this thesis were: monitoring of production and building a 

secure communication channel between the company network and their employees, who 

are on business trips. 

It was necessary to study special and technical literature related to BlackBerry and 

SharePoint portal systems. Thanks to the fact, that I am an employee of greiner packaging, 

I was able to be present at all the company processes, which helped me a lot when finding 

the most suitable solutions. Based on the production analyze, it was found out that it is 

impossible to count produced pieces exactly. Therefore a computerized counting system 

was installed. The secure and protected communication channel was solved by installing 

the BlackBerry server. Finally, workflow process was created in the SharePoint portal. 

This workflow helps with processing new sale projects. 

After testing the BlackBerry services for six months on three sales people and one IT 

manager, the conclusion has been made that this service is a genuine asset when on 

business trips. Not only does it simplify communication, increase productivity and the 

availability of personnel, it also (according to the staff involved) reduces the stress 

associated with tasks left incomplete on such trips. One disadvantage is the necessity to 

pay for this service, approximately 200 CZK a month, multiplied by the number of users; if 

an agreement is made with an operator, a significant discount is possible. However, a user 

receives unlimited access to the Internet, company network, e-mail and intranet. Therefore, 

the advantages outweigh the disadvantages as regards decision making if this service was 

chosen, but the group of individuals would have to be carefully selected for whom these 

devices are most suitable. 

The system for monitoring the production has the main purpose of measuring the 

performance of employees for a working period. The employees experience continual 

motivation as a result of their performance being graphically displayed in the production 

hall. The supervisor can monitor inactivity on the production lines via computer and guide 

employees to achieving greater productivity, in addition it is important to check the quality 

of products after the installing the system. It can also be utilized for rewarding a team of 

shift workers according to performance. Finally, it serves for ensuring proper delivery of 

goods to customers. By putting the SharePoint portal in place, the company is able to 

connect the blackberry devices to it and monitor production.                  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL� A ZKRATEK 

GSM Globální Systém pro Mobilní komunikaci p�vodn� však francouzsky „Groupe 

Spécial Mobile" 

UMTS Universal Mobile Telecommunication System je 3G systém standardu 

mobilních telefon� 

AES Advanced Encryption Standard je v kryptografii ozna�ení pro symetrickou 

blokovou šifru 

Triple DES Bloková šifra založená na šifrování Data Encryption Standard (DES), které 

aplikuje t�ikrát a tak zvyšuje její odolnost proti prolomení 

VOIP  Voice over Internet Protocol je technologie, umož
ující p�enos 

digitalizovaného hlasu v t�le paket� rodiny protokol� TCP-IP 

HTML HyperText Markup Language je jedním z jazyk� pro vytvá�ení stránek v 

systému World Wide Web 

AD  Active Directory je implementace adresá�ových služeb LDAP firmou 

Microsoft pro použití v prost�edí systému Microsoft Windows 

RAID  Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks – vícenásobné diskové 

pole laciných/nezávislých disk� je metoda zabezpe�ení dat proti selhání 

pevného disku 

RIM  kombinace služeb a hardware vyvinutá firmou Research in Motion 

SNMP  Simple Network Management Protocol je sou�ástí sady internetových 

protokol�, slouží pot�ebám správy sítí. 

TCP  Transmission Control Protocol je jedním ze základních protokol� sady 

protokol� Internetu, konkrétn� p�edstavuje transportní vrstvu 

UDP  User Datagram Protocol je jedním ze sady protokol� internetu. O protokolu 

UDP m�žeme �íci, že nedává záruky na datagramy, které p�enáší mezi po�íta�i 

v síti (nemusejí být úsp�šn� p�eneseny) 

SQL  Structured Query Language je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro 

práci s daty v rela�ních databázích 
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DNS  Domain Name System je hierarchický systém doménových jmen, který je 

realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vym�
ují 

informace 

CAL  Client Access License - licence pro p�ístup 

SRP  Server Routing Protocol využívá spojení instalovaného serveru se serverovou 

infrastrukturou RIMu 

RS485  je standard definující t�ídu asynchronních sériových linek používaných zvlášt� 

v pr�myslovém prost�edí 

ASPX  Active Server Page Extended File 
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