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Abstrakt:

Práce se zabývá studiem postupů v oblasti zabezpečení a ochrany objektů s důrazem na 
vznikající potřebu ochrany objektů v územně rozsáhlých oblastech. Úvodní část práce 
nejprve vysvětluje principy ochrany objektů a monitoruje současný stav v oboru 
zabezpečení z pohledu HW i SW. Vytváří tak ucelený soubor informací, navíc podložený 
zkušenostmi odborníku z oboru, který v českém jazyce neexistuje. Následuje definice
nových pojmů oboru zabezpečení – rozsáhlá oblast (RO), ochrana RO (ORO) – včetně
vymezení nezbytných vlastností systému pro ORO. Další část práce je věnována analýze 
možných způsobů realizace systému pro ORO a návrhu obecného frameworku
zajišťujícího požadované kvality. Navrhované řešení staví na architektuře sítě služeb,
specializovaných pro přenos a zpracování informací bezpečnostního HW. Klíčovým 
prvkem realizujícím službu je tzv. virtuální zařízení, jehož částečná implementace je 
součástí práce. Závěr práce uvádí modelový příklad aplikace frameworku s demonstrací 
nových rysů specifických pro ORO.
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Abstract:

This thesis studies the procedures in the field of security, building and lifesafety 
management focused at rising necessity of securing buildings in geografically large areas. 
The opening chapters of the thesis explain the principles of facility management relevant to 
security and present current progress in the field. It creates new comprehensive source of 
information based on the experience of security specialist that Czech languge lacks. The 
following chapters define new terms in the field of security – large area (LA) and securing 
the LA (SLA) – and specify the essential qualities of SLA systems. Subsequent part of the 
thesis discusses possible architecture of the SLA system and proposes own solution based 
on ideas of service architecture and OPC. The thesis contains partial implementation of the 
crutial element of the framework – the virtual device. The final chapters demonstrates 
needed qualities of the framework using its sample application.
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Kapitola 1 Úvod
Diplomová práce se zabývá studiem zavedených postupů v oblasti zabezpečení a ochrany objektů 
s důrazem na vznikající potřebu ochrany a správy rozsáhlých instalací. Cílem práce bylo vytvořit 
novou, či přizpůsobit existující, komunikační infrastrukturu pro přenos informací mezi koncovým 
HW – ústřednou – a řídícím stanovištěm se zaměřením ochranu objektů v rozsáhlých oblastech.
I přes značný pokrok v oblasti bezpečnostního HW má současný HW řadu omezení, která brání 
realizovat rozsáhlejší prostředky čistě pomocí HW. Chybějící funkce se proto doplňují prostřednic-
tvím bezpečnostního SW, tzv. softwarových nadstaveb. Jen omezené procento z nabízeného bez-
pečnostního SW dokáže zajistit sjednocení více nezávislých ústředen do větších celků. Ovládání 
jedné ústředny z více velínů umožňuje pouze několik drahých produktů, delegování ovládání 
mezi stanovišti a další operace na úrovni velínů nejsou dosud podporovány v žádném 
z nabízených řešení.
Druhá kapitola podrobně vysvětluje principy ochrany objektů a letmo se dotýká oblastí, které úzce 
souvisí s tématem práce, a tudíž ovlivnily finální řešení. Třetí kapitola popisuje současný 
stav v oblasti zabezpečení budov z pohledu HW i SW. Především poukazuje na limity, které muse-
lo navržené řešení překlenout. Konkrétní cíle, které má výsledný framework splnit, vymezuje čtvr-
tá kapitola.
Pátá kapitola je věnována vlastnímu frameworku. Kapitola nejprve rozebírá možné způsoby řešení 
pomocí existujících postupů a předkládá důvody pro vlastní implementaci. Po naznačení struktury 
frameworku a vymezení zodpovědností entit budované architektury se věnuje popisu komunikač-
ní infrastruktury. Následuje popis klíčové komponenty frameworku, virtuálního zařízení, a důleži-
tých momentů jeho implementace. Kapitolu uzavírá modelový příklad aplikace navrženého 
frameworku a diskuze nad jeho vlastnostmi.
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Kapitola 2 Principy a cíle ochrany objektů
„Ochrana objektů1 spočívá v monitorování sledovaného objektu, vyhodnocování jeho stavu a přijí-

mání takových opatření, aby nedošlo ke znehodnocení chráněného majetku nebo újmě na zdraví či 
životech osob pobývajících v objektu“2.
Toho může být dosaženo různými prostředky. Nejjednodušším řešením je najmout potřebný počet 
strážných, z nichž každý bude zodpovídat za vymezenou část objektu. Tento přístup je vhodný 
pro menší objekty nebo části objektu s vysokou důležitostí. Jeho výhodou jsou nízké vstupní ná-
klady, nevýhodou vysoké provozní náklady na platy strážných a také riziko selhání lidského fak-
toru. Strážný může například usnout.
Opačný přístup k problematice ochrany budov a majetku nabízí využití specializovaného HW a 
výpočetní techniky. Poruchovost takového řešení je v současnosti velmi nízká a vždy kontrolova-
telná, provozní náklady jsou minimální, selhání lidského faktoru prakticky nulové. Obrazně řeče-
no, HW nikdy neusne, je-li instalace vhodně realizována. Nevýhodou zůstávají vyšší pořizovací 
náklady, které se však rychle vrací3 s ohledem na stálý plat strážného. Ačkoliv se na první pohled 
může zdát, že řešení ochrany majetku opírající se o HW převáží svými výhodami ochranu pro-
střednictvím strážných, nemusí tomu tak být za všech okolností. 
Při ochraně majetku dochází často k situacím, kdy HW ve spojitosti s umělou inteligencí zabudo-
vanou ať už do samotného HW či připojeného SW, nedokáže korektně vyhodnotit nastalou situaci, 
anebo nemůže vykonat odpovídající opatření. V takovém případě SW plní úlohu systému pro pod-
poru rozhodování. Z tohoto důvodu se v praxi využívá kombinace obou přístupů. HW zajišťuje 
v takovém případě zejména monitorovací činnost, vyhodnocení situace provádí SW či obsluhující 
personál.

2.1 Příklad instalace
Jak takové řešení vypadá v praxi, uvádí „Příloha A“. Představme si např. hotel stojící na vlastním 
pozemku, čítající desítky obytných místností, garážová stání, místnosti pro techniku (kotelna, 
vzduchotechnika, záložní zdroje energie…), veřejné prostory (chodby, hala, jídelna, výtahy) i neve-
řejné (kuchyň, sklady, prádelna, dozorčí stanoviště). 
Monitorování prostoru zajišťují čidla. Používají se otřesová čidla, čidla pohybu, nášlapná čidla, 
dveřní kontakty, požární senzory a další. Oprávněnost vstupu do jednotlivých prostor hlídá pří-
stupový systém. Jako elektronický klíč slouží pro hosty i personál karty v kombinaci se čtečkami 
karet u vstupních bodů.

                                                     
1 jinak též zabezpečení objektů, ochrana budov, zabezpečení majetku, případně vzdálenější inteligentní 
budovy
2 vlastní definice
3 Pro představu cena 12 hodinového hlídače, tj. osob tak, aby bylo zajištěno nepřetržité hlídaní po 
dobu 12ti hodiny, vyjde nájemce v průměru na 12000Kč měsíčně. Dvacetičtyřhodinový hlídač stojí 
ve třech směnách na 30 až 40 tisíc Kč na měsíc. Je-li strážný zprostředkován bezpečnostní agentury, 
neklesají na něj náklady pod 60 tisíc Kč.
Oproti tomu nejjednodušší bezpečnostní instalaci, čítající ústřednu, kabely a čidla pro malý objekt, 
lze pořídit jednorázově v celkové ceně do 25 tisíc Kč. V případě zajištění většího se cena za kom-
pletní instalaci a HW pohybuje v hladině od 150 tisíc Kč, u velkých objektů není výjimkou cena 
kolem 500 tisíc Kč. 
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Informace z čidel a přístupových bodů se agregují v tzv. ústřednách. Každá ústředna provádí vy-
hodnocení informací z čidel a v souvislosti se svým aktuálním vnitřním stavem4 provede akci, kte-
rou dříve pro danou situaci definoval tvůrce instalace. Pro ilustraci, detekuje-li čidlo pohyb na 
chodbě a chodba je ve stavu „zastřežena“, pak typickou reakcí ústředny je zapnutí sirény a/nebo 
informování jí nadřízeného elementu (SW, ostraha v objektu, Pult centralizované ochrany5). 
Míra automatizace reakce na událost se odvíjí od schopností ústředny či připojeného SW. 
V krizových případech (viz předchozí příklad), je vyhlášen poplach. Obvyklé zpracování poplachu 
z důvodu narušení zastřeženého prostoru (= neoprávněný průnik) obnáší:

1. zanesení záznamu o vzniku poplachu do deníku událostí ústředny (logu), které automa-
ticky provádí ústředna

2. propagace poplachu nadřízenému místu, např. do softwarové nadstavby
3. obchůzku hlídače v místě události (může být nahrazeno kamerovým systémem)
4. vyhodnocení situace hlídačem a provedení odpovídající akce (přivolání policie nebo stor-

nování planého poplachu)
5. uzavření záznamu události zápisem o příčině poplachu a způsobu jeho vyřešení
6. po odstranění příčiny poplachu opětovné zastřežení oblasti

Jedná-li se o požární poplach, je uveden v činnost hasicí systém a informováno nadřízené středisko
HZS (Hasičský záchranný sbor).

2.2 Obecná struktura instalace
Jak naznačil příklad ve stati „2.1 Příklad instalace“, ochrana objektů probíhá ve třech rovinách –
bezpečnostní, požární a přístupové. Každá rovina má svá specifika co do typu sledovaných událostí i 
způsobu, jakým je na ně reagováno. Proto se v praxi setkáváme se třemi typy HW, kdy rozdělení 
odpovídá cílům každé z vyjmenovaných rovin.

2.2.1 Ústředna
Byť se jednotlivé typy instalací funkčně liší, hardwarově jsou si velmi podobné. Klíčovým prvkem 
všech typů instalací je ústředna. 
Všechny části ústředny jsou připojeny na základní desku, která obsahuje řídící logiku ústředny. Svou 
konstrukcí odpovídá jednoduchému počítači s výkonnou jednotkou, pamětí pro program ústředny 
a pomocnými paměťmi pro další funkce ústředny (např. deník událostí, vnitřní stavy ústředny).
K základní desce se připojuje napáječ. Rozlišujeme napáječ pasivní, který obstarává napájení aku-
mulátoru, a napáječ aktivní. Aktivní napáječ je inteligentní obvod schopný rozpoznat a předat dále 
řadu informací o svém stavu (jeho teplota, podpětí, nutnost posílení napáječe…). Napáječ sehrává 
důležitou roli v okamžiku, kdy dojde k výpadku primárního napájení.
Typově poslední položku ústředny tvoří expandéry. Expandér se připojuje k systémové sběrnici 
ústředny (typicky na základní desku) a jedná se o vstupní, výstupní či vstupně výstupní zařízení6.
Expandér slouží jako doplňkový HW prvek ústředny. Pomocí něj lze rozšířit základní schopnosti 
ústředny o řadu další. Většina ústředen umožňuje připojit najednou celou řadu expandérů a rozší-
řit tak své možnosti.

                                                     
4 příkladem informace uložené ve vnitřním stavu může být „oblast chodby je zastřežena“
5 viz Slovník pojmů na konci práce
6 Vstupní jsou ty datové body, přes něž přicházejí data do ústředny. Naopak výstupem se rozumí 
bod, kterým ústředna poskytuje informace okolnímu světu.
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Asi nejznámějším typem expandéru je ovládací klávesnice (obr. 1). Jak už název napovídá, klávesnice 
obsahuje řadu kláves, pomocí kterých může obsluha ovládat funkce ústředny. Klávesnice může 
být čistě vstupní zařízení (má pouze klávesy) nebo vstupně-výstupní (obsahuje vedle kláves i dis-
plej). 

                               
Obr. 1 Ovládací klávesnice vstupní a vstupně výstupní [16]

Důležité skupinou expandérů jsou expandéry pro připojení čidel – bez nich by ústředna nemohla 
plnit svůj účel. Na základní desce obvykle bývá jen několik vstupů i výstupů. Z důvodu škálova-
telnosti a snížení základní ceny ústředny se rozšíření počtu vstupů a výstupů řeší samostatnými
I/O moduly. Příkladem budiž expandér zón, výstupů, bezkontaktních čteček a řada dalších. Vnější 
rozhraní tohoto druhu expandérů sestává z řady suchých spojů (na šroub)7, kam se připojují jednot-
livá čidla. Kolik spojů je potřeba na připojení jednoho snímače, záleží na jeho typu a škále hodnot, 
které může změna stavu snímače či vedení vyvolat (podrobněji dále ve stati 2.2.2). 
Z elektrotechnického pohledu se u vstupního modulu jedná o jednočip, který provádí vzorkování
vstupů8 s frekvencí kolem 100Hz a převádí zjištěné hodnoty na digitální. Další zpracování zjiště-
ných hodnot probíhá výhradně digitálně. 

            

Obr. 2 Expandéry ústředny Dominus-Milenium – ethernetový, USB/RS232, s výstupy

Pro tuto diplomovou práci mají větší význam expandéry pro komunikaci s počítačem. U většiny 
ústředen najdeme sériové rozhraní (RS-232, RS-485, RS-422), připájené často přímo k základní desce. 
Modernější ústředny nabízejí možnost ethernetového modulu nebo USB konektoru. Sériové rozhraní 
se využívá pro připojení na krátkou vzdálenost (v jednotkách až desítkách metrů), ethernetová 
komunikace překlene i velké vzdálenosti a nabízí řadu dalších výhod. Až na výjimky dovoluje 
ústředna připojit nejvýše dva expandéry pro komunikaci s počítačem, přičemž v jeden okamžik 
umí komunikovat pouze přes jeden expandér. Jinými slovy, ústředna může v jeden okamžik ko-

                                                     
7 existují i expandéry umožňující připojit čidla bezdrátově
8 nebo i skupin vstupů, má-li se více vstupů chápat jako jeden vstup
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munikovat pouze s jedním počítačem. Způsobu komunikace mezi světem PC a ústřednami se vě-
nuje kapitola „3.1 Hardware“.

Logický stav ústředny
Aby mohla ústředna provádět úkony, pro něž byla vytvořena, obsahuje řídící program. Program je 
obvykle uložen obdobně jako BIOS počítače, tj. v přepisovatelné paměti typu EPROM apod. Ke 
všem prvkům ústředny a prostřednictvím expandérů i ke všem připojeným technologiím má pro-
gram přístup, a tudíž může zjistit či ovlivnit jejich stav. 
Protože typická bezpečnostní či požární instalace vyžaduje umístění více senzorů pro zabezpečení 
jedné fyzické oblasti (místnost, chodba, zahrada…), je již na úrovni programu ústředny zakódová-
na podpora pro seskupování senzorů do větších celků9. Pro tyto celky se používají různá označení, 
jako oblast, skupina, zóna, sekce, záleží na výrobci ústředny a jejím typu. Společné však je, že senzory 
zapojené ve skupině vytváří v logice ústředny jediný virtuální prvek, mající svůj vlastní stav. Navíc 
všechny senzory skupiny ovlivňují stav skupiny jednotně10. Tento stav je možné zjistit i ovlivnit. 
Proto můžeme říci, že ústředna obsahuje řadu virtuálních vstupně-výstupních bodů.
Ústředny dále obsahují záznam operací a změn stavů, tzv. deník. Deníků může být i více.
Souhrn všech stavů virtuálních bodů a deníků bude v práci označován jako logický stav ústředny, 
nebo též vnitřní stav ústředny. 

2.2.2 Vstupy – senzory, čidla, snímače, hlásiče, čtečky…
Prostřednictvím expandérů se k ústředně připojují čidla. Čidlem se bude v této práci rozumět tako-
vé zařízení, které dokáže rozpoznat určitý stav či změnu stavu svého okolí a předat tuto informaci 
prostřednictvím expandéru ústředně11. Všechna čidla se připojují na vstupy ústředny, označují se 
jako vstupní zařízení.
Čidlo generuje jasně definovanou množinu hodnot, vždy jednu v čase, přičemž konkrétní hodnoty 
se mohou lišit mezi jednotlivými typy čidel. Přenos stavů probíhá snímáním ohmické nebo logické 
hodnoty z propojujícího kabelu. Přenos ohmickou hodnotou neznamená nic jiného, než že každému 
fyzickému stavu odpovídá určitý odpor na smyčce mezi senzorem a expandérem. V praxi se vyu-
žívá tzv. dvojitě vyvážený vstup, jehož schéma a interpretaci odporů ukazuje obr. 3. Dvojitě vyváže-
ný vstup generuje čtyři fyzické stavy čidla – klid, aktivita, zkrat, ustřiženo.

Obr. 3 Schéma zapojení dvojitě vyváženého vstupu

Překlad hodnot odporu na fyzické stavy uvádí tab. 1.

                                                     
9 Některé modely podporují i víceúrovňové strukturování čidel do skupin a podskupin.
10 např. poplach jednoho jakéhokoliv čidla vyhlásí poplach celé skupiny
11 Pojmy senzor, snímač, čtečka vystupují v práci ve stejném významu, jako pojem čidlo. Pojem hlásič
může rovněž označovat čidlo, ale může vystupovat i v roli výstupního zařízení (např. siréna).
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Tab. 1 Hodnoty odporů dvojitě vyváženého vstupu a jejich interpretace

význam hodnota odporu v prvním zapojení hodnota odporu ve druhém zapojení

ustřiženo ∞ (= otevřená smyčka) ∞

zkrat 0 0

aktivita 2R R

klid R R/2

Pomocí ohmické hodnoty lze přenášet i spojité (analogové) hodnoty z uzavřeného souvislého úseku 
reálných čísel, např. informace z teplotního čidla. 

Logická hodnota bývá generována pomocí relé, nabývá hodnot sepnuto a rozepnuto. 

Protože každé čidlo se připojuje právě na jeden vstup, ztotožníme čidlo se vstupem ústředny. Na-
víc spojíme-li k interpretaci fyzický stav senzoru s vnitřním stavem ústředny, ke které je vstup 
zapojen, dojde k rozšíření množiny hodnot vstupu o podmnožinu kartézského součinu fyzických 
hodnot vstupu a logického stavu ústředny. Nebude-li řečeno jinak, bude v dalším textu pojem 
hodnota vstupu či logický stav12 označovat hodnotu odpovídající fyzickému stavu vstupu sloučenou 
s vnitřním stavem ústředny. Příklady konkrétních logických hodnot vstupů určuje typ instalace 
(zabezpečovací, požární, přístupová), je diskutován v kapitolách „2.3.1 Bezpečnostní ochrana, 2.3.2
Požární ochrana, 2.3.3 Omezení přístupu“. 
Některé ústředny při komunikaci s počítačem zasílají spolu s logickým stavem čidla i fyzický 
stav čidla a odpovídající část logického stavu ústředny, což může být výhodné při požadavku na 
vlastní způsob určené logického stavu vstupu.

2.2.3 Výstupy
Vedle vstupů ústředny dovolují expandéry připojit i zařízení, která se dají ovládat. Jedná se o tzv. 
výstupní zařízení, která po obdržení příkazu z ústředny definovaným způsobem přejdou do jiného 
stavu či provedou odpovídající operaci, jako například spuštění mříží, zamčení dveří, odeslání
SMS či zapnutí sirény.
Z jistého pohledu lze nahlížet na ústřednu i jako na výstupní zařízení, neboť má obsažnou množi-
nu vnitřních stavů a jiných prvků (sirény), které lze rovněž ovlivňovat pomocí příkazů.

2.3 Specifika typů instalací

2.3.1 Bezpečnostní ochrana
Neoprávněné vniknutí do střeženého prostoru zpracovávají bezpečnostní čidla a ústředny.  Jejich 
cílem je rozpoznat, zda někdo vnikl (nebo pobývá) v chráněném prostoru v době, kdy nemá, a o 
takovém incidentu informovat. V Čechách se bezpečnostní systémy označují EZS – elektronický
zabezpečovací systém (v hantýrce „zabezpečovačky“). V anglické literatuře vystupují pod označením
Intruder Detection System, Security Intrusion System, Burglar System.

                                                     
12 Pozor na záměnu pojmů logický stav a logická hodnota. „Logická hodnota“ označuje typ fyzické 
hodnoty, fyzického stavu mající dvě možné polohy, „logický stav čidla“ oproti tomu odpovídá 
společné interpretaci fyzického stavu čidla a logického stavu ústředny. 
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Ústředna
Jádrem zabezpečovacích systémů je bezpečnostní ústředna (dále jako BÚ), která řídí veškerou logiku 
systému. Skupiny, do kterých se seskupují vstupy a výstupy, se označují termíny oblast, partition,
skupina, sekce, v dalším textu se budou skupiny v BÚ označovány jen jako oblast. Řada HW podpo-
ruje i hierarchické oblasti (podoblasti).
Každá oblast může být obecně v některém ze tří stavů – nezastřežená, zastřežená, v poplachu. Je-li 
čidlo v dané oblasti aktivní, pak stav oblasti ovlivňuje interpretaci jeho stavu následovně. V „neza-
střežené“ oblasti se jedná o prostou aktivitu, v „zastřežené“ oblasti či oblasti „v poplachu“ se pře-
vádí na poplach. Rozdíl mezi stavem oblasti „zastřežená“ a „v poplachu“ tkví v akci, kterou 
provádí ústředna. Stav oblasti „zastřežená“ znamená „hlídám, dosud nebyl žádný poplach od 
doby zastřežení“, kdežto stav „v poplachu“ informuje, že „hlídám, již došlo alespoň k jednomu 
poplachu“. Proto při aktivitě čidla, které spadá do oblasti, jejíž stav je „zastřežená“, může dojít i ke 
změně stavu oblasti do stavu „v poplachu“. Ústředna tedy vyhlašuje poplach pro čidlo i jeho spá-
dovou oblast zároveň. Je-li již oblast „v poplachu“, nový poplach pro oblast nevzniká. Čidlo „v po-
plachu“ však může generovat i opakující se poplach, záleží na možnostech a nastavení konkrétní 
ústředny.
Některé ústředny mají i širší množinu stavů pro oblasti. Značné podpory ze strany výrobců BÚ se 
dočkal stav zastřežuji, ve kterém je oblast po dobu přechodu mezi stavem „nezastřežená“ a „zastře-
žená“. Motivace ke vzniku stavu je následující – obsluha po kontrole prostoru opouští oblast a 
dává ústředně příkaz k zastřežení prostřednictvím klávesnice umístěné v zastřežované oblasti. 
Korektní rozmístění bezpečností čidel by mělo pokrývat i klávesnici. Tudíž obsluha při opouštění 
oblasti (nebo v průběhu ovládání klávesnice) vyvolá alespoň na jednom čidle aktivitu. V případě 
aktivity až po úspěšném zastřežení by obsluha vygenerovala okamžitě poplach, což není žádoucí. 
V případě, kdy alespoň jedno čidlo je aktivní (= někdo je v oblasti), brání přímo BÚ zastřežit oblast, 
neboť není splněna podmínka o žádných osobách v oblasti. Ani jeden případ proto neumožňuje 
korektní zastřežení oblasti. Proto právě existuje stav „zastřežuji“, který je spojen s časovačem. Ob-
sluha zadá příkaz k zastřežení, ústředna si jej zapamatuje jako stav „zastřežuji“ a zahájí odpočet. 
Po uplynutí definovaného času (typicky do 20 vteřin) dojde k automatickému přechodu oblasti do 
stavu „zastřeženo“. Musí být samozřejmě splněn předpoklad, že žádné čidlo v oblasti není aktivní, 
což se však podařilo zajistit, neboť obsluhující personál měl čas na odchod.

Čidla
U čidel se rozlišují logické stavy klid, aktivita, poplach (alarm), sabotáž (tamper), přemostění (inhibit, 
bypass, isolated). Závislost mezi logickými a fyzickými stavy čidla a ústředny včetně jejich význa-
mu uvádí tab. 2.
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Tab. 2 Závislost fyzických a logických stavů bezpečnostních čidel, význam stavů

logický 
stav vstupu

fyzický 
stav vstupu

vnitřní stav ústředny význam

klid klid v pořádku

aktivita aktivita oblast nezastřežena aktivita v oblasti (pohyb) 

poplach aktivita oblast zastřežena
nepovolená aktivita v oblasti nepoško-
zující čidlo

sabotáž ustřiženo, zkrat
násilné poškození čidla, jeho porucha 
nebo porucha vedení

přemostění cokoliv čidlo přemostěno případné poplachy jsou ignorovány 

Základní množinu logických stavů doplňuje ještě stav předpoplach, který může generovat např. 
perimetr (viz „Příklady čidel“). „Předpoplach“ je generován jako stav blízký poplachu, ale nebyla 
dosud dosažena všechna kritéria odpovídající plnému poplachu. Z „předpoplachu“ může dojít 
k návratu do stavu „klid“ nebo dosažení stavu „poplach“.

Příklady čidel
V bezpečnostních instalacích se nejčastěji používají senzory typu PIR. PIR je infračervený senzor 
umisťovaný typicky buď na hranici hlídané oblasti ke stropu, nebo doprostřed hlídané oblasti. 
Slouží ke snímání pohybu v jeho zorném poli.
Tříštivý senzor je umisťován na okna, skleněné dveře či do blízkosti jiných objektů obsahujících 
sklo, skrze které by mohl útočník vstoupit do střežené oblasti. Senzor pracuje na principu detekce 
zvuku tříštění skla, v případě instalace přímo na sklo i vibrací skla. Nejpřesnější čidla zohledňují i 
rázovou vlnu, které rozbití skla šíří.
Na ochranu vstupních prostor chráněných zavíracím mechanismem s těsným dorazem, jako okna 
a dveře, lze použít magnetický senzor. Jedná se o dvouprvkový senzor. Jedna část obsahuje magnet, 
druhá kovové jádro. Každá část se instaluje na jednu z dorazových ploch, například u dveří jedna 
na dveřní křídlo, druhá na dveřní rám. Při zavření dveří dochází k přiblížení obou částí na vzdále-
nost, kdy se kovové jádro a magnet přitahují. V důsledku silového působení je sepnut kontakt zna-
čící „dveře jsou zavřeny“.
Méně známým způsobem ochrany je perimetr neboli plotová ochrana. Ta se užívá k ochraně pozem-
ků, kde nelze nebo jen se značnými komplikacemi využít jiný způsob ochrany. Principielně se jed-
ná o otřesová čidla pověšená na plotu. Každé čidlo registruje otřesy a informaci o vzniklé události 
zasílá k dalšímu vyhodnocení. Vlastní proces vyhodnocení je složitý proces, při kterém se zohled-
ňuje intenzita otřesu, četnost, vzdálenost paralelních otřesů. Tento fakt vedl k vlastnímu typu 
ústředny, která informace z otřesových čidel vyhodnocuje. Otřesová čidla lze použít i samostatně.
Existují i další typy senzorů specializovaných na různé detekce, například nášlapný senzor umisťo-
vaný do podlahy.

Někteří výrobci
GE, Honeywell, Siemens, Spelsa (Dominus Milenium), Tesla Lites, Jablotron

2.3.2 Požární ochrana
Elektronická požární signalizace (EPS) slouží k detekci a lokalizaci požáru a k vyhlášení poplachu. 
V kombinaci s hasícími systémy je možné zabezpečit i včasné uhašení začínajícího požáru.
V anglické literatuře se označují Fire Detection System či Fire Control System. Spadají do kategorie 
život zachraňujících systémů (Live Saving System), čemuž odpovídají i nároky na tento typ systémů.
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Podle druhu použité detekce je možné zajistit hlídání nárůstku teploty, přítomnost kouře, nebo 
úniku plynu. V případě zjištění požáru EPS zajistí všechna požadovaná opatření (uvedení do čin-
nosti protipožárních dveří, zvukové či světelné požární signalizace, vyslání poplachu na hasičský 
sbor, součinnost s hasicím systémem13…). Instalace EPS musí splňovat přísné normy HZS14. Navíc 
použité HW prvky (ústředny, čidla, kabeláž) musí projít náročným certifikačním řízením (viz stať 
„3.4 Standardy, certifikace a normy“).
Pro zvýšení odolnosti instalace EPS a její odstínění od ostatních bezpečnostních prvků, které rov-
něž mohou snížit její odolnost, bývají významné lokality integrovány do dvou samostatných velí-
nů – požárního (EPS) a bezpečnostního (EZS).

Ústředna
Požární ústředna (PÚ) má obdobnou strukturu jako BÚ. Umožňuje členit hlídaný prostor do sku-
pin, typicky nazývaných zóny. Do každé zóny je možné zapojit 32 až 128 senzorů. Na rozdíl od BÚ, 
kdy každé čidlo bývá spojeno s ústřednou vlastním kabelem/y, senzory v rámci jedné zóny15 pou-
žívají jediné společné vedení, které pracuje jako průmyslová sběrnice16. 
PÚ rozlišuje pro zóny dva stavy – klid a požár. Stav „požár“ odpovídá stavu „poplach“ z BÚ. Ně-
která čidla generují i tzv. předpožár, což je stav velmi blízký stavu „požár“, kdy však nejsou splněny 
všechny podmínky odpovídající požáru17. 
Ačkoliv požární systémy jsou z elektrotechnického hlediska téměř shodné s EZS, z uživatelského 
pohledu jsou EPS mnohem citlivější záležitostí. Zatímco poplach EZS označuje neoprávněný vstup, 
který může vyústit ke škodě na majetku, poplach EPS může vést jak ke škodě na majetku, tak i 
k újmě na zdraví či životech. Tento fakt je podchycen již na úrovni zákonů, kdy instalace EPS musí 
být připojena na zodpovědné pracoviště HZS (hasičský záchranný sbor) pro jejich včasné informová-
ní. Proto moderní PÚ podporují dvojí paralelní přístup – jeden pro HZS a jeden pro případnou 
místní nadstavbu.

Čidla
Senzory v požárních instalacích se označují jako elementy, jsou seskupeny do zón. Odtud také po-
chází používaná identifikace senzoru v požárních instalacích jako např. „Z3/E14“ (zóna 3, element 
14). Na rozdíl od bezpečnostních čidel jsou požární úzce specializovaná – slouží výhradně pro 

                                                     
13 Při požáru se může stát, že dojde k přehoření kabelu. Tím dojde ke ztrátě spojení se všemi čidly 
připojenými na vedení. V takovém případě generuje ústředna hlášení, které může zachytit hasicí 
systém. Při vhodné konfiguraci zhášecího systému dojde k jeho automatické aktivaci v potřebné 
oblasti. Podobný postup může být definován i jako reakce na ztrátu spojení mezi PÚ a hasicím 
systémem.
14 Hasičský záchranný sbor
15 Zóna bývá rovněž označována jako detekční linie.  Na vstup expandéru je připojena celá detekční 
linie, z čehož vyplývá, že z pohledu slaboproudu se expandér chová jako součást průmyslové 
sběrnice. 
16 Zjednodušeně řečeno, každé čidlo na sběrnici má svou adresu, komunikaci po sběrnici řídí jeden 
arbitr (v případě požárních systémů vždy ústředna). Je definován protokol pro komunikaci 
s prvky na sběrnici. Sběrnice požárních systémů je založena na cyklickém předávání žolíku mezi 
připojenými čidly (logický kruh), který garantuje dobu odezvy. Ústředna se tedy s jistotou dozví 
stav každého senzoru v potřebném čase.
17 Důvodem pro generování „předpožáru“ může být prudký nárůst teploty, který však netrvá do-
statečnou dobu.
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detekci požáru. Instalace PÚ nepodporují bohatou škálu vstupních metod jako BÚ (zvuk, video…), 
nemají ani obslužné klávesnice. Výčet logických stavů spolu s jejich významem uvádí tab. 3:

Tab. 3 Stavy požárních senzorů a jejich význam

logický stav vstupu význam

klid v pořádku, žádný požár ani nebezpečí

požár poplachový stav, byla splněna všechna kritéria požáru

předpoplach stav blízký stavu „požár“, nejsou splněna všechna kritéria požáru

zaprášení
chybový stav senzoru, autodetekční mechanizmus senzoru rozpoznal 
zhoršené snímání rozhodujících veličin pro správnou funkci senzoru 
(drift)

odpojení poplachový stav, obdoba stavu „sabotáž“ u BÚ

přemostění
čidlo bylo logicky přemostěno v ústředně, typicky z důvodu jeho poru-
chy, jím generované poplachové stavy jsou ignorovány

ztráta
poplachový stav, fyzická ztráta spojení s čidlem (přehoření či zkratování 
kabelů)

Oproti čidlům používaných v EZS, jejichž stavy odpovídají několika binárním hodnotám, posílají 
požární čidla řadu analogových hodnot (aktuální teplota, stav zaprášení), které mohou být dále 
zpracování ústřednou.

Výrobci
Siemens, Bosh, Honeywell, Novar (Esri), Ademco, Tesla Lites

2.3.3 Omezení přístupu
Elektronické řízení vstupu (EKV) slouží k povolení nebo zamezení vstupu do oblasti. Předpokladem 
pro správnou funkci přístupového systému je rozdělení střeženého prostoru do oblastí, které jsou 
disjunktní nebo do sebe zcela vnořené. Dále je potřeba, aby bylo mechanicky zabráněno překročit 
hranice oblastí jinde, než ve vymezených bodech. 

Příkladem oblastí mohou být kanceláře, seskupené např. podle pater v budově. Předpo-
kládejme, že do každé kanceláře (a stejně tak do každého patra) lze vstoupit pouze dveřmi 
umístěnými na jejich rozhraní s vnějším světem. Pak množinou hlídaných oblastí budou 
jednak všechny kanceláře, stejně tak i každé patro. Vstupně-výstupními body je pak sjed-
nocení všech dveří vyskytujících se na hranici oblasti (v obr. 4 jsou jimi pokladna, hraniční 
bod, dveře a informace).

Posledním nezbytným předpokladem je sada pravidel definujících, kdo může za jakých podmínek 
vstoupit či opustit oblast, tj. projít kontrolním bodem.
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Obr. 4 Rozdělení objektu na hlídané oblasti s vyznačením průchozích míst

Ústředna, moduly, čtečky
Centrálním prvkem instalace přístupového systému je ústředna, označována též jako master unit,
ke které se přes sériovou sběrnici 485 (může dosahovat délky řádově v kilometrech) připojují dce-
řiné moduly. Moduly bývají často označovány jako Wiegand moduly, protože pro komunikaci pou-
žívají protokol Wiegand18, který se stal v oblasti přístupových systémů standardem. Ke každému 
modulu lze připojit až 8 čteček. Čtečka (též čtečka karet, čtecí hlava, snímač) je zařízení pro snímání 
informací z proximity karet. Z elektrotechnického pohledu se jedná o bezdrátový přenos na frek-
venci 125kHz nebo 13,5Mhz na vzdálenost 2 – 60cm, kdy snímaná informace je obsažena v čipu 
(zalisovaném třeba v plastové kartě, vizitce apod.). 
Pokud uživatel vyžaduje vstup do oblasti, přiblíží čip ke čtečce. Ta sejme informace uložené na 
čipu, a buď sama rozhodne o povolení vstupu osoby do oblasti (tj. čtečka sama má postačující in-
formace i logiku pro vyhodnocení oprávněnosti ke vstupu), anebo předá získané informace modu-
lu pro další zpracování. Rozhodujícím kritériem, zda umístit informace přímo do čtečky či do 
nadřazeného modulu (potažmo do centrální jednotky), je rychlost odezvy mezi sejmutím informa-
ce z karty a vyhodnocením povolení nebo zakázání vstupu. Pokud je prodleva příliš velká, uživa-
telé se snaží otevřít dveře ještě před otevřením elektronického zámku. Vzniklý tlak na dveře však 
může při delším působení vést k zablokování zámku. U kombinace elektronického zámku a čtečky, 
kdy k otevření zámku dochází řádově na 5 vteřin, vede brzké zatlačení k nutnosti opakovat proces 
odemčení dveří sejmutím informace z čipu či karty.
Ústředna EKV bývá často kombinována s ústřednou EZS.

Čidla
Průchod kontrolním bodem na rozhraní oblastí řídí čtečka. Na čtečku lze nahlížet jako na spojení 
několik vstupních a výstupních zařízení, které pracují a navenek vystupují jako jeden celek. Typic-
ká čtečka se skládá z jedné až dvou19 čtecích hlav pro snímání údajů z čipu, jednoho výstupu pro 
ovládání zámku, vstupu pro detekci otevřených dveří. Některé sestavy obsahují i další vstup pro 
připojení odchodového tlačítka, vstup pro PIR senzor umisťovaný nad dveře a výstup pro ovládá-
ní bezpečnostního trnu20.
Čtečka generuje množinu informací složených z údajů v tab. 4.

                                                     
18 nízkoúrovňový protokol pro přenos čísla karty mezi čtecí hlavou a vyhodnocovacím modulem, 
používá se i na sběrnici
19 pro oboustranné snímání dveří 
20 Bezpečnostní trn slouží jako druhá úroveň ochrany, která má zabránit násilnému vniknutí – vy-
ražení dveří. Používá se např. v noci jako posilová ochrana slabšího elektronického zámku. Ovlá-
dání bezpečnostního trnu je separátní od ovládání zámku.
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Tab. 4 Významy údajů z čtečky přístupového systému

údaj význam

identifikace čtečky zdroj události

informace o kartě údaje z karty, platná/neplatná karta

stav dveří

otevřeno zda jsou dveře otevřené či zavřené

odemčeno zda jsou dveře odemknuté (tj. lze je otevřít) nebo zamknuté

vyražení zamknuté a zároveň otevřené

dlouho otevřené dveře se po otevření nepodařilo zamknout

Poplachovými stavy jsou „dlouho otevřené“, „vyražené“ a „neplatná karta“.

Vedle informací ze čtečky pracují přístupové systémy se stavy oblastí. Stavy oblastí uvádí tab. 5.

Tab. 5 Stavy oblastí přístupového systému

stav význam

nezastřežená na vstup do oblasti nejsou aplikována přístupová pravidla

zastřežená vstup do oblasti se řídí podle přístupových pravidel

narušená došlo k nepovolenému vstupu do oblasti

Pravidla přístupu, uživatelé
Na definici pravidel se používá správní SW. Společným rysem nabízených řešení je:

 definice osob, karet a jejich svázání s informacemi v přenosných čipech
 členění osob do skupin (osoba je nejvýše v jedné skupině)
 skupině se přiřazuje kalendář určující platnost pravidla
 přiřazení masky skupině – povoluje vstup do konkrétních dveří (jeden záznam v masce 

odpovídá jedněm dveřím)
Vytvořená databáze osob, karet a pravidel se následně nahraje do všech čteček nebo si data stahují 
čtečky z ústředny automaticky.

2.4 Role software
Schopnosti HW instalace lze dále rozšířit pomocí nadstavbového SW. Pokud existuje vhodná pod-
pora na straně HW, je možné pomocí SW kompletně ovládat ústřednu, získávat informace o sta-
vech připojených senzorů i technologií a zpětně je ovládat. Co víc, veškeré ovládání může probíhat 
v uživatelsky přívětivém prostředí, které dokáže jasně a názorně zobrazit stav technologií, a jehož 
obsluhu zvládne po krátkém zaškolení i naprostý laik. Moderní SW dokáže dokonce případnou 
obsluhu provést požadovanou procedurou a pohlídat splnění kroků souvisejících s obsluhou bez-
pečnostní, požární či přístupové instalace21.
Více o funkcích současného SW pojednává kapitola „3.3 SW“.

                                                     
21 Příkladem budiž postup zpracování poplachu u EZS (viz stať „2.1 Příklad instalace“), nebo po-
kyny pro údržbu instalace (kontrola, seřízení senzorů…). 
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2.5 Související oblasti
Zabezpečovací technologie mohou sloužit i jinému účelu, než jen pro ochranu majetku či osob. Její 
schopnosti lze s úspěchem využít i jinde, např. pro obsluhu parkovacího systému, kontrolu skla-
dového provozu nebo jako zdroj informací pro krizové řízení.
Blízkou oblastí je MaR, měření a regulace. Systémy MaR byly vyvinuty pro řízení průmyslových 
procesů. Je řešeno technologickými protokoly ProfiBus, ModBus, M-Bus, LONWork, BacNet, Pro-
fiNet, EIB-KNX a dalšími méně známými. Jejich společným rysem je garance času doručení infor-
mace, řádově se jedná o milisekundy. Stávající systémy MaR mohou sloužit jako vstup pro EZS.
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Kapitola 3 Současný stav
Kapitola shrnuje možnosti a schopnosti současného zabezpečovacího, požárního a přístupového 
HW ve spojení s funkcionalitou nadstavbových SW řešení s důrazem na vyznačení hranic nabíze-
ných systémů. 

3.1 Hardware
Pro účely této práce lze rozdělit bezpečnostní HW na dvě skupiny podle toho, jakým způsobem jej
lze propojit s okolním světem. Z popisu uvedeného v kapitole „2.2 Obecná struktura instalace“
vyplývá, že rozhodujícím kritériem je, zda pro ústřednu existuje vhodný komunikační expandér. 
Pomineme-li expandéry typu „klávesnice“, které umožňují sledovat stav instalace pomocí jedno-
duchého displeje a zároveň ji ovládat prostřednictvím tlačítek klávesnice, poskytují ústředny jedi-
nou22 možnost, a to expandéry pro komunikaci s počítačem. V této kapitole bude popisovaný typ 
expandéru označován jako počítačový.

3.1.1 Možnosti připojení
Současné ústředny dovolují osadit ji jedním až několika počítačovými expandéry. Jeden expandér 
slouží typicky pro nastavení ústředny. Nastavování ústředny používá proprietární protokol zná-
mý výhradně výrobci ústředny. Administrativní úkony zahrnují např. definici oblastí, přiřazení 
vstupů/výstupů do oblastí, definici uživatelů, nastavení komunikace, oprávnění k provádění akcí
ústředny přes vnější rozhraní či aktualizaci firmware.
Podporuje-li ústředna osazení více počítačovými expandéry, pak tyto zajišťují přenos aktuálních 
informací mezi ústřednou a připojeným počítačem, tzv. online či provozní komunikace. Z ústředny 
putují data typu „poplach v oblasti“, „aktivita“, „narušení“, „otevření dveří“, naopak do ústředny 
jsou zasílány příkazu typu „zastřežit oblast“, „přemostit senzor“ apod. 
Většina ústředen má zabudovánu podporu pro jeden počítačový expandér, a tudíž dovoluje připo-
jit nejvýše jeden počítač. V posledních letech se objevilo i několik ústředen, které dokáží provozo-
vat až několik expandérů (z bezpečnostních např. modulární ústředna Dominus Millenium, 
z požárních např. Esser 8000). Podpora více počítačových expandérů však významně zvyšuje ná-
roky na logiku ústředny, a je nabízena jen u dražších modulárních ústředen. I mezi nimi se jedná o 
výjimky než o běžný jev.
Pro úplnost v souvislosti s počítačovými expandéry je potřeba zmínit jedno specifikum požárních 
ústředen. Jak zdůvodňuje stať „2.3.2 Požární ochrana, Ústředna“, na PÚ jsou kladeny větší nároky 
než na ústřednu přístupovou či bezpečnostní. Jedním z nich je i požadavek na „celistvost“ požární 
instalace, tj. aby instalace vystupovala dovnitř i navenek jako jeden celek (např. oproti středisku 
HZS). Uvážíme-li například budovu většího obchodního centra, čítá její protipožární systém desít-
ky tisíc senzorů. Takový počet nelze připojit k jedné PÚ, protože neobsahuje dostatek vstupů. Za-
střežení oblasti bývá proto rozděleno mezi několik PÚ. Aby však byla zajištěna celistvost instalace, 
obsahují některé PÚ speciální počítačový expandér, s jehož využitím lze propojit jednotlivé PÚ 

                                                     
22 Pokud bychom rozšířili definici bezpečnostního HW i o technologie MaR (Měření a Regulace), 
které lze využít jako zdroj dat pro bezpečnostní instalaci, pak by existovala i možnost připojit se 
k informacím prostřednictvím speciálního adaptéru (karty do počítače). Z pohledu topologie by se 
však stále jednalo o analogii expandéru, který však není umístěn fyzicky v ústředně (průmyslová 
sběrnice pro MaR ani takový prvek přímo nevyžaduje) a dále spojen s počítačem kabelem, nýbrž je 
zapojen rovnou do počítače.  
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mezi sebou. S jeho pomocí pak zvolená ústředna vytváří souhrnný virtuální obraz online informací 
ze všech propojených ústředen. Vnější pozorovatel pak po připojení k jedné PÚ získá kompletní 
obraz o celé požární instalaci stejně, jako by celá instalace byla realizována pomocí jedné PÚ.

Moderní expandéry nabízejí řadu rozhraní používaných v počítačovém světě. Nejrozšířenější je 
klasické sériové rozhraní RS232 (BÚ), následuje RS485 (PÚ), ethernetové RJ45, existují i modely 
s USB rozhraním. Uvedený výčet ukazuje, že k jednomu expandéru lze připojit pouze jeden počí-
tač. Výjimku tvoří ethernetové rozhraní, které, jak známo ze světa počítačů, by mělo dovolit více 
paralelních spojení. Pro plnou podporu paralelních spojení by ústředna musela obsahovat firm-
ware s podporou analogickou jako v případě připojení více počítačových expandérů. Vzhledem 
k náročnosti takového řešení se výrobci omezují na podporu jednoho online spojení23. I přesto na-
bízí ethernetové rozhraní řadu výhod. Především vyšší rychlost přenosu, snadné připojení, již na-
tažené kabely strukturované kabeláže v budovách. Lze tedy do budoucna očekávat jeho další 
rozšíření. Pro ústředny bez ethernetového rozhraní existuje možnost použít konvertor UDS10, 
který transparentně převádí komunikaci mezi sériovým a ethernetovým rozhraním.

3.1.2 Způsob komunikace
Na rozdíl od počítačového světa, kde lze v oblasti komunikací hovořit o snaze o její otevřenost a 
transparentnost, ve světě zabezpečovacích technologií je cílem pravým opak. Důvod je prostý. 
Stačí si uvědomit, že zabezpečovací technologie pracují s řadou citlivých informací, jejichž zpří-
stupnění by prakticky okamžitě znehodnotilo instalovanou ochranu, protože případný narušitel by 
se mohl snadno ovládat ústřednu a získat tak kontrolu nad hlídanou oblastí ve smyslu nekalých 
praktik. Vyzrazení komunikace nepovolané osobě by mělo dopad i na výrobce zabezpečovací tech-
nologie – veškeré vynaložené investice do vývoje by ztratily svou hodnotu, nemluvě o rizicích 
spojených s odškodněním stávajících klientů.
Protokoly pro komunikaci mezi ústřednou a počítačem jsou proto chráněným tajemstvím, které 
zná pouze úzký okruh osob. Získání protokolu proto není jednoduchou procedurou a hodně závisí 
na renomé žadatele, zda mu jej výrobce poskytne. Obvyklou praxí je opačný postup, kdy výrobce 
vytvoří nový model ústředny a vývoj podpůrného SW zadá nejlépe vlastní divizi nebo v minulosti 
ověřené externí společnosti. V případě vyzrazení protokolu jsou výrobcem sankcionovány nemalé 
částky.

Jedním z důvodů obtížného přístupu ke komunikačním protokolům je finanční stránka 
věci. Pokud společnost vyvíjející SW špatně implementuje protokol, může dojít k diskredi-
taci dodavatele, nebo přinejmenším produktu. Přitom např. vývoj nového požárního sys-
tému včetně nezbytných atestů stojí řádově miliony korun.

Neznalost komunikačního protokolu poskytuje pro levnější ústředny adekvátní míru ochrany 
vzhledem k ceně chráněného majetku. Vyšší stupeň ochrany poskytují protokoly s šifrováním. 
Používají se většinou proprietární způsoby šifrování, které obsahují postupy pro snížení jejich pro-
lomení, jako vkládání náhodných bytů, promíchávání pořadí bytů. Nejsilnějším stupněm ochrany 
přenášených dat je šifrování, kdy přenos dat komunikačním kanálem ovlivní způsob přenosu dat
následujících. Pokud by tedy byla přenesena dvakrát tatáž informace, na médiu by byly odpo-
slechnuty dvě různé zprávy24.

                                                     
23 Výjimkou je např. dříve zmíněná ústředna Dominus Milenium.
24 Používají např. ústředna Concept.
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Protokoly se dají rozdělit do tří až čtyř skupin podle způsobu, jakým získávají informace z ústřed-
ny, resp. jakým způsobem jsou zasílány povely do ústředny. U některých ústředen je použita i 
kombinace více způsobů např. podle typu informace. Typy přenášených informací shrnuje kapito-
la „3.2 Typy informací a jejich tok“. Používané druhy protokolů uvádí tab. 6, vysvětlení je formu-
lováno z pohledu PC.

Tab. 6 Druhy komunikačních protokolů

druh vysvětlení

polling stavů periodicky se dotazuji na aktuální stav prvku ústředny

polling historie periodicky říkám „jsem připraven pro příjem novinek, pošli mi je“

pushing ústředna novou událost okamžitě přeposílá bez ohledu na stav PC

průmyslová sb. komunikace na průmyslové sběrnici, obsluha jako „token ring“

Pollingové protokoly umožňují získat informaci o stavu v okamžiku, kdy je potřeba. Jedním z tako-
vých okamžiků je první připojení SW k ústředně, kdy bývá potřeba vytvořit v SW aktuální obraz 
připojené technologie. Polling se využívá hlavně pro komunikaci s BÚ.
Pushovací protokoly oproti tomu zasílají informace v okamžiku, kdy došlo ke vzniku události. Uplat-
nění našly hlavně u požárních a přístupových ústředen, kde pro obsluhu není kritické znát oka-
mžitě přesný stav, nýbrž dozvědět se okamžitě o vzniku události (požár, sejmutí identifikace 
z karty). Kompletní stav technologie lze získat až v průběhu času, bude-li si klient uchovávat po-
slední informaci pro každý z prvků. 
Protokoly průmyslové sběrnice se bezpečnostních technologií týkají okrajově. Prakticky se jedná o 
případy, kdy v hlídaném místě je již nainstalován systém typu MaR (Měření a Regulace), který má 
být využit jako zdroj pro zabezpečovací systém. Takové řešení umožňují tzv. HW brány, což jsou 
zásuvné karty do počítače, ke kterým lze připojit průmyslovou sběrnici. Počítač se tak stane sou-
částí sběrnice a pomocí interfacu dodávaného ke kartě (DLL knihovna) může pracovat se zaříze-
ními připojenými ke sběrnici (získávat o nich informace či je ovládat). Četnost použití takového 
řešení je malá, neboť proti hovoří výše nákladů na takové řešení (jen náklady na HW bránu se po-
hybují v ceně desítky tisíc Kč, k němu je potřeba přičíst náklady na vývoj25 SW na míru pro danou 
instalaci) a navíc, systémem typu MaR oplývá jen málo objektů. Proto systémům operujícím na 
průmyslové sběrnici bude v další práci věnována jen nezbytně nutný prostor.

3.2 Typy informací a jejich tok
Informace v oboru ochrany a zabezpečení objektů je vhodné rozdělit na dvě podskupiny – ty, které 
ústředna publikuje do okolního světa prostřednictvím počítačového expandéru a ty, které jdou 
přes expandér ústředně.

3.2.1 Z ústředny
Do první skupiny spadají informace o stavu připojené technologie a událostech, které technologie 
zaznamenala. Zdrojem informace typu „stav“ může být fyzický senzor připojený na vstup ústřed-
ny, virtuální entita definovaná v programu ústředny (např. stav oblasti – viz „2.2 Obecná struktura 
instalace“), nebo fyzický prvek ústředny (stav napájení, stav baterie, tamper kontakt a další, ozna-

                                                     
25 Ačkoliv průmyslové protokoly, používané průmyslovou sběrnicí, jsou deklarovány jako otevře-
né, přesto způsob jejich získání není snadný. Žadatel musí být členem konsorcia zabývajícího se 
danou sběrnicí a i pak je nutné za specifikaci protokolu přispět částkou ve výši 50 tis. Kč.
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čované jak systémové vstupy). Vznik „události“ může mít dvě příčiny. Jednak přechod fyzické či 
virtuální entity z jednoho stavu do druhého, nebo generování události vnějším světem. Generova-
nou událostí je například sejmutí identifikačních údajů z čipu pomocí čtečky přístupového systé-
mu.
Je dobré připomenout, že ústředna provádí překlad snímaných hodnot svých vstupů (odpor, po-
tenciál) na digitalizované hodnoty a tyto dále rozšiřuje o sémantickou rovinu asociováním další 
hodnoty či stavu26. Tudíž hodnoty obdržené přes expandér jsou logické ve významu definovaném 
ve stati „2.2.1, Logický stav ústředny“.

3.2.2 Do ústředny
V opačném směru (tedy do ústředny) putují příkazy, které slouží k ovládání ústředny a jejím pro-
střednictvím k ovládání senzorů připojených na výstupy ústředny. Sada příkazů není nijak stan-
dardizována, každý model ústředny má svou vlastní množinu příkazů. Stejně tak způsob předání 
příkazu ústředně je poplatný pouze jejímu protokolu, tj. nepoužívá se žádný společný formát. 
Přesto lze hovořit o jisté společné struktuře příkazu, a to z pohledu jeho sémantiky. Pomineme-li 
přesný formát přenášených dat obsahujících volání příkazu (syntaxi), pak informace obsažené ve 
volání jsou následující:

 identifikace příkazu
 hodnoty argumentů příkazu, někdy též nazývané modifikátory příkazu

Jako identifikace se často používá protokolem definované číslo příkazu, méně časté je použití 
názvu příkazu či jeho variabilní identifikace zafixovaná až při navázání spojení mezi klientem a 
ústřednou.
Hodnoty argumentů jsou vždy jednoduché datové typy jako přirozené či reálné číslo, znak, řetě-
zec. Podpora složitějších typů známých ze světa počítačů (struktury, objekty) se nepoužívají. 
V některých případech lze sice hovořit o jakési variantě na strukturu (to v případě, že je přenášeno 
více informací najednou, které se mají chápat jako jeden celek), ovšem jedná se o záležitost způso-
bu interpretace a naložení s přenesenými údaji.

3.2.3 Další zdroje dat
Protože obor zabezpečovacích technologií neustále adaptuje nové technologie a cílem této práce se 
je uspokojit i potřeby nastupujících trendů, bude seznam rozšířen o několik systémů či technologií, 
které se jeví pro budoucnost jako přínosné.

Obraz
Doposud byly zmíněny systémy EZS (zabezpečení), EPS (požární), EKS (přístup) a MaR (měření a 
regulace). Vedle toho se v instalacích využívá přenosu obrazu a zvuku a pomocných modulů zajiš-
ťujících přemostění různých technologií (např. ovládání jedné pomocí jiné). Z obrazových systémů 
se dočkal velkého rozšíření systém průmyslové televize (CCTV, uzavřený televizní okruh). Ten začíná 
být vytlačován tzv. video over IP (někdy též zkráceně nazýváno IP video), neboli kamerovým systé-
mem, kdy přenos obrazu realizuje počítačová síť. Nad klasickým CCTV vyžadujícím koaxiální 
vedení pro každou kameru vítězí jednodušší instalací a snadnější správou. Nejenže může více ka-
mer sdílet společné vedení, ale navíc lze s využitím stejného vedení o připojených kamerách zjistit 

                                                     
26 Vhodným ilustračním příkladem je rozšíření čtyř snímaných fyzických hodnot čidla PIR (viz 
dvojitě vyvážený vstup popsaný v sekci „2.2.2“) o logický stav senzoru v ústředně, zda je či není 
přemostěn.
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řadu parametrů. Výhodou je rovněž možnost obraz z kamer sledovat díky Internetu prakticky 
kdekoliv, dokonce i na více místech paralelně.

Zvuk
Příkladem zvukového zařízení je rozhlasový systém informující osoby uvnitř hlídané oblasti o 
důležitých událostech či pokynech.

Pomocné moduly
Jedná se o různá zařízení, která dokáží rozpoznat stav sledované technologie a zjištěnou informaci 
převést na jiný druh informace. Obecně se nazývají I/O moduly. Mohou v sobě obsahovat i určitou 
míru inteligence, pokud to vyžaduje způsob vyhodnocení informace. Zařízení bývají ovladatelná 
obdobně jako ústředny, tj. prostřednictvím vhodného adaptéru a vlastního protokolu.

3.2.4 Přehled
Souhrn systémů používaných v zabezpečení objektů a jimi generovaných, poskytovaných či přijí-
maných informací obsahuje tab. 7. 

Tab. 7 Technologie používané pro zabezpečení a jejich podpora pro různé typy informací

vstupy výstupy oblasti systémové dveře uživatelé

EZS L + A x x x x x

EPS L + A x x x

EKV L x x x x

MaR L + A x ? ? ?

I/O L + A x ?

video L x + REC x

zvuk L x

Vysvětlení sloupců:
 vstupy – indikuje, zda systém generuje informace z fyzických prvků (např. snímá hodnoty 

ze senzorů) a jakého typu; každý vstup má svou aktuální hodnotu, kterou může číst připo-
jený klient

 výstupy – opak vstupů, fyzické (tj. reprezentují HW); ovlivňují se zasláním příkazu; mají 
svou aktuální hodnotu (obdobně jako vstupy); jejich změna je doprovázena fyzickou změ-
nou (spuštění mříží, otočení kamery, zvednutí závory)

 oblasti – systém podporuje práci s virtuálními výstupy, jejichž stav je odvozen z více jiných 
faktorů (vstupy, výstupy, logický stav); chovají se jako výstupy, tj. mají svůj stav a lze ho 
pomocí příkazu změnit; 

 systémové – speciální množina vstupů a výstupů, které se týkají stavu ústředny či centrál-
ního HW, na jehož funkčnosti závisí funkčnost celé technologie; mají zvláštní důležitost

 dveře – zda technologie podporuje složená vstupně výstupní zařízení generující nejen sta-
vy, ale i události; v praxi se jedná pouze o čtečky karet

 uživatelé – systém pracuje s interní databází uživatelů
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Význam symbolů v datové části tabulky:
 buňka obsahuje text – technologie obsahuje podporu pro práci s entitou udanou sloupeč-

kem; význam značek je následující
 x – plná podpora
 L – plná podpora; logická hodnota 0 nebo 1
 A – plná podpora; analogová hodnota (ohmická hodnota, viz dvojitě vyvážený 

vstup, stať „2.2.2“)
 ? – podpora je možná, dostupné možnosti záleží na konkrétní instalaci či zařízení
 REC – podporuje záznam na záznamové zařízení

 buňka je prázdná – technologie nemá podporu pro entitu danou sloupečkem

Z pohledu připojeného počítače obsahují zprávy pouze základní datové typy, jako čísla (celá i re-
álná), datum, čas, logickou hodnotu, řetězec.

3.3 SW
Software obecně začíná tam, kde končí možnosti fyzického HW a snaží se je posunout dále.  Neji-
nak je tomu v případě bezpečnostního SW. Základní rysy bezpečnostního SW popisuje stať „2.4
Role software“, zde budou vysvětleny detailněji.
Bezpečnostní SW můžeme rozdělit do tří hlavních kategorií – proprietární, podporující jeden kon-
krétní produkt, integrační, který dovede obsluhovat zařízení více dodavatelů a technologický.
Proprietární SW tvoří dle odhadu osob, účastnících se vývoje bezpečnostního SW, dvě třetiny cel-
kové nabídky. Úzké zaměření na jeden konkrétní produkt mu dovoluje maximální přizpůsobení ke 
schopnostem dané ústředny. Typicky obsahuje funkce pro vytvoření vazeb mezi vstupy a oblast-
mi, nastavení tísňových čísel, definice uživatelů, vyčtení deníku událostí ústředny. V řadě případů 
rovněž nabízí jednoduchý nástroj pro vizualizaci stavů senzorů připojených k ústředně a jejich 
ovládání. Používá se především pro zajištění menších objektů, jako rodinných domů, či menších 
podniků.
Malé procento z nabídky tvoří SW technologický. Jedná se o SW vytvořený pro konkrétní instalaci 
(tzv. taylored solutions – řešení na míru). Bývají na něj kladeny vysoké požadavky jako zpracování 
v reálném čase, garance odezvy v řádu i milisekund, vysoká stabilita apod., čemuž odpovídá i výše
jeho ceny. Využívá se k ochraně kritických míst, jakými jsou jaderné elektrárny, sklady munice a 
další místa vysoké důležitosti. 

3.3.1 Integrační SW
Zbývající necelou třetinu nabídky pokrývá integrační SW. Jak už název napovídá, jedná se o SW, 
který dovede obsáhnout několik systémů současně a vzájemně je propojit. Oproti proprietárnímu 
SW musí navíc obsahovat způsob, jak takové vazby nadefinovat, a to bez nutnosti rekompilace 
SW. Pomineme-li tedy velmi specifický technologický SW, integrační SW tvoří pomyslnou špičku 
ledovce co do kvality a šíře nabízených funkcí. Než budou zmíněny konkrétní způsoby realizace 
vazeb, bude vhodné vysvětlit, jak taková vazba vypadá. 
Každý z připojených systémů mění v průběhu času svůj stav (někdo otevře okno, což je indikování 
změnou stavu asociovaného vstupu). O změně stavu se od ústředny dozví obslužný SW (ať už jde 
o změnu stavu nebo vznik události – viz stať „3.2 Typy informací a jejich tok“) a vzniká tzv. softwa-
rová událost, událost uvnitř logiky integračního SW. Softwarová událost může mít i jiné příčiny než 
událost HW. Může jí být událost časovače, uživatele obsluhujícího SW, logická událost generovaná 
např. jako reakce na jistý stav systému či jeho změnu (např. odhlášení uživatele). Příčina SW udá-
losti vystupuje v integračním SW jako tzv. spoušť (trigger). Je-li pro událost v systému definována 
reakce, říkáme, že je pro ni definována vazba. V takovém případě SW provede akce definované 
v reakci na danou událost. Jak už napovídá vysvětlení, reakce se může skládat z jedné či více akcí, 
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kde akcí se rozumí konkrétní sekvence operací, které umí systém jako celek vykonat. Seznam akcí 
závisí na možnostech SW a připojeného HW. V případě HW odpovídá seznam akcí souhrnu všech 
příkazů, které lze zaslat ústřednám.
Z popisu vyplývá, že vazbou v obecném pojetí je workflow27. V integračním SW bývá definován 
seznam spouští a seznam akcí. Vytvoření vazby pak spočívá v provázání spouště s jednou či více 
akcemi, tedy mapování spouští a akcí v poměru 1:N. Protože reálné situace často vyžadují velmi 
jemné definice reakcí, dovolující podmíněné vykonání akce, iterace, variabilní spuštění akce a dal-
ší, používá se metoda psaní skriptů. Ta sice klade vyšší nároky na schopnosti implementátora pro-
jektu, poskytuje však jako jediná naprostou svobodu při tvorbě reakcí. Pro zjednodušení tvorby 
vazeb může SW obsahovat pomocníky, kteří provedou uživatele sestavením skriptu například 
pomocí předdefinovaných šablon často využívaných skriptů.
Každý bezpečnostní integrační SW obsahuje vizualizační jádro, pomocí kterého zobrazuje 
stav připojených technologií a umožňuje je ovládat. Způsob vizualizace se liší produkt od produk-
tu, společným rysem zůstává podpora řady pohledů na střežené oblasti (i několik různých pohle-
dů na jednu oblast), bohatá parametrizace pohledů, správa uživatelů obsluhujících SW, jejich 
členění do skupin včetně definice ovládacích práv k různým operacím či zobrazení28.
Kvalitu integračního SW určuje jeho bohatství na ovladače a schopnosti skriptování. Na množství 
dostupných ovladačů přímo závisí jak množství typů podporovaných technologií, tak maximální 
počet paralelně připojených technologií. Schopnosti skriptování určují množinu akcí, pro které lze 
skripty vytvářet, možnosti jejich parametrizace i to, ze kterých částí systému je skriptování podpo-
rováno. Žádný z nabízených systémů dosud neumí skriptovat přes více systémů.

Příklady
Pro platformu MS Windows se dočkaly rozšíření systémy Callsys Misterguard, Alvis, Gravis, Se-
ven, A2D, Siemens MM8000, Honewell EBI, Winguard. Linuxové platformě je určen rakouský 
systém SMS.

3.4 Standardy, certifikace a normy
Protože s bezpečnostními instalacemi přicházejí do styku lidé, součásti produkuje řada výrobců a 
od instalací se vyžadují rozličné garance kvality, nevyhnul se obor zabezpečení standardizaci a
klasifikaci podle norem. 

3.4.1 Standardy
Bezpečnostní HW operuje při napětích do 24V a spadá proto do kategorie slaboproudých zařízení. 
Z této kategorie proto převzal řadu standardů, které napomáhají vzájemné kompatibilitě zařízení 
různých výrobců. Jedná se zejména o definice propojovacích rozhraní a s nimi souvisejících záleži-
tostí, jako schéma konektoru, význam a rozsah použitých napětí konektoru, možné maximální 
délky vedení apod. Příkladem jsou standardy RS232 pro sériové rozhraní s maximální délkou 7m, 
RS485 s omezením na 150m, RS422 využívající separátní linky Tx/Rx, ethernetové rozhraní RJ45 či 
USB rozhraní.

                                                     
27 Pojem „workflow“ výstižně vysvětluje anglická Wikipedie [29] jako „operační aspekt pracovního 
procesu, jmenovitě jak je proces členěn, kdo provádí jednotlivé kroky, jaké je jejich relativní pořadí, 
jak jsou synchronizovány, jakým způsobem dochází k předání informací k dosažení cíle úlohy a jak 
jsou operace sledovány“.
28 ne každý uživatel smí obsluhovat či vidět vše
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Vedle zmíněných standardů se ustálilo několik osvědčených postupů či pravidel, které ctí většina 
výrobců HW, a proto lze na ně nahlížet rovněž jako na standardy. Jedná se např. o způsob zapojení 
„dvojitě vyváženého vstupu“ (dvojitě vyvážený vstup, stať „2.2.2“), zejména však hodnot použi-
tých a očekávaných odporů, aby mohla přijímací strana (ústředna) korektně interpretovat 
stav senzoru.
Posledním typem standardů jsou standardy označované jako softwarové. Nespadají sem však 
standardy z počítačového světa, nýbrž definice protokolů, které používá HW pro komunikaci. 
Standardizace se dočkaly pouze protokoly průmyslových sběrnic využívané pro systémy MaR (viz 
„2.5 Související oblasti“).

3.4.2 Normy
Zatímco dodržení standardů slouží ke zvýšení kompatibility zařízení, normy vystupují v roli zá-
vazných kritérií, která musí zařízení splnit, aby byla akceptována pro konkrétní použití. 
Všechna slaboproudá zařízení musí splnit normu EMC (Electro-magnetic compatibility, Elektromag-
netická kompatibilita). Norma definuje maximální povolené hodnoty elektromagnetického vyza-
řování, které smí zařízení vysílat do okolí. Pokud by byly hodnoty překročeny, hrozilo by 
nežádoucí ovlivnění jiných zařízení. EMC zároveň určuje i hodnoty vyzařování, při kterých musí 
být zařízení schopno spolehlivě pracovat.
Jelikož prvky bezpečnostních technologií jsou instalovány i do venkovního prostředí, kde jsou 
vystaveny klimatickým podmínkám jako slunci, mrazu a dešti, byly definovány normy a odpoví-
dající testy, jejichž účelem je garantovat provozní vlastnosti zařízení i za různě ztížených podmí-
nek. Příklad normy a certifikačního procesu uvádí následující příklad.

Nejvyšší nároky na provozní stabilitu je kladen na instalace sloužící k detekci požáru, ne-
boť jeho selhání „zabíjí“. Každý prvek protipožární instalace proto musí před uvedením na 
trh projít náročným certifikačním řízením. V průběhu certifikace jsou všechna zařízení 
podrobena klimatickým, zátěžovým a dlouhodobým provozním zkouškám v délce mini-
málně 14 dnů včetně zkoušek na EMC. Jakékoliv selhání zařízení v průběhu zkoušek je 
vyhodnoceno jako nesplnění certifikačního řízení a zařízení nesmí jít do prodeje. 
Testy se však v případě PÚ nevztahují pouze na HW. Pokud pro PÚ existuje obslužný SW, 
je rovněž ověřována jeho stabilita za stresových podmínek. Tím zároveň probíhá i test ko-
munikačního protokolu mezi ústřednou a počítačem. 

V České republice zastřešuje normalizaci a certifikaci Český institut pro akreditaci, o. p. s. [7], na jehož 
stránkách lze najít související informace, jako např. seznam certifikačních a zkušebních subjektů. 
Podrobný seznam norem pro poplachové systém k roku 2000 uvádí na svých stránkách společnost 
Jablotron [15].

3.5 Shrnutí možností poskytovaných HW
Každá instalace zabezpečovací technologie obsahuje jeden logický centrální řídící prvek – ústřed-
nu. Ústřednu lze propojit s počítačem, přičemž v obecném případě lze počítat s připojením nejvýše 
jednoho počítače k ústředně.
Fyzické spojení většinou probíhá prostřednictvím sériového rozhraní, novější modely ústředen 
nabízejí i rozhraní ethernetové (řádově procenta z celkové nabídky). Díky majoritní převaze sério-
vého rozhraní musí být připojený počítač umístěn fyzicky poblíž ústředny, neboť kabely sériového 
vedení mohou mít jen velmi omezenou délku.
Komunikace mezi počítačem a ústřednou probíhá proprietárním protokolem, který je specifický 
pro každý model ústředny. Protokolem lze zjistit stav ústředny i připojených senzorů, získávat 
události a zasíláním příkazů ovládat celou zabezpečovací technologii. Množina příkazů, stavů ani 
událostí nejsou standardizovány a mezi různými modely ústředen se liší. Všechny známé protoko-
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ly ústředen pracují s logickými údaji (viz definice logického stavu ve stati „2.2.2 Vstupy – senzory, 
čidla, snímače, hlásiče, čtečky…“), čímž naprosto odstiňují počítač od hardwarových specifik insta-
lace.
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Kapitola 4 Ochrana rozsáhlých oblastí

4.1 Vymezení problematiky
V žádném z dosažených pramenů se nehovoří o ochraně rozsáhlých oblastí (ORO). Příčinou je 
ochrana firemního know-how29 i relativní mládí reálné potřeby poskytnout zabezpečení rozsáhlé 
oblasti s dále uvedenými specifiky. Dále uvedené příklady proto vycházejí z reálných požadavků 
existujících zakázek. Z příkladů jsou abstrahovány vlastnosti, které by měla splňovat technologie 
pro správu rozsáhlých oblastí.

Příklad 1 – Věznice
Představme si následující situaci. Máme věznici, která je rozdělena na dvě sekce – mužskou a žen-
skou. Obě sekce mají svou vlastní bezpečnostní instalaci, zde zaměřenou na detekci úniku osob ze 
střeženého prostoru. Ke každé instalaci přísluší samostatný velín. Velín sekce spravuje provoz své 
sekce přes den. Kvůli snížení provozních nákladů vznikl požadavek, aby během noci, kdy je pro-
voz minimální, bylo řízení centralizováno do jednoho velínu společného pro obě sekce. Výsledná 
realizace tedy musela umožnit vzdálené řízení instalace, která byla před tím podřízena jinému 
velínu a navíc umožnit virtuální sloučení dvou izolovaných instalací do jedné.

Příklad 2 – Rafinérská společnost
Druhá situace pochází z oblasti ochrany rafinérií. Bylo potřeba vybudovat centrální velín a řadu 
podřízených velínů s následujícím chováním. Vznikne-li poplach, má být tento primárně směrován 
na podřízený velín, na centrální velín má dorazit jako varování. Pokud do určité doby není po-
plach obsloužen podřízeným velínem, pod který poplach spadá, má být vyhlášen poplach na cent-
rálním velínu. Definované chování mělo použít stávající instalaci bezpečnostního HW, která byla 
vždy připojena k podřízenému velínu. Centrální velín tedy neměl přímý přístup k HW.

Oba příklady vykazují jeden společný rys. Je jím potřeba distribuovat lokální informace 
z bezpečnostního HW na vzdálené místo a naopak umožnit vzdálenému místu ovládat HW ob-
dobně, jako je umožněno z místa, kam je instalace fyzicky připojena. 

Co se tedy míní pojmem „rozsáhlá oblast“ a „zabezpečení rozsáhlé oblasti“? Rozsáhlou oblastí je 
v kontextu této práce míněna oblast, která obsahuje několik izolovaných instalací zabezpečovacích 
technologií. Zabezpečení rozsáhlé oblasti pak spočívá v integraci těchto distribuovaných technologií 
do jednoho či více celků. Integrace by přitom měla:

 umožnit plnohodnotný přenos informace oběma směry (v jednom směru informuje o stavu 
technologie, v druhém směru umožňuje její řízení) 

 přenášet data bezpečně (jedná o citlivá data)

Příklad 3 – Letiště
Další situace se týká správy větší oblasti, konkrétněji areálu mezinárodního letiště. Areál má rozlo-
hu s průměrem kolem desítky kilometrů, obsahuje řadu velkých objektů. Objekty jako celky či 
jejich části jsou smluvně pronajímány různým subjektům. Aby pronajímatel (=letiště) zajistilo 
ochranu svého majetku (=budova), má každý objekt vlastní bezpečnostní instalaci. Služby instalace 
jsou přitom využívány jak pronajímatelem, tak je může využít i nájemce. Protože však pro nájemce 

                                                     
29 rozsáhlými instalacemi tak, jak je definováno dále v této kapitole, se zabývá řádově desítka pro-
cent ze společností operujících na trhu zabezpečovacích technologií
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není vždy žádoucí, aby pronajímatel věděl o každém pohybu osob uvnitř pronajímané oblasti, 
vznikl požadavek na skrytí některých nekritických informací ze zabezpečovacích instalací před 
zraky pronajímatele. 

Příklad 4 – Pult centralizované ochrany
Pult centralizované ochrany (PCO) je název pro službu, která umožňuje vzdálený dozor nad požado-
vanými objekty. Služba má podobné rysy, jako zabezpečení rozsáhlé oblasti s tím rozdílem, že pro 
funkčnost služby (tj. dozor) je nutná pouze jednosměrná komunikace, a to ve směru z hlídané ob-
lasti do střediska PCO. Opačná komunikace ve smyslu plnohodnotného řízení dostupných techno-
logií je naopak většinou nežádoucí. 

Generalizujeme-li příklady 3 a 4, měla by integrace 
 podporovat filtraci informací putujících mezi bezpečnostní technologií a nadřízeným cel-

kem (např. z důvodu skrytí tajných informací před nežádoucími zraky).

Příklad 5 – Město
Poslední příklad se netýká přímo zabezpečovacích technologií a zatím spadá do teoretické oblasti, 
realizace projektu obdobného charakteru se však stává čím dál aktuálnější. Jedná se o přidanou 
hodnotu nad informacemi putujícími v rámci integrace.
Podíváme-li se na zabezpečovací technologie jiným způsobem, lze je využít k získání informací i 
jiného než ryze bezpečnostního charakteru. Reálným případem, kdy se takové využití zvažovalo, 
byl pražský protipovodňový test. Jeho cílem bylo (mimo jiné) zajistit instalaci protipovodňových 
zábran podél Vltavy v úsecích o celkové délce 2 km30. Cvičení bylo řízeno krizovým štábem, který 
shromažďoval aktuální informace o průběhu plnění krizových scénářů a operativně řešil případné 
neočekávané události. Pro štáb nebyla ani tak důležitá informace, kolik zábran z úseku stojí, ale 
zda stojí celý úsek. V praxi byla požadovaná informace zajištěna zodpovědnou osobou, která ji 
získala pochůzkou či sloučením zpráv podřízených pracovníku. Výslednou informaci pak předala
krizovému štábu. Je přitom snadné určit např. pomocí magnetického snímače, zda je zábrana již 
usazena či nikoliv (obdoba otevření dveří v objektu). Pro plnou automatizaci by byly potřeba jen 
dva následné kroky, a to vyhodnocení, zda celý úsek stojí či nikoliv a předání výsledné informace 
štábu. 
Existuje řada obdobných situací při správě větších celků (areál, město, okres…), kdy nadřazenou 
jednotku nezajímá přesně informace poskytovaná technologií, ale její vhodná modifikace. Poskyt-
ne-li proto integrační technologie následující vlastnosti, bude mít širší využití:

 vytváření agregované informace (vytvoření nové informace sloučením z jiných „nižších“ 
informací)

 logické zpracování (obecnější verze agregace, kdy je možné navíc z jedné informace gene-
rovat více informací31, tj. doplněn proces opačný k vytváření agregované informace)

Příklad 5 rovněž naznačuje, že užitečnou vlastností integrace by byla i podpora pro
 hierarchické strukturování 

                                                     
30 Celková délka protipovodňových zábran na obou březích je 7 km.
31 Řídící prvek vydá jeden pokyn, který se rozpadne na řadu dílčích pokynů. Dílčí pokyny mohou 
být například specifické příkazy pro konkrétní technologie.
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4.2 Distribuovaný systém pro ORO
Podívejme se nyní, jak by měl vypadat výsledný systém pro ochranu a správu rozsáhlých oblastí.  
Obecnou situaci ilustruje obr. 5.

Obr. 5 Obecná struktura systému pro ORO

Na jedné straně jsou výchozí body, které odpovídají fyzickému HW. Jedná se o ústředny zabezpe-
čovacích technologií, konvertory po přístup ke sběrnici MaR apod. Na straně druhé máme řadu 
velínů, kde dochází k řízení a vyhodnocení informací z připojených technologií. Velín zde vystupu-
je jako stanoviště sestávající z PC, SW zajišťujícího potřebné funkce a obsluhy SW. O tomto typu 
SW se v oboru hovoří jako o nadstavbě, v dalším textu tak bude označován.
Zatímco klasický integrační SW až na výjimky podporuje pouze jednu instanci nadstavby, systém 
pro ORO musí dovolovat spuštění více instancí nadstaveb (velínů) a podporovat meta-operace 
s velíny jako celky.  Konkrétně se jedná o schopnost agregovat více velínů do jednoho, sloučené 
velíny naopak zpětně rozdělit, či např. odpojit velín z důvodu jeho diskreditace.
Protože neexistuje způsob, jak integrovat více výchozích bodů do jedné32 HW platformy, přes kte-
rou by byl monitorován a řízen, musí být potřebná funkčnost zajištěna jinak. Nabízí se možnost 
vytvořit speciální HW, který by potřebnou funkčnost doplnil.  Vzhledem ke komplexnosti proble-
matiky je však pravděpodobně, že koncová cena takového zařízení a potažmo celého řešení posta-
veném na takovém zařízení by nebyla trhem akceptována. Proto se zdá být SW řešení vhodnou 
volbou.

Z rozboru několika integračních SW, které lze považovat za předchůdce systému pro ORO , a vý-
voji jednoho z nich vyplynulo, že systém pro ORO by měl obsahovat dvě složky – statickou a dy-
namickou. 
V terminologii integračních SW zastupuje statickou složku projekt a zjednodušeně řečeno určuje 
předpis, jak se má výsledný systém „chovat a tvářit“. V detailnějším přiblížení adaptovaném na 
ORO se ukazuje, že projekt by měl sestávat z několika rovin – funkčně-strukturální, vizualizační, 
přístupové a roviny řízení velínů. Úlohou funkčně-strukturální roviny je vymezit integrované prv-

                                                     
32 náznak lze vidět pouze u požárních ústředen, stať „3.1.1 Možnosti připojení“, část o PÚ
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ky (HW a technologie, nadstavby), pojmenovat poskytované datové body a vytvořit vazby ve vý-
znamu definovaném ve  stati „0 Malé procento z nabídky tvoří SW technologický. Jedná se o SW 
vytvořený pro konkrétní instalaci (tzv. taylored solutions – řešení na míru). Bývají na něj kladeny 
vysoké požadavky jako zpracování v reálném čase, garance odezvy v řádu i milisekund, vysoká 
stabilita apod., čemuž odpovídá i výše jeho ceny. Využívá se k ochraně kritických míst, jakými jsou 
jaderné elektrárny, sklady munice a další místa vysoké důležitosti. 
Integrační SW“. Vizualizační rovina definuje skladbu a obsah pohledů na hlídanou oblast. Přístu-
pová část zahrnuje definici uživatelů k systému jako celku, může omezit vykonání operací 
z funkčně-strukturální či zobrazení informací z vizuální roviny uživatelem přihlášeným k systému. 
Poslední rovina stanovuje, za jakých okolností smí docházet ke kterým operacím na úrovni velínů 
a kdo je oprávněn takovou operaci provést (zde se opět využívají informace z řízení přístupu).
Dynamická složka odpovídá realizaci informačních toků definovaných projektem. Konkrétně se 
jedná o přenos stavů a událostí z HW k nadstavbě, z nadstavby k HW a je-li tak určeno prostřed-
nictvím vazeb, tak případně i k dalším entitám v systému, jakými může být např. žurnálový server 
pro záznam historie toku dat v systému.  Jistá část dynamické složky je obsažena i ve vizualizačně-
běhovém jádru nadstavby. Jedná se o procesy, které probíhají jen v rámci instance nadstavby a 
nemají vliv na ostatní prvky systému. Příkladem jsou různé adaptace vizuálního zobrazení napří-
klad podle aktuálně přihlášeného uživatele v systému33 nebo podle aktuálního stavu systému34.

Z uvedeného je zřejmé, že systém pro ORO je komplexní záležitostí, jehož plná implementace bude 
obsahovat řadu prostředků – editory pro definici projektu, vizualizačně-běhové jádro, registry 
entit systému (HW prvky, uživatelé, aktivní instance nadstaveb), komunikační infrastrukturu, 
žurnálové servery, propojení na systémy třetích stran. Tato práce se zaměřuje na vybudování jed-
noho z podpůrných prostředků, a to komunikační infrastruktury. 

4.2.1 Požadované vlastnosti komunikační infrastruktury
Kapitola shrnuje požadavky kladené na komunikační infrastrukturu.

Podle příkladů
Z kapitoly „4.1 Vymezení problematiky“ vzešla řada požadavků, jejichž shrnutí následuje:

 distribuce informací z bezpečnostního HW na více nadstaveb
 ovládání bezpečnostního HW z více nadstaveb
 nativní podpora paralelního přístupu k HW
 podpora pro

 vynucené odpojení nadstaveb
 sloučení nadstaveb
 rozdělení nadstaveb

 jemné filtrování informací = ne každý smí znát všechny informace o stavech, ne každý smí 
provádět všechny příkazy

                                                     
33 aplikace jemu přiřazených omezení v podobě zamezení odpovídajících položek grafického roz-
hraní
34 je-li prvek X ve stavu S, pak prvek Y nesmí provést operaci Z
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 rozdílná interpretace informací v odběrných místech35 = konverze informace dle charakte-
ru odběrného místa

 logické zpracování = agregace a separace informací
 hierarchické strukturování odběrných míst

Podle účelu
Protože zabezpečovací technologie přenáší citlivá data, měla by infrastruktura zajistit:

 ochranu přenášených informací proti čtení
 ochranu před zasláním informace nepovolanou entitou
 odolnost systému proti výpadkům = stabilita

Vyplývající z praxe
Lze očekávat, že rozsáhlý systém bude obsahovat řádově desetitisíce senzorů, jejichž stav musí být
v reálném čase přenášen do odběrných míst. Nezbytnou vlastností by proto měla být

 dostatečná rychlost přenosu většího množství informací od zdroje do místa odběru36.
Stejně jako každý jiný systém, i systém pro ORO bude vyžadovat občasný servis, případně bude 
potřeba pomoc firmě implementující projekt37. Vhodnou vlastností by byla 

 možnost vzdáleného přístupu k systému.
Z pohledu společnosti produkující vizualizační SW je žádoucí, aby komunikační infrastruktura 
přebrala část povinností, které dosud řešila nadstavba. Jedná se zejména o potřebu přesunout dy-
namickou složku projektu (běhové vlastnosti, realizace funkčních vazeb) z vizualizace na nižší 
úroveň. Infrastruktura by tedy měla

 usnadnit implementaci nadstavby a převzít část jejích úkolů.

                                                     
35 Odběrným místem se rozumí SW entita, která přijímá informace ze systému. Může se jednat o 
nadstavbu, logovací server či konverzní bránu pro systém třetí strany.
36 dostatečná rychlost v bezpečnostních systémech je taková rychlost, kdy celkový čas potřebný 
k doručení informace vyžadující zásah obsluhy do odběrného místa a doručení reakce zpět nepře-
sáhne 5 vteřin
37 Je-li uzavřena smlouva na dodávku zabezpečovacího systému včetně vizualizace, spočívá její 
realizace v několika krocích. Jedním z nich je sesbírání podkladů o oblasti, rozmístění technologií, 
jejich senzorů a v součinnosti se zákazníkem vytvoření projektu. Vlastní vytvoření provádí projek-
tant. Vzhledem k potřebným schopnostem systém nabízí systém velkou míru parametrizace, takže 
vytvoření projektu ani s podrobnou dokumentací není vždy plně v silách projektanta a bývá na 
místo povolán zástupce firmy produkující SW. 
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Kapitola 5 Implementace

5.1 Rozbor možných řešení
Vlastní implementaci předcházelo zhodnocení využití postupů používaných v nabízených produk-
tech bezpečnostního SW a distribuovaných softwarových technologií. V provedeném průzkumu38

bylo rozpoznáno několik typově odlišných postupů, jejichž hlavní představitelé následují. U kaž-
dého postupu či technologie jsou zmíněny i její přednosti a nedostatky.

5.1.1 Enterprise Building Integrator
Společnost Honeywell nabízí Enterprise Buildings Integrator (EBI) [13][11]. Jedná se o systém operu-
jící s HW, který byl v místě před vlastní instalací řešení na bázi EBI, doplněný o vlastní HW a SW 
společnosti Honeywell. 

Obr. 6 Enterprise Building Integrator [12]

Obecnou strukturu systému ilustruje obr. 6. Základem je lokální síť (LAN), ke které může být při-
pojeno několik subsystémů. Z pohledu ORO jsou podstatné zejména subsystémy „Zabezpečení“ 
(Security) a „Ochrana života“ (Life Safety). „Zabezpečení“ dovoluje propojit řadu EZS (Security Pa-
nels), průmyslovou televizi (CCTV), EKV (Access Control). Vedle toho je subsystém „Ochrana živo-
ta“ zaměřen na požární ústředny, čímž pokrývá oblast EPS. Užitečný může být i subsystém 
„Digitální video“ (Digital Video) zprostředkovávající funkce IP videa.

                                                     
38 Honeywell – Enterprise Building Integrator [13][11], Milestone – XProtect Enterprise [19], SMS, 
Advances – Winguard [2], Spirit a.s. – AlViS [24], Datis IT – Graviss [8], Datis IT – Seven [9], CPE 
Group – Gisware [6]
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Systémem lze řídit i správu budovy ve smyslu regulace osvětlení, teploty v místnostech, napájení a 
výpočtů spotřeby dle účelu, místa odběru apod. (Building management), lokalizovat pohyb osob po 
budově (Asset Locator) a integrovat jej s produkty třetích stran (OPC, SAP, …).
Předností EBI je možnost pracovat se systémem z více stanic současně, tj. z pohledu ORO dovoluje 
paralelní řízení z více velínů. Vizualizace probíhá v kvalitním 3D zobrazovacím modulu opírajícím 
se o grafické podklady, které jsou vytvářeny zakázkově pro konkrétní potřeby zákazníka. 

Z výčtu vlastností by se mohlo zdát, že EBI je dokonalým systém zastřešujícím nejen ORO, ale i 
další činnosti spojené se správou a řízením budov či oblastí. EBI však má i svou stinnou stránku, 
která vystoupí do popředí v okamžiku, kdy se jedná rychlost prostupu informace od zdroje k mís-
tu, kde má být zpracována či pokud zdroj generuje informace příliš rychle. 
Příčinnou je silná databázová orientace. Situaci znázorňuje obr. 7. Vezmeme-li např. jako zdroj 
informací EZS, pak její obraz je v systému realizován formou databázové tabulky, kdy každé po-
ložce EZS (senzor, oblast…) odpovídá jeden záznam v tabulce. Protože ústředna sama neumí 
ukládat změny stavů a události rovnou do databáze, zajišťuje toto speciální program. Program 
komunikuje na jedné straně protokolem ústředny, čímž získá přehled o změnách stavů, na druhé 
straně pak tyto změny ukládá do předpřipravené DB tabulky. Systémové prostředí EBI tuto tabul-
ku periodicky skenuje a detekované změny dále zpracovává dle nadefinovaného projektu. Opačný 
směr komunikace, tj. zasílání příkazů ze systému do ústředny probíhá obdobně. Systém zapíše 
požadavek do DB tabulky (typicky jiná než pro sledování stavů a událostí), program komunikující 
s ústřednou detekuje změnu v tabulce a zašle odpovídající příkaz ústředně.

Obr. 7 Schéma datového toku mezi HW a systémem EBI

Úzkým hrdlem použitého přístupu je periodické provádění databázových dotazů39 nad sdílenou 
tabulkou. Délku periody omezuje zdola výkonnost DB stroje, shora je naopak limitována nejkrat-
ším možným časem mezi změnami jedné položky. Pokud by byl interval skenování kratší než jistá 
mez, DB stroj by výkonově nestačil. Naopak v případě delšího intervalu by docházelo ke ztrátám 
těch stavů, ke kterým došlo v čase kratším než je použitý interval dotazů40. 
Systém EBI používá ve svém základním nastavení interval 10s, což je čas plně vyhovující pro sys-
témy regulace teploty či detekce pohybu po budově, pro EZS či EPS však není postačující. Existují 

                                                     
39 Míněn konstrukt jazyka SQL pro získání informace z DB, jehož standardizovaná syntaxe začíná 
klíčovým slovem SELECT. 
40 přesněji všech mimo posledního, ke kterým došlo mezi skenováním a komunikačnímu programu 
s ústřednou se je podařilo zapsat do DB
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ústředny (např. perimetrická ochrana ElFar), které mohou generovat změnu stavu v rámci jedné až 
dvou vteřin, které bohužel systém EBI nezaznamená. 

Zhodnocení
Systém EBI je robustní řešení obsahující řadu modulů vhodných pro správu a řízení budov, částeč-
ně i pro ORO. Jeho slabinou je mechanizmus na rozhraní systému a připojeného HW založený na 
dvoustranném periodickém pollingu, který jen částečně nahrazuje žádoucí přístup řízený udá-
lostmi.

5.1.2 Middleware
Zajímavou možností pro implementaci komunikační infrastruktury se jeví middleware známý ze 
světa počítačů. Middleware je komunikační vrstva, která dovoluje aplikacím na sebe vzájemně rea-
govat přes hranice hardwarových a softwarových prostředí [10]. Počítačový svět zaznamenal řadu 
pokusů o vytvoření middleware, zejména softwarových, z nichž největšího rozšíření se dočkaly 
CORBA a DCOM. 

CORBA
Common Object Request Broker Architecture [20] je standard vzniklý v rámci OMG (Object Manage-
ment Group)41. Vychází z jazykově nezávislého objektového modelu a sady specifikací pro vývoj 
distribuovaných aplikací [22]. Lze na ni nahlížet jako na technickou specifikaci, někdy označova-
nou za „wrapper“, která využívá IDL (Interface Definition Language) a softwarovou sběrnici realizo-
vanou formou ORB (Object Request Broker) serverů, aby určila, jak mohou objekty42 sdílet společné 
charakteristiky potřebné k vybudování jednotné aplikace. [1][17].
CORBA automatizuje mnoho běžných úloh, jako registraci objektů, jejich lokalizaci i aktivaci, pře-
dávání požadavků (synchronní, asynchronní, jednosměrné), způsob síťově a platformě neutrálního 
zabalení a rozbalení parametrů vzdálených volání [3]. Specifikace se zabývá i persistencí objektů a
propojením s jinými technologiemi (SOAP, WDSL, EIA). Záležitosti bezpečnosti, transakcí, perzis-
tence a dalších jsou řešeny prostřednictvím Services, jež mají vlastní specifikaci.
CORBA byla implementována pro většinu platforem. Nespornou výhodou je i jazyková nezávis-
lost, kterou zajišťují tzv. bindings – mapování IDL do většiny programovacích jazyků (ADA, C, 
C++, COBOL, Java, Object Pascal, LISP, Python a další). Není proto problém, aby byla klientská a 
serverová implementace vytvořena v různých programovacích jazycích. 

S technologií CORBA se pojí jeden paradox. Byť jde o velmi propracovanou technologii nabízející 
mnoho zjednodušení při vývoji distribuovaných aplikací, přesto se nedočkala masivního rozšíření. 
Komplexnost pojetí se totiž stala zároveň jejím břemenem. Kompletní specifikace čítá stovky strá-
nek, což vedlo buď k částečným implementacím specifikace, nebo k drahým implementacím od 
renomovaných společností. 

DCOM
DCOM (Distributed Component Object Model) [18] je odpovědí společností Microsoft na potřebu 
tvorby distribuovaných řešení. DCOM vychází z COM (Component Object Model), známého 
z platformy MS Windows. 

                                                     
41 V rámci skupiny OMG působí přes 700 firem a podílí se na vytváření mnoha známých standardů 
(např. UML, CORBA, CORBA Component Model, XMI).
42 uzavřený modul obsahující data a/nebo instrukce
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Skutečnost, že pod technologií DCOM je podepsána firma Microsoft, má dva protichůdné dopady. 
Prvním je těsná integrace DCOMu s ostatními technologiemi Microsoftu, zejména s operačním 
systémem MS Windows, jehož je od verze 98 nedílnou součástí. 
I když je DCOM těsně svázán s MS Windows, přesto má oproti technologii CORBA jednu nespor-
nou výhodu. Zatímco CORBA je specifikace, DCOM je plnohodnotný middleware.

Bohužel úzké zaměření na platformu MS Windows a produkty Microsoftu se projevuje 
v minimální podpoře pro ostatní platformy a operační systémy, což znamená velmi špatnou inte-
roperabilitu mimo prostředí Windows. Existují sice portace DCOMu i na další platformy43, jedná se 
však výhradně o komerční produkty, které se nedočkaly výrazného rozšíření. Dle názorů prezen-
tovaných v Internetových diskuzích44 obsahují portace chyby bránící jejich reálnému nasazení. To 
jen potvrzuje, že DCOM byl, je a bude užíván hlavně na platformě MS Windows.
Jinou slabinou DCOMu, se kterou se vývojáři potýkají, je nekompatibilita verzí DCOMu. Zprovoz-
nit DCOM komunikaci např. mezi operačními systémy Windows 2000 a Windows XP, nemluvě o 
starších Windows 98, je úkol prakticky nadlidský, a to i za podpory odborníků ze strany společnos-
ti Microsoft. V praxi se proto DCOM využívá zejména pro komunikaci v rámci specifických pod-
mínek, jako stejná verze knihoven DCOM na všech zúčastněných strojích, omezení na lokální 
distribuovanou aplikaci běžící na jediném stroji apod.

Zhodnocení
Distribuované technologie nabízí pokročilé ověřené možnosti komunikace mezi částmi systému, 
čehož by se dalo využít pro transport informací v rámci komunikační infrastruktury ORO. V SW 
průmyslu lze však pozorovat odklon od zmíněných technologií [17], ať už z důvodu svázanosti 
s jedním operačním systémem, značné složitosti jejich použití.

5.1.3 OPC
OLE for Process Control (OPC) je původní název pro otevřený standard vytvořený v roce 1996 výbo-
rem pro průmyslovou automatizaci. Standard specifikuje komunikaci real-timových dat mezi zaří-
zeními různých výrobců. Krátce po svém uvolnění vzniklo sdružení OPC Foundation [21] za 
účelem správy a rozšiřování standardu. Momentálně spravuje OPC Foundation řadu dalších stan-
dardů, přičemž prvotní standard byl přejmenován na OPC Data Access (OPC DA). [28]
OPC bylo navrženo jako most mezi aplikacemi procesního řízení v prostředí MS Windows a prů-
myslovým hardware. Je otevřeným standardem umožňujícím jednotný způsob real-time přístupu 
k datům zařízení umístěných na průmyslové sběrnici, bez ohledu na typ nebo zdroj dat. 
Aby toho bylo OPC schopno, je nutné pro každý typ zařízení vytvořit specializovaný ovladač. Je-li 
ovladač vytvořen jako tzv. OPC Server, pak je možné jeho prostřednictvím přistoupit k zařízení 
z libovolné aplikace, která je schopna vystupovat jako OPC Klient. Komunikace mezi serverem a 
klientem probíhá přes COM z dílny Microsoft. Ta dovoluje výměnu informací mezi klienty a serve-
rem v reálném čase.
Unifikované rozhraní serveru se opírá o princip dekompozice funkcí zařízení na tzv. položky, 
v terminologii OPC DA item. Každá položka vystupuje jako datový bod slučující několik vlastností 
– datový typ, aktuální hodnotu, kvalitu hodnoty a čas poslední modifikace. Ne všechny vlastnosti 
musí OPC server u každé položky podporovat. V takovém případě se použije hodnota z vyšší 
úrovně zpracování po cestě k odběrnému místu, klientovi. Vlastnosti položky lze číst a získat tak 

                                                     
43 DCOM byl portován na IBM AIX, SCO, SGI, Sun Solaris a další. Úplný seznam je na 
http://www.softworksltd.com/dcomlinuxfaq.html. 
44 Např. http://www.zeroc.com/vbulletin/archive/index.php/t-155.html
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aktuální obraz o stavu zařízení nebo zapisovat, čímž lze zprostředkovaně stav zařízení ovlivnit. 
OPC Server zde tedy vystupuje jako most mezi zařízením a SW.
Velkým přínosem OPC DA je široká podpora ze strany výrobců zařízení. K podpoře standardu se 
dnes hlásí stovky organizací vybavující svá zařízení OPC Servery. Podle údajů OPC Foundation 
standard používá přes 300 tisíc uživatelů, dostupných je přes 7 tisíc rozhraní [5]. Bohužel úroveň 
implementace OPC Serverů různými výrobci bývá velmi odlišná. Proto bylo vytvořeno logo OPC 
Compliancy Test, kterým OPC Foundation potvrzuje, že daný OPC Server splňuje jisté kvality. Testy 
pro získání loga však negarantují např. rychlost odezvy, čímž pro řadu aplikací ztrácí držení loga 
svůj význam.
Rodina standardů skupiny OPC Foundation se postupem času rozrostla o řadu dalších. OPC HDA
(Historical Data Access) slouží pro standardizovaný přístup k historickým datům, jsou pro něj do-
stupné on-line analytické nástroje. OPC A&E (Alarms and Events) se zabývá výměnou a potvrzová-
ním výstrah a sekvencí událostí, čímž rozšiřuje své pole působnosti i do oblasti zabezpečení. 
Otázkám meziserverové výměny dat (tj. mezi dvěmi OPC servery) je věnováno OPC DX (Data 
eXchange) a sadu uzavírá OPC XML zajišťující konverzi přenášených dat do/z jazyka XML.
Vývoj pro OPC usnadňuje dostupnost podpůrných utilit, jako Explorer (OPC klient, ve kterém je 
možné prozkoumat nabízené funkce OPC serveru), Real-time Data Calculator (nástroj pro automa-
tické výpočty nad aktuálními hodnotami položek), Redundancy Broker (dovoluje paralelní běh více 
OPC serverů pro zvýšení odolnosti systému proti výpadku), Sniffer (odposlouchává přenášení 
informace) a další. 

Zhodnocení
Z pohledu navrhované komunikační infrastruktury je OPC zajímavým řešením. Protože byl navr-
žen jako propojovací článek mezi světem průmyslových zařízení, do kterého bezpečnostní HW 
náleží, a světem počítačů, obsahuje již na své úrovni řešení řady problémů vyplývajících z rozdílů 
mezi jednotlivými typy HW či komunikace s počítači. Předností je jeho schopnost abstrahovat růz-
ný HW do unifikované podoby a propagovat změny z HW v reálném čase.
Použitý způsob unifikace má však i své nedostatky. Jak bylo uvedeno, komunikace ve směru 
z OPC klienta do HW probíhá nastavením hodnoty položky v OPC serveru. Zúžíme-li nyní pohled 
pouze na bezpečnostní HW, který je ovládán formou příkazů, bude v implementaci OPC serveru 
odpovídat operaci nastavení položky na hodnotu poslání příkazu ústředně45.  Vše je v pořádku, 
pakliže lze volání příkazů ústředny vhodně namapovat na nastavovací položky. To je prosté 
v případě jedno-až dvouparametrických příkazů (název položky + hodnota položky). V případě 
víceparametrických se situace značně komplikuje a jediným možným řešením je sdružit více polo-
žek jako parametry jednoho příkazu, kdy k vykonání příkazu dojde nastavením např. posledního 
z parametrů příkazu (= „poslední“ položky) nebo jinou položkou, které bude sloužit jako aktivační. 
V každém případě takové řešení vyžaduje jistý pseudoprotokol pro použití OPC klientem, což 
komplikuje použití a uměle tak zavádí místo potencionálních problémů.
Druhým omezením je silná závislost na DCOMu, jakožto transportní vrstvě, s jehož použitím se 
pojí nedostatky zmíněné přímo v kapitole „5.1.2 Middleware, DCOM“. OPC Foundation nabízí 

                                                     
45 Např. položka označená „area1R“ bude reprezentovat stav jisté oblasti. Hodnoty 0, 1, 2 položky 
„area1R“ budou po řadě odpovídat stavům oblasti „odstřeženo“, „zastřeženo“, „poplach“. Vedle 
toho bude položka „area1W“ sloužit pro zastřežení či odstřežení téže oblasti a akceptovat hodnoty 
0, 1 v obdobném významu jako „area1R“. Po zapsání hodnoty 1 do „area1W“ dojde k zaslání pří-
kazu ústředně „zastřež_oblast(oblast1)“ a dojde-li skutečně k zastřežení, což nemusí, dojde po 
chvíli ke změně hodnoty položky „area1R“ na hodnotu 1.
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nástroj Tunneler46 pomáhající překlenout komplikace plynoucí z nekompatibility DCOMu na růz-
ných strojích, prodlužuje tím však komunikační řetězec vedoucí ke zpožďování doručení informa-
cí.
Zmíněné nedostatky si OPC Foundation uvědomuje a pokouší se je odstranit v novém standardu, 
pro nějž používá označení OPC Unified Architecture. Z dosud zveřejněných informací na webu 
sdružení vyplývá, že se bude jednat o SOA (Service Oriented Architecture, servisní architekturu), ve 
které dojde k nahrazení DCOMu za .NET, XML a webové služby, s podporou jazyků Java, .NET a 
C. Podrobnější specifikace jsou bohužel dostupné pouze členům sdružení OPC Foundation.

5.1.4 Řešení na bázi SOA a XML
Současným trendem počítačového světa je budovat řešení postavená pomocí servisní architektury
(SOA, Service Oriented Architecture). Charakteristickým rysem servisních architektur je distribuova-
né zpracování požadavku pomocí tzv. služeb. Služba vystupuje v roli entity, která na jedné straně 
své funkce poskytuje, na straně druhé požaduje funkce od jiných entit. Propojením jednotlivých 
služeb pak vzniká síť služeb, které jako celek dokáží vytvořit požadovanou funkčnost, které na 
úrovni jednotlivých služeb není, a kolikrát ani nemůže být, dostupná. [17]
Aby bylo možné služby vzájemně propojovat, bylo třeba vytvořit řadu specifikací a nových stan-
dardů. Největšího rozšíření se dočkali servisní architektury postavené na bázi XML (Extensible
Markup Language) [26]. Jmenovitě se jedná o architektury známé jako webové služby (WS, Web Servi-
ces) či ESB (Enterprise Service Bus, podniková sběrnice služeb). Výhodou řešení postavených na bázi 
XML je jednoduchá čitelnost všech přenášených či jinak používaných informací. Jazyk XML při 
vhodné aplikaci navíc dovoluje přidat k datům i jejich sémantickou rovinu, takže balíček informací 
může být samopopisný. Prostředky jazyka XML se využívají pro definici služeb entitou poskyto-
vaných i požadovaných (WSDL), vytvoření registru entit (UDDI) i vlastní přenos informací (SOAP, 
XML-RPC).
Výhradní postavení na XML jazyce má však i svá omezení. XML je textově orientovaný jazyk. Již 
tato skutečnost znamená snížení přenosové efektivity oproti binárním přenosovým protokolům. 
Využitím sémantických schopností XML např. tak, jak jej definuje protokol SOAP, dochází nejen k 
dalšímu snížení přenosové efektivity, ale dochází i ke značnému zvýšení výpočetní zátěže při pře-
vodu zprávy do a z XML formátu.

Zhodnocení
V myšlenkách servisních architektur lze spatřit jistou podobnost s bezpečnostními technologiemi. 
Podíváme-li se totiž na základní prvek zabezpečovacích technologií – ústřednu, lze spatřit její jis-
tou podobnost se základní entitou servisních architektur – službou. Ústředna rovněž poskytuje 
služby. Informuje o svém stavu, stavu k ní připojeného HW a událostech v něm. Možnost ovládání 
je rovněž službou. Zohledníme-li skutečnost, že požadované služby jsou pro službu vstupem a 
povely k ovládání jsou vstupem pro ústřednu, pak ovládání ústředny lze označit zároveň za poža-
dovanou službu.
Řešení frameworku pro ORO by tedy mohlo s úspěchem využít závěry a ověřené postupy známé
z oblasti servisních architektur.
Jak ale ukázaly praktické testy uvedené dále, nelze využít žádnou ze servisních architektur komu-
nikující prostřednictvím XML. Bohužel většina dostupných realizací SOA komunikuje prostřednic-
tvím XML. Zbývající řešení, která dokáží neduhy XML komunikace překlenout, jsou drahá, což je 
v rozporu s požadavky zadavatele.

                                                     
46 Jednoduše řečeno se jedná o pár TCP server/klient, který zajišťuje přeposílání DCOM příkazů 
prostřednictvím TCP spojení mezi vzdálenými stroji.
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V rámci průzkumu bylo testováno řešení postavené jako webová služba. Testovací služba provádě-
la přeposílání změn stavů vstupů simulované ústředny klientovi. Program simulující ústřednu 
zasílal službě informace ve frekvenci, která je běžná u požárních ústředen. Po připojení více klientů 
ke službě došlo ke zvýšení vytížení procesoru stroje hostujícího službu a pravděpodobně 
v důsledku toho ke hromadění neodeslaných změn ve službě.

5.1.5 Vlastní proprietární řešení
Průzkum ukázal, že neexistuje žádný nástroj či technologie, která by dokázala plně uspokojit po-
žadavky kladené na komunikační infrastrukturu pro ORO.
Byl proto zvolen přístup inspirovat se u existujících řešení a vytvořit vlastní implementaci na míru 
požadavkům.
Pro vlastní implementaci hovoří i požadavek zadavatele na nízkou cenu výsledného frameworku.
Nevýhodou vlastní implementace všech částí frameworku, tj. s minimální podporou ze strany 
současných komunikačních technologií, je nutnost vytvořit řadu podpůrných nástrojů či prostřed-
ků, které existující komunikační technologie již obsahují. Tato skutečnost je však vyvážena napros-
tým vyloučením závislosti na produktech třetích stran, což byl i jeden z požadavků zadavatele. 
Vlastní rozhraní může navíc plnit roli první obranné linie proti útočníkům.
Protože výsledný framework má být součástí produktového portfolia společnosti, které je oriento-
váno zejména na operační systém MS Windows a které bylo vyvinuto nástrojem Borland Delphi, 
bylo požadováno nativní propojení frameworku do tohoto nástroje. Z tohoto důvodu bylo rozhod-
nuto vytvořit framework přímo v prostředí Borland Delphi verze 7 pro platformu MS Windows 
verze XP a vyšší. 

5.2 Design frameworku
Návrh řešení systému pro ochranu rozsáhlých oblastí byl inspirován současným integračním SW47

(viz „0, Malé procento z nabídky tvoří SW technologický. Jedná se o SW vytvořený pro konkrétní 
instalaci (tzv. taylored solutions – řešení na míru). Bývají na něj kladeny vysoké požadavky jako 
zpracování v reálném čase, garance odezvy v řádu i milisekund, vysoká stabilita apod., čemuž 
odpovídá i výše jeho ceny. Využívá se k ochraně kritických míst, jakými jsou jaderné elektrárny, 
sklady munice a další místa vysoké důležitosti. 
Integrační SW“). V řešení jsou použity ověřené postupy známé z OPC (stavová a událostní část), 
servisních architektur (uzly komunikační infrastruktury) a komunikačního middleware (příkazová 
část, ovládání).
Požadované vlastnosti frameworku byly na základě dřívějších zkušeností s implementací integrač-
ního SW rozděleny do skupin a podle nich byly vymezeny zodpovědnosti jednotlivých entit za 
jejich plné nebo částečné splnění. Výsledné členění se nakonec ustálilo na dvou základních skupi-
nách. 

5.2.1 Rozdělení zodpovědností
Do první skupiny požadavků náleží požadavky na dynamickou rovinu projektu – zajištění infor-
mačního toku mezi zdrojem, ústřednou, a cílem, vizualizací48. Spadají sem 

                                                     
47 Zejména HoneyWell EBI, Seven a zkušenostmi při vývoji Gisware2.
48 Řešení vychází z reálné situace, kdy hlavním odběrným místem informací a řízení ovládání je 
SW nadstavba, tedy velín. Počítáno je rovněž s dalšími typy odběrných míst, např. bránami do 
externích systému, logovacími servery apod., nejsou však chápány jako primární odběrná místa.
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 rychlost ve významu dostatečné rychlosti odezvy mezi zdrojem a cílem informace,
 ochrana před odposlechem,
 ochrana před neoprávněným přístupem = pokus o sabotáž
 řízení datového toku
 uniformní interpretace dat = virtualizace HW
 online zpracování přenášených dat = logické zpracování
 podporu a zjednodušené tvorby nadstaveb.

Jedná se o požadavky, které nejsou těsně svázány s konkrétním nasazení frameworku a lze je do 
značné míry řešit univerzálně přes všechna nasazení.
Druhou skupinu tvoří požadavky, jejichž realizace je poplatná konkrétním aplikacím a nelze je 
řešit obecně. Jedná se zejména o funkce, jejichž provedení se řídí nebo používá oprávnění 
k provedení akce. Přitom definice oprávnění, oprávněných entit a způsob aplikace oprávnění se v
reálných situacích podstatně liší. Aby nedošlo ke specializaci použití frameworku pouze na ome-
zenou množinu aplikací a byla zachována univerzalita jeho dynamické části, byly požadavky na

 jemné filtrování přístupu k informacím
 jemné nastavení ovládání zdrojů = HW
 podpora řízení na úrovni velínů = sloučení, rozdělení velínu

vyčleněny a řešeny nezávisle na dynamické části.

5.2.2 Realizace zodpovědností
Pro vyřešení dynamických požadavků byla navržena a z větší části implementována komunikační 
infrastruktura (KI). Stručně ji lze charakterizovat jako síť uzlů poskytujících elementární služby. 
Jejich vzájemným propojením pak dochází k vytvoření dynamického přenosového systému, který 
již sám o sobě zajistí většinu požadovaných vlastností výsledného frameworku. Popisu KI se věnu-
je stať „5.3 Komunikační infrastruktura pro ORO“.
Jako zodpovědná entita frameworku zajišťující druhou skupinu požadavků byla určena softwaro-
vá nadstavba, tedy velín. Pro zajištění požadavku na možnost řízení velínů využije nadstavba jis-
tých schopností KI. Důvodem pro rozhodnutí ponechat zajištění vlastností vyčleněných do druhé 
skupiny na nadstavbě je jejich snadnější implementace v prostředí nadstavby, snížení složitosti 
komunikační infrastruktury49 a možnost jemnější aplikace pravidel a omezení definovaných 
v přístupové rovině projektu (více viz „4.2 Distribuovaný systém pro ORO“).

Protože většinu požadavků má zajistit komunikační infrastruktura a pro zajištění většiny poža-
davků50 z druhé skupiny lze využít modifikovanou verzi jednoho z produktů zadavatele, je im-
plementační část práce zaměřena na vytvoření komunikační infrastruktury. Stať „5.9 Jak síť VD 
splňuje požadavky“ vysvětluje, jak výsledný framework zajistí i v práci neimplementované vlast-
nosti ze druhé skupiny.

                                                     
49 Jemné členění přístupových pravidel není potřeba provádět již na úrovni KI, plně postačuje řešit 
je až na vyšší úrovni.
50 Jedná se o požadavky jemného filtrování informací a jemného řízení zdrojů. Požadavek na řízení 
velínů realizují v součinnosti nadstavba i KI.
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5.3 Komunikační infrastruktura pro ORO
Základním prvkem implementované komunikační infrastruktury je virtuální zařízení (virtual device, 
VD). Jedná se o zobecnění OPC serveru, který však poskytuje širší možnosti komunikace. Příklad 
obecné KI znázorňuje obr. 8.

Obr. 8 Komunikační infrastruktura realizovaná jako síť virtuálních zařízení 

VD jsou dělená podle účelu, jež mají ve výsledné KI plnit. Nejnižší vrstvu vytváří ovladačová (drive-
rová) VD, označována dále v textu jako dVD. Ta plní úlohu virtualizace HW a sjednocení jeho ovlá-
dání.  Z jedné strany hovoří každé dVD protokolem ústředny, pro kterou je určeno, druhá strana 
komunikuje přes unifikované rozhraní shodné pro všechny typy VD. Svojí funkčností i složením se 
nejvíce podobá OPC serveru rozšířenému o další schopnosti.
Druhá vrstva obsahuje logická VD (lVD), která mohou plnit několik rolí zároveň. Instance typu lVD 
sjednocuje hodnoty stavů poskytovaných z dVD podle sémantiky potřebné pro vyšší úroveň zpra-
cování51. Dále zajišťují filtraci informací, tedy výběr či skrytí některých informací. Možnosti uzavírá 
schopnost provádět automatické výpočty ze stavů či událostí zdrojových dVD či lVD.
Projektová vrstva realizuje logiku projektu. Jedná se zejména o realizaci vazeb (viz „0 Malé procen-
to z nabídky tvoří SW technologický. Jedná se o SW vytvořený pro konkrétní instalaci (tzv. taylored 
solutions – řešení na míru). Bývají na něj kladeny vysoké požadavky jako zpracování v reálném 
čase, garance odezvy v řádu i milisekund, vysoká stabilita apod., čemuž odpovídá i výše jeho ceny. 
Využívá se k ochraně kritických míst, jakými jsou jaderné elektrárny, sklady munice a další místa 
vysoké důležitosti. 

                                                     
51 Máme-li dvě různá dVD, pak poplachu u jednoho zařízení může odpovídat hodnota 3 a druhého 
hodnota 4, což zesložiťuje další zpracování. Sémantické sjednocení informací lze teoreticky provést 
již na úrovni dVD, ovšem v případě rozsáhlejších projektů, kdy provoz jednoho zařízení může 
sledovat více pozorovacích míst, nelze předpokládat, že všechny pozorovací místa budou interpre-
tovat hodnoty sémanticky stejně. 
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Integrační SW“) mezi funkčními celky systému dle definice projektu a řízení informačního toku 
směrem k velínům.  Zde je obsažena podpora pro odříznutí velínu. Vrstva se skládá z projektových 
VD (pVD), která se od lVD liší pouze svým účelem. Funkčně se jedná o tutéž entitu.
Skladbu komunikační infrastruktury uzavírá vrstva vizualizační. Její hlavní úlohou je zprostřed-
kovat informace z projektové vrstvy specifickým způsobem52 pro potřeby vizualizace a zjednodušit 
tak implementaci SW pro velíny. Vrstvu tvoří vizualizační VD (vVD), která jsou zakompilována do 
nadstavby.
Vedle zmíněných typů virtuálních zařízení je možné zapojit do KI i speciální typy VD, jako databá-
zové VD (dbVD) ukládající např. historii datového toku, bránu umožňující propojení KI s externím 
systémem nebo proxy VD (xVD) sloužící k překlenutí komunikačních rozdílů či pravomocných 
hranic subjektů.

5.4 Skladba virtuálního zařízení
Virtuální zařízení (dále jen zařízení či VD) je softwarový celek složený z několika komponent. 
Skladba použitých komponent určuje výsledný typ zařízení. Zařízení lze rozdělit podle toho, zda 
službu poskytuje (dVD), konzumuje (vVD, dbVD) nebo obojí (lVD, pVD, brána). Zařízení poskytu-
jící služby vystupují v roli serveru, konzument v roli klienta.
Složením všech komponent dohromady vzniká nejobecnější forma virtuálního zařízení – lVD. 
Ostatní formy zařízení obsahují podmnožinu komponent, proto bude popis struktury a fungování 
zařízení veden přes popis lVD. Skladbu lVD ilustruje obr. 9.

Obr. 9 Struktura obecného virtuálního zařízení

Obecné VD se zapojuje mezi jiná VD, a proto obsahuje klientskou i serverovou část. Obě části vyu-
žívají společného základu, komponenty TAgent. Ta definuje vlastní komunikační protokol, optima-
lizovaný pro přenos velkého množství menších informací (stavů, událostí, příkazů), a to jak na 
žádost klienta metodou poll, tak metodou push, kdy server tlačí klientovi potřebné informace. Pro 
roli konzumenta je z TAgenta odvozena komponenta TAgentCli obsahující metody pro navázání a 
řízení spojení se serverovou variantou agenta. Tu reprezentuje komponenta TMultiAgent. Multia-
gent vytváří server naslouchající na definovaném portu. Při příchodu každého nového spojení 
vytvoří instanci TAgentSrv, která se stará o další obsluhu spojení. Jedno VD může obsahovat více 
klientských komponent, pouze jednu serverovou.

                                                     
52 Ve vizualizaci bývá často potřeba umožnit více pohledů na tytéž zdrojové informace. Existují i 
požadavky na odlišné zobrazení téže informace. Ve vizualizačním SW se osvědčil postup klonová-
ní zdrojové informace pro každou vizuální entitu, kdy úpravou jedné klonované informace nedo-
jde k ovlivnění ostatních klonů – ty vidí informaci shodně jako ve zdroji.
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Uchovávání stavů zařízení zajišťuje komponenta virtuální tabulky TVdTable. Struktura tabulky je 
lineární, skládá se z řady položek TVdItem. Každá položka je identifikována svým názvem, obsahu-
je aktuální hodnotu deklarovaného typu, stav aktuální hodnoty a výchozí hodnotu. Název položky 
je unikátní v rámci tabulky. Zařízení obsahuje nejvýše jednu tabulku stavů.
O podporu obecných příkazů a událostí se stará registr příkazů TCmdRegister. Registr funguje jako 
repozitář příkazů a zároveň jako jejich exekuční jednotka. V pojmech middlewaru CORBA, plní 
úlohu Interface Repository a sloučením s komponentou agenta i realizaci DII.
Logické zpracování, jako modifikace hodnot, výpočet hodnot z jiných apod., provádí exekuční 
jádro TExecEngine ve spojitosti s komponentou TScripter. Jak už název napovídá, jedná se o skrip-
tovací jádro. Základem je freewarový skriptovací modul PascalScript [23], který je obestavěn pod-
půrnými a synchronizačními prostředky pro potřeby virtuálních zařízení. Skriptovací jádro slouží 
jako centrální místo aktualizací hodnot stavové tabulky, obsluhy příkazů a zasílání událostí. Dovo-
luje tak synchronizovat paralelní požadavky generované připojenými zařízeními či sebou samým.

5.5 Práce virtuálního zařízení
Máme-li instanci obecného VD plnícího určitou úlohu v celém systému, je z tohoto titulu zřejmé, 
jak a které funkce musí plnit. Je definována podmnožina zařízení z KI, která budou pro naše zaří-
zení plnit úlohu datových zdrojů. Ze všech položek zdrojových VD je vybrána pouze relevantní 
podmnožina položek majících význam pro naše VD. Obdobně je určena i množina položek, které 
má VD poskytovat zařízením, která se k našemu VD budou připojovat. Z účelu VD vyplývá i způ-
sob, jak budou vytvářeny hodnoty stavů poskytovaných okolí ze stavů zdrojových VD. Zmíněné 
údaje spolu s několika dalšími určují funkci VD a souhrnně označovány jako konfigurace VD (dále 
jen konfigurace). Za vytvoření konfigurace zodpovídá projektant či správce VD v případě, že KI 
systému není pod správou jednoho subjektu. Konfiguraci se věnuje stať „5.6.7 Konfigurace“.

5.5.1 Inicializace
O spuštění VD rozhoduje vnější prostředí a musí být proto zajištěno zvenku. Běžně lze využít pro-
středků operačního systému MS Windows známých jako „služby“, které dokáží automaticky spus-
tit libovolný program obsahujícím podporu pro běh jako služba a v případě jeho selhání vykonat i 
některou z předdefinovaných akcí (restart služby, spuštění definované aplikace, restart počítače).
Po spuštění pracuje VD v režimu inicializace. Načítá svou konfiguraci a načtenými údaji nastavuje 
své komponenty. První se vytváří tabulka stavů zařízení, tedy kontejnery reprezentující jednotlivé 
položky. Aktuální hodnota položky je nastavena na její výchozí hodnotu udanou v konfiguraci, 
stav aktuální hodnoty na vvsDefaultAfterRestart. V případě spuštění po restartu může být 
použit stav vvsRecoveredAfterRestart, pokud zařízení tento typ obnovy podporuje53. 
Dále se vytváří klienti agentů sloužící pro připojení ke zdrojovým zařízením. Klienti jsou vytvářeni 
v poměru 1:1 ke zdrojovým zařízením. U každého klienta se registruje objednávka a způsob propa-
gace změn položek objednávky do tabulky stavů. Objednávka odpovídá seznamu názvů položek a 
událostí zdrojového zařízení, o jejichž změny hodnot či výskyt má zařízení vytvářející objednávku 
zájem. Způsob propagace hodnoty ze zdrojového zařízení do tabulky může být buď prostý, kdy 
zdrojová hodnota je beze změny propagována do odpovídající položky tabulky stavů, nebo logic-
ký, kdy zdrojová hodnota spouští skript, který aktualizuje hodnotu jedné či více položek tabulky 
stavů.  Obsluha výskytu událostí probíhá vždy přes skript. Počty klientů i nastavení každého kli-

                                                     
53 Aby zařízení mohlo využít schéma rychlého obnovení po výpadku či selhání přes hodnotu 
vvsRecoveredAfterRestart, musí být mimo zařízení uložena poslední známá aktuální hodno-
ta obnovovaných položek. Současná implementace neobsahuje nativní podporu pro odkládání 
aktuálních hodnot.
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enta, tj. jeho objednávky a způsobu propagace změn hodnoty každé zdrojové položky, určuje kon-
figurace.
Předposledním krokem inicializační fáze zařízení je příprava centrálního registru příkazů a událos-
tí. Do registru jsou doplněny příkazy specifické pro zařízení a provedeno jejich navázání na vý-
konné rutiny. Vedle toho se registrují události zařízení, které je zařízení schopné generovat. 
Příkazy i události mohou být označeny za lokální, dostupné jen v rámci zařízení, nebo veřejné, 
dostupné lokálně i zvnějšku.
Inicializaci uzavírá přepnutí zařízení do běhového režimu. V tento okamžik jsou vytvořeny, nasta-
veny a provázány všechny komponenty zařízení, probíhá kompilace všech skriptů a ověřuje se 
jejich syntaktická korektnost. Pokud kompilace odhalí chybu, zařízení ukončuje svůj běh a vrací 
chybový stav s bližším určením příčiny ukončení. Po úspěšné kompilaci dochází k přepnutí všech 
klientů do režimu automatického spojování ke zdrojovým VD a spuštění serveru pro obsluhu pří-
chozích spojení.

5.5.2 Běhový režim
V běhovém režimu dostává zařízení změnové položky a události od zdrojových zařízení, které si 
objednalo v inicializační fázi, provádí propagaci změn do stavové tabulky a podle objednávek za-
řízení, která si objednala informace z tohoto zařízení, jim distribuuje relevantní informace 
v podobě změnových položek vlastní stavové tabulky či událostí. Vedle toho zařízení provádí pří-
kazy, které mu zašlou jiná zařízení.
Po dobu běhu zařízení může docházet ke ztrátám spojení klientů se zdrojovými zařízeními. Jakmi-
le je detekována chyba komunikace, dochází k automatickým pokusům o navázání spojení se zdro-
jovým zařízením. Schéma automatického připojení je prvně využito po přepnutí zařízení do 
běhového režimu, protože klienti dosud nenavázali komunikaci se svou protistranou, což je inter-
pretováno jako chyba komunikace. Jelikož při procesu navazování jsou prováděny další úkony, 
které mají zásadní vliv na funkci zařízení, je mu věnovaná samostatná stať „Proces sestavování 
spojení“ dále v textu.
Data mohou proudit zařízením dvěmi směry – ze zdrojového zařízení k odběrnému54 a obráceně. 
Kompletní schéma datových toku v zařízení znázorňuje obr. 10.

                                                     
54 Odběrným zařízení se míní zařízení, které se připojuje svým klientem k serverové části zařízení, 
tj. zařízení zasílající svoji objednávku.
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Obr. 10 Datové toky ve virtuálním zařízení

Zpracování dat ze zdrojových zařízení
Ve směru od zdrojového zařízení k odběrnému putují virtuálním zařízením změny stavů a událos-
ti. Zařízení dostává pouze ty události a změny těch položek, které si vyžádalo prostřednictvím 
objednávky od zdrojového zařízení při sestavování spojení. Vznikne-li objednaná událost či změní-
li se hodnota objednané položky ve zdrojovém zařízení, zašle zdrojové zařízení při změně položky 
či položek tzv. změnový balíček případně událostní paket při vzniku události. Data jsou tedy popiso-
vanému zařízení „tlačena“ metodou push ze serverové části zdrojového zařízení. Změnový balíček 
může obsahovat informace o změně jedné či více položek, událostní paket popis právě jedné udá-
losti. 

Obdrží-li klientská část změnový balíček, začíná propagace obdržených změn do vlastní tabulky 
stavů. K propagaci se využívá lokální cache, kterou si klient udržuje společně s jím vytvořenou 
objednávkou. Lokální cache klienta slouží jako zrcadlo podmnožiny stavů položek55, které si klient 
objednal a zároveň obsahuje u každé položky popis realizace té části konfigurace, která určuje, 
jakým způsobem má být změna vzdálené položky propagována do tabulky stavů zařízení. Aby 
byly možnosti propagace dostatečně obecné, využívá se k tomuto účelu skriptu. 
Dojde-li ke změně vzdálené položky, je obdržená hodnota uložena do odpovídající položky lokální 
cache. Operace uložení hodnoty není provedena okamžitě, ale je vytvořen interní změnový požada-

                                                     
55 Lokální cache obsahuje úplnou podmnožinu objednaných stavů, tj. pro každou vzdálenou po-
ložku obsahuje právě jeden záznam v lokální cache. Vzhledem ke skutečnosti, že položky tabulky 
stavů jsou vždy unikátní vzhledem ke svému názvu, bude cache obsahovat stejný počet položek 
jako je v objednávce, snížený o duplicitně objednané položky a položky ve zdrojovém zařízení 
neexistující.
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vek. Ten se skládá z hodnoty ukládané hodnoty56 a zkompilovaného propagačního skriptu asocio-
vaného s aktualizovanou položkou lokální cache. Interní změnový požadavek je zařazen exekuč-
nímu jádru pro další zpracování, pokračuje se zpracováním dalšího záznamu ze změnového 
balíčku. 
V případě zpracování událostního paketu je postup jednodušší. Při příjmu se z paketu vyzvednou 
detaily o události, vytvoří se interní událostní požadavek, do kterého jsou zabaleny detaily události
spolu se zkompilovaným skriptem realizujícím reakci na událost, a požadavek je zařazen do fronty 
exekučního jádra stejně jako v případě interního změnového požadavku. 
Interní požadavky vyzvedává z fronty exekuční jádro. Jeho výkonnou část realizuje jedno vlákno, 
exekutor. Exekutor interní požadavek rozbalí, zajistí v součinnosti se skriptovacím modulem vytvo-
ření běhového prostředí pro skript a skript provede. 
Vytvoření běhového prostředí skriptu spočívá v provázání metod a atributů komponent do skrip-
tovacího jádra a nastavení globálních proměnných skriptu podle parametrů interního požadavku. 
Pro interní změnový požadavek jsou jako globální proměnné skriptu nastaveny: identifikace modi-
fikované položky, tj. určení klienta a název položky v jeho cache, nová hodnota položky a nový 
stav hodnoty položky. U interního změnového požadavku je do globálních proměnných skriptu 
nastavena identifikace události a detaily události. V případě běhové chyby vzniklé v důsledku 
provádění skriptu je zaznamenán popis chyby a její příčiny, provádění skriptu je ukončeno a exe-
kutor pokračuje dalším požadavkem z fronty skriptovacího jádra.
Z uvedeného vyplývá, že aktualizace hodnot u položek ve stavové tabulce se provádí jako operace 
skriptu. Konkrétně se jedná o příkaz SetStateValue, který je navázán na metodu tabulky stavů 
SetValue. Tento příkaz provádí dva úkony – modifikuje hodnotu položky, tj. její aktuální hodno-
tu a stav aktuální hodnoty, a dále generuje záznam do centrální odchozí změnové tabulky. Centrál-
ní odchozí změnová tabulka slouží jako centrální cache modifikací tabulky stavů zařízení, obsahuje
názvy a hodnoty položek modifikovaných od posledního vyprázdnění tabulky, využívá se jako
zdroj pro změnové balíčky posílané serverovou částí odběrným zařízením. 
V jistém okamžiku dochází k distribuci jejích záznamů serverovým agentům, tedy agentům, kteří 
obsluhují spojení se vzdáleným klientem. Při distribuci jsou jednotlivým serverovým agentům 
předány hodnoty těch položek, které si jejich prostřednictvím objednal s nimi spojený klient. Kaž-
dý serverový agent tedy obdrží hodnoty průniku položek objednaných a modifikovaných. Tento 
průnik je přidán cache serverového agenta. Po ukončení distribuce je centrální odchozí změnová ta-
bulka vyprázdněna.
Nezávisle na okamžiku plnění cache serverového agenta probíhá odesílání změnových balíčků.
Okamžik odesílání určuje distribuční schéma, které udává klient spolu s objednávkou. Při odeslání je 
lokální obsah cache serverového agenta převeden na změnový balíček a odeslán klientovi. 

Dojde-li v zařízení ke vzniku události, která je veřejná, postupuje se obdobně jako při zpracování 
změny ve stavové tabulce zařízení. Obslužný handler události (viz „5.6.4 Registr příkazů a událos-
tí“), který byl registrován spolu s událostí do registru příkazů a událostí, provede distribuci udá-
losti serverovým agentům a ta je následně serverovým agentem zabalena a odeslána klientovi jako 
událostní paket.

Zpracování dat z odběrných zařízení
Ve směru z odběrného zařízení ke zdrojovému putují příkazy. Příkazem se rozumí schopnost zaří-
zení publikujícího příkaz vykonat specifickou operaci. Způsob provedení operace může být ovliv-

                                                     
56 zde ve významu nové aktuální hodnoty a stavu aktuální hodnoty položky
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něn parametry příkazu. Příkaz je identifikován svým názvem, který je unikátní v rámci zařízení, 
zařízení může publikovat více příkazů.
Posílání a zpracování příkazů se opírá o registr příkazů a událostí. Pokud chce odběrné zařízení 
odeslat příkaz zdrojovému zařízení, využije lokální registr příkazů a událostí obsažený v klientovi, 
který obsahuje obraz příkazů publikovaných zdrojovým zařízením. Jeho prostřednictvím je volání 
příkazu včetně parametrů zabaleno a odesláno zdrojovému zařízení jako příkazový paket.
Zdrojové zařízení příkazový paket přijme, identifikuje požadovaný příkaz ve svém registru příka-
zů a událostí a provede rutinu asociovanou s daným příkazem. Rutina může být provedena buď 
okamžitě, nebo asynchronně prostřednictvím exekučního jádra. Okamžité provedení rutiny je po-
voleno pouze u velmi úzkého seznamu příkazů, kde je zaručeno, že nemohou způsobit kolizi pro-
cesního zpracování stavů, událostí či jiných příkazů. 

Proces sestavování spojení
Na konci inicializační fáze je klient (komponenta TAgentCli) přepnut do režimu automatického 
navazování spojení. Protože nemá navázané spojení se zdrojovým zařízením, spouští proces sesta-
vení spojení. 
Nejprve naváže spojení se zdrojovým zařízením přes jeho komponentu TMultiAgent a výměnou 
několika informací se ověří, zda jsou obě strany schopny vzájemně komunikovat. Je-li vše v pořád-
ku, TMultiAgent vytváří komponentu pro obsluhu klienta TAgentSrv (server). Následuje připojova-
cí část komunikačního protokolu. Dochází k výměně identifikačních údajů, domluvě nejvyšší 
podporované verze komunikačního protokolu, kontroluje se oprávněnost klienta pro přístup ke 
službám zdrojového zařízení a zjištění schopností zdrojového zařízení klientem. Nakonec je vyčten 
seznam publikovaných příkazů a událostí zdrojového zařízení a podle něj je v klientovi sestaven 
lokální registr příkazů a událostí, který slouží jako proxy pro vzdálená volání příkazů, případně 
pro příjem událostí. Zde je důležité poznamenat, že lokální registr obsahuje pro každý příkaz jeho 
název, unikátní ID shodné s ID příkazu ve zdrojovém zařízení a otypovaný seznam parametrů 
každého příkazu.
Až potud probíhá komunikace mezi klientem a serverem blokovaným (synchronním) způsobem, 
k čemuž jsou výhodně využity blokované sokety implementované nižší komunikační vrstvou ka-
nálů. Každá chyba protokolu vede k okamžitému ukončení procesu sestavení spojení. Pokud nedo-
jde k chybě, server přechází do režimu asynchronní obsluhy požadavků. 
Pokud schopnosti zdrojového zařízení indikují přítomnost stavové tabulky a publikovaných udá-
lostí, může klient provést svou objednávku. Klient si objednává seznam položek prostřednictvím 
jejich názvů s udáním očekávaného typu každé položky. Server objednávku validuje – pokud ty-
pově nesouhlasí jedna či více objednaných položek v porovnání s položkami v tabulce stavů zaří-
zení, vrátí server klientovi textový popis chyby a objednávku neakceptuje. Implementace klienta
generuje běhovou chybu vedoucí k ukončení běhu zařízení, do kterého klient náleží.
Vedle stavů si může objednat i doručování událostí publikovaných zdrojovým zařízením. Pro ob-
jednání více událostí je potřeba zaslat sekvenci objednávek, protože protokol dovoluje v jedné ob-
jednávce uvést pouze jednu událost. Typová kontrola parametrů události a jejich počtu probíhá na 
straně klienta, který má díky lokálnímu registru příkazů a událostí potřebnou signaturu k dispozici. 
Server je o nové objednávce pouze informován. Žádné potvrzení přijetí objednávky události není 
serverem generováno, neboť jej není třeba. Nižší vrstva komunikačních kanálů totiž garantuje do-
ručení informace serveru, nebo ukončení spojení. Dojde-li k ukončení spojení v průběhu procesu 
sestavování spojení, přerušuje se okamžitě sestavovací proces a ruší se všechny objednávky.
Pokud došlo k objednání stavů, vyvolává klient kompletní zaslání všech objednaných stavů. Po 
úspěšném odeslání požadavku o odeslání všech stavů přechází klient do asynchronní režimu ko-
munikace. Zpracování příchozích dat probíhá standardním způsobem popsaným ve stati „5.5.2, 
Zpracování dat ze zdrojových zařízení“.
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Ztráta spojení
Pokud dojde ke ztrátě spojení, dochází k přerušení toku změn stavů a událostí ze zdrojového zaří-
zení. Pak ale nemusí aktuální hodnota položky odpovídat realitě, protože jediný způsob, jak se 
zařízení dozví o změně aktuální hodnoty položky ve zdrojovém zařízení, potřebuje funkční spojení 
se zdrojovým zařízením. 
Proto klient, u něhož došlo k odpojení od zdrojového zařízení, provede simulaci změny stavů 
hodnot všech jím objednaných položek na vvsSrcError v lokální cache agenta. Změna stavu 
aktivuje standardní proces zpracování změn stavů tabulky, který propaguje nový stav jen k těm 
položkám, které na zdrojových položkách závisí. Způsob propagace závisí na propagačním skrip-
tu, chybový stav jím může být ignorován. 
Následuje zahájení pokusů o sestavení nového spojení se zdrojovým zařízením.

5.6 Komponenty a entity virtuálního zařízení

5.6.1 Komunikační kanál
Komunikační kanál (dále jen kanál) slouží k přenosu informací mezi dvěma místy. Přenos probíhá 
pomocí TCP/IP spojení, jehož zapouzdření do blokovaných soketů provádí knihovna Synapse [4]. 
Kanál umí přenášet data šifrovaně pomocí SSL/TSL/SSH. 
Protože standardní sokety poskytované operačním systémem MS Windows nedovedou za všech 
okolností dostatečně rychle odhalit ztrátu spojení s protistranou57, implementuje kanál vlastní me-
chanizmus včasné detekce ztráty spojení. Mechanizmus vychází ze zjištění, že při pokusu odeslat 
informaci dojde okamžitě k reportování chyby přenosu, pakliže došlo k rozpojení kdekoliv po 
trase. Řešením proto bylo periodické zasílání keep-alive paketů s nejvýše tak dlouhou periodou, 
jaký je maximální přípustný interval podle účelu použití kanálu. Objem přenášených dat je optima-
lizován v tom smyslu, že keep-alive paket je odeslán pouze v případě, že po jistou dobu nebyl ode-
slán jiný paket. Obě strany si udržují vlastní přehled o čase odeslání a přijetí posledního paketu a 
podle nich určují, zda došlo k přerušení spojení. Interval odesílání keep-alive paketů je kratší, než 
interval přijetí paketu druhou stranou. Současná implementace posílá keep-alive paket každý dru-
hý tik interních hodin kanálu, přijetí paketu z kanálu je očekáváno každý šestý tik.
Komunikační protokol kanálu využívá dva typy zpráv – systémové a uživatelské. Momentálně je 
jedinou systémovou zprávou zpráva keep-alive, které je přenášena jako keep-alive paket. Uži-
vatelská zpráva je obecná zpráva skládající se z až 50 položek. Všechny položky jedné zprávy jsou 
přenášeny najednou, je zajištěno jejich korektní zabalení a rozbalení do transportního paketu na 
koncích komunikačního kanálu. Položka je řetězec shora neomezené délky, pro jeho transport se 
využívá Base64 [27] kódování.
Komunikační kanál vytváří komponenta TChannel, server akceptující příchozí spojení realizuje 
TMultiChannel. Při příchodu spojení a ověření shody protokolu vytváří server interní instance 
TChannel sloužící jako druhá strana kanálu. Server disponuje schopností automatického uvolnění 
instancí realizujících serverovou část kanálu.

                                                     
57 Experimentem bylo ověřeno, že probíhá-li spojení GPRS linkou, pak informace o ztrátě spojení 
může dorazit až po 30 minutách od okamžiku přerušení spojení. Čas může být kratší, dojde-li dří-
ve k pokusu o komunikaci.
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5.6.2 Agent
Agenti vytváří vrstvu nad komunikačními kanály, navrženou speciálně pro potřeby virtuálních 
zařízení. Vrstvu realizují komponenty TAgentCli, TAgentSrv a TMultiAgent, jejich role a způsob 
použití popisuje úvod kapitoly „5.4 Skladba virtuálního zařízení“.
Agent definuje svůj vlastní protokol. Opírá se o několik typů zpráv (TAgMsgKind), které jsou pře-
nášeny jako uživatelské zprávy komunikačního kanálu. Komunikační kanál je interně obsažen 
v každém agentovi. Obsah zprávy závisí na jejím typu, jsou tedy různě dlouhé. Zprávy lze rozdělit 
do dvou skupin podle toho, kdy je možné je zaslat. První skupinu tvoří zprávy inicializační, slou-
žící k sestavení spojení (viz „5.5.2, Proces sestavování spojení“). Jsou zasílány výhradně v době, 
kdy agent přijímající zprávu pracuje synchronně. Spadají sem zprávy amkHello, amkMyId, am-
kGetCmds, amkMyCmdsStart, amkMyCmdsData, amkMyCmdsStop. Druhá skupina obsahuje 
zprávy zasílané po úspěšném sestavení spojení, tedy je možné je zaslat i v době, kdy agent přijíma-
jící zprávu pracuje asynchronně. Patří sem zprávy pro obsluhu volání příkazů amkCmd, amkCm-
dReply, redefinici objednávky amkOrderStates, vyčtení stavů položek objednávky 
amkOrderGet a změny objednávky události amkEventOrder, amkEventRelease.
Agent může pracovat v synchronním a asynchronním režimu. V synchronním režimu pošle zprá-
vu a čeká na odpověď, v asynchronním zprávu pouze zařadí do odchozí fronty a vrací okamžitě 
řízení vláknu, které odeslalo zprávu. Ukázalo se potřebné, aby i v asynchronním režimu bylo 
možné odesílat příkazy, které generují návratovou hodnotu, a tuto po doručení správně vrátit vo-
lajícímu. Dále uvedený mechanizmu má svou předlohu v technologii CORBA.
Mechanizmus je spuštěn v okamžiku, kdy volající ze svého vlákna požaduje prostřednictvím agen-
ta provedení vzdáleného volání a očekává od něj návratovou hodnotu. Agent v rámci vlákna vola-
jícího generuje unikátní ID volání (unikátní vzhledem k voláním na svém komunikačním kanálu), 
ukládá jej do seznamu asynchronní volání agenta a odesílá vzdálené volání spolu s jeho ID. Nako-
nec se volající vlákno uspává. Nyní volající pasivně čeká na vyhodnocení volání a doručení vý-
sledku. Příjemce mezitím provede požadovanou operaci. V případě úspěchu zabalí výsledek a 
odešle jej zpět vzdálenému agentovi spolu s obdrženým ID volání. Pokud došlo během vyhodno-
cení volání k chybě, odesílá spolu s ID bližší určení chyby. Volající agent přijímá odpověď, podle 
doručeného ID najde záznam o volání a do záznamu uloží výsledek volání. Pak probouzí volající 
vlákno. To si vyzvedne uloženou návratovou hodnotu, zruší pomocný záznam vzdáleného volání 
a pokračuje ve své činnosti. Z pohledu volajícího se jedná o pouhé zavolání funkce, vše je zajištěno 
plně v režii agenta. 

5.6.3 Tabulky stavů
Tabulky stavů slouží jako datové úložiště odrážející stav virtuálního zařízení či připojené techno-
logie, kterou virtuální zařízení abstrahuje. Obecné zařízení může obsahovat několik tabulek stavů
– centrální stavovou tabulku, centrální odchozí změnovou tabulku, lokální cache klienta a cache 
serverového agenta. Význam jednotlivých tabulek popisuje stať „5.5.2, Zpracování dat ze zdrojo-
vých zařízení“.
Všechny tabulky mají několik společných rysů, které sdružuje základní komponenta TVdTableBase. 
Tabulka sestává z řady položek realizovaných jako instance typu TVdItem. Každá položka má při 
svém vzniku definován svůj název (unikátní vzhledem k tabulce), typ aktuální hodnoty a výchozí 
hodnotu. Výchozí hodnota se využívá v okamžiku, kdy není známa skutečná hodnota. Atributy 
položky doplňují aktuální hodnota a stav aktuální hodnoty. Oba atributy jsou úzce provázané, 
jejich aktualizace probíhá vždy společně. Stav aktuální hodnoty plní roli kvalitativního měřítka 
aktuální hodnoty. Při práci virtuálního zařízení totiž může nastat situace, že zdrojové informace 
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potřebné pro určení aktuální hodnoty položky nejsou dostupné58. V takový okamžik je pomocí 
atributu stav aktuální hodnoty indikována chyba při výpočtu aktuální hodnoty. Jinými slovy, 
stav aktuální hodnoty určuje, nakolik se lze spolehnout na přesnost údaje v atributu aktuální hod-
nota.
Již na úrovni společného předka všech tabulek je zabudována podpora pro generování změnové 
tabulky a seskupování změnových operací, čehož se využívá zejména u centrální tabulky stavů.
Odvozené tabulky nabízejí další schopnosti, jako možnost uložit skript ke každé položce, zavěsit 
pro každou položku vlastní obslužný handler, položku s historií definovaného rozsahu, podporu 
pro serializaci a deserializaci obsahu tabulky či generovat z existující tabulky novou objednávku.

5.6.4 Registr příkazů a událostí

Příkazy
Pro práci virtuálního zařízení bylo potřeba zjednodušit vyvolání operace zařízení z kteréhoko-
liv místa zařízení a umožnit vyvolání operace ve vzdáleném zařízení. Analýzou bylo rozpoznáno 
pět scénářů vyvolání operace používaných v zařízení

 vyvolat lokální operaci z kódu okamžitě (1) i asynchronně (2)
 vyvolat lokální operaci ze skriptu okamžitě (3) i asynchronně (4)
 vyvolat vzdálenou operaci (5)

a navržen postup, jak jej dosáhnout (viz obr. 11).

Obr. 11 Obsluha scénářů vyvolání operace

Společným koncovým bodem všech scénářů je spuštění rutiny (kódu), která realizuje operaci. Pro-
tože ne z každého kódu je adresa rutiny přímo dosažitelná, byl vytvořen registr příkazů a událostí 
realizovaný komponentou TCmdRegister (dále jen registr), který obsahuje adresu rutin dostupných 
operací. 
Pro každou operaci, která má být dostupná v zařízení či mimo něj, je vytvořen záznam v registru, 
tzv. příkaz. Příkaz se skládá ze svého názvu, signatury (= otypovaný seznam argumentů a typ ná-
vratové hodnoty), handleru, který dovede spustit rutinu realizující příkaz, a identifikace příkazu 
v rámci handleru. Handler (typu TCmdInvokerMethod) není přímo adresou výkonné rutiny, ale 
obecnou metodou, která sdružuje obsluhu více příkazů, typicky všech příkazů komponenty, která 
jej poskytuje. 
Má-li být proveden libovolný příkaz, je tento nejprve podle svého názvu či globálního identifikáto-
ru vyhledán v registru, proběhne typová validace argumentů volání oproti registrované signatuře 
a nakonec je prostřednictvím registrovaného handleru spuštěna odpovídající rutina. Uvedený po-

                                                     
58 Hodnota položky může záviset na více položkách vzdálených zařízení, se kterými však nemusí 
mít zařízení funkční spojení.
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stup vyvolání příkazu je zapouzdřen do metody registru InvokeRes, resp. metody Invoke, která 
ignoruje případnou návratovou hodnotu příkazu. Takto je obsloužen scénář (1).
Scénář (2) využívá služeb exekučního jádra (viz „5.6.5 Exekuční jádro“). Pomocí služeb exekučního 
jádra je vytvořen požadavek obsahující identifikaci příkazu s hodnotami argumentů a zařazen do 
fronty čekajících požadavků. Volající pokračuje ihned po zařazení požadavku svou činností. Exe-
kuční jádro po obsloužení dříve zařazených požadavků požadavek vyzvedne a pomocí metody 
Invoke provede příkaz. Není možné využít návratovou hodnotu.
V případě scénářů (3) a (4) se navíc využije služeb skriptovacího modulu (viz „5.6.6 Skriptování“), 
konkrétně mapování funkce skriptu na metodu InvokeRes. Obsluha mapování zajistí vyzvednutí 
identifikace příkazu a argumentů z běhového prostředí skriptu a buď zavolá metodu InvokeRes
přímo (3), nebo asynchronně prostřednictvím exekučního jádra (4) obdobně jako ve scénáři (2). 
K oběma scénářům se váží dvě důležité poznámky. Scénář (4) neumožňuje využít návratovou 
hodnotu příkazu ve skriptu, neboť ta bude získána až po obsloužení všech dřívějších požadavků 
ve frontě exekučního jádra. Může se stát, že skript byl spuštěn prostřednictvím exekučního jádra, 
což by znamenalo, že návratová hodnota bude s určitostí získána až po doběhnutí skriptu. Scénář 
(3) zakazuje, aby obsluha příkazu používala skriptování, ať už přímo či tranzitivně, neboť současná 
implementace skriptovacího modulu dovoluje pouze jednu instanci běhového prostředí skriptu.
Pro obsluhu příkazu skriptem by však byla potřeba další instance běhového prostředí skriptu. Aby 
se zabránilo deadlocku při chybně napsaném skriptu, kontroluje se před spuštěním skriptu, zda je 
nějaký skript vykonáván. Pakliže ano, je generována běhová chyba a zpracování končí.
Scénář (5) je popsán ve stati „5.5.2, Zpracování dat ze zdrojových zařízení“.

Události
Virtuální zařízení podporují typizované události, kdy není shora omezen počet detailů události. 
Každý typ události má svoji identifikaci a seznam detailů. 
Protože událost je sémanticky nadmnožinou změny ve stavové tabulce59, byla uvažována varianta 
rozšířit tabulku stavu o událostní položky, tzv. multipoložky. Multipoložka by měla stejně jako běž-
né položky svůj unikátní název, podpoložky by obsahovaly detaily události. Testy částečné im-
plementace multipoložek však ukázaly, že zavedení multipoložek znamená zhoršení paměťové i 
výkonové efektivity60, takže byl nakonec použit jiný postup.
Srovnáním události a příkazu bylo zjištěno, že vykazují společné rysy. Obě entity mají svou identi-
fikaci, typovaný seznam doplňujících informací, je potřeba je přenášet mezi zařízeními a vyko-
nat/spustit z libovolného místa zařízení. Další analýza myšlenky implementovat události jako 
reverzní příkazy61 potvrdila její výhody oproti přístupu přes multipoložky.
Obecný popis zpracování událostí uvádí stať „5.5.2, Zpracování dat ze zdrojových zařízení“, zají-
mavosti implementace však neobsahuje. Pro práci s událostmi byl rozšířen původní registr příkazů 
na registr příkazů a událostí. Vedle příkazu je možné registrovat i událost. Registrace události se 
podobá registraci příkazu, použije se však speciální událostní handler a záznam je navíc označen 

                                                     
59 Změna stavu položky je událost, jejíž detaily jsou název položky, nová hodnota a stav nové hod-
noty.
60 S multipoložkou musí být pracováno vždy jako s celkem. Musí být tedy zajištěn její přenos 
v rámci jednoho událostního paketu, změna v tabulce stavů musí být provedena vždy atomicky 
přes všechny subpoložky, což vedlo ke složitějšímu pomalejšímu zpracování. Navíc událost typic-
ky neobsahuje stavovou informaci, u které by bylo potřeba pamatovat si její detaily. Multipoložka 
tak zabírala zbytečně paměť.
61 Příkazy posílané ve směru od zdrojového zařízení k cílovému, tj. proti běžnému směru toku pří-
kazů.
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příznakem indikujícím událost. Práce událostního handleru spočívá v distribuci události těm ser-
verovým agentům, kteří si objednali příjem dané události. Serverový agent rovnou přenáší obdr-
ženou událost formou vzdáleného volání příkazu klientovi. Události tedy nejsou na odesílací 
straně cachovány, což je i důvod, proč událostní paket obsahuje data právě jedné události.
Na straně klienta dojde k vyvolání handleru z lokálního registru příkazů a událostí. Defaultní 
handler vyřídí požadavek prostřednictvím exekučního jádra, speciální zařízení však mohou při 
registraci události uvést svůj vlastní handler, který může např. zapisovat data události do databá-
ze.

5.6.5 Exekuční jádro
Exekuční jádro slouží jako centrální místo provádění operací, jejichž provedení je potřeba seriali-
zovat62. Popis práce exekučního jádra je obsažen ve statích „5.5.2, Zpracování dat ze zdrojových 
zařízení“ a „5.6.4, Příkazy“.
Implementačně se jedná o frontu, do které jsou ukládány požadavky k vykonání operací, a vlákno 
vyřizující požadavky. Požadavek určuje co a jak se má provést. Podporováno je provedení příkazu 
z registru zařízení či spuštění skriptu prostřednictvím skriptovacího modulu. U obou typů poža-
davků se využívá serializace a deserializace parametrů příkazu či globálních proměnných skriptu. 

5.6.6 Skriptování
Podporu obecného logického zpracování dat poskytuje skriptovací modul. Jeho funkce zapouzdřu-
je komponenta TScripter. Modul provádí kompilaci skriptů, při které detekuje syntaktickou správ-
nost kompilovaného kódu, umí spustit zkompilovaný skript, skriptu dovoluje nastavit 
individuální běhové prostředí, při vykonávání skriptu detekuje chybové stavy jako běhová chyba 
či nekončící skript63.
Modul sestává z exekučního vlákna, hlídacího vlákna a skriptovací komponenty. Postup zpraco-
vání skriptu dokumentuje obr. 12. 

                                                     
62 Typicky se jedná o operace, které vedou ke změně tabulky stavu zařízení nebo využívají služeb 
skriptovacího modulu.
63 Nekončícím skriptem se rozumí takový skript, jehož vykonání trvá déle než maximální povolený 
čas. Ten je defaultně nastaven na 2 vteřiny, ale je možné jej zvolit pro každý skript individuálně.
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Obr. 12 Schéma práce skriptovacího modulu

Procesu zpracování se účastní tři vlákna. Z pohledu vlákna, které požaduje spuštění skriptu, se 
jedná o prosté provedení metody ExecSync zajišťující synchronizované provedení skriptu. Ta 
provede test, zda právě probíhá jiný skript, interně zařadí předaný skript a konfiguraci jeho běho-
vého prostředí do fronty sdílené s exekučním vláknem, volající vlákno je suspendováno. Exekuční 
vlákno se po zařazení požadavku do sdílené fronty probouzí a po vyzvednutí požadavku připra-
vuje podle vyzvednuté konfigurace běhové prostředí pro skript. Před vlastním spuštěním probou-
zí hlídací vlákno a informuje ho o maximální délce vykonávaného skriptu. Následuje provedení 
skriptu. Pokud skript proběhl v pořádku, je exekučním vláknem pozastaveno hlídací vlákno a pro-
buzeno vlákno, které požadovalo spuštění skriptu. Při tom je vyzvednuta případná návratová 
hodnota skriptu, pokud ji skript nastavil. V případě běhové chyby vlákna je postup analogický, 
místo návratové hodnoty je však volajícímu vláknu předána vzniklá chyba. Pokud vlákno překročí 
vymezený čas pro své vykonání, dokončuje obsluhu hlídací vlákno. Nejprve ukončuje běh exekuč-
ního vlákna, čímž přeruší vykonávání nekončícího skriptu, nastavuje do sdílených proměnných 
modulu chybu označující nekončící skript, a probouzí volající vlákno, které si chybu vyzvedává. Po 
opuštění metody ExecSync volajícím vláknem dokončuje hlídací vlákno svůj cyklus spuštěním 
nového exekučního vlákna a svým pozastavením.
Použití popsaného mechanizmu je nutné z důvodu ochrany skriptovacího modulu před chybami 
skriptů. Přitom chyba nemusí být v samotném skriptu, nýbrž v externích příkazech volaných ze 
skriptu nebo způsobu jejich použití (viz scénář (3) ve stati „5.6.4, Příkazy“). Ochrana před příkazy 
generovanými ze skriptu do jiných zařízení, vedoucími případně k zacyklení, je vyřešena omeze-
ním vzdálených příkazů na jednosměrná volání. Ta nevyžadují zpětnou odezvu, a proto mohou 
být odeslány asynchronně.

5.6.7 Konfigurace
O konfiguraci VD se stará komponenta TConfig. Konfigurační komponenta byla navržena za úče-
lem inicializace zařízení. V průběhu inicializace načítá komponenta konfigurační soubor ve formá-
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tu XML a podle něj vytváří interní strukturu virtuálního zařízení. Proces konfigurace zařízení je 
popsán ve stati „5.5.1 Inicializace“, příklad konfiguračního souboru obsahuje „Příloha B“.
Konfigurační soubor může být dostupný buď lokálně na místním disku, nebo vzdáleně přes službu 
LDAP. Postup vzdálené konfigurace uvádí stať „5.8, Konfigurace“.
Každá instance VD může obsahovat nejvýše jednu instanci konfigurační komponenty. 

5.7 Mezní momenty návrhu VD

5.7.1 Serializace operací a paralelní přístup ke sdíleným datům
Postup obsluhy změn, událostí a příkazů popsaný ve stati „5.5.2, Zpracování dat ze zdrojových 
zařízení“ řeší jednu důležitou otázku – serializaci a vzájemnou synchronizaci požadavků vedou-
cích ke změně tabulky stavů, případně i dalších operací, využijí-li služeb exekučního jádra. Díky 
tomu, že exekuční jádro obsahuje pouze jednu exekuční frontu, dochází takto implicitně 
k sekvenčnímu řazení a obsluze vzniklých či doručených požadavků. Navíc je takto značně zjed-
nodušena problematika synchronizace přístupu k interním strukturám virtuálního zařízení. Při 
vhodném omezení akcí jednotlivých komponent existuje pouze jedno vlákno přistupující ke sdíle-
ným strukturám, kterým je exekuční jednotka. Sdílené struktury dále obsahují kritické sekce pro 
ochranu před paralelním přístupem z kódu.

5.7.2 Ochrana před zahlcením virtuálního zařízení
Při implementaci bylo nutné zvolit optimální stanovisko k otázce zahlcení virtuálního zařízení
příchozími i odchozími daty, neboli k řízení toku dat. Příčinou může být omezení rychlosti komu-
nikačního kanálu a/nebo rychlost zpracování dat zařízením. Vhodným řešením se nakonec ukázal 
způsob propojení komponent s cachováním informací v některých místech a využitím blokova-
ných soketů. 
Komponenty v rámci zařízení komunikují buď synchronně přímým voláním metod, nebo asyn-
chronně přes fronty obsluhované vlákny. Přímé volání samo o sobě zachovává kontinuální datový 
tok s blokovaným zpracováním, tj. volající čeká na dokončení zpracování svého požadavku a te-
prve pak může vznést další požadavek. Vedle toho asynchronní zpracování prostřednictvím front 
dovoluje volajícímu generovat více požadavků, čímž může dojít k zahlcení ve volané komponentě. 
Aby k zahlcení nedošlo, je využito schéma producent-konzument s omezením na délku sdílené 
fronty požadavků a blokováním producenta při plně obsazené frontě. Tím je zajištěno, že nevznik-
ne více požadavků, než stihne konzument zpracovat.
Obdobné schéma je nastaveno i pro příjem zpráv z jiných zařízení. Zde roli fronty zastupuje blo-
kovaný soket v součinnosti s frontou příchozích paketů implementovaných na úrovni komunikač-
ního kanálu. Příchozí fronta paketů je opět omezena, přičemž nestíhá-li zařízení přijaté zprávy 
obsažené z fronty vyzvednout, je příjem dalších paketů pozastaven, což se zpětně po naplnění 
vyrovnávací paměti operačního systému pro daný soket může promítnout64 až do odesílajícího 
procesu, tj. zdrojového zařízení. Aby bylo zajištěno, že nedojde kvůli nemožnosti odeslat paket
k zablokování celého zdrojového zařízení, probíhá odesílání asynchronně. Ovšem i v takovém 
případě výkonná část zařízení generuje nové události a dochází ke změnám stavů. V takovém pří-
padě dochází k řízenému zahazování řízených informací – klient se o nich standardní cestou nedo-
zví. V případě změn stavů centrální tabulky stavů dochází k ignorování starších změn těch 
položek, které se nepodařilo odeslat, a přitom již došlo k další modifikaci hodnoty položky. Aby 

                                                     
64 Propagaci zahlcení zajišťuje použitý protokol TCP. Mechanizmus je popsán v jeho RFC 
(http://www.faqs.org/rfcs/rfc793.html).
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nedošlo ke ztrátě informace o přepisu hodnoty (tj. alespoň jednom ignorování předchozí hodnoty),
je stav odesílané položky nastaven na vvsOKOverwritten. Maximální velikost cache serverové-
ho agenta při zahlcení klienta je shora omezena velikostí centrální změnové tabulky. Události jsou 
při zahlcení v současné verzi KI po zaplnění omezené odchozí fronty ignorovány. Tento postup 
odpovídá situaci, kdy odběrné zařízení bylo v okamžiku vzniku události zastavené.

5.7.3 Řízení přístupu, ochrana dat, reinterpretace dat
Ochrana dat virtuálního zařízení a potažmo dat celé KI probíhá ve dvou úrovních. První rovinu 
ochrany před odposlechem třetí stranou zajišťuje komunikační kanál šifrováním přenášených in-
formací (viz „5.6.2, Agent“).
Druhá rovina chrání před nekorektním použitím virtuálního zařízení, resp. jeho dat. Řeší otázky, 
jako který klient se smí připojit, jaká smí požadovat data a jakým způsobem může ovlivňovat běh 
zařízení. Jsou to otázky zásadní, neboť při ORO může snadno vyvstat situace, kdy provozovatelem 
zdrojového VD a správcem klienta tohoto VD budou dva různé subjekty. V takovém případě bude 
provozovatel velmi pravděpodobně požadovat jemnější řízení přístupu k jeho VD. Míra jemnosti je 
přitom sama o sobě složitou otázkou. Jemnější členění na straně jedné poskytuje bohatší možnosti 
nastavení, na druhé straně příliš možností znamená složitější konfigurační nástroje, vyžaduje hlub-
ší znalosti KI u projektanta vytvářející výsledný projekt, tj. reálnou aplikaci, a v konečném důsled-
ku může generovat řadu chyb při aplikaci KI. Byl proto zvolen kompromis, který dovoluje řídit 
přístup k datům VD na úrovni postačující pro většinu instalací, a přitom není příliš složitý na kon-
figuraci a interpretaci. 
Na hrubé úrovni umožňuje řídit, která VD se smí ke zdrojovému VD připojit. K tomu se využívá 
služeb SSH protokolu stejným způsobem, jako například při přihlašování uživatele ke vzdálenému 
shellu prostřednictvím SSH. Vztaženo na KI, zdrojové VD má přidruženu sadu veřejných klíčů. 
Pokud se chce klientské VD připojit ke zdrojovému, musí disponovat privátním klíčem 
k některému z veřejných klíčů umístěných u zdrojového VD. Nepoužije-li takový klíč při navazo-
vání spojení, je odmítnuto a spojení je zdrojovým VD ukončeno. V případě úspěchu se ověřovací 
pár klíčů použije k šifrování spojení.
Na jemnější úrovni je dovoleno řídit přístup k položkám jako celku, kdy položka je pro klienta buď 
nedostupná65, nebo plně dostupná, tj. lze si ji objednat a prostřednictvím příkazů ji i měnit. Nelze 
tedy nastavit přístup číst/nezapisovat nebo nečíst/zapisovat. Omezení sady příkazů není podporo-
váno, tedy klient smí posílat všechny příkazy, které zdrojové VD publikuje66.
Z pohledu konfigurace ochrany dat potřebuje zdrojové zařízení znát:

 seznam veřejných klíčů oprávněných zařízení,
 pro každé takové zařízení seznam položek, ke kterým má mít přístup.

                                                     
65 Pokud zařízení publikuje příkaz, kterým lze změnit hodnotu položky bez udání jejího názvu, 
tedy speciálním příkazem definovaným v zařízení, pak za těchto okolností může klient změnit i 
položku, pro kterou nemá definované oprávnění. Tato skutečnost nevadí, protože je rozhodnutím 
tvůrce/provozovatele zařízení, zdali tuto potencionální bezpečnostní díru dovolí. Že se nemusí 
jednat o bezpečnostní díru, nýbrž o korektní chování, potvrzuje příkaz pro zrušení všech poplachů, 
kterým BÚ běžně disponuje. Při jeho provedení BÚ změní stav oblastí v poplachu, který je zpětně 
promítnut z nových stavů oblastí ústředny do odpovídajících položek virtuálního zařízení.
66 Výjimkou je příkaz pro nastavení hodnoty položky, kde je kontrolován název položky. Příkaz je 
proveden pouze v případě, že položka je součástí validované objednávky. 
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Realizaci ilustruje obr. 13. Správce zařízení, který chce regulovat přístup k VD, vytvoří pro každou 
požadovanou různou67 podmnožinu položek z regulovaného VD jedno proxy VD (xVD) a umístí 
k němu veřejné klíče těch klientů, kteří jsou oprávněni přistupovat k dané podmnožině. Zdrojové a 
xVD se propojí párem klíčů, který bude znát pouze správce zdrojového VD. VD vnějšího zájemce 
se tak nebude moci připojit ke zdrojovému VD, neboť k němu nezná správný klíč. Prostřednictvím 
vlastního privátního klíče se však bude moci připojit k xVD. 

Obr. 13 Realizace řízení přístupu pomocí proxy VD

Kladem popsaného řešení je, že xVD není ničím jiným, než lVD transparentně pracujícím na mno-
žině položek, pro kterou bylo definováno. Realizace řízení přístupu proto nepotřebuje žádnou 
dodatečnou vrstvu, plně postačuje vhodně nakonfigurované VD. Nevýhodou je vyšší náročnost na 
kapacitu přenosových cest, která však může být prakticky eliminována instalací zdrojového a xVD 
na tentýž stroj.

Díky tomu, že xVD je lVD a xVD bylo vytvořeno jako brána pro konkrétní skupiny odběrných VD, 
může xVD plnit ještě úkol reinterpretovat data (viz „4.1, Příklad 5 – Město“), tj. překládat hodnoty 
zdrojových položek různě podle požadavku odběrných skupin. Omezením může být, že pro tutéž 
podmnožinu odebíraných položek a různý požadavek na reinterpretaci je potřeba vytvořit další 
xVD. Vzhledem k nízkému očekávanému počtu požadavků na reinterpretace v reálných nasaze-
ních KI by však existence dalšího xVD neměla být zásadní problém.

5.8 Modelová aplikace systému pro ORO
Účelem této kapitoly je ukázat na modelu způsob použití všech prvků vytvářeného frameworku 
tak, aby bylo patrné, jakým způsobem jsou zajištěny požadované kvality frameworku. Součástí 
popisu modelového příkladu jsou i krátká pojednání o projektování systému a běžně užívaných
způsobech zobrazení bezpečnostních instalací prostřednictvím nadstaveb v míře nezbytně nutné.

                                                     
67 Pro ekvivalentní podmnožiny položek bude existovat pouze jedno xVD.
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Obr. 14 Modelová aplikace

Zdroje
Prvním krokem při sestavování projektu je vymezení zdrojů a určení relevantních datových bodů 
zdroje. V případě ORO se jedná o HW, který má být připojen do systému, existující virtuální zaří-
zení, případně externí systém. 
Pro každý zdroj, pro který neexistuje jeho specifické VD (například nový model ústředny), není 
samo o sobě virtuálním zařízením, ani nelze použít žádné jiné VD pro jeho zpřístupnění, je potřeba 
sestavit z připravených komponent nový typ dVD a zkompilovat jej. V praxi se jedná o integraci 
ovladače specifického pro daný zdroj do struktury obecného VD. Ovladač nahrazuje klientskou 
část obecného VD. Stará se o plnění položek tabulky stavů a předávání událostí přímo do odpoví-
dajících komponent v jednom směru, v druhém směru předává příkazy svých klientů do zdroje. 
Definice příkazů publikovaných zařízením je poplatná možnostem zdroje, definuje je implementá-
tor dVD. Pokud pro zdroj již vhodný typ VD existuje, lze jej použít.
V modelové aplikaci existují dva zdroje spravované subjektem, pro který je systém projektován 
(subjekt A, zákazník). V obou případech se jedná o ústředny, konkrétně požární (A1) a bezpečnostní 
(A2). Další dva zdroje jsou cizího subjektu (subjekt B), přičemž pro jeden ze zdrojů nabízí poskyto-
vatel VD rozhraní (B2), pro druhý nikoliv (B1). 
Předpokládejme, že pro zdroje subjektu A již existují odpovídající dVD a že subjekt B chce omezit 
přístup k některým službám poskytovaným prostřednictvím jeho VD68. V takové situaci musí pro-
jektant zajistit vytvoření dVD sloužícího jako brána pro zdroj B1 a dojednat vytvoření xVD pro 
zdroj B2, který bude zajišťovat patřičná omezení a případně i konverzi některých údajů. Součástí 
xVD pro B2 musí být pár klíčů pro přístup k xVD, které vystaví subjekt B. Propojením uvedených 
VD je vytvořena zdrojová vrstva projektu (viz obr. 14).

Uživatelé, pohledy, oprávnění
Před dalším krokem sestavování systému musí projektant od subjektu A zjistit požadované funkce 
chování systému. Jedná se o požadované způsoby zobrazení (pohledy), seznam uživatelů obsluhu-
jících systém, jejich oprávnění k operacím v systému. V případě využití nové funkce řízení velínů
je potřeba vymezit počet velínů a jejich zodpovědnosti či úlohy v systému. Nejprve krátké vysvět-
lení, co se v SW nadstavbě rozumí pohledem, k čemu a jak slouží. 

                                                     
68 Viz případ letiště, kdy klient má mít přístup jen k podmnožině položek odpovídajících senzorům 
v pronajímané části objektu.
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Pohled je ústředním prvkem každé SW nadstavby. Jeho prostřednictvím jsou zobrazovány informa-
ce obslužnému personálu a slouží k vyvolání většiny operací. Ustálenou konvencí zobrazování 
informací je obrázek reálného prostředí (např. půdorys budovy či mapa oblasti), na kterém jsou 
rozmístěny symboly. Symboly většinou odpovídají senzorům v poměru 1:1 a jsou provázány 
s datovými položkami zdrojů, které obsahují informaci o stavu senzoru. Každý symbol má defino-
váno několik zobrazení pro jednoznačnou vizualizaci stavů zdrojových položek69. 
V opačném směru slouží symboly i podkladový obrázek pro vyvolání akcí. Např. kliknutím na 
symbol oblasti se rozbalí kontextová nabídka pro zvolenou oblast, ve které se objeví sada příkazů, 
které lze s oblastí provést. Například povelem „Zastřežit“ dojde k vyslání příkazu pro zastřežení 
oblasti ústředně spravující oblast.
Chování pohledu ovlivňují oprávnění aktuálně přihlášeného uživatele. Oprávnění mohou bloko-
vat příkazy, které smí uživatel provést, stejně tak skrýt některé symboly a zabránit tak uživateli 
v získání informace o stavu zdrojové položky.

Řekněme, že modelová aplikace bude simulovat případ dvou separátních velínů z příkladu věznic 
uvedených v kapitole „4.1, Příklad 1 – Věznice“. Každý z velínů bude pro denní režim obsahovat 
dva pohledy, interiér dané části věznice a exteriér věznice. Pro noční režim bude existovat jeden 
velín slučující funkce obou velínů a obsahovat pohledy exteriér věznice a jeden společný pohled na 
interiér věznice, tj. mužskou i ženskou část zároveň. Přes den budou funkční oba velíny, přičemž 
může docházet k překryvu řízení v exteriéru věznice. Přes noc budou funkce obou velínů agrego-
vány do jednoho velínu.
Na základě toho budou definovány pohledy interiér mužské části, interiér ženské části a exteriér 
ve smyslu podkladových obrázků, rozmístění senzorů v pohledech a jejich provázání se zdrojo-
vými položkami. Každé položce bude přiřazen seznam jí nabízených akcí a provedeno nastavení 
oprávněn uživatelům systému. Z procesu vytváření pohledů vznikne i seznam položek, s jejichž 
stavem se nějakým způsobem v pohledech pracuje. 
Definice pohledů a seznam uživatelů budou uloženy v centrální databázi dostupné všem SW nad-
stavbám v systému. Databáze bude rovněž obsahovat definici oprávnění uživatelů k zobrazení 
pohledů, zobrazení symbolů pohledu a jednotlivých akcí, které lze z pohledu a systému vyvolat. 
Korektní zobrazení pohledu a aplikaci definovaných oprávnění přihlášeného uživatele zajistí SW 
nadstavba.

Projektová vrstva, vazby
Dále je potřeba definovat vazby (viz „0 Malé procento z nabídky tvoří SW technologický. Jedná se o 
SW vytvořený pro konkrétní instalaci (tzv. taylored solutions – řešení na míru). Bývají na něj klade-
ny vysoké požadavky jako zpracování v reálném čase, garance odezvy v řádu i milisekund, vysoká 
stabilita apod., čemuž odpovídá i výše jeho ceny. Využívá se k ochraně kritických míst, jakými jsou 
jaderné elektrárny, sklady munice a další místa vysoké důležitosti. 
Integrační SW“) a vytvořit jejich realizaci. Definice vazeb spočívá v sestavení seznamu všech ope-
rací, který má systém provádět, a jejich svázání s položkami, kterých se vazba týká. Soubor vazeb 
podstatně určuje výsledné vlastnosti systému z pohledu uživatele.
K realizaci vazeb je určena projektová vrstva sestávající z instancí virtuálních zařízení typu pVD. 
Jejich interní struktura odpovídá obecnému VD s tím rozšířením, že na změnu stavu položky 

                                                     
69 Zdrojové položce typicky odpovídá senzor či oblast, ale v obecném případě může jít o jakouko-
liv entitu, která nabývá různých stavů.
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v tabulce stavů či výskyt události může následovat reakce uvnitř téhož zařízení70. Stejně jako 
v případě obecného zařízení je reakce definována formou skriptu. 
Pro jednoduchost předpokládejme, že projektová vrstva bude realizována jen jedním pVD. V pří-
padě potřeby je možné využít i více instancí pVD, kdy každé může řešit provoz např. určité geo-
grafické oblasti, pokud lze systém tímto způsobem rozdělit, nebo pro rozložení výpočetní zátěže. 
V konfiguraci pVD je potřeba definovat všechny položky a události, které bude systém používat. 
Je-li potřeba, opatřit je i skriptem reakce. Seznam položek byl určen při tvorbě pohledů, zde může 
být rozšířen o interní položky sloužící pro specifické účely systému, jako např. počet aktivních 
velínů.
Každá položka byla vytvořena za jistým konkrétním účelem, ze kterého musí projektant odvodit, 
jak jej docílit. Výsledkem analýzy účelů je určení, jak a na jakých položkách hodnota vytvářené 
položky závisí. Zápisem výsledku analýzy je skript určující postup, jak ze zdrojových položek či 
události vytvořit novou hodnotu položky. Jedná se o propagační skript zmínění dříve (viz „5.5.2, 
Zpracování dat ze zdrojových zařízení“) a bude potřeba jej později umístit do míst, kde dochází 
k detekci změn zdrojových položek. 
Sloučením všech propagačních skriptů závisejících na zdrojové položce vznikne výsledný propa-
gační skript položky. Skript je připsán k obsluze změny hodnoty položky či události zdrojového 
zařízení, pokud je zdrojová položka vně konfigurovaného zařízení. Je-li zdrojová položka polož-
kou konfigurovaného zařízení, je skript doplněn ke skriptu reakce položky.
Předposledním krokem konfigurace pVD je sestavení konfigurace zdrojových zařízení, objednávek 
položek a událostí od jednotlivých zařízení. Součástí konfiguračního záznamu objednané entity je 
propagační či obslužný skript, který byl vytvořen v předchozím kroku.
Na závěr konfigurace pVD jsou definovány příkazy. Příkazy odpovídají akcím, které jsou požado-
vány uživatelem či SW nadstavbou (viz příklad „Zastřežit“ zmíněný dříve). Ke každému příkazu 
přísluší skript, který zajistí provedení patřičných operací.

Vizualizační vrstva
Po vytvoření projektové vrstvy dochází k dokončení provázání entit projektové vrstvy (položky, 
události, příkazy) s entitami SW nadstavby. Pro zjednodušení přenosu informace a obsluhy je plá-
nováno rozšíření SW nadstavby zadavatele o vstupní rozhraní ve formě vVD. Vizualizační VD je 
virtuální zařízení odvození z pVD, které neobsahuje serverovou část. Skládá se tedy z klientské 
části, tabulky stavů, registru, exekučního jádra a skriptovacího modulu. 

Adaptační vrstva
Za jistých okolností může být výhodné zajistit překlad hodnoty položky či modifikaci události ještě 
před jejím zpracováním v projektové vrstvě. Příkladem může být situace, kdy dva ze zdrojů jsou 
obdobného typu, ale k nim příslušející VD mohou např. poplach elementu publikovat různě71. 

                                                     
70 Obecné virtuální zařízení sice funkci interní reakce na základě změny svého stavu či výskyt udá-
losti může podporovat, ale protože nekorektní definice reakce může vést k zacyklení komunikace, 
byla tato funkce obecného VD zakázána a její použití je povoleno jen pro pVD. I tak může dojít 
k zacyklení komunikace a kmitání komunikační infrastruktury, příčinu však stačí hledat jen na 
úrovni projektové vrstvy.
Zacyklení lze dosáhnout např. reakcí, která pro stav oblasti „odstřeženo“ provede její zastřežení a 
naopak, tedy nemusí se jednat o zacyklení na úrovni jedné instance VD, ale cyklus by mohl probí-
hat přes více VD, což by značně komplikovalo odladění výsledného systému.
71 Například zdroje A1 a B2 mohou být požární ústředny, poplach na A1 bude indikován hodnotou 
5 odpovídající položky, kdežto poplachu v B2 bude odpovídat hodnota 3.
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Jelikož sestavení projektové vrstvy je samo o sobě složitý proces, při kterém je nezbytné udržet 
povědomí o mnoha závislostech, je užitečné nejprve předpřipravit informace takovým způsobem, 
aby v projektové vrstvě mohli vystupovat jednotně72.
Potřebné konverze může zajistit volitelná adaptační vrstva, která se nachází mezi zdrojovou a pro-
jektovou vrstvou. Sestává z jedné či více instancí lVD, která lze nakonfigurovat jako modifikátory
průchozích hodnot, a to individuálně pro oba směry. Na této úrovni je možné provést již pře-
dagregaci zdrojů, pokud by to bylo pro projekt výhodné73.

Konfigurace
Výše uvedeným postupem vznikne síť speciálně nakonfigurovaných virtuálních zařízení, která 
bude řešit dynamickou složku projektu ve smyslu transportu informací a realizace vazeb projektu. 
Jak je z popisu patrné, proces vymezení instancí VD a jejich konfigurace není jednoduchý. Ať již 
v době projektování systému či jeho následné údržby je umožnit vzdálenou správu jednotlivých 
instancí VD, jelikož v ORO lze očekávat rozmístění instancí VD na větší geografické ploše. Bylo by 
jen těžko akceptovatelné, pokud by správce dané aplikace musel fyzicky navštěvovat dislokovaná 
místa a konfigurovat instance VD lokálně. Za tímto účelem je navržena konfigurační vrstva, která 
by měla proces konfigurace zjednodušit. 
Opírá se o LDAP server, jehož struktura záznamů je přizpůsobena účelu frameworku. Z pohledu 
konfigurace sítě jsou důležité záznamy o instancích VD. Každé VD, které je spravováno subjektem, 
má svůj unikátní identifikátor (IDVD, identifikátor virtuálního zařízení). Záznam v LDAP obsahuje 
pro každé IDVD aktuální obraz jeho konfigurace74.
Předpokládejme, že již máme všechny instance VD výsledné sítě v běhovém režimu a je zajištěn 
jejich běh, např. prostředky hostitelského operačního systému. Vznikla potřeba upravit konfiguraci 
některého ze zařízení. Administrátor nejprve upraví konfiguraci v příslušném záznamu LDAP 
serveru. Pak určí způsob propagace nové konfigurace do instance. Uvažovány jsou dva způsoby
lišící se způsobem, kterým je vyvolán přenos nové konfigurace do zařízení. První je obdobný jako 
při aktualizaci záznamů v DNS. Konfigurace zařízení udává časovou periodu, kdy se má provést 
kontrola konfigurace v LDAP a případná synchronizace. Druhý přístup umožní administrátorovi 
zaslat příkaz k synchronizaci konfigurace konkrétnímu virtuálnímu zařízení okamžitě. Implemen-
tačně se jedná pouze o nativní příkaz zabudovaný v konfigurační komponentě zařízení, který je 
publikovaný standardním způsobem jako jiné příkazy virtuálního zařízení. Aby však nedošlo 
k jeho zneužití, je jeho parametrem speciální tag, který je znám pouze administrátorovi a danému 
zařízení. Synchronizace na žádost je spuštěna jen v případě, že tag je správný.
Vlastní proces rekonfigurace spočívá ve dvou krocích. Nejprve je provedeno stažení nové konfigu-
race75 z LDAP serveru k zařízení. To zajistí konfigurační komponenta VD pomocí LDAP protokolu. 
Ve druhém kroku je proveden restart virtuálního zařízení, čímž dojde k aplikaci nové konfigurace.

                                                     
72 Jinými slovy sjednotit podle sémantiky informace i její syntaxi.
73 Např. pro zpřístupnění některých zdrojů jinému subjektu, kdy subjekt žádá o informace z více 
zdrojů, které se dále využívají i v projektu subjektu, který zdroje spravuje. V rámci pravomocí sub-
jektu může být předagregace výhodná např. pro trasování informací z podmnožiny zdrojů pro 
účely sledování celého systému.
74 Struktura záznamu není podstatná. Postačující je, pokud záznam obsahuje konfigurační XML 
soubor a příslušející klíče pro oprávnění přístupu.
75 Míněno konfigurace a soubor klíčů.
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5.9 Jak síť VD splňuje požadavky
Diskuze nad splněním požadavků je pro lepší přehlednost vedena samostatně pro požadavky de-
finované v zadání práce a požadavky, které byly rozpoznány v průběhu zpracování tématu. 

5.9.1 Požadavky ze zadání

Snadné propojování zařízení do vyšších celků
Základem frameworku je KI, která je tvořena jako síť virtuálních zařízení. Každé VD obsahující 
serverovou část (TMultiAgent) umožňuje, aby se k němu připojil libovolný počet jiných VD. Nao-
pak každé VD obsahující klientskou část se umí připojit k tolika jiným – zdrojovým – VD, kolik 
obsahuje klientských komponent (TAgentCli). Mimo VD patřících do zdrojové a vizualizační vrst-
vy, obsahují všechna VD klientskou i serverovou část, takže VD lze vzájemně propojovat oběma 
směry k libovolnému počtu zařízení. V navrženém frameworku je počítáno primárně s acyklickým 
hierarchickým propojením76, KI však cyklickému propojení VD nebrání.

Definice komunikačních pravidel mezi uzly
Komunikačním pravidlem se rozumí určení, kdo smí s kým komunikovat a jaké informace si mo-
hou komunikující strany vzájemně předávat. Analýzou možných scénářů v modelových aplikacích 
bylo zjištěno, že určující rovinou komunikačního pravidla je zdroj. Příčinou je možnost, že 
v systému pro ORO bude potřeba zajistit spolupráci entit, které spravují různé subjekty. Subjekt 
disponující zdrojem povoluje pouze některé služby jejich odběrateli. 
Na úrovni KI je proto implementována podpora pro řízení přístupových pravidel ve zdroji, zdro-
jovém VD. Přesný popis realizace komunikačních pravidel uvádí stať „5.7.3 Řízení přístupu, 
ochrana dat, reinterpretace dat“. Stať rovněž uvádí i způsob, jak zajistit reinterpretaci informací 
přenášených klientovi.

Řízení komunikace v opačném směru, tj. komunikace od zdroje ke klientovi, je určeno klientem. 
Klient si objedná pouze jím požadovanou množinu informací poskytovaných zdrojem a implemen-
tace komunikační vrstvy VD zajistí, že klientovi nebudou doručovány žádné jiné informace.
Realizace komunikačních pravidel tedy dovoluje řídit informační tok v obou směrech.

Použitý přístup má i jednu vlastnost, která se může projevit jako slabina. Pro aplikaci komunikač-
ních pravidel je potřeba nového VD, proxy VD. S tím je spojena nutnost jeho konfigurace a další 
zatížení přenosových cest komunikací mezi zdrojovým a proxy VD. Nakolik je tato vlastnost slabi-
nou či předností ukáží až reálné testy, jejichž provedení bylo odloženo do doby dokončení imple-
mentace všech komponent obecného VD. V případě vyšší než akceptovatelné režie bude část 
funkcionality xVD implementována do komponenty TMultiAgent, čímž dojde k ušetření výpočetní 
zátěže plynoucí z potřeby zabalení a rozbalení informace pro přenos, a dále komunikační zátěže, 
neboť přenos informací bude probíhat jen v rámci jednoho adresového prostoru zdrojového VD.
Již na teoretické úrovni je možné obě řešení částečně porovnat. Řešení s xVD dovoluje rozložit vý-
početní zátěž na více strojů, což může být užitečné v případě náročnější reinterpretace zdrojových 
informací. K lepšímu rozložení zátěže může dojít i při umístění obou VD na témže stroji77. Oproti 

                                                     
76 Výjimkou je projektová vrstva, viz „5.8, Projektová vrstva“.
77 Důvodem je způsob plánování vláken operačním systémem MS Windows. Operační systém roz-
děluje čas CPU mezi procesy, vždy shodně pro procesy se stejnou prioritou a teprve tento čas dále 
dělí mezi vlákna procesu. Implementovaný přístup obsahuje dva procesy, které dostanou z výko-
nu CPU dvojnásobnou část ve srovnání s druhým přístupem.
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tomu druhý přístup sice nedovoluje rozložit zátěž CPU, ale je skromnější v požadavcích na CPU i 
přenosové cesty.

Odolnost proti výpadkům zařízení a komunikačních kanálů
Odolnost proti výpadkům zdrojové HW – ústředen – není frameworkem řešena. Z analýzy mož-
ností současného HW vyplynulo, že v obecném případě lze počítat nejvýše s jedním fyzickým ko-
munikačním kanálem mezi HW a frameworkem (viz „3.1.1, Možnosti připojení“). Dojde-li 
k selhání počítače, který je fyzicky propojen s HW, pak se HW stává nedostupným a v obecném 
případě neexistuje způsob, jak jej bez opravy počítače opět zpřístupnit. 
Ve specifických případech, kdy HW umožňuje propojení prostřednictví ethernetu a TCP/IP, by 
bylo možné výpadek počítače překlenout vytvořením skupin redundantních VD v kombinaci s IP 
switchingem na HW úrovni. Obdobná situace se týká i výpadků uzlů komunikační infrastruktury, 
neboť mezi sebou komunikují pomocí TCP/IP. 
Podporu redundance podporuje framework jen částečně. Současné možnosti redundance spočívají 
v možnosti vytvořit více VD s obdobnou konfigurací a definovat je jako skupinu. Konfigurace VD 
ve skupině se vzájemně liší jen identifikátorem zařízení. Každé VD skupiny se spustí na samostat-
ném počítači a má proto svou vlastní IP adresu. Odběrné VD (VD3) mimo redundantní skupinu ví 
pouze o jednom VD (VD2) dosažitelném na jisté IP adrese. VD2 plní roli zdroje pro VD3. 
V případě, že selže počítač hostující VD2, jsou pomocí IP switchingu vyměněny IP adresy mezi 
strojem hostujícím VD2 (stroj A) a jiným strojem (stroj B) hostujícím jiné VD ze skupiny redundan-
ce. Touto operací se VD na stroji B stává VD2, protože všechna odběrná VD znají VD2 jen podle 
jeho IP adresy a portu. Při selhání stroje A dojde ke ztrátě spojení s VD3, což však řeší VD3 auto-
matickým pokusem o nové navázání spojení (viz „5.5.2 Běhový režim“).

Komunikace s moduly třetích stran
K propojení se systémy třetích stran lze využít postup s xVD (viz „5.7.3 Řízení přístupu, ochrana
dat, reinterpretace dat“) nebo vytvořit komunikační bránu pomocí implementované sady kompo-
nent podobně, jako při vytváření dVD (viz „5.8, Zdroje“).

Rychlost komunikace
Rychlost komunikace mezi zdroje a cílem ovlivňují dva faktory – rychlost průchodu informace 
zařízením a rychlost přenosu informace mezi instancemi VD.
Rychlost průchodu informace zařízením nejvíce ovlivňuje zpracování skriptů, které se využívá pro 
přenos informací mezi komponentami. V očekávaných aplikacích frameworku se očekává, že vět-
šina skriptů nebude obsahovat přes třicet příkazů, v typickém případě dva až tři. Díky tomu, že 
použitá komponenta pro skriptování dovoluje předkompilaci všech skriptů, je vlastní provedení 
skriptu velmi krátkou záležitostí. Měření ukázala, že skriptovací komponenta dokáže za jednu 
vteřinu provést až 100 000 kratších skriptů na současném HW78. Zpracování jedné nové příchozí 
informace může v nejhorším případě vést k vyvolání dvou přímých skriptů (propagační a reakční) 
a případně ke spuštění několika dalších skriptů jako důsledek provedených příkazů. V průměrném
případě se očekává vyvolání dalších 4 skriptů. Při rychlosti práce skriptovací komponenty vychází, 
že za vteřinu lze teoreticky zpracovat v očekávaném případě přes 16000 informací. Tento údaj je 
nutné snížit o režii potřebnou pro manipulaci s běhovým prostředím skriptu, synchronizaci vláken 
ve VD a další činnosti prováděné VD, řekněme na třetinu, tj. 5000 informací.

                                                     
78 Intel 1,73GHz, 1GB RAM
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Přitom jedna ústředna může generovat a předávat do počítače svým protokolem maximálně 250 
informací za vteřinu79. V běžném provozu je tato hodnota řádově menší, protože aktivita všech 
entit ústředny se nemění každou vteřinu. Praxe ukazuje výskyt průměrně 65 nových informací za 
vteřinu na jednu ústřednu při běžném provozu. K zahlcení KI v důsledku náročnosti zpracování 
nových informací dojde proto po připojení více než 70 ústředen.
Rychlost přenosu informace mezi instancemi VD se opírá o vlastní úsporné kódování, kdy velikost 
původní informace v binární podobě je zvětšena přibližně o polovinu kódováním Base64. Při pou-
žití 100Mbps linek a četnosti přenosu informací by tedy rychlost přenosu informace mezi VD ne-
měla být úzkým místem.

Bezpečnost komunikace
Zabezpečení komunikace je frameworkem zajištěno jak ve smyslu ochrany před neoprávněným 
přístupem k zařízení, tak ve smyslu ochrany dat před odposlechem. Jeho princip vysvětluje stať
„5.7.3 Řízení přístupu, ochrana dat, reinterpretace dat“.

5.9.2 Další rozpoznané požadavky

Jednotný přístup k HW = virtualizace HW
Virtualizace HW je plně zajištěna pomocí dVD (viz „5.8, Zdroje“). Virtualizace zachovává specific-
ké vlastnosti konkrétní HW pomocí obecných příkazů a událostí.

Zpřístupnění HW více odběrným místům
Specifika obecného HW jsou převedena prostřednictvím jeho dVD na jednotné komunikační roz-
hraní. Serverová část dVD dovoluje připojení více klientů dříve popsaným způsobem.

Pokročilé možnosti modifikace průchozích hodnot
Požadavek řeší logické zpracování, které je realizováno skriptovacím modulem (viz „5.6.5
Exekuční jádro“). Logické zpracování dovoluje provést s informací libovolnou operaci, kterou lze 
vyjádřit prostředky Pascal Scriptu80.

Delegace operací mezi velíny
Operace sloučení, rozdělení a vynucené odpojení velínu bude zajištěno nadstavbovým SW realizu-
jícím velíny v součinnosti s KI. 
Operaci vynuceného odpojení velínu zajišťuje KI, neboť se nelze spolehnout na korektní chování 
odpojovaného velínu, např. z důvodu jeho sabotáže. Aby byla funkce odpojení dostupná, je 
v současné implementaci KI potřeba, aby každý velín používal vlastní pár klíčů pro přístup k pro-
jektovým VD81. Při požadavku na odpojení velínu stačí v  projektových VD zakázat příslušný klíč 
velínu, čímž se mu zablokuje možnost připojit se do KI. Operace zablokování klíče VD zároveň 
uzavře případné existující spojení, které je s klíčem svázáno.
Sloučení a rozdělení velínů je operace řešená pouze na úrovni nadstavby. Princip spočívá v definici 
nové entity přístupového aparátu nazvané „velín“ a drobné úpravě přístupového aparátu nad-

                                                     
79 Např. BÚ Galaxy může generovat necelých 800 informací za 4 vteřiny, novější ústředny jsou mír-
ně rychlejší.
80 Obdoba jazyka Object Pascal, který je ochuzen o možnost definovat třídy uvnitř skriptu. V ostat-
ních rysech jsou oba jazyky shodné.
81 Předpokladem je, že velín nevyužívá služeb VD z jiných vrstev, což by při dodržení zásad použi-
tí frameworku nemělo nastat.
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stavby popsaného dále. Entita „velín“ se chová obdobně jako entita „uživatel“ – má svá oprávnění 
k provádění operací systému, zobrazení pohledů a symbolů v pohledech. Logika nadstavby pracu-
je v rozšíření se dvěmi paralelně přihlášenými entitami, uživatelem a velínem. Operace či prvek 
zobrazení je dostupný pouze v případě, pokud mají obě entity potřebné oprávnění. Operace slou-
čení a rozdělení velínů pak obnáší pouze změnu přihlášeného velínu v SW nadstavbě. O zobrazení 
správných vizuálních prvků a adekvátní omezení vyvolání akci se postará upravená logika nad-
stavby.

Možnost vzdálené rekonfigurace virtuálního zařízení
Vzdálená správa VD je zpracována na teoretické úrovni, není implementována. Podporu fra-
mework zajistí prostřednictvím konfigurační vrstvy (viz „5.8, Konfigurace“) v součinnosti s konfi-
gurační komponentou integrovanou ve VD.

Zjednodušení vývoje nadstavbového SW
Sada komponent sloužících k sestavení VD dovoluje vytvořit vVD (viz „5.8, Vizualizační vrstva“) a 
začlenit jej přímo do zdrojového kódu nadstavbového SW. Tím se zjednoduší komunikace mezi 
nadstavbou a zbytkem systému. Tabulku stavů vVD lze přímo použít jako cache hodnot položek 
pro účely nadstavby a navíc ji lze využít pro uchování stavů vizualizačních symbolů.
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Kapitola 6 Závěr
Cílem práce bylo vytvořit framework pro vzdálenou správu zabezpečení objektů v územně rozsáh-
lých oblastech. Požadovanými vlastnostmi výsledného nástroje bylo

 hierarchické propojení uzlů
 možnost definovat komunikační pravidla mezi uzly
 rychlost
 bezpečnost
 odolnost proti výpadkům HW a komunikace
 využít standardů.

Vlastní implementaci předcházela analýza schopností současného HW a SW. Jejím zpracováním a 
rozšířením vznikl ucelený zdroj aktuálních informací o zabezpečovacích technologiích. Obdobný 
soubor informací, navíc podložený reálnými zkušenostmi odborníků z oboru a vlastní praxí, 
v českém jazyce neexistuje.
Pro dosažení cílů práce byl definován nový pojem oboru zabezpečení, kterým je rozsáhlá oblast. 
Jeho definice spolu s příklady z reálných zakázek vedly k rozšíření množiny požadovaných vlast-
ností frameworku.
Práce dále zdůvodnila, proč je pro ochranu rozsáhlých oblastí vhodné využít softwarové řešení a 
proč nebyla k implementaci frameworku použitá žádná z existujících softwarových komunikač-
ních technologií.
V práci byl navržen framework pro ochranu rozsáhlých oblastí vycházející z několika osvědčených 
softwarových postupů. Ukázalo se, že řešení založené na síti speciálních služeb splní nejen poža-
davky nezbytné pro systém sloužící k zabezpečení rozsáhlých oblastí, ale lze jej s úspěchem využít 
i pro jiné účely, např. jako zdroj informací pro krizové řízení.
Klíčovým prvkem frameworku je virtuální zařízení, které slouží k sestavení komunikační infra-
struktury. Virtuální zařízení zajišťuje

 jednotný přístup k HW = virtualizace HW,
 zpřístupnění HW více odběrným místům,
 řízení komunikačních pravidel mezi uzly, tj. 

 filtrace a blokace informačního toku v obou směrech
 reinterpretace informací

 bezpečnost ve smyslu ochrany před neoprávněným přístupem k zařízení,
 rychlost průchodu informace zařízením,
 pokročilé možnosti modifikace průchozích hodnot, tzv. logické zpracování.

Ve spojení s vlastnostmi komunikačního rozhraní každého virtuálního zařízení celá síť zajišťuje
 bezpečnost ve smyslu ochrany dat před odposlechem,
 podporu pro hierarchické propojení uzlů,
 dostatečnou rychlost přenosu dat mezi uzly,
 podporu pro vzdálenou konfiguraci,
 odolnost proti výpadkům komunikace.

Požadavek na odolnost proti výpadkům HW je na úrovni frameworku vyřešen jen částečně a bude 
jej nutné dále zpracovat. K jeho plné realizaci je potřeba podpory ze strany prostředí hostujícího 
framework.
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Implementace sestává ze sady komponent, které slouží k sestavení jednotlivých typů virtuálních 
zařízení. Využití komponentového přístupu namísto vytváření celých služeb přináší

 zjednodušení vývoje nadstavbového SW, 
 možnost definovat vlastní typy virtuálních zařízení pro specifické účely konkrétních apli-

kací frameworku.
Navržený framework by měl přinést do oboru zabezpečení dvě nové vlastnosti. Jednak použití 
servisní architektury pro realizaci komunikační vrstvy mezi bezpečnostní technologií a softwaro-
vou nadstavbou řídícího stanoviště, jednak možnost přidělit, odejmout, sloučit či rozdělit řízení 
rozsáhlé oblasti mezi jednotlivá řídící stanoviště. Pokud je autorovi známo, žádný z nabízených 
produktů delegaci řízení na úrovni řídících stanovišť v uvedeném rozsahu nenabízí.
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Slovník použitých termínů a zkratek
analogová hodnota – označení pro hodnotu získanou z ohmické hodnoty; může nabývat 

souvislého intervalu hodnot, např. reálných čísel
BÚ – bezpečnostní ústředna
CCTV – Closed Circuit TV; viz průmyslová televize
čidlo – viz senzor
dbVD – databázové VD; VD poskytující žurnálové služby; obsahuje klientskou část VD; typicky 

pouze naslouchá komunikaci a zaznamenává ji
dVD – ovladačové VD; VD sloužící jako rozhraní mezi KI a bezpečnostní technologií či externím 

systémem; jeho součástí je ovladač komunikující jazykem technologie či systému
dvojitě vyvážený vstup – způsob zapojení smyčky
EKV – Elektronické řízení vstupu
element – označení pro čidlo EPS
EMC – Electro-magnetic compatibility, Elektromagnetická kompatibilita; norma pro povolené 

hodnoty vyzařování elektrických zařízení
EPS – Elektronická (proti)požární signalizace 
ESB – Enterprise Service Bus, podniková sběrnice služeb; SW architektura
expandér – zařízení pro instalaci do ústředny rozšiřující její schopnosti
EZS – Elektronický zabezpečovací systém
fyzická hodnota vstupu, fyzický stav vstupu – snímán ústřednou ze smyčky připojené na její vstup
fyzická ostraha – pracovník provádějící dozor v hlídaném objektu či oblasti
hlásič – viz senzor
HZS – Hasičský záchranný sbor
implementátor projektu – osoba vytvářející podklady a nastavení nadstavby podle požadavků 

zákazníka
KI – komunikační infrastruktura; označení pro síť virtuálních zařízení
logická hodnota – dvoustavová hodnota
logická hodnota vstupu, logický stav vstupu – fyzický stav senzoru sloučený s logickým stavem 

ústředny
logický stav ústředny – viz vnitřní stav ústředny
lVD – logické VD; VD poskytující možnosti libovolné modifikace průchozích informací
MaR – měření a regulace
nadstavba – počítačový program zaměření na monitorování, vyhodnocování stavu a řízení 

bezpečnostních technologií
ohmická hodnota – hodnota získaná pomocí detekce odporové hodnoty smyčky; hodnota může 

mít různé interpretace v závislosti na ústředně a senzoru, které smyčka propojuje
online komunikace – přenos informací mezi počítačem a ústřednou v okamžiku, kdy probíhá 

monitorování bezpečnostní technologie prostřednictvím nadstavby 
OPC – OLE for Process Control; standardizované rozhraní zaměřené na přenos informací mezi 

světem počítačů a zařízeními, která provádějí průmyslové procesy
ORO – ochrana rozsáhlých oblastí
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PCO – Pult centralizované ochrany; služba pro 24 hodinový vzdálený dozor nad objektem, ve 
kterém je nainstalována bezpečnostní technologie; v případě narušení objektu pracovníci 
služby provádí okamžitý výjezd na místo a provádí zajištění objektu do doby příjezdu 
policie

perimetr – plotová ochrana
pohled – entita nadstavby; určuje způsob zobrazení hlídané oblasti; ve spojitosti s dalšími 

funkcemi nadstavby umožňuje monitorovat a řídit hlídanou oblast
poplach, poplachový stav – událost bezpečnostního systému, která signalizuje možné ohrožení
průmyslová sběrnice – sběrnice používaná pro zajištění průmyslových procesů; garantuje doručení 

informace v řádu milisekund
průmyslová televize – uzavřený televizní okruh
projekt – označení pro definici všech zobrazení, chování a dalších vlastností nadstavby, které jsou 

specifické pro konkrétní instalaci bezpečnostní technologie
PÚ – požární ústředna
pVD – projektové VD; jeho účelem je realizace vazeb projektu
reakce – postup realizovaný prostředky nadstavby, který může změnit stav řízené technologie či 

nadstavby
rozsáhlá oblast – 28
senzor – slaboproudé zařízení; snímá změny v prostředí, kde je instalován; jsou různé typy podle 

účelu – pohybu, otřesu, teploty a další
smyčka – vedení mezi senzorem a rozhraním ústředny (vstupem či výstupem)
spoušť – softwarová událost vyvolaná změnou stavu některé sledované entity, dosažením 

definovaného času nebo uživatelem
SW nadstavba, softwarová nadstavba – viz nadstavba
ústředna – centrální prvek bezpečnostních technologií typu EZS, EPS, EKV; vyhodnocuje 

informace ze senzorů k ní připojených a provádí přednastavení reakce
vazba – závislost mezi spouští a reakcí v nadstavbě
VD – virtuální zařízení; klíčový prvek KI; jedná se o SW službu optimalizovanou pro zpracování 

informací bezpečnostních technologií
velín – řídící středisko jedné či více bezpečnostních technologií; může být realizováno pomocí 

nadstavby
virtual device – viz VD
vizualizace – viz nadstavba
vnitřní stav ústředny – sloučení logických stavů všech virtuálních entit zabudovaných v programu 

ústředny; např. stavy oblastí
vstup – typ rozhraní ústředny, ke kterému lze pomocí smyčky připojit senzor; stav senzoru je 

vstupem pro další činnost ústředny 
vVd -
výstup – typ rozhraní ústředny, kam lze připojit výstupní zařízení, jako např. diodu či elektronický 

zámek
xVD – proxy VD; typ VD zastupující funkci filtru informací na rozhraní mezi subjekty
zóna – viz element
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Příloha B

Příklad konfigurace virtuálního zařízení
Příloha obsahuje příklad konfiguračního souboru pro projektové zařízení v následující situaci. 
Existují dvě zdrojová zařízení reprezentující požární a zabezpečovací ústřednu kombinované 
s přístupovou ústřednou – Fire a Secure. Z požárního zařízení jsou objednány položky z1, z2, 
z3 reprezentující stav čidel. Hodnota položky 2 indikuje detekci požáru odpovídajícím čidlem. 
Dále je objednáno doručování události OnACStateChange, které indikuje výpadek či obnovení 
primárního napájení ústředny.
Z bezpečnostního zařízení jsou odebírány položky s1, s2 (stavy čidel) a událost OnUserAccess, 
která je vyvolána v případě sejmutí informací z karty uživatele čtecím zařízení u kontrolovaných 
dveří.
Konfigurované zařízení provádí několik operací. Prostřednictvím tabulky stavů publikuje infor-
mace o stavech čidel svých zdrojů. Zpracování nového stavu ukazuje, jakým způsobem se provádí 
mapování zdrojové položky na cílovou.
Vedle toho definuje dvě další položky FireInTheHouse a UsersAccepted. Hodnota první po-
ložky indikuje, zdali došlo ve sledovaném objektu k požáru. Druhá položka slouží jako počítadlo 
úspěšných pokusů k otevření dveří chráněných přístupovým systémem. Obě položky jsou vypočí-
tané, jedna na základě změny stavu položky zdrojové tabulky, druhá jako reakce na externí udá-
lost.
Konfigurace dále ukazuje reakční skript, který po změně položky FireInTheHouse generuje 
publikovanou událost OnFireDetected, na kterou může být zavěšeno středisko HZS.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<vd>

    <!--
        Základní nastavení
    -->
    <device>
        <id>{EB4E13F5-451E-4E5C-95EC-CF2487ECBA25}</id>
        <descr>A project virtual device for fire and security systems.</descr>
        
        <!-- Skupina redundance, do které zařízení spadá. -->
        <redundancy_id>MiddleSide</redundancy_id>
        
        <!--
          Lokace toho zařízení. IP je povinná jen v případě, že host
          má více adres. Ovlivňuje nastavení serverové strany zařízení.
        -->
        <transport>
            <ip>192.168.0.1</ip>
            <port>9980</port>
        </transport>
        
        <!-- Maximální možná hloubka odchozího bufferu pro události. -->
        <max_queue_size>40</max_queue_size>
    </device>

    <!--
        Seznam přístupových klíčů
        
        Obsahuje názvy souborů, ve kterých jsou uloženy klíče opravňující
        k přístupu k tomuto zařízení. Zařízení, jehož klíč v seznamu není,
        se nepřipojí.
    -->
    <access>
        <key name="Fire department">firedept.pub</key>
        <key name="Police department">policedept.pub</key>
        <key name="Administrator">admin.pub</key>
    </access>
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    <!--
        Seznam klientů
        
        Slouží k předdefinici vlastností pro klienty, s jejichž připojením
        se počítá, a pro jejichž chod (např. schopnosti redundance) je
        potřeba zajistit některé vlastnosti i bez toho, že je některý z
        klientů připojen - v takovém případě by si nadefinoval své
        specifické požadavaky on sám.
    -->
    <clients>
        <client redundancy_id="WestSide" default_queue_size="10" />
        <client redundancy_id="EastSide" default_queue_size="8" />
    </clients>

    <!--
        Seznam položek interní tabulky VD = tabulka položek stavů
    -->
    <table>
       <!-- Fire protection -->

        <item name="F.z1" type="integer" default="0" scope="public">
            <descr>Fire sensor z1 of the remote fire protection</descr>
        </item>
        <item name="F.z2" type="integer" default="0" scope="public">
            <descr>Fire sensor z2 of the remote fire protection</descr>
        </item>
        <item name="F.z3" type="integer" default="0" scope="public">
            <descr>Fire sensor z3 of the remote fire protection</descr>
        </item>
        
        <!-- Security protection -->
        <item name="s1" type="integer" default="0" scope="public">
            <descr>Sensor s1 of the security protection</descr>
        </item>
        <item name="s2" type="integer" default="0" scope="public">
            <descr>Sensor s2 of the security protection</descr>
        </item>
        
        <!-- Helper items -->
        <item name="FireInTheHouse" type="boolean" default="0" scope="public">
            <descr>Set to True if there is a fire somewhere. It is a computed value.</descr>
            <script>
            <![CDATA[
              begin
                // Skript reakce na změnu stavu.
                
                if ((State = vvsOK) and (Value)) then
                  GenerateEvent('OnFireDetected');
              end.
            ]]>
            </script>
        </item>
        <item name="UsersAccepted" type="integer" default="0">
            <descr>Item counts users, who passed gatway successfuly. 
                   It is private computed value.</descr>
        </item>
    </table>

    <!--
        Seznam příkazů a jejich parametry, které VD nabízí k použití
    -->
    <commands>
        <command name="InhibitSecuritySensor"  scope="public">
            <descr>Inhibits or uninhibits a security sensor managed by one of the sources.</descr>
            <params returns="boolean" note="Returns success" >
                <param name="Name" type="integer" />
                <param name="State" type="boolean" />
            </params>
            <script>
            <![CDATA[
                begin
                  // Příkaz provede přemostění či povolení senzoru bezpečnostní ústředny.
                  // Zároveň zaznamená informaci o zpracování povelu.
                    
                  WriteToLog('Sensor ' + Name + ' inhibited'.);
                  Secure.SendCmd('Inhibit', Name, State);
                end.
            ]]>
            </script>
        </command>        
    </commands>
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    <!--
        Seznam událostí a jejich parametry, které VD nabízí k objednání
    -->
    <events>
        <event name="OnCriticalState" scope="public">
            <params>
                <param type="string" note="Source name" />
                <param type="integer" note="Classification" />
                <param type="integer" note="New state" />
            </params>
            <descr>Invoked some significant event occures somewhere within then system.</descr>
        </event>        
        <event name="OnFireDetected" scope="public">
           <descr>Invoked when the fire is detected within the protected area.</descr>
        </event>        
        <event name="OnUserAccess" scope="public">
            <params>
                <param type="string" note="User ID" />
                <param type="string" note="Reader ID" />
                <param type="boolean" note="Passed" />
            </params>
            <descr>Invoked when a user tried to pass through a gateway.</descr>
        </event>        
        <event name="OnSomeInternalEvent">
           <params>

                <param type="datetime" note="Param1" />
                <param type="string" note="Param2" />
            </params>         
            <descr>
              Some event that is not published and is dedicated just for the 
              internal usage. It can be used e.g. for script code simplification
              of updating the 'FireInTheHouse' item.
            </descr>
            <script>
            <![CDATA[
              // When the event has script assigned, it will be localy processed.
              // If the event is published too, it will be send to the subscribers.
              begin
                if ((F.z1 <> 2) (F.z2 <> 2) and (F.z3 <> 2)) then
                  SetItemValue('FireInTheHouse', False, vvsOK);
              end.
            ]]>
            </script>
        </event>
    </events>
    
    <!--
        Seznam zdrojů, které VD používá. Z nich přicházejí události, 
        změny stavů, jim jsou zasílání příkazy.
    -->
    <sources>        
       <source>

            <name>Fire</name>
            <descr>Remote fire protection</descr>
            <transport>
                <ip>192.168.0.2</ip>
                <port>9980</port>
            </transport>
            
            <table_order>
               <item name="z1" type="integer">

                    <script>
                    <![CDATA[
                      begin
                        SetValue('F.z1', Value, State);
                        if (Value = 2) then
                          SetItemValue('FireInTheHouse', True, vvsOK)
                        else if (F.z2 <> 2) and (F.z3 <> 2) then
                          SetItemValue('FireInTheHouse', False, vvsOK)
                        ;
                        
                        // Větev ELSE může být v případě složitého výpočtu
                        // nahrazena např. vyvoláním interní událost sjednocující
                        // výpočet - viz 'OnSomeInternalEvent'.
                      end.
                    ]]>
                    </script>
                </item>
                <item name="z2" type="integer">
                    ... analogicky k z1, jen propagace do F.z2 ...
                </item>
                <item name="z3" type="integer">
                    ... analogicky k z1, jen propagace do F.z3 ...
                </item>
            </table_order>
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            <event_order req_queue_size="10" >                
                <item name="OnACStateChange" >
                    <params>
                        <param type="integer" note="State of the AC" />
                    </params>
                    <script>
                    <![CDATA[
                      begin
                        // Reakce na změnu stavu napájení zdrojové ústředny 
                        // = výpadek/obnovení proudu.
                        case Params[1] of
                          0:
                          begin
                            WriteToLog('Remote fire protection - lost AC power!');
                          end;
                          1:
                          begin
                            WriteToLog('Remote fire protection - AC power recovered!');
                          end;
                        end;
                        
                        // Generovat událost o problému. 
                        // Hodnota 5 slouží k signalizaci napájení (definováno tvůrcem VD).
                        GenerateEvent('OnCriticalState', 'Fire1', 5, 0);
                      end.
                    ]]>
                    </script>
                </item>                
            </event_order>
        </source>
        
        <source>
            <name>Secure</name>
            <descr>Local security protection</descr>
            <transport>
                <ip>192.168.0.1</ip>
                <port>9980</port>
            </transport>

            <!-- objednávka položek -->
            <table_order>                
                <item name="s1" type="integer">
                   <script>
                    <![CDATA[
                      begin
                        SetItemValue('S.s1', Value, State);                        
                      end.
                    ]]>
                    </script>
                </item>
                <item name="s2" type="integer">
                    <script>
                    <![CDATA[
                      begin
                        SetItemValue('S.s2', Value, State);                        
                      end.
                    ]]>
                    </script>
                </item>                
            </table_order>

            <!-- objednávka událostí -->
            <event_order req_queue_size="10" >                
                <item name="OnUserAccess" >
                    <param>
                        <param type="string" note="User ID" />
                        <param type="string" note="Reader ID" />
                        <param type="boolean" note="Passed" />
                    </param>
                    <script>
                    <![CDATA[
                        begin
                          // Reakce na průchod či jeho pokus.
                          // Toto zařízení si eviduje počet úspěšných průchodů
                          // a předává událost ve formě vlastní události k dalšímu
                          // možnému zpracování.
                          
                          if (Params[3]) then
                            SetItemValue('UsersAccepted', GetItemValue('UsersAccepted') + 1);
                          GenerateEvent('OnUserAccess', Params[1], Params[2], Params[3]);
                        end;
                    ]]>
                    </script>
                </item>                
            </event_order>
        </source>
    
    </sources>
</vd>
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Příloha C

CD – elektronická příloha

Obsah elektronické přílohy:
 obsah.txt soubor s popisem obsahu CD a způsobu manipulace s jeho obsahem
 zadani.pdf zadání diplomové práce
 dipl_prace.pdf text diplomové práce
 vd_conf.xml příklad konfigurace virtuálního zařízení

 obrazky\ složka s obrázky použitými v diplomové práci
 vd.src\ zdrojové kódy komponent virtuálního zařízení
 vd.doc\ dokumentace ke zdrojovým kódům ve formátu
 zdroje\ elektronické zdroje použité v této práci či s ní úzce související
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