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Úvod 

Zadání této diplomové práce bylo sestaveno se záměrem vytvořit nový a ucelený přístup ke 

zpracování přehledových dat přijímaných v ATM (Air Traffic Management) laboratoři na 

Ústavu letecké dopravy (ÚLD).   

Laboratoř ATM slouží především, ale ne výhradně projektu CNS/ATM technologie a provozní 

postupy, jeho studentům bakalářského, magisterského a doktorandského studia, ale i 

ostatním pracovníkům na ÚLD pro účely jejich vědeckovýzkumné činnosti. V ATM laboratoři 

jsou ukládána a následně na serveru ATM laboratoře archivována přehledová data přijatá 

z konstelace čtyř přijímačů, které přijímají zprávy vysílané na frekvenci 1090MHz. Na této 

frekvenci jsou vysílané odpovědi palubního odpovídače sekundárního radaru módu S, zprávy 

systému ACAS a zprávy systému Automatic dependent surveillance – broadcast (ADS-B).  

Potřeba pro vytvoření uceleného přístupu ke zpracování přehledových dat vyplynula 

z dosavadního převážně individuálního přistupování studentů ke zpracování přehledových 

dat. V průběhu let od vzniku konstelace přijímačů ATM laboratoře a napříč mnohými 

závěrečnými pracemi vzniklo velké množství funkcí, programů a fragmentů kódu, které sloužili 

k práci s přehledovými daty. Programy a funkce však na sebe přímo nenavazovaly a jejich 

kombinování a úpravy se ukázaly zbytečně těžkopádné. Následkem čehož byla situace, kdy se 

studentům nově se zabývajícím analýzou přehledových dat těžko navazovalo na odvedenou 

práci jejich předchůdců. Má diplomová práce si klade za cíl odstranit negativní vliv těchto 

komplikací. Jinými slovy databázové řešení vyvinuté v rámci této diplomové práce si klade za 

cíl vytvořit jednotnou platformu, která bude sloužit nejen novým, ale i stávajícím studentům 

při analýze přehledových dat v ATM laboratoři.  

Nově vyvinuté databázové řešení, by rovněž mělo umožňovat uživatelům přehledových dat 

s těmito daty efektivněji manipulovat, respektive filtrovat na základě určitých datových 

položek, které budou odrážet potřeby a požadavky těchto uživatelů. Diplomová práce si také 

klade za cíl učinit analýzu těchto potřeb a požadavků uživatelů přehledových dat. Díky tomu, 

že databázové řešení bude již obsahovat určité datové položky obsažené v přehledových 

datech, umožní studentům nově se zabývajícím přehledovými daty rychlejší filtraci a extrakci 

potřebných přehledových dat, což by mohlo studentům poskytnout více času a prostoru pro 

samotnou analýzu přehledových dat.  
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Dalším důvodem pro vznik zadání této diplomové práce bylo prozkoumat možnosti využití 

databáze v ATM laboratoři, najít vhodný databázový software pro potřeby ATM laboratoře a 

vyzkoumat možnosti napojení tohoto vhodného databázového softwaru na software 

využívaný k analýze přehledových dat.  

Součástí práce není následné zpracování, či analýza přehledových dat přijímaných v ATM 

laboratoři. Závěrečnou úlohou této diplomové práce je vytvoření přehledného uživatelského 

manuálu k vytvořenému databázovému řešení. Tento manuál je určený především studentům 

zabývajícím se přehledovými daty, ale zároveň správcům ATM laboratoře, k čemuž bude 

přihlédnuto při tvorbě jeho obsahu.  
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1 Současný přístup ke zpracování přehledových dat 

V této kapitole se budeme věnovat popisu současného způsobu ukládání, archivace a práce 

s přehledovými daty přijímanými v ATM laboratoři.  

Způsob, jakým je v současnosti ukládání, archivace a práce s přehledovými daty řešeno sebou 

totiž přináší určité komplikace, nebo v sobě obsahuje určitá omezení. Má diplomová práce si 

klade za cíl odstranit negativní vliv těchto komplikací a omezení. Pro správné zhodnocení 

naplnění cílů práce, je tedy v prvé řadě nutno znát výchozí stav, pro potřeby porovnání 

s konečným stavem po vypracování práce.  

1.1 Současný přístup k práci s přehledovými daty   

Dosavadní práce s přehledovými daty se v zásadě skládala z následujících kroků 

o Definice potřebných dat  

o Filtrace a dekódování potřebných dat 

o Další analýza nad vyfiltrovanými daty.  

K filtraci a dekódování potřebných dat bylo nejčastěji užito softwarového nástroje MATLAB, 

jehož školní licence je studentům volně dostupná a základy práce s MATLABem jsou vyučovány 

a následně rozvíjeny v ne jednom z povinných fakultních předmětů. Jen velmi příležitostně 

někteří studenti volili k filtraci a dekódování potřebných přehledových dat jiné softwarové 

nástroje.  

Skutečnost, že MATLAB je nejvyužívanějším nástrojem pro filtraci a dekódování přehledových 

dat potvrzuje i analýza závěrečných prací vzniklých pod projektem CNS/ATM technologie a 

provozní postupy, která je popsána v kapitole 2.3. 

V průběhu let od vzniku soustavy přijímačů ATM laboratoře tedy napříč mnohými pracemi 

vzniklo velké množství funkcí, programů a kusů kódu, které sloužili k práci s přehledovými 

daty. Programy a funkce však na sebe přímo nenavazovaly a jejich kombinování a úpravy se 

ukázaly zbytečně těžkopádné.  

Například pokud tedy chtěl student při zpracování své závěrečné práce navázat na dvě již 

hotové závěrečné práce, tak bylo mnohdy jednoduší využít pro práci s přehledovými daty 

vlastní funkce a program než kombinovat již existující. Tento způsob je z časového hlediska 
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efektivní a přidává studentům pracovní zátěž, která by mohla být lépe využita v jiných 

oblastech jejich závěrečných prací.   

Moje práce si klade za cíl vytvořit obecně využitelnou databázovou platformu právě pro filtraci 

a dekódování přehledových dat přijatých v ATM laboratoři a odstranit tak nutnost studentů 

vyvíjet vlastní způsob filtrace a dekódování potřebných přehledových dat.  

Díky využití této databázové platformy budou moci studenti časově efektivněji filtrovat a 

dekódovat jim potřebná přehledová data, čímž následně vznikne volná kapacita pro další 

výzkum v rámci jejich závěrečných prací.  

1.2 Současný způsob ukládání a archivace přehledových dat  

V současné době jsou všechna přehledová data přijatá ze všech čtyř přijímačů ATM laboratoře 

ukládána ve formě .dat souborů na serveru ATM laboratoře. Soubory jsou na serveru řazeny 

dle data jejich vzniku. Každý ze souborů obsahuje všechny přijaté přehledové zprávy ze všech 

přijímačů za časové období dvaceti minut.  

Každá přijatá zpráva je v souboru umístěna na samostatném řádku a zprávy jsou řazeny dle 

času jejich příjmu. Soubory jsou uchovávány na serveru ATM laboratoře po dobu dvou měsíců, 

pak jsou přemazány novými. V případě, že chce uživatel pracovat s přehledovými daty za delší 

časové období než dva měsíce, je nutné, aby si soubory se serveru ATM laboratoře stáhl a 

uložil separátně na jiné uložiště.  
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Obrázek 1, Ukázka souborů s přehledovými daty uložených na serveru ATM laboratoře (Zdroj: Autor) 

Vnitřní struktura jednotlivých souborů s přehledovými daty vypadá následovně:  

 

Obrázek 2, Vnitřní struktura souborů s přehledovými daty (Zdroj: autor) 
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V názvu samotného souboru s přehledovými daty je zakódována informace o tom, za jaký 

časový úsek soubor obsahuje přehledová data. Samotný soubor pak obsahuje čtyři sloupce, 

které jsou mezi sebou odděleny středníkem a jejichž obsah je následující. [1] 

o První sloupec obsahuje unixovou značku v době přijmu zprávy v milisekundách. 

Sloupec je kódován v desítkové soustavě (DEC) 

o Druhý sloupec obsahuje informaci o identifikaci přijímače, který danou zprávu přijal. 

Na serveru ATM laboratoře jsou ukládány toky dat, ze čtyř přijímačů, s číselnou 

identifikací 1 až 4.  

o Třetí sloupec obsahuje časovou značku GPS modulu. Tento sloupec je kódován v 

šestnáctkové soustavě (HEX). 

o Čtvrtý sloupec obsahuje samotnou přehledovou zprávu, která je rovněž kódována 

v hexadecimální soustavě. [1] 

1.2.1 Unixová značka  

Obsahem prvního sloupce přijaté zprávy je tzv. unixová značka, také označována jako unixový 

čas. Unixový čas je označení pro systém určování časových okamžiků. Systém identifikuje 

časové okamžiky pomocí počtu sekund uplynulých od 00:00:00 1. ledna 1970, koordinovaného 

světového času (UTC), ale bez započítání přestupných sekund (tzv. Leap seconds). [2] 

Přestupná sekunda je jednosekundová oprava, nepravidelně aplikovaná v systémech měření 

času UTC. Díky přestupným sekundám je možné udržovat systémy využívající UTC synchronní 

s občasnými výchylkami v rotaci Země. Navzdory tedy zavádějícímu názvu, přestupné sekundy 

nemá nic společného s přestupným rokem. [2] 

Unixový čas se používá ve většině operačních systémů. Navzdory tomu, že dle své definice je unixový čas 

uváděn v sekundách, lze v různých softwarových nástrojích jeho přesnost zvýšit na milisekundy. [2] 

1.2.2 Identifikace přijímače 

Přijímačům sloužícím k příjmu přehledových dat v ATM laboratoři se blíže věnuje kapitola 2.2. 

1.2.3 GPS značka 

GPS značka, které je obsažena ve třetím sloupci zpráv přehledových dat, oproti unixové značce 

neobsahuje informaci o tom, v jaký den byla zpráva přijata, ale oproti tomu, časový záznam 

jejího přijetí je daleko přesnější, a to v řádech nanosekund.  
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O přesnosti a způsobu zakódování časové informace do GPS značky vypovídá následující 

postup: 

HEX GPS značka:  

4F1E410883C2  

 

Decimální zápis:  

86991358690242  

 

Binární zápis:  

0100 1111 0001 1110 0100 0001 0000 1000 1000 0011 1100 0010  

 

Prvních 18 bitů = počet sekund dne od půlnoci UTC:  

0100 1111 0001 1110 01  

Decimálně = 81017 sekund UTC => 22:30:17  

 

Skupina bitů od 19. do 30. bitu = počet nanosekund  

00 0001 0000 1000 1000 0011 1100 0010  

Decimálně = 017335234ns  

 

Finální čas:  

22:30:17.017335234 
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1.2.4 Přehledová zpráva 

Obsah samotné přehledové zprávy se různí, dle typu systému, kterým byla odeslána. Jaké typy 

přehledových zpráv jsou v přijímači ATM laboratoře přijímány a jaká data obsahují je 

předmětem kapitoly 2.1.  

1.3 Limity a nedostatky současného přístupu 

Jedním z nedostatků současné archivace dat je jejich velikost, kterou zabírají na serveru ATM 

laboratoře. Jednotlivé .dat soubory obsahující dvacet minut záznamu přijatých zpráv svou 

velikostí mnohdy přesahují hranici 300 MB. Pokud vezmeme v potaz, že na serveru jsou 

ukládána data za poslední dva měsíce jedná se obrovské množství dat. Databázové řešení by 

v tomto ohledu mohlo pomoci. Databáze jsou uzpůsobeny k zacházení s velkým množstvím 

dat, a tedy i objem dat, který přehledová data uložená v databázové formě budou zabírat na 

serveru ATM laboratoře se může ukázat být nižší, oproti časnému způsobu archivace. Ukládání 

přehledových dat do databáze by tak mohlo i navýšit celkový objem dat, který lze na server 

ATM laboratoře nahrát. Uživatelé, kteří tak potřebují pracovat s daty za delší časové období, 

než jsou dva měsíce, by tak nebyli nuceni přehledová data schraňovat na vlastních uložištích 

mimo server ATM laboratoře.  

Dalším nedostatkem je relativně nízká vypovídající hodnota současné formy ukládání dat. Pro 

nového uživatele, nejčastěji tedy studenta, který se chce, respektive potřebuje s přehledovými 

daty obecně seznámit je způsob jejich zobrazení málo vypovídající o jeho obsahu. Pro 

takovéhoto uživateli je současná podoba dat, jen změtí smysl nedávajících čísel a písmen. 

Jedním z cílů této práce je tuto skutečnost změnit, a to do stavu, kdy již na první pohled bude 

moci uživatel vidět alespoň některá ze základních údajů, která v sobě přehledová data 

obsahují.  

Další z nevýhod současného způsobu archivace je, že se s přehledovými daty nedá nikterak 

hned manipulovat. Data je zapotřebí nejdříve vložit do určitého softwarového nástroje, kde je 

možno s daty dále pracovat. V nově navrhovaném databázovém řešení by uživatel již měl mít 

možnost přehledová data filtrovat na základě některých nejčastěji využívaných údajů 

obsažených v přehledových datech, a dále extrahovat již jen vybraná data pro další analýzu. 

Poskytnutí takovéhoto nástroje pro filtraci již samotnou ATM laboratoří, tak urychlí samotnou 

práci s přehledovými daty.   
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2 Analýza požadavků a potřeb uživatelů přehledových dat 

V této kapitole se budeme zabývat požadavky a potřebami uživatelů přehledových dat. Těmito 

uživateli jsou nejen studenti jak bakalářských, tak magisterských studijních programů, ale i 

doktorandi Ústavu letecké dopravy, profesoři a další akademičtí pracovníci pracující na Ústavu 

letecké dopravy. 

Výstupem z této kapitoly by měly být konkrétně definované datové položky, které se stanou 

jednotlivými atributy databázové tabulky.  

2.1 Přehledová data 

Za účelem vytvoření všeobecného přehledu o obsahu přehledových dat přijímaných v ATM 

laboratoři, ze kterých vychází požadavky a potřeby jejich uživatelů, bych rád na úvod této 

kapitoly přijímaná přehledová data blíže představil.  

Budeme se věnovat jejich využití, struktuře a obsahu. Všechny znalosti v této podkapitole 

popsané nám následně pomohou se lépe zorientovat v požadavcích uživatelů těchto dat a 

identifikovat jejich potřeby, což je účelem kapitoly číslo dva.  

Přehledová data přijatá ATM laboratoří zahrnují všechny zprávy, které emituje palubní 

odpovídač sekundárního přehledového radaru (SSR). Sekundární přehledový radar funguje na 

principu komunikace mezi tzv. dotazovačem (pozemním zařízením) a palubním odpovídačem 

letadla. Dotazovač SSR vysílá na kmitočtu 1030 MHz. Odpovídač SSR vysílá na kmitočtu 1090 

MHz. [3] Právě zprávy vysílané na frekvenci 1090MHz jsou přijímány přijímači ATM laboratoře. 

Na frekvenci 1090 MHz vysílá své zprávy hned několik technologií, které si postupně 

představíme.  

2.1.1 Mód S 

Módem palubního odpovídače, jehož zprávy jsou přijímány v ATM laboratoři je mód S. Jedná 

se o tzv. selektivní mód s adresným dotazováním. Účelem zavedení tohoto módu bylo řešení 

problému, se kterým se setkávají módy A a C. Při rostoucí hustotě provozu jsou dotazovače 

zatěžovány z důvodu neadresnosti odpovědí vysokým počtem nežádoucích odpovědí. Stejně 

tak je tomu naopak, kdy odpovídače jsou přetíženy zbytečně vysokým počtem nežádoucích 

dotazů. [4] 
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Mód S používá dva druhy dotazů, dotazy všeobecné vysílané v tzv. All Call periodě a dotazy 

selektivní vysílané v tzv. Roll Call periodě. Každý palubní odpovídač a dotazovač má unikátní 

identifikaci. V případě odpovídače se jedná o ICAO adresu letadla o délce 24 bitů. Dotazovač 

identifikuje tzv. Interrogator Code (IC), který je obsažen v každém dotazu. [4] 

Dotazovač módu S vysílá v All Call periodě všeobecné dotazy, které zachytí všechna letadla, 

bez ohledu na to, jakým odpovídačem je dané letadlo vybaveno. Po přijetí všeobecného 

dotazu palubní odpovídač vyšle All Call odpověď. Pozemní dotazovač odpověď přijme, 

dekóduje a identifikuje letadla vybavená odpovídačem módu S, která nejsou již následně 

znovu dotazovány všeobecnými dotazy, ale selektivními dotazy v Roll Call periodě. [4] 

Obsah odpovědí palubních odpovídačů se liší dle toho, zda jsou vybaveny dle požadavků 

Elementary Surveillance (ELS) nebo Enhanced Surveillance (EHS). Specifikaci zpráv, kódování 

do jednotlivých polí a informací v nich obsažených, stanovuje ICAO ANNEX 10 a jsou 

následující: [5] 

o Schopnost vysílat dvaceti čtyř bitovou ICAO adresu odpovídače 

o Schopnost odpovědi na dotazy od SSR 

o Schopnost vysílat informaci o výšce v intervalech 25 ft 

o Schopnost vysílat informaci o statusu letu (na zemi, ve vzduchu) 

o Podpora přenosu identifikace letadla (BDS 20hex) 

o Schopnost vysílat (Ground Initiated Comm B Protocol) (BDS 17hex) 

o Vysílání informace o schopnosti vysílání Data Link (BDS 10hex) 

o ACAS aktivní RA (Resolution Advisory)  

Požadavky EHS jsou rozšířením požadavků ELS. Odpovídač EHS musí být navíc oproti 

odpovídači ELS schopen vysílat následující data: [5] 

o Nastavenou výšku 

o Úhel příčného sklonu 

o Rychlost změny traťového úhlu 

o Zeměpisný traťový úhel 

o Traťovou rychlost 

o Magnetický kurz 

o Indikovanou vzdušnou rychlost a Machovo číslo 
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o Vertikální rychlost 

2.1.2 ACAS 

Airborne Collision Avoidance System (ACAS), do češtiny překládáno jako palubní protisrážkový 

systém je letecký systém sloužící k minimalizaci rizika kolize letounů ve vzduchu. Systém 

sleduje letouny v okolí pomocí zpráv, které mezi sebou letouny vysílají. Pokud je detekováno 

riziko kolize, ACAS nejprve vydá tzv. Traffic Advisory (TA), které zvýrazní narušitele na displeji 

v kokpitu a zazní zvukové upozornění. Pokud hrozba kolize přetrvává, ACAS vydá tzv. 

Resolution Advisory, který předá pilotům instrukce o provedení úhybného manévru. [6] 

Za účelem zisku polohy okolních letadel, vydávání TA a koordinování manévrů vydávaných 

pomocí RA je nutný obousměrný datový tok mezi letadly. Tento obousměrný datový tok je 

zajištěn právě pomocí palubních odpovídačů SSR, konkrétně využitím módu C a módu S. Tedy 

i zprávy systému ACAS odeslané pomocí módu S je možno přijímat pomocí soustavy přijímačů 

ATM laboratoře. [6] 

2.1.3 ADS – B 

Systém ADS, do češtiny překládaný jako automatické závislé sledování je přehledový systém 

založený na družicové navigaci GNSS. Prostřednictví datového spojení umožňuje letadlům, 

letištním provozním prostředkům a dalším objektům vysílat a přijímat data z palubních 

systémů. Systémy ADS dělíme na dva typy, a to ADS-B a ADS-C. Tyto dva typy se jsou shodné 

co do požadavků na navigační systémy, avšak liší se způsobem, jakým dochází k šíření 

samotných zpráv. [7] 

Systém ADS-C (Contract) je založený na přenosu informací jednomu nebo více konkrétním 

pozemním příjemcům. Vzhledem k tomu, že zprávy ADS-C nejsou předmětem této práce, tak 

se jim dále nebude věnovat.  

Systém ADS-B (Broadcast) zajišťuje pravidelné vysílání informací, a to automaticky a plošně. 

ADS-B zprávy jsou tedy schopni přijímat všichni uživatelé, kteří jsou vybaveni svodným typem 

přijímače.  

Co se týče samotných zařízení, je možné je rozdělit na dva základní typy podle jednotlivých 

schopností vysílání/přijímání zpráv. Jedná se o ADS-B Out a ADS-B In. [7] 
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o ADS-B OUT – Tyto zařízení disponují funkcí periodicky vysílat informace o svém 

aktuálním stavu. Pomocí zařízení vybaveného tímto systémem však není možné 

přijímat jakékoliv zprávy z ostatních jednotek vybavených ADS-B. 

o ADS-B IN – Takováto zařízení disponují stejnou funkcionalitou jako ADS-B OUT, oproti 

němu jsou však navíc schopna i příjmů ABS-B zpráv. 

 

Obrázek 3, Výměna informací v rámci systému ADS-B (Zdroj [8]) 

2.1.3.1 Technologie přenosu ADS-B zpráva 

Pro přenos ADS-B zpráv se v současné době používají dvě různé technologie. Jedná se o:  

1) Universal Access Transceiver (UAT) 

UAT je specificky vytvořený „data link“ systém pro účely šíření zpráv ADS-B. UAT však 

nepodporuje jen službu ADS-B ale umožňuje i přijímat zprávy FIS-B (Flight Information Service 

Broadcast) a TIS-B (Traffic Information Service Broadcast). Letadla vybavená technologií UAT 

jsou tak vzájemně informována o své poloze s minimálním zpožděním a s velkou přesností. 

Systém UAT byl navržen zejména pro využití ve všeobecném letectví. 

2) 1090 MHz Extended Squitter  

Technologie 1090 MHz Extended Squitter je založena na odpovídači sekundárního radaru. 

Jedná se o dnes nejrozšířenější způsob přenosu zpráv ADS-B schválený organizací ICAO, jedná 

se tedy o celosvětový schválený systém. Hlavní výhoda této technologie se skrývá v možnosti 

jednoduše modifikovat stávající odpovídače, a tím významně redukovat cenu přechodu na 

tuto technologii.  
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Mód-S odpovídače sekundárního radaru standartně mimo jiné vysílá odpovědi Acquisition 

Squitter (AS). Zpráva odeslaná prostřednictvím AS má stejnou podobu jako odpověď na „All-

Call“ periodu sekundárního radaru. Takováto zpráva má velikost 56 bitů.  

Zprávy 1090 Extended Squitter jsou oproti zprávám AS rozšířeny o dalších 56 bitů na celkových 

112 bitů. Tento formát zprávy 1090 Extended Squitter byl specificky navržen pro využití v 

systému ADS-B. [7] 

2.1.4 Struktura přehledových dat  

V této kapitole si blíže popíšeme strukturu samotné přehledové zprávy, obsažené ve čtvrtém 

sloupci přijatých dat v ATM laboratoři. Zprávy přijímané v ATM laboratoři se skládají z pěti 

základních částí, které jsou představeny v následující tabulce.  

Počet bitů Pořadí bitů Zkratka  Plný název 

5 1-5 DF Downlink Format 

3 6-8 CA Capability 

24 9-32 ICAO ICAO adresa letadla  

56 33-88 Data Data blok 

24 89-112 PI Parity identifier 

Tabulka 1, Struktura zpráv přijímaných v ATM laboratoři 

2.1.4.1 Downlink Format 

Downlink format (DF) je označení pro úvodních 5 bitů zprávy. DF označuje o jaký typ zprávy se 

jedná. Po určení DF, jsme schopni říci jakým systémem byla zpráva odeslána, a tedy jaké 

informace jsou v ní zakódovány. [7] 

Celkem existuje 25 různých DF formátů. V civilním letectví se však ne všechny využívají. 

Seznam jednotlivých DF využívaných v civilním letectví je zobrazen v následující tabulce.  

Downlink format Formát zprávy Použití  

DF0 Obrázek č. 4 
Krátké sledování, komunikace vzduch-vzduch;  

ACAS 

DF4 Obrázek č. 4 Surveillance (roll call); Informace o výšce letounu 

DF5 Obrázek č. 4 Surveillance (roll call); Informace o identitě letounu 

DF11 Obrázek č. 4 Mód S (AS); Odpověď na všeobecný dotaz 
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DF16 Obrázek č. 5 
Dlouhé odpovědi, komunikace vzduch–vzduch 

ACAS 

DF17 Obrázek č. 5 
1090 ES; používá se pro systém ADS-B; rozšířená 

odpověď na všeobecný dotaz 

DF18 Obrázek č. 5 TIS-B zprávy 

DF20 Obrázek č. 5 
Stejně jako DF4 odpověď na dotaz o výšce; 

Rozšířeno o BDS registr 

DF21 Obrázek č. 5 
Stejně jako DF5 odpověď na dotaz o identitě 

letounu; Rozšířeno o BDS registr 

DF24 Obrázek č. 6 ELM 

Tabulka 2, Seznam využívaných DF v civilním letectví (Zdroj: [9]) 

Následující obrázky přehledně zobrazují tři struktury používané pro přehledové zprávy 

DF (5 bit) CA (3 bit) ICAO (24 bit) PI (24 bit) 

Obrázek 4, Struktura 56bitové zprávy (Zdroj: [9]) 

DF (5 bit) CA (3 bit) ICAO (24 bit) Data blok (56 bit) PI (24 bit) 

Obrázek 5, Struktura 112bitové zprávy (Zdroj: [9]) 

DF (2 bit) Kontrola komunikace (6 bit) Data blok (80 bit) PI (24 bit) 

Obrázek 6, Struktura prodloužené zprávy ELM (Extended Length Message) (Zdroj: [9]) 

2.1.4.2 Capability 

Tříbitový údaj „Capability“ (CA) obsahuje informaci o schopnostech palubního odpovídače 

SSR, kterým byla daná zpráva odeslána. V následující tabulce je popsán význam jednotlivých 

hodnot CA.  

Kód Význam 

0 
Značí odpovídač první úrovně a není možné nastavit kód CA na hodnotu 7 a ani na 

stav „na zemi“ nebo „ve vzduchu“ 

1 Rezervováno 

2 Rezervováno 

3 Rezervováno 

4 
Značí odpovídač druhé úrovně a schopnost nastavit kód CA na hodnotu 7 a stav 

„na zemi“ 
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5 
Značí odpovídač druhé úrovně a schopnost nastavit kód CA na hodnotu 7 a stav 

„ve vzduchu“ 

6 
Značí odpovídač druhé úrovně a schopnost nastavit kód CA na hodnotu 7 a stav 

„na zemi“ nebo „ve vzduchu“ 

7 
Značí, že pole DR není rovno 0 nebo že pole FS má hodnotu 2, 3, 4 nebo 5. Stav 

může být „na zemi“ nebo „ve vzduchu“ 

Tabulka 3, Význam jednotlivých kódů CA (Zdroj [10]) 

Když nejsou splněny podmínky pro CA kód 7, letadla s odpovídačem úrovně 2 a vyšší: 

a) Ta, která nemají automatické prostředky pro nastavení stavu „na zemi“ musí použít 

kód CA 6 

b) Ta s automatickým určením stavu „na zemi“ musí užít CA kód 4 v poloze na zemi a 5 

v poloze ve vzduchu [10] 

2.1.4.3 ICAO adresa letadla 

ICAO adresa letadla je dvaceti čtyř bitové pole obsahující unikátní identifikační značku letadla. 

ICAO adresa letadla je součástí národní registrace a osvědčení o registraci letadla. Obvykle je 

pro každé letadlo neměnná, ale při přesunu odpovídačů z jednoho letadla do druhého je 

možné v daném odpovídači provést její změnu. 

Z technického omezení na 24 bitů vyplývá, že existuje 16 777 214 unikátních ICAO adres 

letadel. Toto množství je však více než postačující pro poskytnutí unikátní identifikace 

každému letadlu, které je vybaveno palubním odpovídačem SSR. Každý stát má přidělen určitý 

počet adres z celkového balíčku 16 777 214 adres a jejich poskytování je v jeho kompetenci. 

[7] 

2.1.4.4 Data blok 

Toto padesáti šesti nebo sto dvanácti bitové pole tvoří samotný obsah přehledové zprávy. 

Konkrétní typ přehledové zprávy a s tím související obsah je definován úvodní pěticí bitů 

tohoto pole. Těchto prvních pět bitů bývá označováno jako tzv. Type Code (TC). U některých 

typů zpráv označují tři následující bity po TC tzv. Subtype Code (SC), který dále dělí zprávu do 

podrobnějších kategorií. Následující tabulka uvádí, jak se přehledové zprávy dělí dle TC. [7] 
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TC SC Typ zprávy 

0 
Neaplikováno „Airborne position“ nebo „Surface position“ bez polohového 

údaje 

1-4 Neaplikováno „Aircraft identification and category“ 

5-8 Neaplikováno „Surface position“ 

9-18 Neaplikováno „Airborne position“ 

19 

0 Rezervované 

1-4 „Airborne velocity“ 

5-7 Rezervované 

20-22 Neaplikováno „Airborne position“ 

23 
0 „Test message“ 

1-7 Rezervované 

24 

0 Rezervované  

1 „Surface system status“ 

2-7 Rezervované 

25-26 Neaplikováno Rezervované 

27 Neaplikováno Rezervované pro „Trajectory change“ 

28 

0 Rezervované 

1 „Extended Squitter Aircraft Status“ 

2 „Extended Squitter Aircraft Status“ zpráva (1090ES TCAS 

Resolution Advisory Broadcast“ 

3-7 Rezervované 

29 

0 „Target state and status information“ zpráva verze 1 

1 „Target state and status information“ zpráva verze 2 

2-3 Rezervované 

30 0-7 Rezervované 

31 
0-1 „Aircraft operational status“ 

2-7 Rezervované 

Tabulka 4, Rozdělení zpráv podle TC (Zdroj [10]) 
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2.1.4.5 Parity identifier 

PI je dvaceti čtyř bitové pole, které slouží k ověření správnosti přijaté zprávy. Díky tomuto poli 

je možné odhalit poškozené zprávy. Odhalování poškozených zpráv se děje za pomocí tzv. 

Cyclic Redundancy Check (CRC), neboli česky cyklickému redundantnímu součtu.  

2.2 ATM laboratoř 

Nyní bych se rád blíže věnoval samotné ATM laboratoři, která slouží pro ukládání a archivaci 

přehledových dat a poskytuje uživatelům přehledových dat pracovní prostředí pro práci 

s těmito daty.  

ATM laboratoř je jednou z výzkumných laboratoří umístěných na ÚLD. ATM laboratoř 

disponuje čtyřmi přijímači, které slouží pro příjem přehledových dat. Poloha těchto přijímačů 

je blíže představena v následující tabulce.  

Název přijímače ID Zeměpisná délka 

(ve stupních) 

Zeměpisná šířka 

(ve stupních) 

Nadmořská výška  

(v metrech) 

Strahov 1 50.0805 14.3957 334.809 

Pankrác 2 50.0504 14.4362 379.577 

LKLT 3 50.1292 14.5258 284.91 

LKPR 4 50.1063 14.2734 387.978 

Tabulka 5, Umístění přijímačů ATM laboratoře 

2.2.1 Přijímač Strahov 

Strahovský přijímač je umístěn na střeše Bloku 11, strahovských kolejí. Vzhledem k vyvýšené 

poloze strahovských kolejí disponuje tento přijímač rozsáhlým krytím a je tedy schopen 

přijímat signály i od velmi vzdálených letadel. Krytí přijímače zobrazuje následující obrázek.  
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Obrázek 7, Krytí přijímače Strahov (Zdroj: Autor) 

Krytí přijímačů je zobrazeno pro výšku 30000 ft a výše.  
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2.2.2 Přijímač Pankrác 

Přijímač Pankrác je umístěn na jedné z výškových budov v pražské čtvrti Pankrác. Díky tomuto 

umístění na výškové budově je schopen přijímat zprávy z velké vzdálenosti. V porovnání 

s ostatními přijímači ATM laboratoře, pokrývá tento přijímač nejrozsáhlejší území.  

 

Obrázek 8, Krytí přijímače Pankrác (Zdroj: Autor) 

2.2.3 Přijímač LKLT 

Třetí z ADS-B přijímačů je umístěn na letišti v Letňanech. V jeho blízkosti se nenachází žádné 

významné překážky, které by zabraňovaly příjmu signálu. Umístění přijímače je tak vhodné pro 

příjem zpráv z velkých vzdáleností a ze všech směrů. 
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Obrázek 9, Krytí přijímače LKLT (Zdroj: [11]) 

V době vytváření teoretické části této diplomové práce byl přijímač č. 3 naneštěstí vypnut, 

nebylo tedy možné pořídit aktuální snímek jeho krytí.  

Barvy na obrázcích krytí znázorňují rozdílná krytí přijímače v různých výškách.  

o Světle zelená 0-9999 ft 

o Tmavě zelená 10000-19999 ft 

o Fialová 20000-29999 ft 

o Červená 30000 ft a výše 

2.2.4 Přijímač LKPR 

Přijímač umístěný na Letišti Václava Havla v Praze je nejnovějším přijímačem z celé konstelace. 

Dříve byl umístěn na střeše jedné z fakultních budov, kde však v přijmu signálu bránily okolní 

překážky, a tak se usilovalo je jeho přemístění, které se povedlo vyjednat s Letištěm Praha. 

Přijímač je umístěn na střeše administrativní budovy APC pražského letiště.  
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Obrázek 10, Krytí přijímače LKPR (Zdroj: Autor) 
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Umístění všech čtyř přijímačů zobrazené na mapovém podkladu.  

 

Obrázek 11, Umístění přijímačů ATM laboratoře, zobrazeno na mapě (Zdroj: Autor) 

Prostřednictvím této soustavy čtyř přijímačů jsou v prostoru krytí této soustavy automaticky 

přijímány zprávy AS a Extended Squitter a také odpovědi módu S. Všechny zprávy jsou 

následně ukládány na server ATM laboratoře ve formátu, který je možno vidět na obrázku 1.  

2.3 Analýza závěrečných prací projektu 

Za účelem zisku konkrétních datových položek, které budou odrážet požadavky a potřeby 

uživatelů přehledových dat, jsem se rozhodl učinit analýzu vydaných závěrečných prací (ZP), a 

to jak bakalářských, tak diplomových, které vznikly v rámci projetu CNS/ATM technologie a 

provozní postupy a využívaly přehledová data z ATM laboratoře. Účelem analýzy bylo 

identifikovat nejčastěji využívaný obsah přehledových dat a tento obsah ve formě již 

dekódovaných datových položek zanést do databázového řešení ATM laboratoře. To vše 

s cílem umožnit uživatelům přehledových filtrovat jim potřebná data bez přidané pracovní 

zátěže hned po příjmu těchto dat. Tímto by se měla urychlit práce na nejen na závěrečných 

pracích, ale i v rámci jiných vědeckovýzkumných aktivit na Ústavu letecké dopravy.  

Následující tabulka vypovídá o nejčastěji využívaných datových položkách, které byly využity 

v závěrečných pracích.   
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Datová položka Počet výskytů 

DF0 4 

DF4 5 

DF5 5 

DF11 5 

DF16 4 

DF17 – TC 5-8 „Surface position“ 2 

DF17 – TC 9-18 a TC 20-22 „Airborne position“ 10 

DF17 – TC 19 „Airborne velocity“ 3 

DF17 – TC 31 „Aircraft operational status“ 2 

DF17 jiné údaje 3 

DF20 5 

DF21 5 

Tabulka 6, Výskyt datových položek v analyzovaných ZP 

Jako zdroj závěrečných prací byla využita Digitální knihovna ČVUT [12]. K analýze byly použity 

práce ne starší více než 4 roky, aby byly zachyceny opravdu aktuální požadavky a potřeby 

uživatelů přehledových dat. Analyzováno bylo celkem 17 závěrečných prací. Kompletní 

seznam analyzovaných ZP je uveden na konci dokumentu jako příloha 1. Vzhledem k faktu, že 

zprávy DF17 se v analýze ukázaly jako nejčetnější bylo jejich využití dále rozděleno, dle toho, 

jaké konkrétní parametry zpráv DF17 byly v ZP využity.  

V průběhu zpracování analýzy jsem se nejčastěji setkal se dvěma typy uživatelů. První typ 

uživatelů využíval především zprávy DF17 – 1090 ES, a to nejčastěji za účelem zisku polohy 

letounu. Tito uživatelé pracovali buď s polohou mnohých letadel, nebo za pomocí polohy a 

ICAO adresy obsažené ve zprávách DF17 sledovali jedno nebo malé množství určitých letadel.  

Druhý typ uživatelů zpracovával široké množství typu zpráv za účelem vytvoření modelu nebo 

další analýzy.  

Při zpětném pohledu na data získaná z analýzy (tabulka 6), jsem se rozhodl stanovit limit pro 

zařazení datové položky na využitelnosti ve 20 % závěrečných prací. Tedy pro zařazení datové 

položky do finální databáze se musela daná datová položka vyskytnout alespoň ve čtyřech 

pracích ze sedmnácti. Datové položky, které daný limit splnily jsou zobrazeny v následující 

tabulce.  
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Datová položka Procentuální výskyt v ZP [%] 

DF0 23,5 

DF4 29,4 

DF5 29,4 

DF11 29,4 

DF16 23,5 

DF17 – TC 9-18 a TC 20-22 „Airborne position“ 58,8 

DF20 29,4 

DF21 29,4 

Tabulka 7, Vybrané datové položky pro zařazení do databáze po analýze ZP 

Výsledné vybrané datové položky nejsou jistým způsob velmi překvapující, jedná se totiž o 

dnes běžně využívané formáty přehledových zpráv.  

2.4 Konečný výběr datových položek  

Po identifikování datových položek za pomocí analýzy závěrečných prací uživatelů 

přehledových dat bylo nutné navrhnout konkrétní atributy, které bude databázová tabulka 

s přehledovými daty obsahovat. Při výběru těchto atribut bylo nutno brát na zřetel široké 

možnosti analýz, které budou budoucí uživatelé databáze nad přehledovými daty vykonávat a 

co nejlépe odrazit jejich potřeby a požadavky do těchto atribut.  

Zároveň bylo však nutné držet v paměti i cíl databázového řešení umožnit uživatelům 

přehledových dat rychlí průnik do problematiky analýzy přehledových dat. Tyto dva cíle si jdou 

do jisté míry proti sobě, protože první volá po co největším obsahu databázového řešení, který 

naplní všechny požadavky a potřeby uživatelů přehledových dat. Zatímco druhý cíl vyžaduje 

přehledné a jednoduché databázové řešení.  

V tomto ohledu mi byly velkou pomocí konzultace s vedoucím mé práce, s jehož pomocí jsme 

se dohodli na následujících atributech databázové tabulky.  

Název Datové položky Kde se datová položka nachází 

UNIX čas Ve všech zprávách 

Č. přijímače Ve všech zprávách 

GPS čas  Ve všech zprávách 
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Data blok Ve všech zprávách 

DF Ve všech zprávách 

CRC Ve všech zprávách 

ICAO adresa Ve všech zprávách 

Výška letounu DF0, DF4, DF16, DF17, DF20 

Zeměpisná šířka polohy letounu DF17 

Zeměpisná výška polohy letounu DF17 

Tabulka 8, Definované datové položky odrážející požadavky a potřeby uživatelů přehledových dat 

Na závěr je ještě nutno dodat, že ostatní typy zpráv, které se ve v analýze ZP neobjevily, jako 

je tomu například u přehledových zpráv DF18, které jsou využívány pro TIS-B nebo zajištění 

přehledové informace u mobilních prostředcích na letištích, nejsou z databázové tabulky 

vyřazeny. Pouze se u nich neprobíhá žádné dekódování jejich obsahu. Při převodu dat do 

databáze nedochází tedy k žádnému odstraňování žádných přijatých dat.  
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3 Výběr vhodného databázového softwaru  

Po výběru vhodných datových položek do databázového systému, které se stanou budoucími 

atributy samotné databázové tabulky, byl následujícím krokem při vypracování diplomové 

práce výběr vhodného databázového softwaru, který bude využit v ATM laboratoři pro 

ukládání dekódovaných datových položek z přehledových dat, pro následnou filtraci a nahrání 

zpět do softwaru, ve kterém se budou data dále analyzovat.  

Nejprve bych však rád v rychlosti představil, co to databáze jsou, uvedl pár základních pojmů 

a funkcionalit.  

3.1 Základní databázové pojmy 

Databázi (DB) neboli bázi dat, lze charakterizovat jako soubor nebo uskupení spolu 

souvisejících záznamů, které bývají organizovány za určitým účelem a uloženy na společném 

záznamovém médiu. Součástí takové databáze nejsou jen samotné záznamy nebo soubory, 

ale také metadata popisující strukturu databáze a vlastnosti jednotlivých záznamů. [13] 

Databáze se využívají pro ukládání velkého množství dat, které svou velikostí překračují 

operační paměť zařízení. Databáze tak představují rychlý a bezpečný způsob, jak lze s daty 

takového velkého objemu manipulovat.  

V souvislosti s databázemi je nutné si vyjasnit následující pojmy, které bývají často 

zaměňovány.  

o SŘBD – Systém řízení báze dat 

o DB – Databáze 

o DBS – Databázový systém 

3.1.1 SŘBD 

K tomu, aby mohla být databáze řízena a udržována, slouží systém řízení báze dat. Jedná se o 

programové vybavení, jehož funkce a služby umožňují vytvářet databáze, databázové objekty, 

udržovat strukturu databáze a databázových objektů, číst a upravovat velké množství dat, 

řízeně přistupovat k databázím a nabízí sady nástrojů pro správu databáze. [14] 
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3.1.2 DB 

Jak již bylo nastíněno v úvodu, databáze samotná se skládá ze dvou částí, zaprvé samotných 

dat uložených v databázi, a zadruhé z metadat, která specifikují, co může být obsahem 

samotných dat. Mezi metadata databází patří například název sloupce neboli atributu, určení 

datového typu atributu, určení relačních vztahů mezi tabulkami a mnohé další údaje. Díky 

metadatům zůstávají vkládaná data konzistentní a databáze si tak drží svou vnitřní integritu. 

3.1.3 DBS 

Databáze spolu se systémem řízení báze dat tvoří databázový systém. Pro DBS jsou 

charakteristické ještě dvě komponenty, a to uživatelé a databázové aplikace. Uživatelé tyto 

aplikace psané v C#, Java, C++ nebo jiných moderních programovacích jazycích používají k 

vytváření, mazání a upravování dat a mnohým dalším úkonům. Tyto aplikační programy tak 

představují prostředníky mezi SŘBD a uživateli. [14] 

 

Obrázek 12, Obecné schéma databázového systému (Zdroj: [13]) 

3.1.4 Databázové modely 

Databáze lze dělit, na základě toho, jaký databázový model využívají. Zdaleka 

nejpoužívanějším databázovým modelem je model relační. Databázím využívajícím tento 

model se říká relační databáze. Relační model je z hlediska jeho funkcionality a druhu dat, 

které se budou ukládat, nejvhodnějším modelem pro databázové řešení vznikajíc pro účely 

ATM laboratoře. V relační databázi každý záznam obsahuje informace vztažené (v relaci) k 

jejímu subjektu a pouze k tomuto subjektu. Mezi další typy patří například objektová databáze. 
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V relačních databázích se užívá velké řady pojmů. Ty základní z nich si v rychlosti 

nadefinujeme.  

o Relace – informace o jednotlivém subjektu. 

o Atribut – konkrétní informace o subjektu (obvykle je atribut uložen jako datový sloupec 

nebo pole). 

o Vztah – způsob jakým jsou informace v jedné relaci vztaženy k informacím v jiné relaci 

o Spojení – proces svázání tabulek nebo dotazů na tabulky prostřednictvím jejich 

vztažných datových hodnot. [13] 

3.1.5 Jazyk SQL 

Structured Query Language (SQL) lze označit za hlavní databázový jazyk používaný pro práci a 

manipulaci s daty v relačních databázích. Řadí se mezi deklarativní jazyky, specifikuje tedy „co 

se má udělat“ a neřeší způsob, jakým se to má provést. Jeho univerzálnost se projevuje 

použitelností stejných příkazů na různých databázových systémech, je ale potřeba brát na 

vědomí rozdílnost SQL dialektů, které bývají součástí různých DBMS. [13] 

3.2 Požadavky na databázový software 

Ze samotného zadání práce, a tedy účelu kterému má databáze sloužit, vyplývají určité 

požadavky na vybraný databázový software.  

1) Jednoduchost pro práci 

Jedním z cílů, které si práce klade je ulehčit práci budoucím studentům s daty. Využitý 

databázový software by tedy mělo být možno si rychle osvojit a bez problémů se zorientovat 

v jeho uživatelském prostředí. Při vědeckovýzkumné činnosti, ať už se jedná o vytváření 

závěrečné práce nebo práci na jiném projektu by osvojení si práce s databázovým softwarem 

nemělo nějak navýšit pracovní zátěž uživatele přehledových dat.  

2) Možnost propojení s dekódovacím programem 

Samotný databázový software musí být možno propojit s dekódovacím programem, tedy 

zajistit plynulý přenos dat, a to jak z dekódovacího programu, kde bude docházet 

k dekódování datových položek definovaných v kapitole 2.4, tak zpětně do softwaru, ve 

kterém bude chtít uživatel provádět následnou analýzu dat.  
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3) Možnost ukládání velkého množství dat při využití co nejmenšího množství paměti 

Jedním z nedostatků dosavadního způsobu ukládání dat je velká velikost jednotlivých souborů 

.dat, které obsahují záznamy o přijatých zprávách za 20 minut. Jednotlivé soubory mnohdy 

přesahují velikost 300 MB. Přechodem ze současného způsobu ukládání dat na ukládání dat 

do databáze by se mělo docílit, efektivnějšího ukládání přijatých dat, co se velikosti, kterou na 

serveru zabírají týče.  

4) Preferovaně freeware software 

Navzdory tomu, že můj vedoucí závěrečné práce vyjádřil možnou podporu při výběru 

placeného softwaru pro budoucí databázové řešení, tak bych pro databázové řešení pro ATM 

laboratoř preferoval freeware software, a to z následujících dvou důvodů 

o Ulehčení práce studentům, kdy z jejich strany není vyžadováno žádné ověření 

zakoupené školní licence, které nemusí být vždy úplně jednoduché. Zároveň se tím 

předejde případným komplikacím, pokud by licence musela být vázána na přístup ke 

školní síti, jako je tomu při využívání některých školní licencí programů, což je obzvláště 

nepříjemné pro studenty kombinovaného studia. Při využití freeware softwaru se všem 

těmto potenciálním komplikacím předejde.  

o Pokud by bylo využito placeného softwaru, tak by bylo nutno žádat o uvolnění 

finančních zdrojů pro jeho zakoupení. Výběr vhodné licence, obhájení její potřeby a 

případné opakované úkony s jejím prodloužením. Všechny tyto činnosti se přidávají 

k pracovní zátěži vedoucích projektu CNS/ATM technologie a provozní postupy 

o „Bonusovým“ třetím důvodem je že při využití freeware softwaru se budoucí studenti 

naučí pracovat se softwarem, jehož využití nebude vázáno na jejich působení na 

Fakultě dopravní a budou tedy moci využívat stejný software i po skončení jejich 

studia.  

3.3 Porovnání DB softwarů  

Při výběru nejvhodnějšího databázového softwaru pro využití v ATM laboratoři jsem se 

rozhodl analyzovat tři dlouhodobě nejužívanější databázové softwary, kterými jsou: [15] 

o Oracle 

o MySQL 
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o Microsoft SQL Server 

Všechny tři softwary využívají relační databázový model. Tyto tři databázové softwary se již 

řadu let drží na špičce trhu s databázovými softwary vysoko nad dalšími databázovými 

softwary, jak dokládá i následující graf.  

 

Obrázek 13, Dlouhodobý vývoj trhu databázových softwarů (Zdroj: [16]) 

Analýza popularity byla převzata z webového portálu DB-Engines, [17] který měsíčně 

aktualizuje žebříček nejpopulárnějších databázových systémů a řadí je do kategorií dle 

datového modelu, na kterém jsou založeny. Zároveň udržuje průběžné výsledky těchto 

měření, což umožňuje sledovat vývoj oblíbenost v čase. 

Popularita jednotlivých databázových softwarů je měřena podle následujících faktorů [18]: 

o Naměřený počet výskytů na webových stránkách měřený pomocí vyhledávačů Google, 

Bing a Yandex 

o Celková oblíbenost a počet vyhledávání na webu trends.google.com 

o Počet otázek a diskuzí na webech stackoverflow.com a dba.stackexchange.com 

o Počet pracovních nabídek na pracovních portálech indeed.com a simplyhire.com 

o Počet profilů na profesních sociálních sítích linkedin.com a upwork.com 

o Počet výskytů na sociální síti Twitter 
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Tyto tři nejpopulárnější databázové softwary bych nyní rád blíže představil a porovnal 

z hlediska jejich naplnění požadavků definovaných v kapitole 3.2.  

Při porovnání byly využity následující verze programů  

o Oracle Database 19c 

o My SQL 8.0.19 

o Microsoft SQL Server 2019 

3.3.1 Představení porovnávaných databázových softwarů 

3.3.1.1 Oracle  

Za vývojem Oracle DBMS stojí společnost Oracle Corporation specializující se na vývoj 

komplexních databázových řešení a obecně je považována za jednoho z největších výrobců 

podnikového softwaru.  

V současnosti (4/2020) je nejnovější verzí jejich databázového softwaru verze Oracle Database 

19c. Tento software podporuje nejen standardní relační dotazovací jazyk SQL podle normy 

SQL92, ale také proprietární firemní rozšíření Oracle (např. pro hierarchické dotazy), 

imperativní programovací jazyk PL/SQL rozšiřující možnosti vlastního SQL, dále podporuje 

objektové databáze a databáze uložené v hierarchickém modelu dat (XML databáze, jazyk 

XSQL). [19] 

3.3.1.2 MySQL 

První verze tohoto úspěšného databázového softwaru vznikla v roce 1995 z původního 

programu UNIREG, který vyvíjela společnost TcX již od roku 1979. Software v roce 1995 

odkoupila švédská společnost MySQL AB. V roce 2008 byla MySQL AB odkoupena firmou Sun 

Microsystems, kterou následně v roce 2009 koupil databázový gigant Oracle, který tím ještě 

více upevnil své dominantní postavení na trhu. [20] 

MySQL byl navržen a optimalizován pro webové aplikace a spolu s webovým serverem Apache, 

operačním systémem Linux a programovacím jazykem PHP tvoří sadu svobodného softwaru 

nazývanou LAMP, která je pro potřeby webových aplikací využívána. MySQL využívá i řada 

internetových gigantů, jako jsou například Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a mnoho 

dalších. Oblíbený je hlavně díky své snadné implementaci napříč vícero platformami, 

výkonnosti a možnosti volného šíření. [21] 
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Poslední vydanou verzí softwaru je verze 8.0.20, která byla vydána 27.02.2020 [22] 

3.3.1.3 Microsoft SQL Server 

Historie produktu Microsoft SQL Server započala v roce 1988. Na trhu již existovala řešení od 

firem jako IBM nebo Oracle a Microsoft potřeboval začít budovat své postavení v databázovém 

světě. Průlomovou verzí Microsoft SQL Server byla verze 7.0, kde došlo ke kompletnímu 

přepsání databázového enginu a z pohledu kódu se tedy jednalo o první Microsoft SQL Server.  

Velký pokrok přinesl SQL Server 2000, který stavěl na své předešlé verzi a zároveň představoval 

výkonný, škálovatelný a bezpečný produkt. Mezi nové vlastnosti patřily například podpora 

jazyka XML nebo vylepšení nástrojů pro analytické zpracování dat. [23] 

Poslední verzí produktu je verze 2019, která zaznamenala oproti předchozí verzi vylepšení 

v oblastech výkonu, zabezpečení, business inteligence a v neposlední řadě také propojení s 

cloudovými službami s cílem zvýšení škálovatelnosti a snížení nákladů. [24] 

3.3.2 Porovnání z hlediska stanovených požadavků 

V této kapitole se podíváme na tři vybrané databázové softwary z hlediska jejich naplnění 

jednotlivých požadavků, tak jak byly definovány v kapitole 3.2. Struktura těchto dvou kapitole 

je tedy shodná.  

1) Jednoduchost pro práci 

Z hlediska osvojení si práce s danými databázovými softwary žádný z nich nevynikal svou 

komplexností. Všechny tři softwary mají velmi dobře zpracované oficiální tutoriály, které 

uživatele vedou při seznámení se s uživatelským prostředím softwarů. V tomto ohledu lehce 

vynikal software MySQL, který jako jediný nabízí svou oficiální dokumentaci ve více jazycích. 

Naneštěstí čeština mezi těmito jazyky zařazena není.  

Ze všech tří softwarů jsem si dle mého nejrychleji osvojil software MySQL, a to díky tomu, že 

jeho uživatelské prostředí se ze všech tři databázových softwarů nejvíce podobá SQL 

developeru, tedy databázovému softwaru, se kterým jsem se již setkal při studiu na Fakultě 

dopravní v rámci celofakultního předmětu 14DATS – Databázové systémy. V tomto ohledu má 

MySQL mírnou výhodu, protože předmět Databázové systémy je povinným celofakultním 

předmětem, kterým si každý z uživatelů přehledových dat projde a osvojí si tak práci s SQL 

developer.  
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Při ulehčení práce a osvojení si práce s databázovým řešením je nutné myslet na fakt, že ne 

všichni uživatelé pracují v operačním systému Microsoft Windows, který je standartně 

používám na Fakultě dopravní. Následující tabulka tedy představuje porovnání třech 

vybraných databázových softwarů z hlediska operačních systémů, které podporují.  

Platforma Oracle MySQL SQL Server 

Windows 32 bit Ano Ano Ne 

Windows 64 bit Ano Ano Ano 

Linux 32 bit Ne Ano Ne 

Linux 64 bit Ano Ano Ne 

Mac OS X 32 bit Ne Ne Ne 

Mac OS X 64 bit Ne Ano Ne 

Oracle Solaris 32 bit Ne Ne Ne 

Oracle Solaris 64 bit Ne Ano Ne 

Tabulka 9, Tabulka podporovaných platforem DS SW 

2) Možnost propojení s dekódovacím programem 

Pro zajištění spojení databázového softwaru s jinými programy, v našem případě programem, 

který bude dekódovat definované datové položky z přijatých přehledových dat v ATM 

laboratoři, se nejčastěji využívají tzv. Application Programming Interface (API).  

API je pojem používaný v softwarovém inženýrství a rozumí se jím rozšiřující rozhraní pro 

aplikace a jejich programování. Většinou se jedná se o balík knihoven, funkcí, procedur, 

protokolů a tříd, které mohou programátoři používat pro komunikaci se softwarem. Cílem API 

je komunikace mezi 2 aplikacemi, kterým je tak umožněna výměna dat. Komunikaci lze 

nastavit jak jednosměrnou, tak i obousměrnou. [25] 

Následující tabulka představuje jednotlivá API a další metody připojení, která je možné využít 

pro spojení dekódovacího softwaru a databázového softwaru pro vzájemnou výměnu dat mezi 

mini.  

API a další metody připojení Oracle MySQL SQL Server 

ADO.NET Ne Ano Ano 

JDBC Ano Ano Ano 
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ODBC Ano Ano Ano 

ODP.NET Ano Ne Ne 

OLE DB Ne Ne Ano 

Oracle Call Interface (OCI) Ano Ne Ne 

Proprietary native API Ne Ano Ne 

Tabular Data Stream (TDS) Ne Ne Ano 

Tabulka 10, Podporované API a další metody připojení DB SW 

Pro účely následující analýzy dat si však může uživatel zvolit jiný programovací jazyk než ten, 

který byl využit pro dekódování přehledových dat. Následující tabulka zobrazuje výčet 

programovacích jazyků, které jsou jednotlivými databázovými softwary podporovány.  

Programovací jazyk Oracle MySQL SQL Server 

Ada Ne Ano Ne 

C Ano Ano Ne 

C# Ano Ano Ano 

C++ Ano Ano Ano 

Clojure Ano Ne Ne 

Cobol Ano Ne Ne 

D Ne Ano Ne 

Delphi Ano Ano Ano 

Eiffel Ano Ano Ne 

Erlang Ano Ano Ne 

Fortran Ano Ne Ne 

Go Ne Ne Ano 

Groovy Ano Ne Ne 

Haskell Ano Ano Ne 

Java Ano Ano Ano 

JavaScript Ano Ano Ano 

Lisp Ano Ne Ne 

Objective C Ano Ano Ne 

OCaml Ano Ano Ne 
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Perl Ano Ano Ne 

PHP Ano Ano Ano 

Python Ano Ano Ano 

R Ano Ne Ano 

Ruby Ano Ano Ano 

Scala Ano Ne Ne 

Scheme Ne Ano Ne 

Tcl Ano Ano Ne 

Visual Basic Ano Ne Ano 

Tabulka 11, Přehled programovacích jazyků podporovaných DS SW 

3) Možnost ukládání velkého množství dat při využití co nejmenšího množství paměti 

Chod a výkon databáze může ovlivňovat nespočet možných faktorů. S některými z nich je 

možné pracovat, ale limity databáze jsou pevně dané. V tomto ohledu jsem se snažil zaměřit 

na porovnatelná omezení, jako jsou velikost databáze, omezení použitelných hardwarových 

prostředků, tedy maxima využitelné paměti a výpočetního výkonu. A také omezení týkající se 

samotných databázových tabulek. Všechny tyto faktory/omezení ovlivňují množství dat a 

výkon databáze při zpracovávání dat.  

Kritérium Oracle MySQL SQL Server 

Omezení počtu CPU 1 CPU Neomezeno 
 1 CPU / 4 

fyzická jádra 

Omezení využitelné paměti RAM 1 GB Neomezeno 1 GB 

Maximální velikost databáze 11 GB Neomezeno 10 GB 

Maximální počet tabulek v databázi Neomezeno Neomezeno Neomezeno 

Maximální počet sloupců v tabulce 1000 1017 1024 

Maximální počet řádků v tabulce Neomezeno Neomezeno Neomezeno 

Maximální počet indexů v tabulce Neomezeno 64 999 

Tabulka 12, Limity a omezení DB SW 

4) Preferovaně freeware software 

Ze tří porovnávaných databázových softwarů jsou softwary Oracle a Microsoft SQL Server 

označovány za komerční, oba dva však nabízí uživatelům i bezplatnou verzi svých softwarů 
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s omezenými funkcemi. Software MySQL je oproti zbývajícím dvou databázovým softwarům 

označován za „Open Source“ software, avšak i on nabízí svým uživatelům placenou verzi svého 

softwaru s rozšířenými funkcemi.  

3.3.3 Závěrečný výběr databázového softwaru 

1) Jednoduchost pro práci 

Z prvního hlediska se jeví jako nejlepší volba databázový software MySQL, který nejen, že 

poskytuje podporu nejširšímu výčtu operačních systémů, ale i jeho uživatelské prostředí by 

mohl být pro budoucí uživatele přehledových dat nejrychleji osvojitelným vzhledem k jeho 

podobnosti s SQL Developer, se kterým by uživatel databázového řešení již měl mít zkušenosti 

z výuky na Fakultě dopravní.  

2) Možnost propojení s dekódovacím programem 

Z tohoto hlediska se jednotlivé databázové softwary mezi sebou výrazně neodlišují. Pro 

propojení s databázovými softwary jsou nejužívanějšími API JDBC (The Java Database 

Connectivity) a ODBC (Open Database Connectivity), které podporují všechny tři porovnávané 

databázové softwary.  

Co se podporovaných programovacích jazyků týče, tak navzdory velkým rozdílům v počtu 

podporovaných programovacích jazyků: 

Oracle – 24  

MySQL – 19  

SQL Server – 11  

tak všechny tři databázové programy podporují nejvyužívanější programovací jazyky, jako jsou 

C, C++, Java, PHP, Python. V rámci tohoto parametru, tedy neshledávám mezi porovnávanými 

databázovými softwary významného rozdílu.  

3) Možnost ukládání velkého množství dat při využití co nejmenšího množství paměti 

Tím nejvýznamnějším rozdílovým kritériem z tohoto pohledu je „Maximální velikost 

databáze“. Jak bylo zmíněno dříve v této kapitole, tak dvaceti minutové záznamy přijatých 

přehledových zpráv mnohdy svojí velikostí překračují 300 MB. Byť že se dá předpokládat, že 
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stejné množství přehledových dat uložených v databázi zabere méně místa na disku než při 

současném způsobu ukládání, tak je rovněž nutno vzít do úvahy, že data, která bude uživatel 

ke své práci potřebovat mohou být za delší časové období, a tedy menší náročnost na velikost 

uložiště je vítaným vylepšením.  

Při zvážení všech těchto faktorů je neomezená velikost databáze softwaru MySQL podstatnou 

výhodou oproti dvěma zbývajícím databázovým softwarům. Rovněž fakt, že MySQL nějak 

nelimituje použitelnost hardwarových prostředků přispívá k jeho potenciální vhodnosti pro 

využití v ATM laboratoři.  

4) Preferovaně freeware software 

Využití databázového řešení v ATM laboratoři nevyžaduje od databázového softwaru žádné 

specifické funkce, které by nebyli dostupné v žádné z neplacených verzích porovnávaných 

programů. Tedy z tohoto hlediska nejsou mezi jednotlivými databázovými softwary praktické 

rozdíly.  

Především pro své nejvhodnější vlastnosti při aplikaci prvního a třetího kritéria jsem se rozhodl 

využít pro databázové řešení v ATM laboratoři databázový software MySQL.   
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4 Dekódování datových položek z přehledových dat a jejich 

odeslání do databáze 

V této kapitole se blíže podíváme na proces, kterým přehledová data projdou před jejich 

odesláním a uložení do databáze. Podíváme se blíže na jednotlivé fáze zpracování dat od jejich 

nahráním do dekódovacího programu, přes dekódování definovaných databázových položek, 

až po propojení dekódovacího programu s databázovým softwarem MySQL a odeslání dat do 

samotné databázové tabulky. 

Na úvod této kapitoly bych ještě rád řekl, že všechny kódy použité v diplomové práci jsou 

přiloženy k tištěné verzi této diplomové práce v podobě CD.  

4.1 Výběr dekódovacího softwaru 

Pro práci s daty byl vybrán software MATLAB, a to především z důvodu, že s tímto softwarem 

se již dlouhodobě nejen v ATM laboratoři a na projektu CNS/ATM technologie a provozní 

postupy, ale i plošně na Ústavu letecké dopravy pracuje. Tedy s využitím tohoto softwaru byla 

zpracována již celá řada závěrečných prací, což mi umožnilo se více zaměřit na otázku 

samotného databázového řešení a v oblasti nahrávání a dekódování samotných datových 

položek navázat na předcházející závěrečné práce.  

4.2 Vývojový diagram dekódovacího programu 

Před tím, než si rozebereme jednotlivé části dekódovacího programu, přiblížíme si jeho 

celkovou strukturu za pomocí vývojového diagramu.  
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Obrázek 14, Vývojový diagram dekódovacího programu (Zdroj: Autor) 
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Dekódovací program nejprve načte cestu ke složce s .dat soubory uloženými na lokálním disku. 

Dále zjistí počet těchto souborů uložených v zadané složce a uloží tento údaj do proměnné. 

Dekódovací program následně vytvoří spojení s databázových softwarem MySQL a vytvoří 

databázovou tabulku do které se budou dekódovaná data ukládat.  

Dalšími kroky dekódovacího programu jsou načtení přehledových dat jednoho .dat souboru 

do proměnných, dekódování datových položek DF a CRC u všech přehledových zpráv 

obsažených v .dat souboru a dle DF jednotlivých zpráv dekódovat ostatní definované datové 

položky. Poté co jsou dekódovány všechny datové položky je záznam s datovými položkami 

odeslán do databázové tabulky, kde bude uložen jako jeden z řádků tabulky, definované 

v dřívějším kroku programu.  

Proces dekódování datových položek a jejich odesílání do databázové tabulky se opakuje, 

dokud nejsou všechny databázové položky ze všech přehledových zpráv z jednoho .dat 

souboru dekódovány a odeslány do databáze. Po zpracování jednoho .dat souboru dekódovací 

program automaticky přejde ke zpracování dalšího .dat souboru, který se nachází ve složce 

jejíž cesta je zadána na začátku dekódovacího programu a celý proces se opakuje, dokud není 

obsah všech .dat souborů odeslán do databázové tabulky. Po zpracování všech .dat souborů 

dekódovací program spojení s databázových softwarem MySQL ukončí.  

4.3 Nahrávání dat do Matlabu  

Ve svém dekódovacím programu jsem pro nahrávání přehledových dat ze serveru ATM 

laboratoře využil již existující funkci „Nacteni_ATMdata.m“. Tato funkce umožňuje postupné 

nahrání několika souborů formátu .dat z lokálního disku do MATLABu. Složka, do které jsou 

data stažená ze serveru ATM laboratoře uložena musí být umístěna ve stejném adresáři jako 

samotný dekódovací program, nebo je nutno zadat celou cestu ke složce s přehledovými daty, 

které mají být dekódovány a odeslány do databáze.  Defaultní složka, ze které dekódovací 

program přehledová data nahrává je pojmenována „Archiv“. Toto pojmenování lze však 

jednoduše v dekódovacím programu změnit.  

Funkce je psaná tak, aby uživatel přehledových dat nemusel data stažená ze serveru ATM 

nějak upravovat, funkce tedy pracuje s daty ve stejné formě, v jaké jsou tato data ukládána na 

serveru ATM laboratoře, tak jak je popsáno v kapitole 1.2 této práce.  
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Pro využití v mém dekódovacím programu bylo zapotřebí jen drobné úpravy původní funkce, 

a to v podobě změny datového typu proměnných, do kterých se ukládaly jednotlivé sloupce 

obsažené v přehledových datech (Unixová značka, ID přijímače, GPS čas a přehledová zpráva). 

V obdržené verzi kódu bylo nastaveno, aby se první dva sloupce ukládaly jako data formát 

double a třetí a čtvrtý sloupec jako data formát string array.  

formatSpec = '%f%f%s%s%[^\n\r]'; 

 

Tento datový formát je vzhledem k obsahu sloupců logický, první dva obsahují pouze čísla, 

zatímco třetí a čtvrtý obsahují, jak čísla, tak písmena. Avšak pro pozdější práci s daty by bylo 

vhodnější, aby byly všechny čtyři proměnné, obsahující data z jednotlivých sloupců ve formátu 

string array.  

formatSpec = '%s%s%s%s%[^\n\r]'; 

 

V dalších krocích dekódovacího programu bude totiž nutné dané proměnné „spojit 

dohromady“ v proměnnou jednu, za účelem toho, aby bylo možné přistupovat k přehledovým 

zprávám jednotlivě. Tento krok je možný pouze pokud jsou všechny vstupující proměnné 

stejného datového formátu.   

Výstupem tohoto úvodního kroku dekódovacího programu tedy jsou čtyři proměnné ve 

formátu string array: 

o Unix_time 

o prijimac 

o time 

o Message  

Jak jejich názvy napovídají, proměnná „Unix_time“ obsahuje první sloupec přehledové zprávy 

– Unixovou značku, proměnná „prijimac“ obsahuje druhý sloupec přehledové zprávy – 

Identifikační číslo přijímače, proměnná „time” obsahuje třetí sloupec přehledové zprávy – GPS 

značku a proměnná „Message“ obsahuje čtvrtý sloupec přehledové zprávy – přehledovou 

zprávu.  
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4.4 Dekódování jednotlivých databázových položek 

Po nahrání přehledových dat do MATLABu se nejprve hromadně dekódují datové položky, 

které jsou obsaženy ve všech přijatých zprávách a jejichž způsob dekódování je stejný bez 

ohledu na typ přijaté zprávy. Jedná se o datové položky DF a CRC.  

Datová položka ICAO adresa je sice dekódována u všech přehledových zpráv, způsob jejího 

dekódování ve však liší dle typu přehledové zprávy. U zpráv typu DF4, DF5, DF20 a DF21 je 

výsledek CRC kontroly shodný s ICAO adresou. Pokud tedy nedošlo k poškození přehledové 

zprávy. Zatímco u zpráv typu DF0, DF11, DF16 a DF17 se datová položka ICAO adresa získává 

k data bloku přehledové zprávy.  

Po dekódování datových položek DF a CRC, je přistupováno ke každému typu přehledové 

zprávy jednotlivě. Dle dekódovaného DF, a tedy typu přehledové zprávy jsou dekódovány 

ostatní datové položky, konkrétně ICAO adresa, výška letounu, zeměpisná šířka polohy 

letounu a zeměpisná výška polohy letounu. Ne každá přehledová zpráva však obsahuje 

všechny datové položky.  

4.4.1 Dekódování DF a CRC  

Datové položky DF a CRC jsou dekódovány pomocí funkcí „fce_DF_number_decoder.m“ a 

„crc_division4.m“. Obě tyto funkce mají na vstupu proměnnou „Message“, která je výstupem 

předchozího kroku programu. Funkce crc_division4.m mi byla stejně jako funkce 

„Nacteni_ATMdata.m“ poskytnuta Ústavem letecké dopravy.  

Výstupem funkce „fce_DF_number_decoder.m“ je DF přehledové zprávy, tedy informace o 

typu přijaté přehledové zprávy, ze které se odvíjí její obsah. Tato informace je dekódována 

z prvních pěti bitů přehledové zprávy a je ukládána do proměnné „DFnum“.  

Funkce „crc_division4.m“ slouží k provedení Cyclic Redundancy Check (CRC), neboli česky 

cyklickému redundantnímu součtu. Cyklický redundantní součet je funkce, používaná k detekci 

chyb během přenosu či ukládání dat. Díky své jednoduchosti se jedná o velmi rozšířený způsob 

realizace kontrolního součtu.  

Kontrolní součet je zakódován v posledních dvaceti čtyřech bitech přehledové zprávy, v poli 

PI. Po přijetí přehledové zprávy lze znovu nezávisle kontrolní součet spočítat. Pokud je 

nezávisle spočítaný kontrolní součet odlišný od zakódovaného výsledku kontrolního součtu 
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v původní zprávě, je zřejmé že při přenosu nebo ukládání došlo k poškození zprávy. Pokud je 

výsledek shodný, k žádnému poškození přehledové zprávy nedošlo. [26] 

Oproti funkci „fce_DF_number_decoder.m“, kde je vstupem proměnná „Message“ 

v šestnáctkové soustavě, je vstupem do funkce „crc_division4.m“ proměnná „Message“ 

v binární soustavě.  Pro převod z šestnáctkové soustavy do binární je využito funkce 

„hex2bin2“.  

Výsledek CRC je vždy šestimístný a liší se dle typu přehledové zprávy. U zpráv typu DF4, DF5, 

DF20 a DF21 je výsledkem CRC datová položka ICAO adresa, pokud tedy nedošlo k poškození 

přehledové zprávy. U nepoškozených zpráv typu DF17 a FD11 je výsledkem CRC šest nul. 

Výstup funkce „crc_division4.m“ je v šestnáctkové soustavě ukládán do proměnné 

„crcHextab“  

Tyto dvě nově získané proměnné „DFnum“ a „crcHextab“ jsou společně s již dekódovanými 

proměnnými „Unix_time“, „prijimac“, „time“ a „Message“ vložené do nové proměnné 

„Tabulka“. Proměnná „Tabulka“ je formátu cell a každá ze zmíněných proměnných tvoří jeden 

sloupec této nové proměnné, a to v následujícím pořadí.  

1. Sloupec = „Unix_time“ 

2. Sloupec = „prijimac“ 

3. Sloupec = „time“ 

4. Sloupec = „Message“ 

5. Sloupec = „DFcell“ 

6. Sloupec = „crcHextab“ 

Před vložením obsahu proměnné „DFnum“ do proměnné „Tabulka“ bylo nutné změnit její 

datový typ z array na cell array. Vzhledem k tomu, že obsahem datového typu cell nemůže být 

datový typ array. K převodu z datového typu array na cell array je využita MATLAB funkce 

„num2cell“ a nové vzniklá proměnná datového formátu cell array je pojmenována „DFcell“.  

Spojení stávajících proměnných do jedné je, že důležité pro následující krok dekódovacího 

programu, kde budou dekódovány ostatní definované datové položky na základě DF 

přehledové zprávy. Je tedy nutné spojit již dekódované DF s původní přehledovou zprávou do 

jedné proměnné, se kterou se bude dále pracovat. A zároveň je nově vzniklá proměnná 
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„Tabulka“, obsahující doposud dekódované datové položky základem budoucího obsahu, 

který bude odeslán do databázové tabulky.   

4.4.2 Dekódování ostatních datových položek 

V tomto kroku je ke každému typu přehledové zprávy přistupováno jednotlivě, na základě 

dekódovaného DF. Dle typu zprávy jsou dekódovány zbývající datové položky, které zpráva 

může obsahovat, a které mají být součástí databázové tabulky. Jedná se o datové položky:  

o ICAO adresa 

o Výška letounu 

o Zeměpisná šířka polohy letounu 

o Zeměpisná výška polohy letounu 

Nyní si rozebereme jak a jaké datové položky jsou z jednotlivých typů přehledových zpráv 

dekódovány.  

4.4.2.1 Dekódování datových položek z DF0 

U přehledových zpráv typu DF0 jsou dekódovány datové položky ICAO adresa a Výška letounu. 

ICAO adresa je dekódována z proměnné „Message“, která obsahuje přehledovou zprávu 

v šestnáctkové soustavě. Informace o ICAO adrese je uložena v bitech na pozici 3 až 8.  

Datová položka Výška letounu je dekódována pomocí funkce „fce_Altitude_decoder.m“. 

Vstupem do této funkce je část přehledové zprávy z proměnné „Message“ v binární soustavě, 

konkrétně bity na pozici 20 až 32, které obsahují informaci o výšce letounu. Způsob, jakým je 

výška letounu kódována je popsán v leteckém předpise L 10/IV – O civilní letecké 

telekomunikační službě – Přehledový radar a proti srážkový systém, kapitola 3.1.2.6.5.4 [10] 

4.4.2.2 Dekódování datových položek z DF4 

U přehledových zpráv typu DF4 jsou dekódovány datové položky ICAO adresa a Výška letounu. 

U zpráv DF4 se datová položka ICAO adresa získává pomocí CRC, tedy výsledkem CRC je ICAO 

adresa letounu. Způsob dekódování výšky letounu je shodný se způsobem aplikovaným u 

přehledových zpráv DF0. 

4.4.2.3 Dekódování datových položek z DF5 

U přehledových zpráv typu DF5 je dekódována pouze datová položka ICAO adresa. Datová 

položka ICAO adresa je získávána pomocí CRC, tedy výsledkem CRC je ICAO adresa letounu. 
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4.4.2.4 Dekódování datových položek z DF11 

U přehledových zpráv typu DF11 je dekódována pouze datová položka ICAO adresa. ICAO 

adresa je dekódována z proměnné „Message“, která obsahuje přehledovou zprávu 

v šestnáctkové soustavě. Informace o ICAO adrese je uložena v bitech na pozici 3 až 8. 

4.4.2.5 Dekódování datových položek z DF16 

U přehledových zpráv typu DF16 jsou dekódovány datové položky ICAO adresa a Výška 

letounu. Obě datové položky jsou dekódovány stejným způsobem jako u přehledových zpráv 

DF0.  

4.4.2.6 Dekódování datových položek z DF17 

U přehledových zpráv typu DF17 jsou dekódovány datové položky ICAO adresa, Výška letounu, 

Zeměpisná šířka polohy letounu a Zeměpisná výška polohy letounu. ICAO adresa je 

dekódována z proměnné „Message“, která obsahuje přehledovou zprávu v šestnáctkové 

soustavě. Informace o ICAO adrese je uložena v bitech na pozici 3 až 8. 

Výška letounu je ze zpráv DF 17 dekódována pomocí funkce fce_DF17_Altitude_decoder.m, 

způsob dekódování vychází z dokumentu DO-260B, kapitola 2.2.3.2.3.4.3. [27]  

Pro dekódování polohy letounu ze zpráv DF17 je možno využít dvou přístupů, tzv. lokálního 

dekódování nebo globálního dekódování. V dekódovacím programu je využito lokálního 

dekódování. Rád bych v rychlosti oba dva přístupu popsal a objasnil, proč bylo zvoleno právě 

lokální dekódování.  

1) Lokální dekódování 

Lokální dekódování umožňuje výpočet polohy letadla na základě pouze jedné přijaté zprávy. 

K určení polohy je však nutno znát tzv. referenční polohu. Jako referenční polohy se využívá 

poloha přijímače, který danou zprávu přijal. Tento způsob dekódování je jednoduší oproti 

globálnímu dekódování, má však svá omezení. Referenční poloha neboli přijímač, který 

zachytil danou zprávu by se neměl nacházet dále než 180 námořních mil od letadla, které 

danou zprávu odeslalo. V případě, že se letadlo nachází více než 180 námořních mil od 

přijímače, tak dochází k nepřesnostem v určení polohy. [7] 
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2) Globální dekódování 

Globální dekódování oproti lokálnímu využívá pro výpočet polohy letounu dvě přehledové 

zprávy DF17, označovány jako tzv. even frame a odd frame. Pro výpočet polohy za pomoci 

globální dekódování není nutné znát jakoukoli referenční polohu. Dvě přijaté zprávy DF17, 

které se pro dekódování využijí musí pochopitelně pocházet od stejného letounu a časový 

rozestup mezi časy jejich přijetí nesmí být větší než deset sekund. Samotný výpočet pomocí 

globálního dekódování je principiálně složitější oproti výpočtu pomocí lokálního dekódování. 

[7] 

Z principu dekódovacího programu, který přistupuje ke každé přijaté přehledové zprávě 

jednotlivě by byla implementace globálního dekódování velmi obtížná. Navíc přehledová data 

přijatá do ATM laboratoře již v sobě obsahují údaj o tom, kterým přijímačem byla konkrétní 

přehledová zpráva přijata a přesné polohy přijímačů jsou známy. Pro vznikající databázové 

řešení bylo použito lokálního dekódování polohy s vědomím, že údaje o poloze přijaté od 

letounů pohybujících se v okrajových oblastech jejich krytí mohou obsahovat nepřesnosti, 

tedy uživatel vyžadující velmi přesné informace o poloze letounů i v okrajových oblastech krytí 

přijímací soustavy ATM laboratoře bude muset odstranit nebo kompenzovat tyto nepřesnosti 

v následné analýze těchto dat.  

Pro dekódování datových položek Zeměpisná šířka polohy letounu a Zeměpisná výška polohy 

letounu je v dekódovací programu užita funkce 

„fce_DF17_TC9_22_krom19_CPR_Air_decoder_JS.m“, která byla převzata z jedné ze starších 

závěrečných prací pracující s přehledovými daty. [28]  

Tato funkce byla následně autorem této diplomové práce doplněna o využívání hodnot poloh 

jednotlivých přijímačů ATM laboratoře, které danou zprávu přijaly, jakožto referenční polohy 

do výpočtu polohy letounu. Vstupy do této funkce jsou tedy ID přijímače, který danou zprávu 

přijal (proměnná „ID_prijmace“) a samotná přehledová zpráva obsažená v proměnné 

„Message“.  

4.4.2.7 Dekódování datových položek z DF20 

U přehledových zpráv typu DF20 jsou dekódovány datové položky ICAO adresa a Výška 

letounu. U zpráv DF20 se datová položka ICAO adresa získává pomocí CRC, tedy výsledkem 
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CRC je ICAO adresa letounu. Způsob dekódování výšky letounu je shodný se způsobem 

aplikovaným u přehledových zpráv DF0. 

4.4.2.8 Dekódování datových položek z DF21 

U přehledových zpráv typu DF21 je dekódována pouze datová položka ICAO adresa. Datová 

položka ICAO adresa je získávána pomocí CRC, tedy výsledkem CRC je ICAO adresa letounu. 

Všechny datové položky dekódovány v tomto kroku dekódovacího programu jsou ukládány do 

již zmíněné proměnné „Tabulka“, jakožto její další sloupce. Konečný obsah proměnné 

„Tabulka“ z pohledu datových položek je tedy následující:  

1. Sloupec = UNIX čas 

2. Sloupec = Číslo přijímače 

3. Sloupec = GPS čas 

4. Sloupec = Data blok 

5. Sloupec = DF 

6. Sloupec = CRC 

7. Sloupec = ICAO adresa 

8. Sloupec = Výška letounu 

9. Sloupec = Zeměpisná šířka polohy letounu 

10. Sloupec = Zeměpisná výška polohy letounu 

Pokud daný typ přehledové zprávy neobsahuje některou z datových položek, je namísto nich 

do sloupce proměnné „Tabulka“ vložena hodnota 999999 v případě Výšky letounu a hodnota 

99.9999999999999 v případě datových položek Zeměpisná šířka polohy letounu a Zeměpisná 

výška polohy letounu.  

U zbývajících typů přehledových zpráv, jako jsou například zprávy DF18, ze kterých nejsou 

v této fázi dekódovacího programu dekódovány žádné datové položky, je do sloupců 

proměnné „Tabulka“ vkládá do sloupce s ICAO adresou hodnota „ZZZZZZ“, do sloupce 

s datovou položkou Výška letounu hodnota 999999 a do sloupců s datovými položkami 

Zeměpisná šířka polohy letounu a Zeměpisná výška polohy letounu se vkládá hodnota 

99.9999999999999.  



58 
 

Vkládáním těchto na první pohled nesprávných hodnot datových položek slouží k 

jejich odlišení od skutečných hodnot datových položek, a zároveň vyhnutí se odesílání 

prázdných hodnot proměnných. V pozdějších krocích programu, totiž docházelo při odesílání 

prázdných hodnot do databáze k chybám, a bylo tedy nutno najít způsob jakým se vyhnout 

odesílání prázdných hodnot, ale zároveň je učiti rozeznatelné od skutečných hodnot datových 

položek dekódovaných dekódovacím programem.   

4.5 Propojení MATLABu s MySQL a odesílání dat do databázové 

tabulky 

Pro propojení dekódovacího programu a databázového softwaru MySQL jsem se rozhodl 

využít API JDBC. A to hlavně z důvodu, že oproti API ODBC jej lze využít i na operačních 

systémech Mac a Linux, což byla i jedna z předností a důvodů proč byl pro databázové řešení 

ATM laboratoře vybrán databázový software MySQL. Bylo by tedy kontra produktivní využít 

pro připojení API ODBC, které by neumožňovalo výslednému databázovému řešení být 

využíváno i na jiných operačních softwarech než Microsoft Windows. [29] Návod kde a jak toto 

API JDBC stáhnout je součástí návodu pro ATM laboratoř, který vznikl v rámci této práce, 

kapitola 1.4.1.  

4.5.1 Připojení databáze s využitím API JDBC 

Po stažení API JDBC je nutné jej umístit kdekoliv na lokálním disku počítače, ze kterého bude 

spouštěn i dekódovací program. Do samotného dekódovacího programu se poté zadá cesta 

ke složce, kde je JDBC uloženo na lokálním disku pomocí MATLAB funkce 

„javaaddpath(dpath)“. Argumentem této funkce je fyzická adresa souboru JDBC ve formátu 

.jar nebo fyzická adresa složky ve které se tento soubor nachází. Cestu k API JDBC je nutno 

zadat pouze při prvním spuštění MATLABu, nikoliv při každém spuštění dekódovacího 

programu.  

Pro připojení dekódovacího programu s MySQL databází je využito MATLAB funkce 

„database(databasename,username,password,Param1,ParamValue1,...,ParamN,ParamValu

eN)“. Tato funkce vytváří spojení s databází za využití API JDBC, argumenty této funkce jsou 

následující:  

o Název databáze 
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o Uživatelské jméno uživatele  

o Přístupové heslo 

o Databázový software 

o Název databázového serveru 

o Číslo portu serveru 

Kde hodnoty všech těchto parametrů najít a jak je nastavit, je součástí návodu 

k databázovému řešení, kapitola 1.4.2. Funkce „database“ je následně uložena do proměnné 

„conn“, se kterou se dále v dekódovacím programu pracuje.  

4.5.2 Odesílání dat do databáze 

Pro samotné odeslání dat je využito MATLAB funkce „sqlwrite(conn,tablename,data)“, jejíž 

argumenty jsou:  

o Připojení s databází (výsledek funkce „database“ uložen do proměnné „conn“) 

o Název tabulky (zvolený libovolně a uložen do proměnné „tablename“) 

o Data, která mají být odeslána do databázové tabulky (uloženo do proměnné „data“) 

Proměnná „data“, jejíž obsah se odesílá do databázové tabulky musí být ve formátu table. Do 

formátu table lze vložit následující datové typy:  

o Numeric array 

o Cell array of numeric arrays 

o Cell array of character vectors 

o String array 

o Datetime array 

o Logical array 

o Cell array of logical arrays 

Databázovou tabulku není nutno dopředu v MySQL definovat, tabulka je automaticky 

vytvořena v úvodních krocích dekódovacího programu.  

MySQL dle datového typu přijatých datových položek přidělí jednotlivým atributům 

odpovídající datový typ. Pro optimalizaci velikosti dat, kterou budou data na serveru zabírat, 

však doporučuji datové typy po vytvoření tabulky databáze blíže specifikovat. Způsob, jakým 
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se dají určovat datové typy jednotlivých atribut databáze je popsán v návodu k databázovému 

řešení, v kapitole 2.3.  

Při ukládání do již existující databázové tabulky platí, že datový typ odeslaných dat z programu 

MATLAB musí odpovídat kompatibilnímu datovému typu v databázové tabulce softwaru 

MySQL. Jinými slovy, pokud je v databázové tabulce sloupec definován například jako datový 

typ „VARCHAR“, tedy soubor znaků, nelze do něj vložit MATLAB datový formát „Datetime 

array“, obsahující specifickou informaci o času.  

Proměnná „data“, která je atributem funkce „sqlwrite“ a obsahuje samotná data, která jsou 

odesílána do databázové tabulky, je v dekódovacím programu definována jako jeden řádek 

proměnné „Tabulka“. Načež každý ze sloupců proměnné „Tabulka“, tak jak jsou popsány v 

závěru kapitoly 4.4.2, odpovídá jednomu z atribut databázové tabulky v programu MySQL.  

Pokud databázová tabulka před spuštěním dekódovacího programu ještě není vytvořena, je 

nutno, aby byly součástí proměnné „data“ i názvy sloupců (atribut) databázové tabulky, která 

má vzniknout. A to ve formě: (viz. obrázek 14) 

'VariableNames',{'UNIX' 'ID_prijimace' 'GPS_time' 'Data_block' 

'DF' 'CRC' 'ICAO' 'Height' 'Lattitude' 'Longditude'}); 

 

 

Obrázek 15, Odesílání dat do databáze (Zdroj: Autor) 

Tímto způsobem je do databázové tabulku postupně odeslán každý řádek proměnné 

„Tabulka“, dokud nejsou odeslány všechny řádky této proměnné, tedy všechny datové položky 

dekódovány ze všech přehledových zpráv jednoho .dat souboru. Po odeslání všech zpráv 

z jednoho .dat souboru dekódovací program automaticky přejde ke zpracování dalšího .dat 

souboru umístěného ve stejné složce, definované na začátku dekódovacího programu, a to, 

dokud nejsou data ze všech souborů odeslána do databáze.   

4.6 Výkonnost dekódovacího programu 

Dekódovací program je, výše popsaným způsobem, schopen zpracovat jeden .dat soubor 

obsahující dvacet minut záznamu přehledových dat přijatých soustavou přijímačů ATM 
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laboratoře v časovém rozmezí mezi pětačtyřiceti až devadesáti minutami dle objemu 

přehledových dat obsažených v jednom .dat souboru. Objem .dat souborů, na kterých byla 

výkonnost testována byl v rozmezí mezi třemi až pěti miliony přehledových zpráv.  

Výkonnostně nejnáročnějším procesem dekódovacího programu je samotné odeslání 

dekódovaných datových položek do databáze (viz. následujíc obrázek). Analýza výkonnosti 

byla provedena za pomoci MATLAB nástroje Profiler.  

Výkonnost dekódovacího programu byla testována na počítači o následujících parametrech 

o Procesor: Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz  1.99GHz 

o Paměť RAM: 16,0 GB 

o Typ systému: 64bitový operační systém 

o Operační systém: Windows 10 Home 

Výkonnostní náročnost celého procesu dekódování datových položek a jejich odeslání do 

databázové tabulky, tak naneštěstí omezuje využití databázového řešení na střední množství 

dat (v řádech jednotek hodin záznamu přehledových dat), nebo pokud by uživatel chtěl 

zpracovávat velké množství dat (v řádech dnů záznamu přehledových dat), je nutné začít 

s přípravou dat v dostatečném časovém předstihu.  
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Obrázek 16, Výkonnost dekódovacího programu (Zdroj: Autor) 
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4.7 Výsledná podoba dat v MySQL 

Datové položky dekódované z přehledových dat odeslané dekódovacím programem jsou 

v MySQL ukládány do jedné databázové tabulky, která má následující podobu.  

 

Obrázek 17, Databázová tabulka v prostředí MySQL (Zdroj: Autor) 

Jednotlivé sloupce neboli atributy databázové tabulky svým obsahem odpovídají sloupcům 

proměnné „Tabulka“, které jsou popsány v závěru kapitoly 4.4.2.    

V každé databázové tabulce musí být možno každý z jednotlivých řádků jednoznačně 

identifikovat. Takovému jednoznačnému identifikátoru se říká primární klíč (PK – Primary Key), 

který může být tvořen jedním nebo více atributy databázové tabulky. Pro případ naší 

databázové tabulky obsahující přehledová data, byl použit složený primární klíč, tedy primární 

klíč tvořen více atributy, a to konkrétně atributy GPS_time a Data_block. Kombinace těchto 

dvou údajů jednoznačně identifikuje každou z přijatých zpráv, jedná se tedy o vhodné 

kandidáty na primární klíč databázové tabulky.  

Následující datové položky: 

o UNIX čas 

o Č. přijímače 

o GPS čas  

o Data blok 

o DF 
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o CRC 

o ICAO adresa 

Jsou v databázové tabulce označeny jako povinné (NN – Not Null), jedná se o datové položky, 

které jsou přítomny v každé obdržené přehledové zprávě.  

Informace o tom, jaký atribut tabulky je jakého typu obsahuje následující obrázek.  

 

Obrázek 18, Datové typy atribut databázové tabulky (Zdroj: Autor)  

Datový typ jednotlivých datových položek byl volen na základě obsahu dané datové položky.  
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5 Uživatelský manuál 

Součástí databázového řešení, které vzniklo v rámci této diplomové práce je i uživatelský 

manuál, který bude k dispozici všem uživatelům, jak ve fyzické podobě v ATM laboratoři, tak 

v elektronické podobě jako příloha této diplomové práce. 

5.1 Účel a požadavky 

Uživatelský manuál má sloužit dvěma skupinám uživatelům 

1) Samotným uživatelům přehledových dat přijímaných v ATM laboratoři, ať už se jedná 

o studenty bakalářských nebo magisterských studijních programů, doktorandy Ústavu 

letecké dopravy, profesory, nebo další akademické pracovníky pracující na Ústavu 

letecké dopravy. 

Tuto první skupinu uživatelů, lze rozdělit ještě na dvě podskupiny, dle toho, v jakém 

prostředí budou databázové řešení ATM laboratoře využívat. 

a. Uživatelé pracující v ATM laboratoři 

b. Uživatelé pracující na vlastních zařízeních 

2) Správcům ATM laboratoře, tedy vedoucím projektu CNS/ATM technologie a provozní 

postupy.  

Každá z těchto skupin má poněkud odlišný set požadavků a potřeb z hlediska využívání 

databázového řešení ATM laboratoře a vznikající manuál byl měl dokázat na tyto potřeby buď 

odpovědět, nebo odkázat na zdroj, kde odpověď uživatel nalezne.   

Pro první skupinu uživatelů je důležité rychlé seznámení se s uživatelským prostředím 

softwaru MySQL, obeznámení se s formou uložených dat a se způsobem jakým lze data 

filtrovat. 

Pro uživatelé první skupiny, kteří nebudou využívat zázemí ATM laboratoře je navíc důležité, 

aby dokázali na vlastním zařízení nainstalovat a nastavit všechny potřebné komponenty, tedy 

samotný databázový software MySQL a dekódovací program.  

Pro správce ATM laboratoře je oproti již zmíněnému navíc důležité seznámit se s vykonáváním 

základních administrativních úkonů, jako je vytváření účtů a přístupů pro nové uživatele 

přehledových dat.  
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Manuál je vytvořen tak, aby co nejjednodušeji a nejnázorněji dokázal pomoci uživatelům 

v otázkách těchto základních potřeb a požadavků, které mohou vyvstat při používání 

databázového řešení ATM laboratoře. Cílem manuálu není poskytnout vyčerpávající 

informace o možnostech využívání databázového řešení, nýbrž umožnit uživatelům rychlé 

proniknutí do problematiky, a zorientovat se ve vzniklém nástroji. V případě, že by uživatel 

narazil na překážku, která není obsažena v uživatelském manuálu, manuál obsahuje řadu 

odkazů na užitečné podklady, které by uživateli měli poskytnout odpověď na jeho otázky.  

5.2 Obsah uživatelského manuálu 

 

Obrázek 19, Obsah uživatelského manuálu (Zdroj: Autor) 
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5.2.1 Instalace 

Obsah uživatelského manuálu je koncipován tak, aby dokázal uživatele provést od samotného 

stažení a instalace všech potřebných komponent databázového softwaru, které jsou využity 

v databázovém řešení ATM laboratoře, tedy komponent:  

o MySQL Server 

o MySQL Shell 

o MySQL Workbench 

V uživatelském manuálu je uveden i odkaz, na oficiální stránku MySQL, kde se dají tyto 

komponenty stáhnout.  

Uživatelský manuál dále provede uživatele samotnou instalací. V návodu jsou zdůrazněny 

všechny důležité kroky instalace jako je nastavení defaultního administrativního účtu pro 

správu serveru. Tyto kroky jsou zdůrazněny nejen pro to, že údaje při nich zadané budou při 

budoucí práci s databází potřebné, ale i proto, že tyto údaje jsou nutné pro úspěšné připojení 

dekódovacího programu k databázi MySQL.  

V manuálu je popsána instalace pomocí MySQL Installer for Windows, s jehož pomocí je 

možné stáhnout všechny tři komponenty databázového řešení najednou. Nástroje MySQL 

Installer for Windows bylo pro ukázku instalace využito hned z několika důvodů:  

o Je to operační systém, který má autor k dispozici 

o Tento operační systém je využit v ATM laboratoři 

o Jedná se o nejrozšířenější operační systém stolních počítačů a notebooků v České 

republice, dá se tedy předpokládat, že většina uživatelů databázového řešení bude 

využívat operační systém Windows.  

V uživatelském manuálu je dále věnována pozornost komponentu MySQL Workbench  

5.2.2 MySQL Workbench 

Pro práci s databázovým řešením se využívá právě nástroje MySQL Workbench. Jedná se o 

oficiální grafické rozhraní MySQL, který ulehčuje práci s databázemi, pomocí využití uživatelsky 

příjemného grafického prostředí. S pomocí MySQL Workbench může uživatel vytvářet 

databáze, databázová schémata, relační modely databází, pracovat s objekty databáze, 

vkládat data a v neposlední řadě psát dotazy v jazyce SQL a manipulovat tak s uloženými daty. 
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V prostředí MySQL Workbench je také možné dělat administrativní správu serverů, včetně 

jejich zakládání a zakládání uživatelských účtů. 

V uživatelském návodu jsou popsány všechny 3 moduly MySQL Workbench  

1) SQL Development  

Modul SQL Development slouží k přístupu a manipulaci s daty. S jeho pomocí zle vytvářet 

příkazy v SQL jazyce, tedy prohlížet si, filtrovat a jinak manipulovat s uloženými daty. Dále 

slouží k vytváření a spravování databází a databázových schémat. A v neposlední řadě se v 

tomto modulu provádí administrativní úkony spojené s databázemi a serverem. 

2) Data modeling 

Data modeling modul slouží k vytváření relačních modelů a plnění jiných modelovacích úloh. 

3) Migration Wizard  

S pomocí tohoto modulu zle přesouvat data mezi různými databázemi a databázovými servery. 

 

Obrázek 20, Uživatelské prostředí MySQL Workbench, modul SQL Development (Zdroj: Autor) 

Celé uživatelské prostředí MySQL Workbench, s detailnějším zaměřením na modul SQL 

Development je v uživatelském manuálu popsáno, a to s důrazem na základní prvky a funkce, 

které může uživatel potřebovat.  
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Následující kapitola uživatelského manuálu je věnována správnému propojení dekódovacího 

programu s MySQL databází. Tato kapitola je cílena na uživatele pracující na vlastním počítači 

mimo ATM laboratoř. Tato kapitola se odkazuje na konkrétní kapitoly této veřejně dostupné 

diplomové práce, kde jsou popsány všechny aspekty připojení dekódovacího programu 

s databází MySQL.  

Na základě kapitol diplomové práce zmíněných v uživatelském manuálu a manuálu samotném 

by měl uživatel být schopen bez jakýchkoliv potíží nastavit spojení mezi dekódovacím 

programem a MySQL databází, běžící na jeho vlastním počítači. Samotný dekódovací program 

je dostupný jako elektronická příloha na CD přiloženém k této diplomové práci, u správců ATM 

laboratoře, nebo jej uživatel může získat kontaktováním autora této práce. Kontakt je uveden 

na úvodní straně uživatelského návodu.  

V závěru první kapitoly uživatelského manuálu je představena samotná databázová tabulka 

obsahující dekódované datové položky, včetně popisu všech jejich atribut. Dále jsou v závěru 

první kapitoly uvedeny nejzákladnější SQL dotazy, tzv. queries, které slouží pro filtraci 

dekódovaných dat obsažených v databázové tabulce. V uživatelském manuálu je rovněž 

popsáno, kam tyto SQL dotazy vkládat a jaké jsou možnosti jejich spouštění.  

5.2.3 Administrativní úkony  

Druhá kapitola uživatelského návodu je cílená na druhou skupinu uživatelů definovanou 

v úvodu této kapitoly, tedy na správcům ATM laboratoře, tedy vedoucím projektu CNS/ATM 

technologie a provozní postupy. Tato druhá kapitola popisuje základní administrativní úkony, 

které budou správci ATM laboratoře nejspíše vykonávat nejčastěji, a to:  

o Vytváření nových uživatelských účtů pro nové uživatele přehledových dat a 

nastavování oprávnění jejich účtům.  

o Vytváření nových připojení s MySQL serveru pro tyto nově vytvořené uživatelské účty  
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Závěr 

Zadání této diplomové práce bylo sestaveno se záměrem vytvořit nový a ucelený přístup ke 

zpracování přehledových dat přijímaných v ATM laboratoři. Tento záměr byl naplněn, byť nově 

vytvořený způsob má své limitující faktory, především tedy v rychlosti zpracování 

přehledových dat.  

V rámci této diplomové páce byl vypracován set datových položek, obsažený v přijatých 

přehledových datech, na základě analýzy požadavků a potřeb uživatelů těchto přehledových 

dat. S využitím těchto datových položek byla navržena podoba databázové tabulky 

databázového řešení pro ATM laboratoř. V rámci této diplomové práce byla provedena 

analýza nejpopulárnějších databázových softwarů s cílem najít vhodný databázový software 

pro potřeby ATM laboratoře. Z výsledků analýzy následně vzešel vhodný databázový software, 

který byl použit pro databázové řešení ATM laboratoře.  

Díky výsledkům této diplomové práce již nebude nutné, aby každý ze studentů vytvářel nové 

způsoby a dekódovací programy k filtraci a výběru přehledových dat, nebo se pracně snažil 

navázat na řadu rozdílných přístupů ke zpracování přehledových dat vytvořených bývalými 

studenty ÚLD. Uživatelé jsou nyní schopni přehledová data jednoduše filtrovat a manipulovat 

s nimi. Bez nutnosti vytváření vlastního softwaru.  

Při tvorbě dekódovacího programu pro databázové řešení ATM laboratoře se povedlo využít 

již existujících znalostí a programů na zpracování přehledových dat a vytvořit díky tomu 

jednotný přístup ke zpracování přehledových dat. 

Posledním výstupem mé diplomové práce je uživatelský manuál, který jednoduchým a 

názorným způsobem popisuje jakým způsobem databázové řešení implementovat a jak jej 

využívat.  

V neposlední řadě by výstupy mé diplomové práce měly uživatelům přehledových dat, 

konkrétně studentům využívajícím přehledová data pro účely svých závěrečných prací umožnit 

rychlejší a snazší proniknutí do problematiky práce s přehledovými daty. Což by mělo 

studentům poskytnout více času a prostoru pro samotnou analýzu přehledových dat v rámci 

jejich závěrečných prací.  
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Příloha č.1 – Seznam analyzovaných závěrečných prací 

Č. Jméno autora Název práce Rok Typ 

1 Jiří Provázek ZAJIŠTĚNÍ PŘEHLEDOVÝCH DAT PRO REALIZACI 

PROJEKTU VÝZKUMU KONDENZAČNÍCH ČAR 

2016 BP 

2 Dávid Jaš MAPOVÁNÍ REÁLNÉHO KRYTÍ ADS-B PŘIJÍMAČŮ ZE 

ZACHYCENÝCH ZPRÁV 1090 ES 

2018 BP 

3 Simon Tési ANALÝZA INDIKÁTOROV KVALITY V ADS-B SPRÁVACH 2016 DP 

4 Vít Vojtěch MONITOROVÁNÍ VYSÍLÁNÍ PALUBNÍCH SSR 

ODPOVÍDAČŮ V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ 

2017 DP 

5 Eliška Turková MLAT METODA V RÁMCI SÍTĚ ADS-B PŘIJÍMAČŮ NA FD 2018 DP 

6 Jiří Novák ANALÝZA NESPOLEHLIVÝCH DAT V ADS-B ZPRÁVÁCH 2017 DP 

7 Nosek Jakub ANALÝZA REÁLNÝCH PŘEHLEDOVÝCH PARAMETRŮ 

SYSTÉMU ACAS S VYUŽITÍM MODELU 

2018 DP 

8 Šíma Jakub MAPOVÁNÍ PŘEHLEDOVÉ INFRASTRUKTURY 

ANALÝZOU PŘÍJMU SSR ODPOVĚDÍ OD LETADEL 

2017 BP 

9 Konečný Filip KOMPLEMENTÁRNÍ PASIVNÍ METODA 

MONITOROVÁNÍ CÍLŮ 

2018 DP 

10 Topková Tereza IDENTIFIKACE BDS REGISTRŮ 2018 DP 

11 Timotej Gavura EFEKTIVITA MEZIOBLASTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ LETADEL 

NAPOJENÝCH NA ATN DATALINK 

2019 BP 

12 Tomáš Tůma NÁVRH A REALIZACE VKV PŘIJÍMACÍHO SYSTÉMU NA 

BÁZI SDR 

2019 BP 

13 Petr Lukeš NÁVRH A REALIZACE TRACKERU PRO POTŘEBY ATM 

LABORATOŘE 

2019 DP 

14 Baskakova Olga MOŽNOSTI KALIBRACE MNOŽSTVÍ ZAZNAMENANÝCH 

ZPRÁV NA ZÁKLADĚ 1090 ES 

2018 BP 

15 Nosek Jakub MODELOVÁNÍ MNOŽSTVÍ PŘENOSŮ GENEROVANÝCH 

SYSTÉMEM ACAS V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ 

2016 BP 

16 Palečková Lucie ANALÝZA KONDENZAČNÍCH STOP PROSTŘEDNICTVÍM 

DAT VYSÍLANÝCH LETADLY 

2018 DP 
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17 Tomáš 

Noskievič 

ADS-B ZPRÁVY JAKO ZDROJ PROVOZNÍCH DAT V 

LETECTVÍ 

2019 DP 
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Příloha č.2 – Seznam MATLAB souborů umístěných na 

přiloženém CD  

o bin2hex.m 

o crc_division4.m 

o fce_Altitude_decoder.m 

o fce_DF_number_decoder.m 

o fce_DF17_Altitude_decoder.m 

o fce_DF17_TC9_22_krom19_CRP_Air_decoder_JS.m 

o fce_ICAO_decoder.m 

o hex2bin2.m 

o JS_decoding_v2_6.m  
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Příloha č.3 – Uživatelský manuál  

Uživatelský manuál k databázovému řešení je umístěn ve fyzické kopii v ATM laboratoři na 

ÚLD, a v elektronické podobě na CD přiloženém k této diplomové práci.  


