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Databáze ATM Laboratoře 

Uživatelský manuál 

Tento manuál vznikl v rámci DP – Vytvoření databázového řešení pro analýzu přehledových 

dat v ATM laboratoři, v rámci, které bylo vytvořeno i samotné databázové řešení. Tento návod 

poslouží jak uživatelům pracujícím v ATM laboratoři, tak uživatelům pracujícím s 

přehledovými daty z ATM laboratoře na vlastních počítačích.  
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1 MySQL 

Pro databázovém řešení ATM laboratoře je využito databázového softwaru MySQL. Veškerou 

oficiální dokumentaci k tomuto softwaru naleznete na tomto odkazu 

https://dev.mysql.com/doc/  

Tento návod je ve svém obsahu velmi stručný a slouží jen pro základní seznámení 

s databázovým řešením v ATM laboratoři, nikoliv k popisu všech jeho možností. Oficiální 

dokumentace oproti tomu poskytuje komplexní a úplné návody pro všechny uživatelské úkony.  

1.1 Jak stáhnout MySQL 

Pro databázové řešení ATM laboratoře jsou využity pouze freeware verze všech programů, 

které MySQL označuje jako „Community“ verze. Pro jejich stažení není nutná žádná 

registrace. Všechny potřebné komponenty jsou k dispozici na tomto odkazu  

https://dev.mysql.com/downloads/ 

 

Nutné je stáhnout následující komponenty:  

o MySQL Server 

o MySQL Shell 

o MySQL Workbench 

Pokud pracujete na operačním systému Windows, tak doporučuji stáhnout  

o MySQL Installer for Windows 

https://dev.mysql.com/doc/
https://dev.mysql.com/downloads/
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s jehož pomocí je možné stáhnout všechny tři komponenty najednou. Pokud pracujete s jiným 

operačním systémem, je nutno stáhnout komponenty zvlášť.  

1.2 Instalace 

Nyní si projdeme některé důležité kroky instalace jako je konfigurace defaultního serveru, 

administrativního účtu a další. V návodu je využito instalace pomocí MySQL Installer for 

Windows. 

1.2.1 Typ instalace 

V tomto kroku může uživatel zvolit buďto „Developer Default“ – toto nastavení nainstaluje 

všechny volně dostupné komponenty v Community verzi MySQL.  

Nebo může uživatel zvolit „Custom“ a následně vybrat jen nutné komponenty z kapitoly 1.1.  

 

Obrázek 1, Výběr typu instalace 

1.2.2 Defaultní server 

První server neboli defaultní server se nastavuje v průběhu instalace a ve dvou krocích.  

1) Typ severu 
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V tomto kroku vybereme první možnost – Standalone MySQL Server. Toto nastavení je 

vhodnější pro využití v databázovém řešení, protože server, na kterém budou ukládána data 

nebude propojován s jinými databázemi.  

 

Obrázek 2, Nastavení typu defaultního serveru 

2) Vlastnosti serveru  

Ve druhém kroku se nastaví základní identifikační vlastnosti serveru, Tyto data budou později 

využita pro připojení k serveru. Doporučuji ponechat přednastavené údaje, v případě jejich 

změny si je doporučuji poznamenat pro budoucí užití.  
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Obrázek 3, Nastavení parametrů pro připojení k defaultního serveru 

1.2.3 Administrativní účet a další účty 

K databázovému serveru MySQL se vždy přihlašuje pomocí uživatelský účtů. Každý 

z uživatelských účtů má své jméno, heslo a pravomoci. Při instalaci je už předpřipraven 

administrativní defaultní účet se jménem „root“. K tomuto účtu si uživatel volí libovolné heslo.  

V tomto kroku je možné nastavit i další uživatelské účty. To si však ukážeme později v tomto 

návodu, kdy k tomu využijeme MySQL nástroj. 
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Obrázek 4, Nastavení defaultního administrativního účtu při instalaci 

Toto byly všechny důležité kroky instalace. Nyní ji zbývá jen dokončit. Pokud máte jakékoliv 

další dotazy, či je na instalaci něco nejasné, prosím obraťte se na oficiální dokumentaci 

k MySQL, na kterou je odkázáno v kapitole 1.1 tohoto manuálu.  

1.3 MySQL Workbench 

Při další práci s MySQL budeme využívat jedné 

z nainstalovaných komponent, a to MySQL Workbench. Jedná 

se o oficiální GUI nástroj, který ulehčuje práci s databázemi, 

pomocí využití uživatelsky příjemného grafického prostředí. 

S jeho pomocí 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. V prostředí MySQL Workbench je také možné dělat 

administrativní správu serverů, včetně jejich zakládání a zakládání uživatelských účtů, což si 

v tomto návodu ukážeme.  
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1.3.1 3 moduly  

MySQL Workbench disponuje třemi moduly, každý z nich má jiné využití. 

 

Obrázek 5, Tři moduly MySQL Workbench 

1) SQL Development  

Modul slouží k přístupu a manipulaci s daty. S jeho pomocí lze vytvářet příkazy v SQL jazyce, 

tedy prohlížet si, filtrovat a jinak manipulovat s daty. Dále slouží k vytváření a spravování 

databází a databázových schémat. A v neposlední řadě se díky v tomuto modulu provádí 

administrativní úkony spojené s databázemi a serverem.  

2) Data modeling 

Tento modul slouží k vytváření relačních modelů a jiných datových modelů.  

3) Migration Wizard 

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

V tomto návodu budeme výhradně pracovat s modulem SQL Development, který poskytuje 

uživateli databázového řešení ATM laboratoře všechny podstatné funkce.  

1.3.2 První spuštění 

Po prvním spuštění programu MySQL Workbench se naskytne uživateli následující pohled 



7 
 

 

Obrázek 6, Úvodní obrazovka MySQL Workbench 

V levém horním rohu je možné vidět loga jednotlivých modulů MySQL Workbench, které slouží 

k přepínání mezi jednotlivými moduly a v dolní části obrazovky jsou vidět jednotlivé připojení 

s databázovému serveru. Při prvním spuštění je dostupné pouze jedno připojení k serveru, a 

to defaultní administrativní připojené vytvořené při instalaci. Po kliknutí na panel připojení je 

uživatel vyzván k zadání hesla, které zadal při instalaci.  

Poté se již ocitá v prostředí MySQL Development:  

 

Obrázek 7, Uživatelské prostředí modulu MySQL Development 

Pojďme si popsat 5 základní prvků prostředí MySQL Workbench (viz. čísla na obrázku č.7) 
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1) V horní části obrazovky se nachází lišty jednotlivých připojení k serveru, mezi nimiž zle 

volně přepínat 

2) Na levém panelu se nachází dvě záložky – Administrations a Schemas 

a. Záložka Administration nabízí základní administrativní úkony 

b. Záložka Schemas nabízí přehled databázových schémat a tabulek v nich 

obsažených, které se nachází na serveru  

3) Uprostřed obrazovky se nachází hlavní pracovní plocha, kde se píší SQL dotazy 

(queries) a další příkazy SQL jazyka.  

4) Na spodní části obrazovky se nachází lišta s výsledky SQL dotazů.  

5) V pravém horním roku má uživatel možnost si volit, které komponenty MySQL 

Development prostředí si přeje mít aktuálně zobrazeny.  

Toto je jen velmi stručný popis prostředí a funkcí MySQL Workbench. Kompletní oficiální 

dokumentace je dostupná na následujícím odkazu:  

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/  

1.4 Propojení MySQL s dekódovacím programem 

Při práci na vlastním počítači mimo ATM laboratoř je nutno zajistit správné propojené 

dekódovacího programu se serverem MySQL databáze. Samotný dekódovací program je 

součástí mé DP „Vytvoření databázového řešení pro analýzu přehledových dat v ATM 

laboratoři“ a je dostupný na CD přiloženém k DP, u správců ATM laboratoře, nebo jej můžete 

získat po mém kontaktování na emailu, který je uveden na úvodní straně tohoto návodu. 

Dekódovací program je psán v programu MATLAB, jehož školní licenci lze stáhnout na 

následujícím odkazu:  

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/
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https://net.fd.cvut.cz/sluzby/swprostudenty/ 

Pro bližší informace o zajištění toho připojení nahlédněte do mé diplomové práce, konkrétně 

do kapitoly 4.5, kde je popsán způsob, jak toto připojení vytvořit.  

Po vytvoření spojení dekódovacího programu s MySQL stačí jen přesunout přehledová data 

ze serveru ATM do patřičné složky definované na začátku dekódovacího programu a program 

spustiti.  

1.4.1 Stažení API JDBC 

K zajištění spojení mezi dekódovacím programem a MySQL slouží API JDBC, které lze 

stáhnout z následujícího odkazu: 

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ 

1.4.2 Nastavení funkce „database“ v dekódovacím 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 

Název databáze odpovídá názvu databázového schématu, který lze najít v levé části 

obrazovky modulu SQL Development  

o Uživatelské jméno uživatele  

https://net.fd.cvut.cz/sluzby/swprostudenty/
https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
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Lze využít defaultní jméno „root“ administrativního účtu nebo jakékoliv jiné jméno předem 

vytvořeného uživatelského účtu 

o Přístupové heslo 

Patřičné heslo k uživatelskému jménu 

o Databázový software (Vendor) 

Při využití softwaru MySQL se vkládá hodnota ‘MySQL‘ 

o Název databázového serveru (Server) 

Defaultně nastaveno na hodnotu ‘localhost‘, lze nastavit při instalaci nebo při založení nového 

serveru 

o Číslo portu serveru (PortNumber) 

Defaultně nastaveno na hodnotu 3306, lze nastavit při instalaci nebo při založení nového 

serveru 

Příklad zadání funkce „database“ 

database('atm_laborator','root','MojeHeslo','Vendor','MySQ

L','Server','localhost','PortNumber',3306); 

 

1.5 Práce s databázovou tabulkou 

Jak můžete vidět, samotná databázová tabulka s přehledovými daty obsahuje následující 

sloupce neboli atributy:  

o UNIX čas 

o Č. přijímače 

o GPS čas  

o Data blok 

o DF 

o CRC 

o ICAO adresa 

o Výška letounu 

o Zeměpisná šířka polohy letounu 

o Zeměpisná výška polohy letounu 

Pro více informací o jednotlivých atributech a způsobu jejich dekódování, nahlédněte do mé 

diplomové práce s názvem „Vytvoření databázového řešení pro analýzu přehledových dat v 

ATM laboratoři“  
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Obrázek 8, Ukázka databázové tabulky 

1.5.1 Základy SQL jazyka 

Při práci s MySQL databází a databázemi obecně se využívá SQL jazyka. Základy toho jazyka 

se vyučují v rámci celofakultního předmětu databázové systémy, přesto si pár základní SQL 

dotazů připomeneme a ukážeme, včetně toho, jak je v MySQL Workbench zadávat a spouštět.  

Nejprve si ukážeme příkaz pro zobrazení všech uložených dat. K tomu využijeme příkazu 

SELECT, který má následující syntax: 

SELECT * FROM atm_laborator.atm_data; 

atm_laborator je název databázového schématu a atm_data je název databázové tabulky. 

Název databázového schématu a databázové tabulky je zobrazen v záložce Schemas v levé 

části obrazovky.  

Pokud chceme zobrazit jen data splňující určitou podmínku, jednoduše za příkaz uvedeme 

podmínku WHERE a podmínku definujeme. Například pokud chceme jen data, kde je DF rovno 

17, příkaz bude vypadat následovně: 

SELECT * FROM atm_laborator.atm_data WHERE DF=17; 

Pokud chceme, zobrazit data splňující více podmínek, jednoduše přidáme další podmínku 

pomocí logických spojek. Například pokud chceme zprávy DF 17, které přijal přijímač číslo 4, 

bude příkaz vypadat následovně: 

SELECT * FROM atm_laborator.atm_data WHERE DF=17 and ID_prijimace=4; 
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Zadané SQL dotazy se spouští pomocí malých ikonek blesků v hodní části obrazovky. Ikonou 

samotného blesku se spouští všechny zadané SQL dotazy, 

ikonou blesku s kurzorem označující řádek se spustí pouze 

SQL na právě označeném řádku.  

 

Obrázek 9, Ukázka filtrování dat pomocí SQL dotazu 
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2 Administrativní úkony 

2.1 Jak přidat uživatele a udělit práva 

Nového uživatele zle přidat přes záložku Administrations nacházející se v levém panelu. Po 

kliknutí na Users and Privileges se otevře přehled všech uživatelů. V dolní části je možnost 

přidat uživatele Add Account. Pak zbývá jen nastavit uživatelské jméno serveru, ke kterému 

bude mít uživatel přístup a jeho heslo.  

 

Obrázek 10, Ukázka vytvoření nového uživatele 

Pro bližší informace o nastavení práv uživatelů přejděte na následující kapitolu oficiální 

dokumentace: 

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-mysql-connections-navigator-management-

users-and-privileges.html 

 

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-mysql-connections-navigator-management-users-and-privileges.html
https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-mysql-connections-navigator-management-users-and-privileges.html
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2.2 Jak vytvořit připojení pro nového uživatele 

Nové připojení k serveru je možno vytvořit na úvodní obrazovce MySQL Workbench, která je 

dostupné hned při spuštění nebo po kliknutí na ikonu domečku v levém horním rohu 

obrazovky. Menu nové připojení se zobrazí po kliknutí na ikonu „+“ vedle MySQL Connections 

(na obrázku 11 zvýrazněno červeným kruhem). Zde lze nastavit jméno připojení, server, ke 

kterému se bude uživatel připojovat, údaje o uživateli a defaultní databázové schéma, které 

se uživateli zobrazí po připojení (není nutno zadávat).   

 

Obrázek 11, Ukázka vytvoření nového připojení 

Upozornění: Účet uživatele musí být nejprve vytvořen pomocí předcházejícího kroku, předtím, 

než mu může být přiřazeno připojení k serveru.  

Pro bližší informace o nastavení nového připojení přejděte na následující kapitolu oficiální 

dokumentace: 

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-getting-started-tutorial-create-connection.html 

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-getting-started-tutorial-create-connection.html
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2.3 Specifikace datového typu atribut databázové tabulky  

Datový typ jednotlivých atribut databázové tabulky lze nastavit po kliknutí na ikonku klíče, 

umístěnou vedle názvu tabulky, jejíž datové typy atribut chceme nastavit. 

 

Obrázek 12. Nastavení datového typu atribut 

  


