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Princip činnosti 
 
Výchozí požadavky na systém pro ukládání velkého objemu audio dat vzhledem k celému 
„Systému pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické 
infrastruktury státu“ lze rozdělit do dvou základních funkcionalit: 

• nepřetržitý záznam naměřených dat v reálném čase s jeho časově omezenou zálohou, 

• záznam historie náměrů ve víceúrovňově komprimované podobě. 
 

Z pohledu záznamu naměřených dat musí komunikační protokol mezi sondou a datovým 
centrem podporovat plánovaný datový tok v reálném čase, který by neměl být omezovaný 
dalšími souběžnými funkcionalitami datového centra. Z požadovaných hodnot vzorkovacího 
kmitočtu použitých A/D převodníků vyplývá, že maximální výstupní datový tok bude velmi 
vysoký, tedy denní úhrn zapsaných dat na datové úložiště bude rovněž velmi vysoký. Tyto 
požadavky zásadním způsobem determinují technickou specifikaci: 

• nezávislý a spolehlivý systém, 
• plánovaný provoz v režimu 24/7, 

• nepřetržitý příchozí datový tok v reálném čase, 
• zpracování datového toku nezávislé na dalších funkcionalitách systému, 

• max. denní zápis až 17 TB, max. roční zápis 6205 TB, 
• dynamická záloha příchozího datového toku za posledních x h. 

 
Z pohledu vytváření historie náměrů je zásadní podpora modulárního řešení celého systému 
pro centralizovaný dohled. Tyto požadavky pak dále rozšiřují technickou specifikaci datového 
centra: 

• podpora vícevláknového zpracování velkého objemu dat, 

• provádění dynamické zálohy dat na úrovni detekovaných událostí, 
• vytváření dlouhodobé historie klasifikovaných událostí. 

 
Základními součástmi topologie systému z pohledu datového managementu jsou měřící 
jednotka sonda (zdroj dat) a datové centrum (příjemce dat). K jednomu datovému centru 
může být připojeno více sond. Každá sonda může měřit více než jednu trasu, jedna trasa může 
poskytovat jednoduchý nebo násobný náměr v multiplexovaném režimu. Na základě těchto 
alternativ vznikla základní hierarchie, která musí pokrývat všechna možná uspořádání 
topologie systému a způsoby měření optických tras. Data nějakou formou popisující aktivity 
na trase jsou rozdělena do následujících typů: 

• Datový rámec - náměr celé trasy popisující veškeré aktivity na trase v reálném čase, 
data s extrémně vysokou redundancí mající velmi vysoký a konstantní datový tok pro 
jednoduchý náměr z jedné trasy typicky kolem 800 Mbit/s, v případě násobného či 
multiplexovaného náměru pak úměrně větší tok. V rámci tohoto multiplexu jsou dle 
typu převodníku multiplexovány typicky 2 až 4 náměry. Náměry mohou tedy 
reprezentovat až 4 měřené trasy, kdy každý náměr reprezentuje jednu trasu nebo např. 
2 měřené trasy, pokud 2 náměry reprezentují 2 trasy v případě polarizovaného režimu 
měření trasy. 



• Událost - část dat z náměru celé trasy popisující detekovanou aktivitu na trase v místě 
a čase, data mají podobu náměru uspořádaného do matice s jedním rozměrem 
odpovídajícím rozsahu vzdáleností od začátku trasy a druhým rozměrem 
odpovídajícím časovému rozsahu, po který byla aktivita detekována, datový tok je 
zásadním způsobem závislý na četnosti sledovaných aktivit podél trasy a je proměnný 
v čase, datový tok je typicky mnohonásobně nižší ve srovnání s náměrem celé trasy, 
teoreticky však může být i větší z důvodu dvourozměrné reprezentace. 

• Komprese události - jednorozměrný řez událostí popisující maximum sledovaného 
parametru (typicky rozkmit signálu) v čase původní události, datový tok je typicky 50 
až 300 krát nižší než u původní události. 

• Metadata události – informace o události popisující čas a místo vzniku události na 
trase a další doplňující parametry.  
 

Pro ilustraci je níže uveden příklad vytváření historie náměru s dynamickou kompresí. Pro 
tento příklad byla použita data a provedené testy z náměrů optického vlákna taženého podél 
kolejiště pro měření především projíždějících vlakových souprav. Vytvářená historie je 
závislá na nastavení detektoru události, především pak na velikosti prahu detekce, při jeho 
změně se může počet detekovaných událostí změnit i o jeden nebo více řádů. Počet 
detekovaných událostí je také nutné snížit použitím masky náměru a to buď binární maskou 
s jednou rozhodovací úrovní anebo parametrickou maskou s odděleně definovatelnými prahy 
pro každý úsek měření zvlášť. Nastavení detektoru má tedy naprosto esenciální vliv na 
možnosti vytváření historie a je nemožné tento problém sekundárně efektivně řešit. 
Následující zjednodušující tabulka uvádí příklad pro měření s rozhodovací úrovní T = 5000, 
pro datový tok náměru z jedné celé trasy 800 Mbit/s, pro vzorkovací kmitočet na úrovni 
signálu 1100 Hz, s průměrným rozměrem události 150 bodů ve vzdálenosti a 1 s v čase. 
 
Tab. Příklad vytvářené historie náměru s postupnou kompresí 
 

 
 



Návrh a realizace systému 
 
Navržený systém vychází z požadavků kladených na systém ukládání velkého objemu audio 
dat v předchozí kapitole. Obecnou koncepci je vidět na následujícím obrázku: 
 

 

Obr. Obecné schéma přenosu datových bloků. 

Pro komunikaci mezi měřící jednotkou sondy a samotným datovým úložištěm byl zvolen 
komunikační protokol TCP, zajišťující spolehlivý přenos dat. Vlastní struktura systému se 
skládá z několika nezávislých modulů: 

• Modul Kernel – jedná se o řídící modul, který spouští, zastavuje a řídí činnost 
ostatních modulů. 

• Modul TCP Server – jedná se o modul, který vytvoří TCP server naslouchajícího na 
definovaném portu a registruje příchozí klienty. Jednotlivé zprávy od klientů jednak 
předává modulu Kernel pro další zpracování a zároveň je rozesílá všem ostatní 
zaregistrovaným klientům. 

• Modul MessageSender – jedná se o jednoduchého TCP klienta, který se připojuje 
k TCP serveru ve formě klienta a přeposílám do něj zprávy od ostatních modulů. 
Tento modul slouží ke komunikaci jednotlivých modulů s modulem Kernel. Modul 
Kernel pak do přes něj zasílá stavové a chybové informace jednotce sondy připojené 
k TCP serveru. 

• Modul DataStorage – modul zodpovědný za vlastní ukládání příchozích datových 
rámců a událostí. 

• Module StorageCleaner – modul zodpovědný za dynamickou kompresi uložených dat 
a odstraňování exspirovaných záznamů. 

 
 
Softwarová architektura systému je zobrazena na následujícím obrázku: 



 

Obr. SW architektura systému pro ukládání velkého objemu audio dat. 

 
Po implementační stránce je navržená architektura řešena následovně:  

1. Po spuštění SW je nejprve načtena z lokálního souboru aktuální konfigurace systému 
(nastavení aktuálních parametrů pro jednotlivé moduly a parametry pro vytvoření TCP 
spojení). Následně je spuštěn modul Kernel. 

2. Je vytvořen a spuštěn TCP server a modul Kernel je určen jako zpracovatel příchozích 
zpráv.  

3. Je vytvořen modul MessageSender, který se přihlásí jako klient k vytvořenému TCP 
serveru. 

4. Jsou vytvořeny moduly DataStorage a StorageCleaner, při vytvoření je jim předán 
odkaz na modul MessageSender pro zasílání zpráv modulu Kernel. Tyto moduly běží 
v nezávislém programovém vlákně. 

5. Modul StorageCleaner autonomně provádí ve stanoveném časovém intervalu kontrolu 
expirace uložených dat a jejich případnou kompresi.  

6. Při přihlášení jednotky sondy k TCP serveru je nejprve ověřeno uživatelské jméno a 
heslo, teprve po ověření, je jednotka sondy ve formě klienta přidána do skupiny 
komunikační TCP serveru. 

7. Pře zahájením přenosu dat je nutné modul DataStorage nakonfigurovat dle nastavení 
dodaného jednotkou sondy. Na základě tohoto nastavení modul rovněž vytvoří 
odpovídající adresářovou strukturu na cílovém úložišti pro příchozí data. 

8. Po konfiguraci pak jsou zasílané datové rámce a události z jednotky sondy ukládány 
modulem Kernel do fronty. Z této fronty modul DataStorage postupně data vyčítá a 
ukládá na úložiště. V rámci jednotky sondy existují 3 potencionální zdroje dat – 



datové rámce, události detekované na trase 1 a události detekované na trase 2, každý 
z těchto zdrojů má vytvořenu nezávislou frontu. 

9. Pro ukončení ukládání přenášených dat je z jednotky sondy zaslána speciální zpráva. 
Po obdržení této zprávy jsou uložena všechna zbývající data ve frontách a do front již 
není možné dále zapisovat. 

 
 
Pro komunikaci prostřednictvím TCP serveru je využíván definovaný typ zpráv: 
 

HOST_ID MSG_ID LENGTH DATA

8b 8b 16b Nb

HOST_ID - identifikátor odesilatele

MSG-ID - identifikátor typu zprávy

LENGTH - délka dat v bytech

DATA – data zpávy (struktura se liší podle typu zprávy)

 

Obr. Struktura zpráv pro komunikace prostřednictvím TCP serveru. 

Tab. Seznam identifikátorů odesilatele: 
HOST_ID Popis 
STORAGE_UNIT Modul pro lokální ukládání dat integrovaný v rámci jednotky sondy 
DATA_STORAGE_CENTER Moduly integrované v rámci systému ukládání dat 

 
Tab. Seznam zpráv, včetně jejich popisu: 
MSG_ID Popis Obsah zprávy 
STORAGE_PARAMS Nastavení ukládání dat struktura StorageParams 
STORAGE_CONFIG Konfigurace datového úložiště struktura STMHEADER 
STORAGE_FRAME Přenos rámce dat struktura frame::Header 
STORAGE_EVENT_1 Přenos události z trasy 1 struktura event::Header 
STORAGE_EVENT_2 Přenos události z trasy 2 struktura event::Header 
STOP_PROCESSING Ukončení měření žádný 
STORAGE_ERROR Informace o chybě datového úložiště textový řetězec s popisem chyby 
 
Níže uvedené tabulky pak popisují jednotlivé struktury obsažené v přenášených zprávách. 
 
Tab. Struktura StorageParams. 
Název proměnné Datový typ Popis 
events bool mají se ukládat události 
local bool má se ukládat na lokální disk 
directory string adresář pro ukládání souborů 
remote bool má se ukládat na datové úložiště 
ip string ip adresa datového úložiště 
port int číslo portu datového úložiště 
size size_t maximální velikost souboru 
units SizeUnits jednotky pro maximální velikost ukládaných souborů, jednotky 

seconds nebo bytes 
login string login pro přihlášení k serveru 
password string heslo pro přihlášení k serveru 
 
 



Tab. Struktura STMHEADER. 
Název proměnné Datový typ Popis 
u32Size uint32_t velikost této struktury 
u16CardIndex uint32_t index karty v rámci systému 
u32NbOfChannels uint32_t počet kanálů 
u32NbOfTriggers uint32_t počet triggerů 
u32TailSize uint32_t velikost každého koncového segmentu 
u64StartSegment uint64_t pozice prvního ukládaného segmentu 
u64SegmentOffset uint64_t offset prvního ukládaného segmentu 
u64StartPoint uint64_t počáteční pozice všech segmentů 
u64EndPoint uint64_t koncová pozice všech segmentů 
 
Tab. Struktura frame::Header. 
Název proměnné Datový typ Popis 
Size uint64_t celková velikost rámce včetně proměnlivého počtu vzorků 
Channels uint8_t počet kanálů uložených v rámci 
SampleSize uint8_t velikost jednoho vzorku jednoho kanálu 
Count uint32_t počet vzorků v jednom kanále 
Format eFormat formát uložení vzorků více kanálů INTERLEAVED nebo 

PROGRESS 
rsv uint8_t reservováno pro budoucí použití 
TimeStamp time_t časová značka v UNIX formátu s přesností na mikrosekundy 
Reserved uint64_t reservováno pro budoucí použití 
Cols[0] sample pole vlastních vzorků (dat) 
     

Tab. Struktura event::Header. 
Název proměnné Datový typ Popis 
size size_t celková velikost včetně hlavičky a dat 
id uint64_t identifikátor události 
idData uint64_t identifikátor zdroje dat 
Record int číslo záznamu 
Freq int kmitočet opakování měřicích pulsů 
Start time_t čas počátku události 
Stop time_t čas konce události 
idxMin size_t nejnižší dosažená pozice v rámci události 
idxMax size_t nejvyšší dosažená pozice v rámci události 
idxStart size_t počáteční pozice události 
idxCur size_t aktuální pozice události 
count size_t počet překročení rozsahu od poslední překročení 
Gauge float velikost modulu 
Period float perioda události 
Category int kategorie události 
Credibility float věrohodnost události 
changed bool příznak změny události 
detected bool Příznak detekování události 
Rows size_t velikost exportovaných vzorků 
Cols size_t velikost exportovaných vzorků 
Cols[0] sample pole vlastních vzorků (dat) 
 
   

 

 

 

 



Pro ukládání dat je využíváno speciální názvosloví souborů a adresářů, ve kterém jsou 
obsaženy informace o daných datech a způsobu jejich akvizice.  
 
Datové rámce: 
Adresářová struktura: 

 
Název souboru: 

 
 
Události: 
Adresářová struktura: 

 
 
Název souboru: 

 
 

Tyto informace jsou pak využívány modulem StorageCleaner k určení expirace záznamů a 
jejich dynamické kompresi. Tato komprese je nezbytná za předpokladu, že jsou uchovávána 
kompletní datové rámce měřené senzorické trasy (cca 100 MB/s jedna trasa). Navržený 
algoritmus komprese se skládá z několika postupných kroků, které jsou realizovány 
v definovaných časových intervalech: 

• Nejprve jsou ukládána kompletní surová data (RAW_DATA) a samostatně i 
detekované události  (RAW_EVENTS). 

• Pokud jsou surová data starší než definovaný časový interval (předpoklad 1 až 2 dny ~ 
8,5 TB/den), jsou z úložiště odstraněna a zůstávají jen detekované události (cca 1 
MB/událost). 

• Pokud jsou události starší než definovaný časový interval (předpoklad týdny), je 
z události vybrán nejlepší časový průběh události (COMPRESSED_EVENTS )a ostatní 
jsou zahozeny (1 – 8 kB dle použité vzorkovací frekvence). 



• Pokud je redukovaná událost starší než definovaný časový interval (řádově měsíce), 
jsou dat události ze systému odstraněny a zůstávají pouze metadata (META_EVENTS) 
ve formě názvu souboru, který má 0 velikost.  

• Po uplynutí definované doby jsou z úložiště odstraněna i tato metadata. 

Pro jednotlivé kroky komprese lze nastavit sadu parametrů: 

Parametr Popis 

Format Formát v jakém jsou data uložena 

Prefix Jendo-písmenná předpona v názvu soboru 
definující časové razítko 

TTL čas expirace daného typu dat, udáván v měsících, 
týdnech, dnech a hodinách 

V současnosti podporované formáty jsou: 
• .stm -  pro datové rámce, 
•  .dat -  pro události, 
• .datx – pro komprimované události 

Software pro ukládání velkého objemu zvukových dat je možné konfigurovat před spuštěním 
pomocí konfiguračního souboru Parameters.xml. 

 

 

 
 



 
Obr. Příklad konfigurace softwaru datového úložiště. 



Technické parametry: 
 
Software systému pro ukládání velkého objemu audio dat byl implementován 
v programovacím jazyku C/C++ s použitou 64-bitovou architekturou. Při tvorbě byla využita 
knihovna Boost, pro zprostředkování specifických datových operací a programových struktur. 
 
Podporovaný operační systém: 64-bitová verze Windows 7/10, Ubuntu 
Instalace je zprostředkována instalačním balíčkem – více viz Instalační manuál. 
Popis jednotlivých funkcí systému je uveden v Uživatelském manuálu. 
Podrobný popis jednotlivých dílčích komponent je uveden v Programátorském manuálu. 

 


