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A Obsah DVD 

 Aplikacie – Aplikacia pre vyhľadávanie robotov. Implementacia DSS služby pre ovladanie 

robota 

 Prilohy – Prílohy k diplomovej práci. 

o  1-Obsah DVD.pdf – tento obsah DVD. 

o  2-Programatorska dokumentacia sluzby.pdf – podrobná programátorská 

dokumentácia k DSS službe, ktorá bola uvedená v kapitole 4. 

o  3-Programatorska dokumentacia vyhladavania.pdf – podrobná programátorská 

dokumentácia aplikácie pre vyhľadávanie robotov. 

o  4-Navod na testovanie sluzby.pdf – návod na otestovanie DSS služby, ktorá bola 

uvedená v kapitole 4. 

o  5-Navod na testovanie aplikacie.pdf – návod na otestovanie aplikácie pre 

vyhľadávanie robotov. 

 Testovacie fotografie – Súbor testovacích fotografií použitých pri vývoji aplikácie. 

Text – Text diplomovej práce vo formáte .docx. 
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B Programátorská dokumenácia služby 

Táto príloha dokumentuje DSS službu, ktorá je súčasťou diplomovej prace. 

B.1 Dokumentácia riešenia 

Riešenie obsahuje jeden projekt nazvaný „RobotControlService“. Projekt obsahuje 

implementáciu DSS služby a jej manifest. Popis jednotlivých tried je uvedený v xml 

komentároch priamo v zdrojovom kóde. 

B.2 Use case služby 

 Aktor – konzumer služby. Môže to byť iná služba, alebo aplikácia. 

 Jednotlivé Use Case  - predstavujú interface, ktorý služba vystavuje na verejnosť. 

B.3 Manifest služby 

Služba má troch partnerov. V tele služby sú ako partnerské služby uvedené generické 

reprezentácie. V manifeste sú na nich napojené nasledujúce konkrétne služby: 

 LegoNXTDrivev2 – táto služba predstavuje pohon robota. 

 LegoNXTMotorv2 – služba umožňujúca kontrolu jedného motora. V prípade 

testovacieho robota tento motor poháňa rameno s pálkou.  

Use case služby 
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 LegoNXTTouchSensorv2 – ovládanie dotykového senzora. 

Okrem uvedených služieb obsahuje manifest službu LegoNXTBrickv2, ktorá je nutná 

pre komunikáciu s riadiacou jednotkou robota. 

 

  

Úplný manifest služby otvorený v prostredí Manifest Editor 
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C Programátorská dokumentácia vyhľadávania 

Príloha obsahuje dokumentáciu aplikácie pre identifikáciu robotov v obraze. 

C.1 Dokumentácia kódu 

Metódy a členovia jednotlivých tried sú dokumentované priamo v zdrojovom kóde 

pomocou XML komentárov. 

C.2 Use Case 

 

  

Základný Use Case diagram aplikácie 

Rozšírený Use Case diagram pre kalibračnú časť aplikácie 
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C.3 Štruktúra riešenia 

Riešenie pozostáva z troch projektov. Táto kapitola uvádza popis jednotlivých 

projektov a ich vzájomné závislosti. 

 Robots.Base – tento projekt obsahuje základné triedy, ktoré sa využívajú v ostatných 

dvoch projektoch. Výsledkom kompilácie projektu je knižnica „Robots.dll“. 

 Robots.ImageAnalysis – projekt obsahuje triedy, ktoré zodpovedajú za analýzu obrazu 

a vyhľadávanie robotov v obraze. Výsledkom kompilácie je knižnica 

„Robots.ImageAnalysis.dll“. Riešenie obsahuje nasledujúce menné priestory 

(namespace): 

o  Blobs – obsahuje triedy zodpovedné za vyhľadávanie farebných škvŕn 

v obraze. 

o  Calibration – tu patrí trieda, ktorá udržuje kalibráciu vyhľadávania. 

o  Display – obsahuje triedu, ktorá vykresľuje ihrisko s robotmi. 

o  Leds – triedy patriace do tohto namespace využívajú triedy z namespace Blobs. 

Triedy transformujú pozície škvŕn do roviny tvorenej ihriskom. 

o  Robots – tu patrí hlavná trieda knižnice, ktorá využíva funkcionalitu ostatných 

tried. Trieda vyhľadáva robotov v obraze. 

o  Transformation – patria tu triedy zodpovedné za nájdenie transformačných 

matích a transformáciu obrazu. 

o  Utilities – pomocné triedy využívané naprieč aplikáciou. 

 Robots.Application – ide o windowsovú aplikáciu. Obsahuje triedy predstavujúce User 

Interface aplikácie.  
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D Návod na testovanie služby 

Nasledujúca príloha popisuje postup, akým je možné otestovať službu, ktorej vývoj bol 

načrtnutý v kapitole 4. 

D.1 Požiadavky na hardware 

 Požiadavky na robota – Služba vyžaduje využitie robota, ktorý je popísaný v kapitole 

3.2 diplomovej práce 

D.2 Požiadavky na software 

 Pre kompiláciu služby je nutná inštalácia Microsoft Robotics Studia. Inštalačné súbory 

a návod inštalácie sú umiestnené na stránke MRDS: 

o http://msdn.microsoft.com/sk-sk/robotics/aa731520%28en-us%29.aspx 

D.3 Spustenie služby 

Službu je možné spustiť pomocou súboru „Run.bat“, ten predpokladá, že inštalačná 

zložka MRDS je umiestnená na pozícií „c: \Microsoft Robotics Dev Studio 2008 R2 Express\“. 

V prípade, že to tak nie je, je nutné súbor upraviť. 

Druhou možnosťou je otvorenie rieŠenia pomocou MRDS a spustenie klávesou F5.  

D.4 Overenie fungovania 

Po spustení služby sa má na adrese http://localhost:50000 spustiť DSS uzol, na ktorom 

bude vytvorená táto služba. 

Služba zobrazí dialógové okno, ktoré obsahuje ovládanie robota. S použitím tohto okna 

by malo byť možné robota riadiť. 

Ovládanie príkazy: 

o Forward – robot sa začne pohybovať dopredu. 

o Backward – robot sa pohybuje dozadu. 

o Left – robot sa začne na mieste otáčať doľava. 

o Right - robot sa začne na mieste otáčať doprava. 

o Stop – robot zastaví. 
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E Návod na testovanie aplikácie 

Príloha obsahuje návod na otestovanie aplikácie, ktorej bola v diplomovej práci 

venovaná kapitola 7. 

Zdrojové kódy aplikácie sú na DVD umiestnené v zložke „\Aplikacie\2 Analyza 

polohy“. 

E.1 Požiadavky na hardware 

 Pre základné otestovanie nepotrebuje PC žiadne špeciálne doplnky 

E.2 Požiadavky na software 

 Emgu CV – pre správnu kompiláciu vyžaduje aplikácia inštaláciu knižnice Emgu CV. 

Knižnica, spolu s inštalačnými krokmi je dostupná na adrese: 

o http://www.emgu.com/wiki/index.php/Download_And_Installation 

 Visual Studio 2008 – pre správnu kompiláciu aplikácie je nutná inštálacia prostredia 

Visual Studio vo verzií 2008 alebo vyššej. 

E.3 Kompilácia aplikácie 

Pred samotnou kompiláciou je dôležité skontrolovať referencie na knižnicu Emgu CV. 

Je možné, že po inštalácií knižnice sa zmení umiestnenie jednotlivých DLL súborov. Hlavne je 

potrebné skontrolovať referencie na: 

 Emgu.CV.dll 

 Emgu.CV.UI.dll 

 Emgu.CV.Util.dll 

Ak sú všetky referencie v poriadku aplikáciu je možné skompilovať. Súčasťou DVD je 

aj kompilovaná verzia aplikácie, ktorú je možné nájsť v zložke „\Aplikacie\2 Analyza 

polohy/Robots\Robots.Application\bin\“. 
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E.4 Testovanie aplikácie 

E.4.1 Kalibrácia 

Po spustení aplikácie je nutná jej kalibrácia. Je nutné nastaviť parametre pre farby 

hľadaných LED diód a určiť rohové body ihriska. Kalibračné menu je možné nájsť v menu 

aplikácie pod názvom „Calibration“. Kroky nutné ku kalibrácií sú: 

1. Výber kalibračného obrázku – kalibrácia vyžaduje načítanie fotografie ihriska. 

Fotografiu je nutné načítať zo súboru, alebo pomocou kamery. Pre výber fotografie slúži 

položka „Select calibration image“ 

a. Nastavenie kamery – pred zachytením obrazu z kamery je nutné ju nastaviť, 

nastaveniu kamery sa venuje krok 1. 

2. Nastavenie rohov ihriska – pre toto slúži položka nazvaná „Transformation“. Po jej 

zvolení je zobrazená kalibračná obrazovka. Cieľom kalibrácie je, čo najpresnejšie 

umiestnenie štyroch pohyblivých ikon do rohov ihriska. K tomu dopomáhajú vodiace 

čiary. Modré čiary spájajú ikony. Tmavomodré čiary ukazujú, ako algoritmus z pozície 

ikon dokázal určiť rovinu ihriska. Cieľom sa modré a tmavomodré čiary prekrývali. 

Fialové čiary ohraničuju oblasť, v ktorej sa budú vyhľadávať LED diódy. Po skončení 

kalibrácie je potrebné nastavenia uložiť. 

3. Nastavenie farieb – položka „Colors“ obsahuje zoznam farieb, ktoré treba nakalibrovať. 

Po zvolení farby sa zobrazí kalibračná obrazovka ukazujúca zvolený obrázok. Kliknutím 

do obrázku sa vyberie farba daného pixelu. Farby je možné ďalej upraviť. Zvolením 

„Preview“ sa v obrázku vyznačia všetky oblasti, ktoré majú požadované farebné 

parametre. Cieľom tejto kalibrácie nie je odfiltrovanie úplne všetkých oblastí okrem 

diód. Toto je možné dosiahnuť iba v prípade, že je aplikácia testovaná za ideálnych 

podmienok. Postačuje, ak budú správne označene všetky diódy. Kalibráciu je potrebné 

urobiť pre každú farbu. 

4. Nastavenie kamery – v prípade, že je potrebné využiť kameru, treba ju najprv nastaviť. 

Zvolenie položky „Configure Camera“ zobrazí menu pre nastavenie kamery. Pripojené 

kamery sú označené číslami. V menu „Use camera“ je možné zvoliť kameru. Menu 

„Test camera“ zobrazí náhľad na zvolenú kameru. Nastavenie je nakoniec potrebné 

uložiť. 

5. Uloženie kalibrácie / Načítanie kalibrácie – kalibráciu je možné uložiť a načítať. Na 

DVD je pripravená testovacia kalibrácia v súbore „TestovaciaKalibracia.xml“. Táto 

kalibrácia je prispôsobená pre obrázok „_C214015.JPG“. 
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E.4.2 Vyhľadávanie 

Po kalibrácií (alebo načítaní nastavení), je možné spustiť analýzu. V aplikácií sú dva 

príkazy, ktorými je možné analýzu spustiť: 

 Príkaz „Test calibrated values“ v menu „Calibration“. Tento príkaz zobrazí 

diagram ihriska spolu s pozíciami nájdených robotov. Pre túto analýzu sa využije 

fotografia, ktorá bola použitá pri kalibrácií. 

 Príkaz „Run application“ v menu „Main“ vyžaduje nastavenú kameru. Spustením 

príkazu začne aplikácia analyzovať obraz kamery. Tento mód umožňuje sledovanie 

pohybu robotov. 

 

 


