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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá využitím komponentní technologie pro zobrazování 

reálných i historických dat formou interaktivního bodového grafu a datovými body 

spojenými pomocí spojnic. Cílem diplomové práce je vývoj programové komponenty 

pro grafické zobrazení historických procesních dat na libovolném operačním systému. 

Data pro zobrazení mohou být získávána např. komunikačního rozhraní OPC nebo 

z databáze. Program byl vyvíjen v programovacím jazyku Java v IDE prostředí 

NetBeans verze 6.91. 

V teoretické části je uveden stručný popis prostředí operačních systémů, 

principy objektového programování, technologie COM a AXTIVE X od společnosti 

Microsoft a způsoby komunikace mezi komponentami, stručný popis jazyka Java a 

vývojového prostředí NetBeans. V praktické části je popsána programová struktura 

vytvořené aplikace. V závěru této práce jsou dosažené výsledky zhodnoceny z hlediska 

praktického využití.  

 

Abstract 

This thesis deals with the use of component technology for displaying real and 

historical data in the form of an interactive graph and data points connected by the 

connectors. The aim of the thesis is to develop software components for graphical 

projection of historical process data on any operating system. The data for the 

projection can be obtained e.g. from OPC communication interface or database. The 

program was developed in Java in NetBeans IDE environment of the 6.91 version. 

The theoretical part provides a brief description of operating systems, the 

principles of object-oriented programming, Microsoft COM and AXTIVE X 

technologies and the ways of communication between the components, then also a brief 

description of Java and NetBeans developmental environment. The practical part 

describes the programme structure of the created application. The conclusion of this 

work gives us the results evaluated in terms of practical use. 
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Seznam použitých zkratek 

API (Application Programming Interface) – rozhraní pro programování 

aplikací. 

HAL (Hardware Abstraction Layer) – softwarová abstraktní vrstva, která v 

operačním systému počítače vytváří jednotné rozhraní ovládající různě 

fungující hardware 

IPC (Inter-Process Communication) – sada technik pro výměnu dat mezi 

dvěma nebo více procesy nebo thready (komunikace může probíhat i 

mezi různými počítači) 

CPU (Central Processing Unit) – hardware (česky procesor), který vykonává 

strojový kód spuštěného počítačového programu 

SMP (Symmetric MultiProcessing) – symetrický multiprocesing je označení 

pro druh víceprocesorových systémů, u kterých jsou všechny procesory v 

počítači rovnocenné (na rozdíl od asymetrického multiprocesingu) 

POSIX (Portable Operating System Interface) – označení standardu používaného 

hlavně unixovými operačními systémy a jeho úkolem je vytvořit 

jednotné rozhraní, které má zajistit přenositelnost programů (aplikací) 

mezi různými hardwarovými platformami. 

NUMA (Non-Uniform Memory Access) – specifická počítačová platforma, která 

dosahuje škálovatelnosti tak, že seskupuje procesory a operační paměť 

do jednotek, které pak mohou samostatně fungovat téměř jako jeden 

počítač. 

RAM (Random-Access Memory) – typ elektronické paměti, která umožňuje 

přístup k její libovolné části v konstantním čase bez ohledu na fyzické 

umístění v paměti. 

RTOS (Real-Time Operating Systém) – multitaskingový operační systém 

sloužící pro běh aplikací reálného času 

ROM (Read-Only Memory) typ elektronické paměti, jejíž obsah je pevně dán 

při výrobě, není závislý na napájení (je tzv. nevolatilní) a nelze ji později 

přepsat. 

FLASH (Flash memory) – je nevolatilní (semipermanentní), elektricky 

přeprogramovatelná paměť s libovolným přístupem. 
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IDE (Integrated Development Environment) – software usnadňující práci 

programátorů, často zaměřené na jeden konkrétní programovací jazyk. 

OLE (Object Linking and Embedding) – technologie vyvinutá společnosti 

Microsoft pro sdílení nebo spojování dokumentů i jiných objektů mezi 

aplikacemi. 

COM (Component Object Model) – je platformově nezávislý, distribuovaný, 

objektově orientovaný systém pro vytváření binárních softwarových 

komponentů, které jsou spolu schopné spolupracovat. 

DLL (Dynamic-Link Library) – implementace konceptu sdílených knihoven 

od společnosti Microsoft pro operační systém Microsoft Windows, který 

je též používán v OS/2. 

OOP (Object-Oriented Programming) – Objektově orientované programování 

je metodika vývoje softwaru. 

SQL (Structured Query Language) – standardizovaný dotazovací jazyk 

používaný pro práci s daty v relačních databázích. 

SDK (Software Development Kit) – typicky sada vývojářských nástrojů, které 

umožňují vytváření aplikací s využitím hotových knihoven na určité 

softwarové platformě. 

JRE (Java Runtime Environment) – prostředí virtuálního stroje pro běh 

aplikací napsaných v jazyku Java (viz. JVM) 

JVM (Java Virtual Machine) – sada počítačových programů a datových 

struktur, která využívá modul virtuálního stroje ke spuštění  

počítačových programů a skriptů vytvořených v jazyce Java. Modul 

zpracováva pouze tzv. mezikód nazývaný bytecode. 

GUI (Graphical User Interface) – uživatelské rozhraní, které umožňuje 

ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků na 

monitoru. 

AWT (Abstract Window Toolkit) – originální standardizovaná knihovna pro 

tvorbu grafického uživatelského rozhraní v jazyce Java. 

OPC (OLE for Process Control) – je otevřený komunikační standard pro 

aplikaci v průmyslové automatizaci a specifikuje komunikaci v reálnem 

čase mezi řídícími počítači různých platforem. 
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1 Úvod 

Řídící systémy se neustále rozvíjejí a jejich využití v průmyslu stále roste. S 

nárůstem automatizace technologických procesů roste i objem dat jak o vlastním 

procesu tak i o stavech samotných zařízení. Tyto data by měla být přístupná klientům na 

všech úrovních informační architektury.  

Pro co nejlepší řízení libovolného technologického procesu je třeba mít řídícím 

systémem poskytovaná data vhodně uspořádána. Tato data se obvykle interpretují ve 

formě různých reálných trendů a grafů, které umožňují odhadnout budoucí chování 

sytému na základě jeho chování v nedávné minulosti. 

Cílem této diplomové práce je vytvořit aplikaci pro zobrazení numerických dat 

ve formě historických trendů v programovacím jazyce Java. 

 

2 Popis operačního systému 

Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. 

software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do 

jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů. Hlavním 

úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač, vytvořit pro 

procesy stabilní aplikační rozhraní (API) a přidělovat jim systémové zdroje. Operační 

systém je velmi komplexní software, jehož vývoj je mnohem složitější a náročnější, než 

vývoj obyčejných programů.[1] 

Operační systém plní tři základní funkce, ovládání, abstrakce, správa prostředků. 

Ovládání počítače 

Při definici operačního systému se obvykle omezuje ovládání počítače na 

schopnost spustit program, předat mu vstupní data a umožnit výstup výsledků na 

výstupní zařízení. Někdy je však pojem operační systém rozšířen i na grafické 

uživatelské rozhraní, což může být z důvodů marketingových, ale i problému nejasné 

hranice mezi operačním systémem a aplikacemi. U systémů, které disponují jediným 

grafickým rozhraním (Microsoft Windows, Symbian OS, …) je často grafické rozhraní 

zahrnováno do operačního systému. U systémů, kde je uživatelské rozhraní možné 

vytvořit několika nezávislými způsoby nebo různými aplikacemi, je běžné nepovažovat 

ho za součást systému (unixové systémy).[1] 
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Abstrakce hardware 

Operační systém skrývá detaily ovládání jednotlivých zařízení v počítači a 

definuje standardní rozhraní pro volání systémových služeb tak, že vytváří abstraktní 

vrstvu s jednoduchými funkcemi (tzv. API), které využívají programátoři aplikací. Tím 

nejen zjednodušuje programátorům vytváření programů, ale umožňuje programům 

pracovat i se zařízeními, které v době vzniku programu neexistovaly. Někdy je uvnitř 

operačního systému vytvářena podobná abstraktní mezivrstva, která usnadňuje 

programování ovladačů jednotlivých zařízení (tzv. HAL, Hardware Abstraction Layer). 

[1] 

Správa zdrojů 

Operační systém přiděluje spuštěným programům systémové prostředky 

(operační paměť, procesor, pevný disk, vstupně-výstupní zařízení). V případě potřeby 

může operační systém procesům přidělené prostředky násilně odebrat (preempce). 

Operační systém využívá schopnosti procesoru k ochraně sebe samého, ale i k oddělení 

pracovního prostoru jednotlivých procesů.[1] 

Vymezení operačního systému 

Do operačního systému obvykle zahrnujeme i základní systémové nástroje, které 

slouží ke správě počítače (formátování disků, kontrola integrity souborového sytému, 

nastavení systémového času a podobně). Některé doplňující aplikace se však těmto 

nástrojům velmi blíží nebo je dokonce nahrazují a proto není vždy možné systémové 

nástroje a aplikace jednoznačně rozlišit. 

Aplikace a jádro operačního systému můžeme rozlišit podle výše uvedených 

základních funkcí operačního systému nebo podle toho, jestli je daný spuštěný proces 

zpracováván v uživatelském nebo jaderném režimu. 

U operačních systémů s monolitickým jádrem (např. unixové systémy) je jasná 

hranice mezi systémovým voláním, knihovnami a procesy. Například souborový systém 

je u nich typická součást operačního systému. Naopak systémy s mikrojádrem (např. 

systémy Windows NT) tuto hranici jasnou nemají, protože výše zmíněná obsluha 

souborového systému je zde realizována jako samostatný proces v uživatelském 

prostoru (tzv. serverem). 

Aplikační rozhraní slučuje systémová volání, ovládání uživatelského rozhraní i 

různé knihovní funkce, takže je obtížné rozpoznat, co je knihovní funkce a co je obdoba 

systémového volání monolitického jádra.  
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Vlastní uživatelské rozhraní počítače není obvykle do operačního systému 

zahrnováno. Nicméně je možné kvůli zvýšení výkonu některé typicky aplikační úkoly 

přenést do jádra operačního systému (například webový server, grafické uživatelské 

rozhraní, akcelerované funkce grafických karet apod.).[1] 

 

2.1 Stavba operačního systému 

Operační systém se skládá z jádra a pomocných systémových nástrojů. 

Jádro je základním kamenem operačního systému. Zavádí se do operační paměti 

počítače při startu a zůstává v činnosti po celou dobu běhu operačního systému. Může 

být naprogramováno různými způsoby. Pro jádro operačního systému se v informatice 

užívá označení kernel. Jádro je zavedeno do operační paměti při startu počítače a je mu 

předáno řízení. U pokročilých operačních systémů jádro nikdy neztrácí kontrolu nad 

počítačem a po celou dobu jeho běhu koordinuje činnost ostatních běžících procesů. 

Hlavní úkol jádra spočívá v přidělovaní paměti a času procesoru programům, ovládání 

zařízení počítače (pomocí ovladačů) a abstrakci funkcí (obr. 1). Pro zajištění 

bezpečnosti operačního systému je nutné, aby procesor podporoval dva módy činnosti: 

omezený pro aplikace a privilegovaný (se speciálními strojovými instrukcemi) pro 

jádro. Privilegovanému módu se proto někdy říká kernel mód.[5] 

 

Obr. 1 Umístění jádra v operačním systému počítače.[5] 

Základní povinnosti jádra 

Základní účel jádra je ovládání prostředků počítače a umožnění ostatním 

programům běžet a používat je. Typicky se prostředky skládají z: 

• CPU (centrální procesorová jednotka neboli procesor). To je základní část 

počítače. Ta má za zodpovědnost běh nebo vykonávání programů. Jádro má 

povinnost rozhodování o tom, který z programů bude přidělen procesoru 
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nebo procesorům (na každém procesoru - v modernějších procesorech na 

každém jádře - může v jednom okamžiku běžet právě jeden program). 

• Paměť počítače. Paměť je používána k ukládání jak strojových instrukcí 

programů tak i dat. Obvykle musí být v paměti přítomno obojí, aby se mohl 

provést program. Často chce paměť používat mnoho programů, dohromady 

požadujících více paměti než má počítač k dispozici. Jádro má za povinnost 

rozhodování, kterou část paměti může každý proces použít a rozhodnout co 

dělat, když je nedostatek volné paměti. (viz také virtuální paměť). 

• Jakékoliv vstupně/výstupní (I/O) zařízení přítomné v počítači, jako jsou 

diskové jednotky, tiskárny, displeje a další. Jádro přidělí žádostem aplikací 

příslušná I/O zařízení (nebo podčást ze zařízení, v případě souborů na disku 

nebo oken na displeji) a pečuje vhodným způsobem o užívání zařízení 

(typicky do bodu kde aplikace nepotřebuje znát implementační detaily 

zařízení) 

Jádro také obvykle poskytuje metody pro synchronizaci a komunikaci mezi 

procesy (nazývané meziprocesová komunikace neboli IPC). Jádro může realizovat tyto 

prvky samo, nebo se spolehnout na některý z procesů, který běží aby poskytoval 

prostředky ostatním procesům, také v tomto případě musí poskytovat některé způsoby 

IPC aby umožnil ostatním procesům přistupovat k tomuto zařízení. Nakonec, jádro musí 

poskytnout běžícím programům metodu jak žádat o přístup k těmto prostředkům.[5] 

Správa procesu 

Hlavním úkolem jádra je umožnit vykonávání aplikací a podporovat je 

metodami jako je abstrakce hardware. K běhu aplikace jádro typicky nastavuje adresní 

prostor pro aplikaci, nahrává soubory obsahující aplikační kód do paměti (třeba pomocí 

stránkování paměti), nastavuje zásobník pro program a poté předává řízení na pozici 

uvnitř programu, kde začíná jeho vykonávání. 

Multitasking jádra umožňuje poskytovat uživateli iluzi současného běhu 

libovolného počtu procesů na počítači. Typicky počet procesů které mohou na systému 

běžet zároveň je rovný počtu nainstalovaných CPU (nicméně to nemusí tak být, když 

procesor podporuje zároveň simultánní multi-threading). 

V preemptivním multitaskingovém systému jádro dává každému programu 

procesor na určitý časový úsek a přepíná z procesu na proces tak rychle, že to uživateli 

připadá jako by procesy běžely zároveň. Jádro používá plánovací algoritmus k výběru, 
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který proces poběží další a kolik času mu bude přiděleno. Vybraný algoritmus může 

dovolit některým procesům, aby měly vyšší prioritu než ostatní. Kernel obvykle také 

poskytuje procesům prostředky pro komunikaci (již zmíněné IPC), například sdílenou 

paměť, předávání zpráv nebo vzdálené spouštění procedur. 

Ostatní systémy (většinou na méně výkonných počítačích) můžou poskytovat 

kooperativní multitasking, kde každému procesu je dovoleno běžet nepřerušeně dokud 

nevyšle speciální žádost, která ohlásí jádru, že může přepnout na jiný proces. Tyto 

dotazy jsou známy pod jménem „yielding“ a typicky se vyskytují v souvislosti s 

meziprocesovou komunikaci nebo čekáním na událost. Starší verze operačních systémů 

Windows a MAC používaly kooperativní multitasking, ale přešly na preemptivní 

jakmile výkon počítačů, pro které byly určeny, vzrostl. 

Operační systém může také podporovat multiprocesing (symetrický - SMP nebo 

s neuniformním přístupem k paměti - NUMA); v tom případě různé programy a vlákna 

mohou běžet na různých procesorech. Jádro musí být pro takový systém navrženo: musí 

být reentrantní, což znamená že mohou bezpečně běžet dvě různé části jednoho kódu 

zároveň. To obvykle vyžaduje použití synchronizačního mechanizmu (jako je spinlock) 

k zajištění že žádné dva procesy nemohou měnit jedny data ve stejný čas.[5] 

Správa paměti 

Jádro má úplný přístup do paměti systému a musí umožnit procesům přistupovat 

k této paměti bezpečně jak potřebují. Často prvním krokem bývá virtuální adresování, 

obvykle dosažené stránkováním nebo segmentací. Virtuální adresování umožňuje jádru 

nahradit fyzickou adresu jinou, virtuální. Virtuální adresový prostor může být pro každý 

proces jiný. Část paměti, ke které přistupuje jeden proces na určité virtuální adrese 

může být jiná, než paměti ke které má na stejné adrese přístup jiný proces. To umožňuje 

každému programu se chovat jako by to byl jediný (odděleně od jádra) běžící a chrání 

aplikace před kolizí. 

Na mnoha počítačových systémech může virtuální adresa odkazovat na data, 

která zrovna nejsou v paměti. Vrstva nepřímosti poskytovaná virtuálním adresováním 

umožňuje operačnímu systému používat jiná datová úložiště, jako je pevný disk, k 

ukládání dat která by jinak byla v hlavní paměti (RAM). Díky tomu může operační 

systém umožnit programům používat více paměti než má systém fyzicky k dispozici. 

Když program potřebuje data, která právě nejsou v paměti, jednotka pro zprávu paměti 

(obvykle součást procesoru) oznámí jádru, že tam nejsou, a jádro odpoví zapsáním 

obsahu nečinného bloku paměti na disk (když je to nezbytné) a nahradí je daty, která si 
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vyžádal program. Poté může program pokračovat od bodu, kde byl zastaven. Tento 

koncept je znám jako stránkování na žádost. 

Virtuální adresování také umožňuje vytváření virtuálních částí paměti ve dvou 

rozdělených oblastech, jedna bývá rezervována pro jádro (prostor jádra) a ostatní pro 

aplikace (uživatelský prostor). Procesor nepovoluje aplikacím, aby adresovaly paměť 

jádra, a tedy aby aplikace poškodila běžící jádro. Toto důležité rozdělení paměťového 

prostoru hodně přispívá nynější koncepci současných obecných jader a je téměř 

univerzální ve většině systémů, ačkoliv některá jádra (například Singularity) volí jiné 

metody.[5] 

Správa zařízení 

Pro vykonávání užitečné funkce proces potřebuje přistupovat k periferním 

zařízením připojeným k počítači, která jsou ovládána jádrem přes ovladače zařízení. 

Jádro musí udržovat seznam dostupných zařízení. Tento seznam může být znám předem 

(například ve vloženém systému, kde jádro je přepsáno když se dostupný hardware 

změní), nastavený uživatelem (nejčastěji na starších počítačích v systémech, které 

nebyly navrženy pro osobní používání) nebo zjištěný operačním systémem za běhu 

(nazývané Plug-and-play).[5] 

Systémová volání 

K vykonání užitečné práce musí být proces schopen přistupovat k službám jádra. 

Každé jádro to realizuje jinak, ale musí poskytnout knihovnu nebo API, které poté 

vyvolávají související funkce jádra. Metody vyvolávání funkcí jádra jsou u každého 

jádra různé: 

• softwarové přerušení (dostupné na většině procesorů) 

• volací brána: speciální adresa, kterou lze zavolat z aplikace, ale podpora 

procesoru přesměruje volání do jádra 

• speciální systémové instrukce (v řadě x86 byly přidány od Pentium Pro a 

AMD K6-2) 

• pomocí fronty v paměti (aplikace která vytváří velké množství požadavků, 

ale nepotřebuje čekat na výsledek, může přidat požadavek do speciální 

oblasti paměti, kterou jádro pravidelně prohlíží, aby vyřídilo shromážděné 

požadavky)[5] 
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2.1.1 Druhy jader 

Monolitické jádro  

V monolitickém jádru všechny služby operačního systému běží spolu s hlavním 

vláknem jádra a tedy i ve stejné oblasti paměti (obr.2). To umožňuje neomezený a 

efektivní přístup k hardware. Hlavní nevýhodou je závislost mezi systémovými 

komponentami - chyba v libovolném ovladači zařízení může shodit celý systém - a fakt, 

že velká jádra mohou být těžko udržovatelná.[5] 

 

Obr. 2 Monolitické jádro.[5] 

Mikrojádro  

U mikrojádra samotné jádro poskytuje jen základní funkčnost nezbytnou pro 

vykonávání služeb. Typicky obsahuje jen správu paměti a správu řízení procesů. 

Přístupem mikrojádra je definování jednoduché abstrakce hardware se soupravou 

primitivních funkcí nebo systémových volání implementujících minimální služby OS 

jako je správa paměti nebo multitasking (obr.3). Ostatní služby včetně těch, které běžně 

poskytuje jádro, jsou realizovány v uživatelském prostoru. Mikrojádra jsou jednodušší 

než monolitická jádra, avšak systémová volání způsobují řetězové změny kontextu, 

které mohou ve velkém množství zvýšit režii systému tak, že budou pomalejší, než 

jednoduchá volání u monolitických jader. Výhodou tohoto uspořádání je omezení 

množství kódu běžícího v privilegovaném režimu, snadnější programování systému 

pomocí rozdělení na více samostatných logických celků a též vyšší schopnost 

operačního systému se udržet v chodu i poté co dojde v některém z podsystémů k 

závažné chybě.[5] 
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Obr. 3 Mikrojádro [5] 

Hybridní jádro  

Hybridní jádro se snaží zkombinovat rychlost a jednoduchost designu 

monolitického jádra s bezpečnostními výhodami mikrojader. Hybridní jádra jsou něco 

mezi monolitickým jádrem a mikrojádrem (obr.4). To znamená že některé služby (jako 

souborový systém nebo implementace síťového protokolu) v jádře ke zredukování režie 

proti mikrojádrům, ale jiné části monolitického kernelu (ovladače zařízení) běží jako 

server v uživatelském prostoru.[5] 

 

Obr.4 Hybridní jádro [5] 

Monolitické jádra vs mikrojádra 

S rostoucí velikostí jádra se objevuje množství problémů koncepce 

monolitického jádra. Jeden z nejvýraznějších je zvětšování „paměťového otisku“, tedy 

množství paměti zabrané přímo jádrem. Virtuální paměť tento problém do určité míry 

odstraňuje, ale ne všechny počítačové architektury mají podporu virtuální paměti. Ke 

snížení velikosti jádra se musí vykonávat rozsáhlé úpravy k opatrnému odstranění 

nepotřebného kódu, které mohou být velmi složité vzhledem k nejasné vzájemné 

závislostí mezi částmi jádra s miliony řádků zdrojového kódu. 



 17 

Některé nevýhody monolitického jádra je možné odstranit používáním modulů: 

ovladače zařízení stále běží v prostoru jádra se vší efektivitou kterou to přináší, ale jsou 

do značné míry nezávislé a je možné nahrávat jen ty, které jsou pro daný počítač 

zapotřebí. Příkladem takového systému je Linux.  

Nano jádra 

V nanojádru jsou téměř všechny služby - dokonce i ty nejzákladnější jako 

správce přerušení nebo časovač - řešeny ovladači zařízení. Tím má vlastní jádro ještě 

menší požadavky na paměť než mikrokernel. 

 

2.1.2 Operační systém reálného času 

V některých případech je nutné, aby jádro operačního systému poskytovalo 

záruky a nespoléhalo se na poměrně volná pravidla, která stačí pro běžné využívání 

operačního systému (např. jako desktop nebo server). Vyšší nároky plní operační 

systém reálného času. Takový systém ale vyžaduje vyšší režii pro řízení procesů, takže 

pro běžné nasazení není vhodný. Operační systém reálného času (anglicky real-time 

operating system, zkratka RTOS) je v informatice multitaskingový operační systém 

zaměřený na běh úloh (procesů) reálného času. Uplatňuje se například v oblastech: 

• embedded systémy 

• robotika 

• automatizace a elektronická měření 

• telekomunikace 

 

Základní charakteristika RTOS 

Ve skutečnosti se RTOS o systém reálného času snaží, ale negarantuje ho. 

RTOS nemusí být ani systém vysoké výkonnosti. Snahou real-time aplikací je spíše 

dodržet jisté deadlines a to buď „více méně“ u tzv. soft real time OS (měkké RTOS) 

nebo deterministicky hard real time (tvrdé RTOS). Dělení na soft a hard je také jedno ze 

základních dělení RTOS. RTOS typicky používají speciální plánovače, aby bylo 

dosahováno deterministického chování (vzhledem ke spuštěným procesům). Mezi 

hlavní faktory RTOS patří: 

• minimální latence při reakci na událost 
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• minimální latence při přepínání vláken 

• někdy nutnost malých rozměrů (Embedded systémy) 

• minimalizace časových okamžiků, kdy je vypnuto přerušení 

• preemptivní plánování založené na prioritách 

Správná funkce závisí nejen na výpočetním výsledku, ale také na čase, kdy ho 

bude dosaženo. 

Definice RTOS 

Určitě sem nelze vypsat jednu jedinou definici a tak uvedu několik běžných, 

často se vyskytujících. 

1. Definice 

Real-time systém je systém, ve kterém správnost výstupu je závislý nejen na 

správnosti výsledku výpočtu, ale též na čase, v němž je výsledek spočten. 

2. Definice 

Real-time systém je systém, který reaguje předvídatelným způsobem na 

nepředvídatelné externí události. 

3. Definice 

Pokud lze dokázat, že realtime systém splní svá ultimáta (deadlines) (a to za 

použití chování systému v nejhorším možném případě, nikoliv analýzou průměrného 

chování systému), potom můžeme říci, že chování systému je předvídatelné. 

Determinismus 

• Operace jsou prováděny ve fixovaných, předem určených časech nebo 

časových intervalech. 

• Reakce na přerušení musí proběhnout tak, aby systém byl schopen obsluhy 

všech požadavků v požadovaném čase. 

Hard real time OS 

Tzv. tvrdý real time OS. Zde je požadavek na stanovení času reakce absolutní. 

Na RTOS klademe většinou následující požadavky 

• preemptivní plánovač 

• velký počet nastavitelných priorit vláken 

• přesné hodiny reálného času 
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Lze také říct, že systém je hard-real time, pokud by případné nedodržení 

časových limitů mělo katastrofální následky 

Soft real time OS 

Na rozdíl od hard real time OS se u soft real time OS dovolují drobné odchylky 

v reakcích. 

Plánovač RTOS 

RTOS mnohdy využívají plánovací algoritmy, které se liší od plánovačů 

běžných OS. Nejčastější z nich jsou: 

• Rate monotonic scheduling (RMS) 

• Earliest deadline First (EDF) 

 

Příklady RTOS 

RTOS může být jak systém speciálně vyvinutý jako RT nebo klasický systém 

(Windows, Linux) s doinstalovaným vybavením, případně upraveným jádrem. 

1) LynxOS 

LynxOS je Unixu podobný operační systém reálného času od LynuxWorks. 

Někdy je znám pod jménem Lynx Operating Systém. LynxOS je plně přizpůsoben 

standardům POSIX a v poslední době i kompatibilní s operačním systémem Linux. 

LynxOS je nejčastěji používán v real-time embedded systémech, v aplikacích pro 

letectví a vesmír, vojenství, v průmyslu a telekomunikacích. 

2) Windows CE 

Windows CE (oficiálně Windows Embedded CE od verze 6.0 a zkrácené též 

WinCE) je operační systém společnosti Microsoft pro malé počítače (Handheld PC, 

PDA). Windows CE je operační systém reálného času s hybridním jádrem, které je 

odlišné od jádra používaného klasickými Microsoft Windows pro osobní počítače. Ty v 

základním provedení nejsou operační systémy reálného času a byly vyvinuty především 

pro domácí a kancelářské aplikace. 

Hlavní důvody proč nemohou být použity jako RTOS jsou: 

• málo priorit vláken 

• nedeterminismus plánovače 

• kvantitativní parametry OS musí být známé 
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• malé rozlišení časovače (5ms) 

• nedostatečná rychlost přepínání kontextu 

Existují však doplňky, které mají rozšířit možnosti klasických Windows na 

RTOS. Jedním z nich je například RTX (Real-Time eXtension) od společnosti 

IntervalZero Inc. Jedná se o rozšíření operačního systému Windows o subsystém 

založený mimo jiné na ovladačích a umožňující dostat Windows do pozice 

realtimového operačního systému.  

3) RTLinux 

RTLinux je malý a rychlý operační systém, který je v souladu s normou POSIX 

1003.13, což je architektura pro minimální operační systémy reálného času. RTLinux 

lze považovat za úplný operační systém s předvídatelnou činností v reálném čase, bez 

rozhraní pro standardní Linux bez reálného času. Vlákna RTLinuxu jsou zpracovány 

přímo plánovacím algoritmem s pevnou prioritou. Jádro a všechny procesy standardního 

Linuxu jsou řízeny plánovačem RTLinuxu jako úlohy v pozadí. RTLinux vytváří úplný 

obecný operační systém, který běží nad malým předem definovaným jádrem RTOS. 

4) VxWorks 6.x 

je operační systém pro řízení v reálném čase, který se vyznačuje RT 

mikrojádrem wind. Toto jádro zahrnuje většinu nástrojů pro podporu reálného času. 

Patří k nejrozšířenějším operačním systémům reálného času zejména v oblasti 

průmyslových aplikací (embedded systémů). Systém vytvořila společnost Wind River 

Systems of Alameda, California, USA, kterou ale v roce 2009 koupila společnost Intel. 

Mikrojádro je navrženo s minimální režii systému, což umožňuje rychlou a 

deterministickou odezvu na externí událost. Tento systém je bezpečný i při použití v 

kritických aplikačních úlohách (byl použit v aplikacích meziplanetárního výzkumu). 

Systém je kompatibilní s řadou průmyslových standardů a lze jej používat na běžných 

CPU.[2] 

 

2.2 Embedded systémy 

Slovem "embedded" obecně označujeme počítačový systém nebo elektronické 

zařízení, které provádí vyhrazenou funkci nebo které je navržené pro potřeby konkrétní 

"embedded" softwarové aplikace. 
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Vestavěný systém (zabudovaný systém, embedded systém) je jednoúčelový 

systém, ve kterém je řídicí počítač zcela zabudován do zařízení, které ovládá. Na rozdíl 

od univerzálních počítačů, jako jsou osobní počítače, zabudované počítače jsou většinou 

jednoúčelové, určené pro předem definované činnosti. Vzhledem k tomu, že systém je 

určen pro konkrétní účel, mohou tvůrci systému při návrhu optimalizovat pro konkrétní 

aplikaci a tak snížit cenu výrobku. Vestavěné systémy jsou často vyráběny sériově ve 

velkém množství, takže úspora bývá znásobena velkým počtem vyrobených kusů. 

Počítače do dlaně (PDA), mobilní digitální pomocníci (MDA) a inteligentní 

mobilní telefony jsou také často označovány jako vestavěná zařízení vzhledem k 

vlastnostem hardware i přes to, že z hlediska software jsou rozšiřitelné a všeobecně 

použitelné podobně jako osobní počítače. S rozvojem těchto zařízení se stírá rozdíl mezi 

vestavěnými zařízeními a osobními počítači. 

Charakteristika vestavěných systémů 

Na rozdíl od všeobecně použitelného počítače (například osobního) embedded 

systémy jsou navrženy pro konkrétní činnosti. Některé také pracují v reálném čase. 

U systémů vyráběných ve velkých sériích, jako například mp3 přehrávače nebo 

mobilní telefony je většinou jedním z primárních cílů ve fázi návrhu nízká cena. Tvůrci 

těchto zařízení často používají hardware který je přesně dostačující pro implementaci 

požadovaných funkcí. Například digitální přijímač DVB-S pro příjem satelitní televize 

zpracovává každou sekundu obrovská množství dat, ale zpracování je provedeno v 

zákaznickém integrovaném obvodu, který provádí pouze tuto jedinou činnost. Hlavní 

procesor pouze nastaví a spustí tento proces, případně zobrazuje menu, animace a 

podobně a proto stačí jeho menší výpočetní výkon. 

Při malých sériích nebo prototypech vestavěných systémů lze použít hardware 

osobního počítače a použít pouze konkrétní programy nebo nahradit původní operační 

systém operačním systémem pracujícím v reálném čase. 

Software určený pro vestavěné systémy je často označován jako firmware a je 

uložen v ROM nebo FLASH čipech na rozdíl od programů v osobním počítači, které 

jsou uloženy na pevném disku. Tento software často počítá s omezenými prostředky 

zařízení – malá nebo žádná klávesnice, omezený nebo žádný displej, malé množství 

paměti RAM a podobně. 

Řídící systémy jsou vestavěny do zařízení, od nichž se očekává, že budou 

schopny pracovat léta bez chyb a v některých případech schopny se zotavit z poruchy. 
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Proto bývají programy většinou vyvíjeny a testovány pečlivěji než programy pro osobní 

počítače a v návrhu se nepoužívají nespolehlivé mechanické součástky jako disky, 

přepínače, tlačítka. Zotavení z poruchy může využít například techniky watchdog timer, 

který resetuje počítač pokud program po jistou dobu neupozornil watchdog, že je v 

pořádku.[3] 

Uživatelská rozhraní u vestavěných systémů 

Uživatelská rozhraní u embedded systémů se liší od nulového uživatelského 

rozhraní až po plné rozhraní podobné systému stolního PC. 

Jeden z přístupů často používaných u vestavěných systémů bez sofistikovaných 

displejů používá pouze několik tlačítek pro ovládání menu. Některá tlačítka se používají 

pro přechody mezi položkami a některá pro nastavení. U jednoduchých a také levných 

zařízení bez komplikovaných displejů je často použito několik tlačítek pro ovládání 

pomocí menu, kdy některá tlačítka slouží pro pohyb v menu a další pro nastavování 

hodnot. U těchto zařízení jsou používány jednoduchá a levná řešení, jako například 

světelné diody pro indikaci stavu. 

Při použití větších displejů bývají použity dotykové displeje nebo displeje s 

ovládacími klávesami vedle displeje (soft button), které poskytují dostatečnou 

flexibilitu při minimalizaci použitého prostoru. Výhodou tohoto řešení je, že funkce 

tlačítek se změní nápisem na displeji, a také přirozené ovládání. Systémy do ruky (PDA, 

MDA, mobilní telefony) často mají displej a „joystickové tlačítko“ ovládající kurzor. 

Rozvoj webu dává tvůrcům vestavěných zařízení další, zcela novou možnost 

ovládání pomocí webové stránky dostupné prostřednictvím síťového připojení. Toto 

řešení je úspěšně používáno pro ovládání vzdálených, pevně instalovaných zařízení. 

Toto řešení eliminuje potřebu složitého displeje a přes to poskytuje možnost složitého 

nastavení a zobrazení v případě potřeby (na vzdáleném počítači).[3] 

Spolehlivost vestavěných systémů 

Spolehlivost může mít různé definice v závislosti na tom, co lidé od systému 

požadují: 

1. Systém nelze kvůli opravě bezpečně vypnout nebo je pro opravu nepřístupný. 

Obecně se to týká testovacích podsystémů embedded systémů a přepínačů na síti. Místo 

hardwarové náhrady lze použít softwarový záložní režim, který poskytuje částečnou 

funkčnost. Příkladem jsou například systémy ve vesmíru, podmořské kabely, navigační 

majáky, systémy pro vrtání děr a automobily. Často do této kategorie patří také sériově 
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vyráběná spotřební elektronika, protože opravny jsou relativně daleko a opravy jsou 

finančně náročnější než výroba nového výrobku. 

2. Systém musí být neustále v chodu z bezpečnostních důvodů. Parametry jsou 

podobné jako u předešlého typu, ale záložní softwarové režimy nejsou v takové míře 

tolerovány. Často je nutné je zvolit operátorem. Mezi příklady patří navigační systémy 

letadel, řídicí systémy jaderných reaktorů, řízení nebezpečných provozů v chemických 

továrnách, signalizace provozu vlaků, řízení motorů u jednomotorových letadel. 

3. Zastavení systému způsobí velké finanční ztráty (telefonní ústředny, řízení 

továren, ovládání mostů a výtahů, řízení bankovních převodů peněz a elektronická 

tržiště). Tyto systémy obvykle obsahují několik vestavěných testů indikujících správný 

chod systému a existuje online záložní systém nebo záložní softwarový režim a ruční 

ovládání. 

4. Systém nemůže běžet v nebezpečném nebo nekorektním stavu. Například 

pokud by došlo k velkým finančním ztrátám nebo ohrožení zdraví (lékařské přístroje, 

zálohované letecké přístroje a stroje (například motor u více motorových letadel), řízení 

chemických procesů, automatické burzy, herní systémy). Při detekci nebezpečného 

stavu je jediným řešením ukončit chod systému a indikovat chybu.[3] 

2.3 Windows CE 

Windows CE (oficiálně Windows Embedded CE od verze 6.0 a zkrácené též 

WinCE) je operační systém společnosti Microsoft pro malé počítače (Handheld PC, 

PDA). Operační systém Windows CE integruje spolehlivé funkce pro práci v reálném 

čase s hybridním jádrem, které je odlišné od jádra používaného klasickými Microsoft 

Windows pro osobní počítače, i když používá malou podmnožinu Win32 API. 

Podporuje procesory Intel x86 kompatibilní, MIPS, ARM, a Hitachi SuperH. 

Windows CE je robustní, komponentizovaný operační systém s funkcemi 

reálného času, který mohou vývojáři použít k vývoji široké palety embedded zařízení. 

Produkt CE 6.0 obsahuje přibližně 700 součástí vytvářejících operační systém. Vývojář 

si může vybrat, které součásti nebo technologie do svého návrhu embedded operačního 

systému zahrne. Operační systém může být sestaven jako pouhé jádro s velikostí bitové 

kopie kolem 300 kB. Vývojář se však také může rozhodnout přidat do systému webový 

server, webový prohlížeč, přehrávač médií, podporu sítí, rozhraní .NET Compact 

Framework nebo řadu dalších technologií operačního systému (každá z nich 

samozřejmě zvětšuje velikost výsledné bitové kopie). Zařízení mohou být vybavena 



 24 

různými procesory (ARM, MIPS, x86 nebo SH4 s integrovanou jednotkou správy 

paměti MMU) a mohou nabízet určitou formu uživatelského rozhraní. Volba funkcí 

operačního systému rovněž ovlivňuje vývoj funkcí API, které zařízení zpřístupňuje. 

Každé embedded zařízení se systémem CE tedy může zpřístupňovat zcela jinou sadu 

součástí nebo technologií a tedy i funkcí API pro vývojáře aplikací. V mnoha případech 

jsou zařízení zcela uzavřená a pro vývojáře z řad třetích stran nepřístupná. 

Produkt Windows CE se základními součástmi operačního systému a mocnými 

nástroji pro vývoj a testování přináší vývojářům jednotné prostředí pro vytváření, ladění 

a nasazování přizpůsobených zařízení se systémem Windows CE. Plně integrované 

vývojové prostředí (IDE) obsahuje také technologie emulace umožňující současný 

vývoj hardwaru a softwaru. 

Platforma Windows CE .NET je určena pro širší okruh embedded zařízení. 

Vzhledem k rozmanitosti embedded zařízení, která lze na platformě Windows CE .NET 

vytvářet, neexistují žádné standardizované hardwarové nebo softwarové požadavky. 

Funkce 

Windows CE je optimalizován pro zařízení, která mají málo místa pro uložení 

operačního systému. Pro běh jádra systému stačí velice málo místa, v řádech jednotek 

megabajtů. Přístroje jsou často bez paměťových jednotek na ukládání dat a proto 

Windows CE může být nakonfigurován jako "uzavřený" systém, který už neumožňuje 

rozšíření (uloženo v paměti ROM). Windows CE je operační systém reálného času 

(RTOS). Podporuje 256 úrovní priority a používá přednostně dědičné priority pro práci 

s procesy. Pozdější použití vláken přispělo ke zvýšení výkonu. 

První verze Windows CE, která byla známa v průběhu vývoje pod kódovým 

jménem Pegasus pomohla k vytvoření palmtopu, především díky malým nárokům na 

paměť. Od té doby se Windows CE vyvinul v operační systém reálného času. Mnoho 

operačních systémů je založeno na jádru systému Windows CE, jako například 

Microsoft AutoPC, Pocket PC, Windows Mobile SE, , Windows Mobile 6.x, 

Smartphone. 

Charakteristickým rysem systému Windows CE ve srovnání s jinými operačními 

systémy společnosti Microsoft je, že velké části systému jsou nabízeny některým 

společnostem v podobě zdrojového kódu, aby mohly systém přizpůsobit hardwaru. 

Platforma Builder (integrované prostředí pro Windows CE) nabízí několik komponent v 



 25 

podobě zdrojového kódu i pro širokou veřejnost, avšak další jsou stále distribuovány 

pouze v binární podobě.[4] 

 

Vývojové nástroje 

Vývojový balík Microsoft Visual Studio 2008 má podporu projektů pro 

Windows CE / Windows Mobile pomocí Windows Mobile SDK. Existuje .net compact 

framework 3.5 pro Windows CE od verze 5.0. Lze tedy vytvořit jak nativní programy v 

jazyku C++, tak i programy pro platformu .net v jazycích C# a Visual Basic. Microsoft 

Visual Studio 2010 zatím neobsahuje podporu pro vývoj Windows CE / Windows 

Mobile (Pouze Windows Phone 7).[4] 
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3 Technologie ActiveX 

Technologie ActiveX se postupně vyvíjela během celkem dlouhého časového 

období. Její základy byly položeny již v 16bitových operačních systémech MS 

Windows. Tehdejší motivace pro vznik něčeho, co se následně vyvinulo až do podoby 

moderního ActiveX, byla v zásadě shodná s dnešními základními požadavky na 

softwarové objektové komponentové technologie. 

Předchůdci ActiveX měli za cíl vyřešit dva okruhy problémů: 

• jak zajistit, aby se uvnitř programového systému dokázaly domluvit jeho 

jednotlivé části bez toho, aby se tyto části přesně znaly. Vzájemná přesná 

znalost částí systému totiž znamená, že celý systém musí být naprogramován 

jako jeden celek (i když je třeba rozdělen do více programových souborů). 

Monolitičnost je překážka údržbě a dalšímu vývoji systému; monolitičnost je 

také překážka spolupráci programů různých výrobců. 

• jak zajistit, aby se určitý programový systém dal snadno doplňovat a 

rozšiřovat o nové funkce, o nové vlastnosti a o funkční kousky programů 

naprosto cizích autorů. 

Ukázalo se, že oba okruhy problémů vedou na totéž: jak vymyslet a 

standardizovat spojovací vrstvu programových částí (rozhraní - interface), které se 

jediné pak bude pro spolupráci a výměnu dat programových částí používat. Je-li určen 

způsob, jak se rozhraní vytváří a používá, je snadné splnit oba motivační cíle: 

• programy různých výrobců se domluví, budou-li mít pro stejný účel totéž 

rozhraní, 

• doplňky a rozšíření lze použít, jsou-li známa jejich rozhraní poskytující určitou 

funkci. 

ActiveX je moderní technologie, která umožňuje vytvářet interaktivní webové 

stránky. Tato technologie je podporována i internetovým prohlížečem Microsoft 

Internet Explorer. Prvky ActiveX mají dvě vlastnosti. Jednu atraktivní - vytváří na 

Internetu široké množství doplňkových služeb, druhou skrytou a někdy nežádoucí. 

Specifikace společnosti Microsoft pro tvorbu appletů, obdoby Java appletů, které 

jsou specificky zaměřené na využití funkcí Windows.  

− binární komponenta vkládaná do stránky podobně jako Java applet 

− binární → funguje pouze ve 32bitových Windows 
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− vytvořit ji lze v libovolném jazyce – VisualBasic, Visual C++, Delphi, …  

− po spuštění je již ActiveX komponenta pánem počítače 

− komponenta není nijak odstíněná od OS 

− komponentu lze opatřit digitálním podpisem 

− uživatel se musí rozhodnout, zda tvůrci ActiveX komponenty důvěřuje 

− v historii již bylo mnoho případů závažného porušení bezpečnosti a soukromí 

pomocí ActiveX komponent – převody pomocí homebankingového 

programu, změna parametrů telefonického připojení apod. 

Microsoft vyvinul i mnoho dalších produktů a softwarových platform, které 

používají ActiveX objekty. Zde jsou některé další používané v roce 2009: 

• ActiveX Data Objects (ADO) 

• Active Server Pages (ASP) 

• ActiveMovie, později přejmenováno na DirectShow 

• Active Messaging později přejmenováno na Collaboration Data Objects 

• Active Scripting, technologie pro skriptování ActiveX objektů 

• ActiveX Streaming Format (ASF), přejmenováno na Advanced Streaming 

Format, nakonec na  Advanced Systems Format [8] 

Princip použití rozhraní je v dnešních informačních technologiích naprosto 

zásadní. Platí to beze zbytku rovněž pro hlavní objektovou technologii operačních 

systémů Windows, kterou je Component Object Model (COM).  

 

3.1 COM 

COM je standard, který umožňuje vyvíjet univerzální, na platformě nezávislé 

komponenty použitelné prakticky ve všech jazycích a vývojových prostředích. Za jeho 

předchůdce je považován standard OLE (Object Linking and Embedding), vyvinutá 

společnosti Microsoft, který umožňoval používání dokumentů jednotlivých aplikací v 

dokumentech jiných aplikací. 

Samotná technologie COM se objevila v roce 1995. Její rozšíření je spojené 

především s operačními systémy Windows společnosti Microsoft, ale existují metody, 

které umožní použití i komponent z jiných operačních systémů (např. UNIX). 
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Díky použití DCOM (Distributed COM) je možné vytvářet i distribuované 

komponentové aplikace. Pro uživatele je umístění komponenty transparentní a nezáleží 

tedy na tom, zda ji používá jako in-process, lokální, nebo vzdálenou. 

COM je založena na objektech. Tyto objekty ale nejsou úplně to stejné jako v 

objektových jazycích (i když si jsou velice podobné). COM objekty jsou velmi dobře 

zapouzdřeny, není tedy možnost získat přístup k vnitřní implementaci objektu. Není 

možnost zjistit, jaká data, datové struktury a podobné může daný objekt obsahovat. 

Jediný způsob, jak komunikovat s COM objekty je skrze rozhraní. Rozhraní pak 

zpřístupňují sadu metod použitelnou pro práci s objektem. Rozhraní tvoří dohodu mezi 

komponentou a klientem. Jinými slovy, rozhraní pouze nedefinuje, které funkce a 

metody jsou použitelné, ale definuje také, co objekt dělá, když jsou dané metody 

volány. Tato dohoda ale nevymezuje způsob implementace - COM objekt není nijak 

omezen ve způsobu implementace metod rozhraní. Jediné, co musí dodržet, je že už 

jednou dohodnuté rozhraní nelze změnit a to z důvodů, že na dohodnutém způsobu 

komunikace mohou záviset další aplikace. Pokud by se dohoda rozhraní porušila, mohlo 

by dojít k selhání. 

COM sám o sobě je pouze prázdný rámec, který dokáže poskytnout rozhraní 

objektů a který dokáže zaručit jejich propojitelnost. Bez dalšího určení, jak a čím bude 

tento rámec naplněn, bez určení pravidel a naplánování rozhraní, nelze COM rozumně 

používat (a stejně tak ani žádnou jinou komponentovou technologii). Objektový model 

technologie ActiveX je COM objekt. To je hlavní a základní vlastnost ActiveX, která 

prakticky kompletně vysvětluje a popisuje, co a jak lze pomocí ActiveX vyřešit. 

Současně je tím však opět řečeno, že bez stanovení pravidel a naplánování rozhraní je 

ActiveX stejně neurčité, jako samotný COM. 

Stanovením pravidel a naplánováním rozhraní (skupiny rozhraní) vždy vznikne 

řešení pro nějaký konkrétní účel. V zásadě i tento samotný účel může být různě 

konkrétní, takže vznikají řešení různě obecná, různě rozšiřitelná a různě upravitelná; 

vznikají různé objektové a komponentové standardy.  Všechny komponenty vystavěné v 

objektovém modelu COM jsou ve všech nástrojích, které této technologii rozumějí, 

dostupné. Teoreticky by tak mělo být možné v každém nástroji libovolně spojovat 

funkce jakýchkoli standardů. Prakticky to není vždy možné. Platí zpravidla, že nástroje 

určené k programování (např. Visual Basic) dokáží COM využít skutečně obecně, 

zatímco jiné nástroje využívající COM využívají jen některý objektový standard (třeba 

OPC, nebo ActiveX). Přestože je variabilita komponentových standardů velmi obecná a 
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bohatá, používá se v praxi pro rozšiřování funkcí a spojování komponent téměř 

výhradně ActiveX. Pravděpodobně proto, že bloky rozhraní ActiveX a pravidla pro 

jejich používání nejsou v ActiveX nijak komplikovaná a že ActiveX lze velmi snadno 

rozšiřovat a používat v prostředí Internetu. 

Existují však úskalí této technologie. Nelze například zcela využít kód 

nacházející se v těchto komponentách (právě kvůli "dokonalému" zapouzdření). Nelze 

tedy z komponent dědit a následně upravit některé metody. U COM komponent se 

hovoří o tzv. DLL hell, tedy "peklu DLL". Potíže se vyskytují zejména v souvislosti s 

verzemi. Často se stává, že novější verze komponent přepíší jejich starší verze a tím 

způsobí nekorektní chování aplikací vycházejících z předchozích verzí.[15] 

ActiveX controls – jsou asi nejrozšířenějším použitím COM specifikací. Jsou 

velmi často využívány v internetových dokumentech. Jedná se o specializované in-

proccess servery většinou určené pro vložení do klientských aplikací jako grafické 

komponenty. Specifikace definuje sadu rozhraní určených pro kontrolu zobrazování 

těchto komponent. Všechny vlastnosti a metody jsou publikovány pomocí Automation 

rozhraní.Většinou se nejedná o funkční aplikace, ale pouze o předem vytvořené  části, 

ze kterých je aplikace sestavena. Prohlížeče webových dokumentů podporují 

automatické stažení a registrování těchto komponent na klientském počítači. Jako 

typický příklad je možné uvést různá tlačítka a další ovládací prvky vyskytující se v 

HTML dokumentech. 

Active Server object – objekty určené pro použití v internetových stánkách 

generovaných pomocí Active Server Pages skriptů. Tyto objekty jsou, na rozdíl od 

ActiveX komponent, vždy spouštěny na serveru. Nemusí se vždy jednat o vizuální 

objekty. Jsou používány například pro připojení k databázím umístěným na serveru. 

Active documents –  sada rozhraní podporujících vkládání a editování datových 

objektů různých typů v jednom dokumentu. Příkladem mohou být dokumenty aplikací 

MS Word nebo MS Excel, které umožňují vkládat a editovat celou škálu dokumentů 

jiných aplikací jako jsou obrázky, grafy, tabulky, multimediální soubory atd.[17] 
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4 Objektově orientované programování 

Objektově orientované programování (je zkracováno na OOP, z anglického 

Object-oriented programming) je metodika vývoje softwaru. OOP vzniklo v 70. letech 

20. století a oproti strukturovanému programování nedekomponuje problém shora dolů 

(rozdělení na menší celky), ale vytváří stavební objekty, pomocí nichž se program 

modeluje (styl zdola nahoru). [10] 

Styl programování je vlastně způsob, jak se nad programem uvažuje, když se 

program vytváří. Během 50 let programovacích jazyků se po assembleru etablovaly dva 

další hlavní způsoby tvorby programů, a sice strukturované a objektově orientované 

programování. Sice existují i další způsoby, například funkcionální programování 

(implementované například v jazyku F# od Microsoftu), ty ale netvoří hlavní proud a 

často bývají použité spíše v akademické než komerční sféře. Všechny výše zmíněné 

jazyky patří do tzv. procedurálních jazyků, což znamená, že programátor programuje 

posloupnost kroků a příkazů, které se budou provádět. Naproti tomu stojí jazyky 

deklarativní (např. SQL), které říkají, jaký výsledek chceme, a způsob jakým ho SQL 

server získá, je pouze na něm - moderní SQL servery si proto konstruují často velmi 

složité exekuční plány, budují indexy a počítají statistiky ve snaze co nejrychleji 

výsledek zjistit.[10] 

Strukturované programování 

Snad nejúspěšnější jazyk všech dob, jazyk C, byl následovníkem nám už 

neznámého jazyka B. Proto jeho název. Se strukturovanými jazyky přišel nový způsob 

přemýšlení nad programy. Strukturované jazyky se nazývají strukturovanými proto, že 

přinášely možnost definování a používání složitějších celků, struktur. A to hned z 

několika pohledů. Datové struktury umožnily vytvořit jeden identifikátor pro celou 

skupinu proměnných. Funkční struktury se naproti tomu organizovaly do funkcí nebo 

procedur, které byly opět oddělenými strukturami. A i uvnitř funkcí šlo definovat bloky 

kódu (scope), ať už v návaznosti na některý logický příkaz (if, for apod.) nebo i jen 

samy o sobě. I jejich vnitřek byl pro okolní kontext neviditelný. Základní myšlenkou 

strukturovaného programování ale v každém případě je, že struktura, ať už datová nebo 

funkční, je jednou logickou jednotkou a má právě jeden význam. Datová struktura může 

obsahovat pouze proměnné se souvisejícími společnými významy a datová struktura se 

pak stává reprezentantem právě onoho společného významu. Funkce má zase vykonávat 

právě jednu činnost, podle níž je funkce pojmenována a může vracet pouze jednu 
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návratovou hodnotu (out a ref parametry v některých programovacích jazycích jsou s 

tímto konceptem tedy v rozporu), která odráží smysl oné funkce.  

V každém případě přineslo strukturované programování do programování 

základní pořádek. Funkce jsou dodnes úžasným nástrojem k izolaci komplexit 

(složitostí) a k přepoužívání kódu. Každá funkce by měla obsahovat své “tajemství”, 

něco, co ukrývá před ostatním světem a co zná jen ona sama, ať už je to způsob, jakým 

něco provádí, nebo třeba zdroje, odkud bere nějaká data (princip tzv. information 

hiding). I když volání funkcí představuje z hlediska procesoru zbytečně prováděné akce 

(především ve formě ukládání a odebírání dat na/ze zásobníku), je smysl funkcí 

bezpochyby naprostým ospravedlněním.[10] 

Objektově orientované programování 

Objektový způsob myšlení v programování se objevil vlastně nedlouho po 

principech strukturálního programování. Objektové programování struktury vhodně 

doplňuje o další strukturální úroveň, o objekty. Objekt je to, co si pod tímto slovem 

každý představí. Jsou to libovolné reálné nebo imaginární věci hmotné i nehmotné nebo 

také činnosti a postupy. Při objektovém myšlení se vynalézavosti meze nekladou v tom, 

co vše lze označit jako objekt. 

Základní myšlenkou objektově orientovaného přístupu je, že všechny funkce 

nebo údaje jsou vlastnostmi ne systému nebo programu, ale jednotlivých objektů, které 

v něm vystupují a které se v něm nadefinují. Funkce i data tedy neplavou volně v 

programu, jako tomu je v případě ryze strukturálního programování, ale jsou vázány 

pouze na objekty a bez nich nemají smysl. V čistě objektových jazycích jako C# nebo 

Java tedy nelze mít funkci mimo objekt, v jazycích, které umožňují mít paralelně 

strukturální i objektový přístup (jako např. C++), toto možné je. Objektové myšlení 

daleko víc odpovídá myšlení lidí. A proto pokud přemýšlíme objektově, vytváříme si 

takové objekty, které přirozeně dělají všechno to, co bychom od programu chtěli, aby 

dělal. A těm objektům se pak nadefinují patřičné funkce co mají dělat. Objekty tak na 

další úrovni zapouzdřují komplexnost a sdružují všechny funkce, které daný objekt umí 

vykonávat a s takovými daty, která jsou pro ten který objekt typická. Objektové 

programování zároveň přináší hned několik nových principů. Kromě principu skrývání 

informací (information hiding), což se objevilo už s příchodem strukturálního 

programování a funkcí, je zde několik úplně nových principů: 
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• Objekt – jednotlivé prvky modelované reality (jak data, tak související 

funkčnost) jsou v programu seskupeny do entit, nazývaných objekty. Objekty  

• si pamatují svůj stav a navenek poskytují operace (přístupné jako metody pro 

volání). Při používání objektu nás zajímá, jaké operace (služby) poskytuje, 

ale ne, jakým způsobem to provádí - to je princip zapouzdření. Jestli to 

provádí sám nebo využije služeb jiných objektů, je celkem jedno. Vlastní 

implementaci pak lze změnit (např. zefektivnit), aniž by se to dotklo všech, 

kteří objekt používají. 

• Abstrakce – programátor, potažmo program, který vytváří, může abstrahovat 

od některých detailů práce jednotlivých objektů. Každý objekt pracuje jako 

černá skříňka, která dokáže provádět určené činnosti a komunikovat s 

okolím, aniž by vyžadovala znalost způsobu, kterým vnitřně pracuje. 

Abstrakce objektu, která v architektuře programu podchycuje na obecné 

úrovni podstatu všech objektů podobného typu, se nazývá třída. Třída je 

předpis, jak vyrobit objekt daného typu. 

• Zapouzdření – zaručuje, že k obsahu objektu se nedostane nikdo jiný, než 

sám vlastník, jinak by to mohlo vést k nekonzistenci. Každý objekt navenek 

zpřístupňuje rozhraní (operace, metody a komunikační protokol), pomocí 

kterého (a nijak jinak) se s objektem pracuje. 

• Skládání – Objekt může obsahovat jiné objekty. Skládání objektů je jednou z 

nejdůležitějších vlastností objektového datového modelu. 

• Delegování – Objekt může využívat služeb jiných objektů tak, že je požádá o 

provedení operace. 

• Dědičnost – objekty jsou organizovány stromovým způsobem, kdy objekty 

nějakého druhu mohou dědit z jiného druhu objektů, čímž přebírají jejich 

schopnosti, ke kterým pouze přidávají svoje vlastní rozšíření. Tato myšlenka 

se obvykle implementuje pomocí rozdělení objektů do tříd, přičemž každý 

objekt je instancí nějaké třídy. Každá třída pak může dědit od jiné třídy (v 

některých programovacích jazycích i z několika jiných tříd). 

• Polymorfismus – odkazovaný objekt se chová podle toho, jaké třídy je 

instancí. Pokud několik objektů poskytuje stejné rozhraní, pracuje se s nimi 

stejným způsobem, ale jejich konkrétní chování se liší podle implementace. 

U polymorfismu podmíněného dědičností to znamená, že na místo, kde je 
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očekávána instance nějaké třídy, můžeme dosadit i instanci libovolné její 

podtřídy, neboť rozhraní třídy je podmnožinou rozhraní podtřídy. U 

polymorfismu nepodmíněného dědičností je dostačující, jestliže se rozhraní 

(nebo jejich požadované části) u různých tříd shodují, pak jsou vzájemně 

polymorfní. 

• Atomizace metod - objekt by neměl umět sám příliš mnoho a nemusí to dělat 

sám (viz skládání objektů). Znakem kvalitního návrhu softwaru je to, že třídy 

v projektu obsahují pokud možno atomické metody, které řeší pouze jeden 

konkrétní problém. 

Některé z těchto vlastností jsou pro OOP unikátní, jiné (např. abstrakce) jsou 

běžnou vlastností i jiných vývojových metodik. OOP je někdy označováno jako 

programátorské paradigma, neboť popisuje nejen způsob vývoje a zápisu programu, ale 

i způsob, jakým návrhář programu o problému přemýšlí.[10] 

Vztah k principům a fungování reálného světa 

Základním paradigmatem OOP je snaha modelovat při řešení úloh principy 

reálného světa v počítači pokud možno jedna ku jedné. Při vývoji složitých 

informačních systémů mohou vývojáři používat již vytvořené komponenty, podle 

potřeby si je trochu upravit nebo je používat jako stavebnici pro sestavování 

důmyslnějších a složitějších objektů.[10] 

Programovací jazyky 

Existuje velké množství programovacích jazyků umožňujících objektově 

orientované programování, např. Smalltalk, Java, C++, Object Pascal, C#, Visual Basic 

.NET, Lisp, PHP, Python, Ruby… 

Tyto jazyky můžeme rozčlenit do mnoha skupin, jako např. 

− Tzv. čistě objektové jazyky, někdy nazývané objektové, ve kterých výpočet 

probíhá výhradně interakcí objektů, a to vzájemným zasíláním zpráv. Sem 

patří např. Smalltalk a Ruby. 

− Tzv. hybridní jazyky, nebo také objektově orientované, které jsou založeny 

na imperativním programování a obvykle pouze částečně implementují 

vlastnosti objektového programování. Mezi takové jazyky patří např. C++, 

Java a Python. 

− Objektová rozšíření původně neobjektových jazyků, např. Object Pascal, 

který vznikl jako rozšíření neobjektového jazyka Pascal. 
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4.1 Programovací jazyk Java 

Java (Java SE) je programovací jazyk pocházející od společnosti Sun 

Microsystems. Od roku 2007 byla dále vyvíjená jako otevřený software (společnost Sun 

uvolnila zdrojové kódy jazyka) pod GNU General Public Licence. V roce 2009 

společnost Sun Microsystems získala společnost Oracle.  

Java je distribuovaná ve dvou základních balíčcích jako Software Development 

Kit (SDK) a Runtime Environment (JRE). SDK je vývojové prostředí a JRE obsahuje 

běhové prostředí (Java Virtual Machine) a knihovny umožňující spouštět programy a 

aplety napsané v Javě. Jazyk má komponentní strukturu a následující diagram ukazuje 

jak spolu všechny technologie jazyka Javy souvisí (obr.5). 

 

 

Obr.5 Koncepční diagram ilustrující všechny komponentní technologie jazyka Java a 

jak spolu souvisí[16] 

 

Java je objektově orientovaný jazyk vycházející z C++, ke kterému má také 

syntakticky nejblíže (kromě C#,  který vznikl až po příchodu Javy). Je jedním 

z nejpoužívanějších interpretovaných jazyků na světě a díky své přenositelnosti 

umožňuje programům napsaným v Javě pracovat na různých systémech (mobilní 

zařízení – telefony, čipové karty, desktopové počítače, distribuované systémy). Oproti 

svému předchůdci C++, Java neobsahuje některé konstrukce které způsobovaly při 

programování největší potíže a navíc přidává mnoho užitečných vlastností. 

Přidělování a uvolňování paměti je zde obstaráno automaticky (pomocí tzv. 

garbage collectoru). Objekt se neruší pomoci delete nebo free(), ale pouze se "nabídne" 

ke zrušení (např. přiřazením neplatné reference null). 
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Problém z C/C++, ukazatele, je zcela odstraněn, neboť ty zde prostě nejsou 

(resp. jsou nahrazeny referencemi). Dereferencování provádí překladač. Programátor je 

zde ušetřen notorické chyby zápisu pointerem mimo data. 

Je implementován mechanismus vláken (threads) a lze tudíž spouštět více úloh v 

rámci jednoho programu. Je samozřejmě pamatováno i na jejich synchronizaci pomoci 

tzv. monitorů. 

Vytvořené objekty lze automaticky serializovat, to znamená ukládat do souboru, 

zasílat po síti apod. 

Lze provádět reflexi, neboli zjišťování informací o objektu (jaké má proměnné, 

metody atd.) 

Je implementován mechanismus výjimek, takže veškeré runtime chyby je možné 

odchytit a zpracovat. Výjimky jsou samozřejmě objektové, takže lze zachytit i celou 

hierarchii výjimek v jednom hlídaném bloku. 

Značným ulehčením je obsáhlost standardně dodávaných knihoven, se kterou se 

nemůže srovnávat asi žádný běžně používaný jazyk. K dispozici jsou knihovny pro 

tvorbu grafického uživatelského rozhraní (GUI), vstup/výstup, práci s textem, 

komunikaci s SQL databázemi, práci s komprimovanými soubory a mnoho dalších. 

Jazyk podporuje tvorbu dynamicky rozšiřitelných aplikaci (plug-inů, apletů 

apod.). 

Java klade značný důraz na bezpečnost. Díky tomu, že je překládaná do 

bytecodu (viz dále), a implementovaným bezpečnostním mechanismům (podepisování 

kódu a přidělování práv pro různé akce), lze zajistit, ze program v Javě, který si uživatel 

stáhne z internetové sítě, nebude provádět žádnou nežádoucí činnost, nebude 

komunikovat s žádným jiným počítačem, než ze kterého pochází apod. 

Velkou výhodou Javy je také její hardwarová nezávislost, neboť je překládaná 

do speciálního mezikódu (bytecode), který je na konkrétním počítači nebo zařízení  

interpretován, příp. za běhu překládán do nativního kódu (tzv. JIT - Just-In-Time 

compilerem). Programátor tedy může napsat javovský program například na PC pod 

Windows a spustit jej na PC s Linuxem, na počítači MacIntosh, SGI, DEC - zkrátka 

všude, kde je k dispozici Java runtime. 

Nevýhoda proti programovacím jazykům, které provádějí tzv. statickou 

kompilaci (např. C++), je start programů psaných v Javě pomalejší, protože prostředí 

musí program nejprve přeložit a potom teprve spustit. Je však možnost využít 
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mechanismů JIT a HotSpot, kdy se často prováděné nebo neefektivní části kódu přeloží 

do strojového kódu a program se zrychlí. 

Další nevýhodou projevující se hlavně u jednodušších programů je větší 

paměťová náročnost při běhu způsobená nutností mít v paměti celé běhové prostředí[6] 

(obr. 6). 

 

Obr. 6 Náhled na architekturu JVM na PC[21] 

 

Aplet je speciální typ programu Java, který lze spustit v prohlížeči s podporou 

technologie Java. Aplet je obvykle vložen do webové stránky a spouští se kontextu 

prostředí prohlížeče. Aplet je podtřídou třídy java.applet.Applet, která poskytuje 

standardní rozhraní mezi apletem a prostředím prohlížeče. Sada Swing nabízí speciální 

podtřídu třídy Applet s názvem javax.swing.JApplet. Tuto třídu je vhodné použít pro 

všechny aplety, které vytvářejí své grafické uživatelské rozhraní pomocí komponent 
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Swing. Pokud je aplet načten do webové stránky, prohlížeč řídí jeho životní cyklus 

voláním určitých metod. 

Swing je knihovna uživatelských prvků grafického rozhraní. Poskytuje aplikační 

rozhraní pro tvorbu a obsluhu grafického rozhraní. Pomoci něj je možno vytvářet okna, 

rámečky, dialogy, tlačítka, různá rozbalovací a zatrhávací seznamy apod. Vychází 

z původní knihovny grafického rozhraní s názvem Abstract Window Toolkit (AWT), 

která byla v prvních verzích Javy. Tato knihovna byla ale závislá na platformě a tak 

bylo upuštěno od jejího dalšího vývoje a byla nahrazena knihovnou Swing. Ta je 

nedílnou součásti Java SE od verze 1.2. 

Zásadní rozdíl mezi apletem a aplikací Java je v tom, že aplet funguje v kontextu 

webového prohlížeče a přitom je zpravidla integrován do webové stránky, zatímco 

aplikace Java se spouští samostatně mimo prohlížeč. Aplety jsou proto vhodné zejména 

k poskytování funkcí na webové stránce, které vyžadují vyšší úroveň interaktivity nebo 

animace, než lze dosáhnout pomocí jazyka HTML, např. v grafických hrách, pro složité 

úpravy nebo interaktivní vizualizace dat.[7] 

4.2 IDE prostředí NetBeans 

Vývojové prostředí NetBeans IDE  je nástroj, pomocí kterého programátoři 

mohou psát, překládat, ladit a distribuovat aplikace. Samotné vývojové prostředí je 

vytvářeno v jazyce Java - ovšem podporuje prakticky jakýkoliv programovací jazyk. 

Existuje rovněž velké množství modulů, které toto vývojové prostředí rozšiřují. 

Vývojové prostředí NetBeans je bezplatně šířený produkt a jeho užívání není nijak 

omezeno. Kromě vývojového prostředí je také dostupná vývojová platforma NetBeans 

Platform, což je modulární a rozšiřitelný základ pro vytváření rozsáhlých desktopových 

aplikací. Nezávislí dodavatelé softwaru nabízejí dodatečné moduly, které lze snadno 

integrovat a které mohou být použity k vývoji jejich vlastních nástrojů a řešení. Oba 

produkty jsou vyvíjeny pod licencí Open Source a je možné je bezplatné používat v 

komerčním i nekomerčním prostředí. Zdrojový kód je dostupný pod licencí Common 

Development and Distribution License (CDDL) v1.0 a GNU General Public License 

(GPL) v2. [20] 

NetBeans lze používat v různých operačních systémech jako Windows, Linux, 

Mac Os, Solaris, atd. Existuje i verze pro přenosná zařízení NetBeans Mobile. NetBeans 

je jen vývojové prostředí a pro psaní kódu v Javě je třeba před instalací IDE 
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nainstalovat i JDK (Java Development Kit), který je potřebný i pro spuštění IDE. Pro 

jiné jazyky stačí místo JDK nainstalovat JRE (Java Runtime Environment). 

Jednu z výhod IDE NetBeans je výborný editor, který urychluje psaní 

zdrojového textu. Prostředí také výrazně napomáhá při přepisování kódu. Různé opravy 

kódu jsou tak nejen jednodušší a rychlejší, ale i bezpečnější, protože se snižuje výskyt 

chyb vyplývajících z nepozornosti. Velkým pomocníkem při psaní zdrojového kódu je 

zvýrazňování syntaxe. Dohromady s automatickým formátováním pomáhá lépe se 

orientovat ve vytvořených programech. Dobrým pomocníkem je i automatické 

doplňování zdrojového kódu. NetBeans analyzuje kód při psaní a tak už při napsání 

prvního písmenka a po stisku klávesové zkratky Ctrl-Space nabídne možnosti, které se 

tam dají vložit. Tato nabídka neobsahuje pouze klíčová slova, ale i atributy, metody či 

třídy, které si programátor sám nadefinoval. K možnostem v tomto seznamu nabízí i 

příslušnou dokumentaci, pokud jsou tyto prvky okomentované příslušnou formou ve 

stylu javadoc (šablona pro generování dokumentace přímo z komentářů zdrojového 

kódu). Editor navíc kontroluje i syntaktickou a sémantickou správnost a v případě 

chyby podtrhne nesprávný výraz a na levém okraji editoru se zobrazí vykřičník. Po 

kliknutí na tento vykřičník se zobrazí návrhy možného řešení problému. Tato řešení 

však nemusí být vždy správná, neboť editor není schopen rozeznat logiku programu.  

Přehled v otevřených projektech a skladbě tříd v jednotlivých projektech 

zajišťuje stromová struktura, kterou lze zobrazit v integrovaném panelu. Nacházejí se 

tam zdrojové soubory projektů, ale i konfigurační soubory, knihovny či jiné potřebné 

soubory. V záložce se nachází stromová struktura adresářů otevřených projektů. Na 

rozdíl od hierarchie projektů se zde nacházejí mimo jiné i předkompilované soubory a 

spustitelný soubor výsledné aplikace. 

Asi k nejpoužívanějším službám, které jsou k dispozici patří správa serverů, 

databází a webových služeb. Mezi servery, které se instalují spolu s prostředím 

NetBeans patří například Tomcat a Glassfish, které se často využívají při tvorbě 

webových aplikací, které jsou postaveny na technologii Java. 

 NetBeans poskytuje ovladače na několik databází jako Java DB, která je 

součástí programovacího prostředí NetBans, MySQL, Oracle, PostgreSQL a další. V 

případě potřeby je možné vytvořit připojení k jiné databázi přidáním příslušného 

ovladače. Po vytvoření připojení k databázi lze prohlížet data uložená v tabulkách, 

přidávat, editovat či mazat tabulky, sloupce a pod. 
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Některé části kódu jsou využívány častěji než jiné, například klíčová slova nebo  

různé typy cyklů. Na urychlení psaní kódu se používají šablony kódů. Po napsání 

příslušné šablony a následným stiskem klávesy TAB se doplní potřebný kód. Tyto 

šablony jsou definovány v možnostech (z hlavního menu Tools -> Options) v záložce 

Editor v záložce Code templates. Zároveň je zde možné přidat nové šablony. Seznam 

všech zkratek a šablon kódů je k dispozici na  

http://netbeans.org/project_downloads/www/shortcuts.pdf  

NetBeans nabízí i různé způsoby vyhledávání. Užitečnou funkcí v rámci 

vyhledávání je nalezení použití. Pomocí klávesové zkratky Alt-F7, z hlavního menu 

Edit -> Find usages nebo pravým kliknutím v editoru a následným vyjmutím Find 

usages z kontextového menu nám vyhledá místa v hlavním projektu nebo ve všech 

otevřených projektech, kde se nachází použití dané konkrétní metody či třídy. Když jde 

o soukromý atribut třídy, hledá jen v rámci třídy, ve které se nachází. Použití ukáže 

pomocí jednoduché stromové struktury, kde jednotlivým třídám, ve kterých se 

vyskytuje, přiřadí krátký náhled kódu v okolí hledaného výrazu. Poklepáním na danou 

ukázku se přesměruje na daný řádek kódu. 

Syntaktické a sémantické chyby dokáže najít i samotné vývojové prostředí v 

době překladu nebo i před ním a patřičně nás na to upozorní. V současnosti snad každé 

programovací prostředí nabízí možnost ladění a tím i možnost sledovat hodnoty námi 

vybraných proměnných v kterémkoliv okamžiku. To umí i NetBeans. Další užitečnou 

funkcí NetBeans, která pomáhá snížení výskytu chyb, je automatické generování 

některých základních částí kódu, které lze po vygenerování dále upravit. 

Práce s knihovnami v NetBeans je jednoduchá. Seznam knihoven lze získat z 

hlavního menu Tools -> Libraries. Otevře se okno pro správu knihoven v 

programovacím prostředí NetBeans, kde lze knihovny přidat i odstranit. NetBeans po 

instalaci obsahuje základní sadu knihoven pro tvorbu konzolových, desktopových i 

webových aplikací. 

NetBeans nabízí velmi jednoduchou správu pluginů. Po kliknutí na položku 

Nástroje v hlavním menu a výběru možnosti Plugins, se nám otevře okno pro správu 

pluginů,. Najdeme tam oficiální pluginy, beta pluginy, ale i některé pluginy vytvořené 

veřejností. Také je zde možné provést update pluginů, chceme použít. V případě 

potřeby nainstalovat plugin, který není obsažen v nabídce prostředí NetBeans, je možné 

si jej stáhnout např. na adrese http://plugins.netbeans.org/PluginPortal/ a doinstalovat. 
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Další výhodou NetBeans je zabudovaný GUI builder, který pomáhá k 

rychlejšímu vývoji swing-ových aplikací. Pomocí něj lze velmi rychle a jednoduše 

navrhnout vzhled aplikace a propojit ho s funkčností. Vzniká při tom sice velké 

množství generovaného kódu, ale důležité vlastnosti se dají poměrně snadno změnit. Na 

škodu může být někdy zarovnávání komponent v grafickém režimu. Při jejich 

umísťování může docházet k narážení komponent, případně ke změně jejich velikosti. 

Funkce zarovnávání komponent je sice velmi užitečná, ale někdy umí být i pěkně 

otravná.[20] 

Pomocí tohoto GUI builderu byla vytvořena níže popsaná aplikace. 
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5 Programový modul pro zobrazení dat formou spojitého 

grafu 

Pro návrh programového modulu jsem použil jazyk Java a modul jsem vytvořil 

ve vývojovém prostředí NetBeans verze 6.9. včetně návrhu grafického rozhraní (obr.7). 

 

 

Obr.7 GUI Builder vývojového prostředí NetBeans 

 

5.1 Objektová struktura aplikace 

Zde jsou popsány funkce a struktury všech mnou vytvořených tříd aplikace. 

Celkem jsem definoval dvanáct tříd, jejich popis a popis atributů a metod jejich instancí 

jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

Třídy, které mají grafický výstup, využívají třídy a instance z rozhraní AWT. 

V grafickém rozhraní aplikace jsem použil komponenty z frameworku Swing, což je 

GUI vycházejícího původního grafického rozhraní AWT, které je však proti AWT zcela 

platformově nezávislé. Pro vykreslování grafických primitiv a textu je použita metoda 

paintComponent(Graphics g), nadtřídy java.awt.JComponent, která je výchozí třídou 

pro všechny Swing komponenty. 
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Všechny vytvořené třídy této aplikace jsou zkompilovány do jednoho balíčku s 

názvem linegraph. Vazby tříd jsou zjednodušeně zobrazeny na následujícím blokovém 

schématu (obr.8). 

 

Obr. 8 Zjednodušené blokové schéma struktury aplikace a hlavni komunikace mezi 

třídami. 

5.1.1 Třída LineGraphJApplet  

Třída LineGraphJApplet je výchozí spouštěcí třída aplikace a je potomkem třídy 

javax.swing.JApplet. Má dvě veřejné metody. Přepsaná metoda Init() slouží 
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k inicializaci appletu, vytváří hlavní vlákno do kterého je vložen jako nová komponenta 

objekt aplikačního rozhraní programu a následně se spuštěn. Z důvodů možnosti 

výskytu chyby při inicializaci je vytvoření aplikačního rozhraní ošetřeno zachycením 

výjimky a v případě chyby ukončením s výpisem chyby na standardní výstup (konzole 

JRE). 

Druhá metoda main(String[] args) je použitá při zkompilování jako samostatný 

program. Inicializuje nový rám (okno) do kterého je na výchozí vrstvu rámu vložen jako 

nová komponenta objekt aplikačního rozhraní programu, následně ověřen, inicializován, 

zviditelněn v okně a je mu předáno řízení.  

Privátní statická třída SetLookAndFeel() nastavuje vzhled celého grafického 

uživatelského rozhraní. Pokud je v klientském běhovém prostředí (JRE) přítomen model 

grafického vzhledu s názvem „Nimbus“ (verze JRE 1.6) dojde k nastavení vzhledu na 

tento model, jinak je nastaven výchozí model vzhledu aplikace s názvem „Metal“. 

5.1.2 Třída LineGraphContainer  

Třída LineGraphContainer je potomek třídy javax.swing.JPanel a je to 

zapouzdřující kontejner aplikace. V GUI builderu prostředí NetBeans jsem vytvořil celé 

uživatelské rozhraní. Pomocí myši jsem zde poskládal všechny grafické komponenty 

aplikace (tlačítka, vrstvy, popisky atd.) tak, abych dosáhl požadovaného uživatelského 

vzhledu dle vlastního návrhu (obr.9). Každá komponenta má nastaveny takové 

parametry a metody, aby při změně rozměrů okna aplikace nedošlo k rozpadu struktury 

vzhledu nebo nežádoucím deformacím komponent – toto z větší části zajistil GUI 

builder NetBeans. Všem interaktivním komponentům jsem taktéž přiřadil požadované 

události podle zamýšlené funkce. Tato třída tedy obsahuje veškeré privátní metody 

reakcí na události v rámci aplikace. Tyto metody zajišťují obsluhy všech událostí z 

uživatelského rozhraní, propojení s ostatními objektovými třídami, aktivaci a deaktivaci 

interaktivních uživatelských prvků. Zde je nadefinován i maximální počet objektů pro 

zobrazované grafy. Celkem je zde předdefinováno osm vrstev ve formě osmiprvkového 

pole objektů. 

První metoda s názvem initComponents() je kompletně generovaná GUI 

builderem programu NetBeans automaticky při vytváření grafického rozhraní aplikace 

(vygenerovaný zdrojový kód nejde standardně v prostředí NetBeans manuálně 

editovat). Obsahuje deklarace, vazby, seskupování a inicializace použitých komponent z 

balíčku javax.swing a java.awt. Celkem je zde asi 56 metod. Metoda initComponents() 
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je volána v konstruktoru třídy a tím je zajištěno, že se při spouštění aplikace nejdříve 

vytvoří všechny objekty grafického rozhraní v aplikaci. Instance této třídy je jako 

bezejmenná komponenta vytvořena při spuštění aplikace. 

 

Obr.9 Rozmístění komponentů grafického rozhraní aplikace 

5.1.3 Třída MouseCursorLayer 

Třída MouseCursorLayer je vytvořena jako potomek třídy javax.swing 

JLayeredPane a jako instance objektu má v této aplikaci dva úkoly. Vykreslovat 

vertikální čáru pod kursorem myši při pohybu kursoru po kreslící oblasti v aplikaci, 

nebo v případě stlačení a držení levého tlačítka myši a za současného pohybu myši 

(výběr, tzv. drag) vykreslovat poloprůhledný obdélník přes celou výšku kreslící oblasti 

a označit tak výběr části grafu. Při zahájení výběru uživatelem pomocí myší nezáleží na 

směru pohybu kurzoru (zleva doprava nebo naopak). Po uvolnění levého tlačítka myši 

vytvoří koeficienty polohy začátku a konce vybrané oblasti a přejde zpět do 

vykreslování vertikální čáry. 

Objekt je součásti kontejneru oblasti vykreslování grafů jako průhledná vrstva, 

kde má vždy nastavenou nejvyšší pozici, tzn. překrývá všechny ostatní vrstvy objektů v 

kontejneru. Použité metody slouží k získání polohy myši z nadřazeného objektu – 
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kontejneru PanelGraph třídy BackgroundLayer a přepočtenou pozici kursoru myši na 

index v kolekci grafických dat. Další metody slouží k ověření, že kursor myši je v 

kreslící oblasti (isRectArrea(), getMouseXPos()). Tato vrstva se překresluje pomocí 

metody paintComponent(Graphics g), ve které probíhá vlastní kreslení a to pomocí 

volání metody paintSelectedArrea(). V rámci programu je vytvořen pouze jeden objekt 

s názvem MouseLayer, kde v konstruktoru získává odkaz na objekt třídy DataIndexes 

kde získává informace o začátku a konci indexu. Objekt MouseLayer je vytvářen ve 

třídě LineGraphContainer.  

5.1.4 Třída DataGenerator  

Třída DataGenerator slouží ke generování náhodných dat pro zobrazení grafů. 

Má pouze dvě metody, privátní metoda generuje pole proměnných typu float podle 

délky kolekce grafických dat a naplní je vygenerovanými hodnotami součtů funkcí 

kosinus a sinus v rozsahu od 0 po nastavenou max hodnotu nebo součtu funkci 

opakovaného čítání do nastavené hodnoty (generátor pilovitého průběhu) a funkcí sinus. 

Všechny parametry těchto funkcí včetně toho, jaká kombinace bude použita se generují 

z náhodných čísel po každém zavolání metody getData (int h, int size). 

Funkce generátoru kosinus a sinus: 

for (i …) { 

    (Math.cos(i / a1) + Math.sin(i / a2) + a3) * max / 4; 

} 

Funkce generátoru pilovitého průběhu a sinus: 

for (i …) { 

     if (x < max) { if (i % 2 == 0) x++; } 

    else x = 0; 

    x - Math.sin(i / a2) * (max / 4); 

} 

kde proměnná  ” i“ je pozice v kolekci dat, “a1“ a “a2“ jsou náhodná čísla 

v rozsahu 1 až 6 a ”max“ je maximální hodnota předána metodě. 

 

V rámci programu je vytvořen jeden objekt této třídy s názvem Generátor a je 

definován v LineGraphContainer.  
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5.1.5 Třída BackgroundLayer 

Třída BackgroundLayer je vytvořena jako potomek třídy 

javax.swing.JLayeredPane a stará se o vykreslování pozadí grafu tzn. vykresluje mřížku 

pro snadnou orientaci v grafech a barvu pozadí. Zároveň slouží jako tzv. kontejner 

(GroupLayout), ve kterém jsou umístěny přes sebe objekty všech vrstev pro kreslení 

grafu a vrstva MouseLayer. Kromě objektu MouseLayer - tato vrstva je vždy nad 

vrstvami s jednotlivými grafy, lze ostatním vrstvám měnit libovolně pozici v rámci 

tohoto kontejneru. Vykreslená mřížka a pozadí je vždy překryta ostatními objekty v 

kontejneru (pokud jsou vrstvy objektů viditelné, vrstva objektu MouseLayer je viditelná 

vždy). Počet vykreslovaných linek mřížky a barvy pozadí lze měnit z modálního okna 

uživatelského rozhraní a hodnoty aktuálního nastavení jsou zaznamenány v objektu 

třídy LineGraphSetting. Odkaz na objekt třídy LineGraphSetting je vložen do 

konstruktoru této třídy. Kromě konstruktoru má tato třída pouze jedinou metodu 

paintComponent(Graphics g), která slouží pro vykreslování pozadí. V rámci programu 

je vytvořen pouze jeden objekt s názvem PanelGraph a je použit ve třídě 

LineGraphContainer, kde je začleněn do rámu v rozvržení grafického uživatelského 

rozhraní aplikace. 

5.1.6 Třída LeftPanelScale 

Třída LeftPanelScale je vytvořena jako potomek třídy javax.swing.JLayeredPane 

a vykresluje kompletně levou interaktivní stupnici grafu (osu Y). Metoda 

paintComponent(Graphics g) vykreslí vertikální osu s odrážkami v barvě načtené z 

aktuální nejvyšší viditelné vrstvy grafu. Každá odrážka má zobrazenou vypočtenou 

číselnou hodnotu podle svého umístění na ose. Celý číselný rozsah osy je získán z 

objektu nejvyšší právě zobrazené vrstvy grafu. Každá vypočtená hodnota je 

automaticky zaokrouhlená podle velikosti čísla a šířky kreslící plochy. Pokud není 

zvolena žádná vrstva grafu, oblast stupnice v aplikaci není viditelná.  

Další metoda slouží k nastavení rozsahu stupnice /setRangeY(float start, float 

end)/ a poslední metoda /setColor(Color c)/ nastavuje barvu osy. Parametry jsou jim 

předávány z objektu třídy GraphLayer s nejvyšší viditelné vrstvy grafu. Třída je použitá 

jako objekt s názvem LeftPanel v třídě LineGraphContainer, kde je začleněna do 

rozvržení grafického uživatelského rozhraní programu. V konstruktoru získává odkaz 

na objekt třídy LineGraphSetting, odkud získává nastavení barvy pro popisky odrážek a 
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aktuální počet horizontálních linek mřížky pozadí, podle kterých se vykreslí ve stupnici 

počet odrážek odpovídající počtu horizontálních čar v mřížce grafu. 

5.1.7 Třída DoubleSidedSlider 

Třída slouží k vykreslování a manipulaci se šoupátkem levé osy Y objektu 

LeftPanel. Je vytvořena jako potomek třídy javax.swing.JLabel. Konstruktor vytvoří 

obdélníkovou plošku překrytou obrázkem – ikonou, jejíž název se předává jako 

parametr konstruktoru. Pokud má použitý obrázek ve formátu PNG nebo GIF nastavenu 

nějakou barvu jako průhlednou lze obrázkem vizuálně vytvořit libovolný tvar  šoupátka. 

Konstruktor také inicializuje vlastního posluchače událostí myši nad objektem – stisk a 

uvolnění tlačítka myši.  

V aplikaci jsou vytvořeny dva objekty této třídy, jeden pro horní a druhý pro 

dolní šoupátko stupnice a jsou umístěny na vrstvu objektu LeftPanel do horní a spodní 

části jako ScrollBarTopLabel a ScrollBarBottomLabel. Tyto objekty jsou navzájem 

propojeny pomocí metody setMirrorLocation(double oppositeIndex, double 

oppositeShiftIndex). Tato metoda slouží ke shodnému posunu druhého šoupátka 

v opačném směru při posunu prvním šoupátkem pomocí myši. Pohybovat lze ale 

šoupátky i nezávisle. Objekt vrací pomocí metody getIndexScale() relativní pozici 

šoupátka v panelu v rozsahu 0 – 1. Metoda setIndexScale (double newIndex) slouží 

k nastavení polohy šoupátka v panelu. Oběma objektům je v aplikaci přiřazena událost 

MouseDragged (tažení), aby šlo šoupátky posouvat myší. 

5.1.8 Třída LineGraphSetting  

Třída LineGraphSetting uchovává nastavitelné hodnoty proměnných pro celou 

aplikaci. Nemá definován konstruktor (respektive je prázdný). Jako objekt SettingData 

se vytváří v konstruktoru třídy LineGraphContainer  ještě před vytvořením grafického 

uživatelského rozhraní a ostatní objekty si z ní načítají data nebo je do ní zapisují 

(pouze objekt DialogSetting). Objekt uchovává interní a uživatelsky nastavitelné 

atributy např. společná nastavení barev, počet linek mřížky grafu, velikost pole pro 

grafická data apod. K tomu má tzv. gettery a settery – momentálně cca 26 metod, 

kterými se jednotlivé proměnné čtou nebo nastavují. Odkazy na tento objekt jiné 

objekty, které jej využívají, získávají ve svých konstruktorech. 
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5.1.9 Třída Clock 

Třída Clock slouží k zobrazení datumu a času v pravém horním rohu aplikace. 

V konstruktoru je vytvořen jednosekundový Timer, kterému je jako posluchač předán 

objekt podtřídy ClockTick (potomek třídy java.awt.event.ActionListener) této třídy. Ten 

při vyvolání události timeru volá svou statickou metodu putDate(), která vypíše 

formátovaný čas a datum v pravém horním rohu aplikace. Hodnota aktuálního času se 

získává ve formě unixového časového razítka z operačního systému (počet milisekund 

od 1.1.1970) statickou metodou System.currentTimeMillis(). 

V rámci programu je vytvořen pouze jeden objekt s názvem ClockLabel a je 

použit ve třídě LineGraphContainer, kde je začleněn do grafického uživatelského 

rozhraní aplikace – v pravém horním rohu grafického rozhraní zobrazuje aktuální datum 

a čas. 

5.1.10 Třída BottomPanelScale 

Třída BottomPanelScale je potomek třídy javax.swing.JLayeredPane a zobrazuje 

časové údaje osy X podle počtu vertikálních linek mřížky grafu v pevně daném formátu. 

Zobrazené textové hodnoty času a datumu jsou vystředěné ke každé vertikální lince 

v grafu. Po stranách je údaj zarovnán k levému nebo pravému okraji vykreslovací 

oblasti grafu. V případě, že by se jednotlivé časové údaje překreslovaly přes sebe díky 

nedostatku místa (např. při vysoké hustotě mřížky), jsou automaticky periodicky 

vypouštěny. Pro zjištění délky řetězců časových údajů je použito metod ze třídy 

java.awt.FontMetrics. V konstruktoru třídy se inicializuje kolekce pro časové údaje o 

stejné délce jako kolekce pro grafická data v této verzi s předvyplněnými časovými 

podle aktuálního data a času systému. Metoda getTimeString() vrací řetězec délky 

zobrazené části grafu rozpočítané na dny, hodiny, minuty a sekundy. Metoda 

changeArrayGraphData() provádí změnu délky kolekce dat a metoda 

setDateRange(long start, long end, int step) vyplní kolekci časovými údaji ve formě 

unixového časového razítka podle zadané délky časového úseku. Pokud není viditelný 

žádný graf,  plocha stupnice v aplikaci není taktéž viditelná. V aplikaci je vytvořen 

pouze jeden objekt této třídy a v konstruktoru je mu předán odkaz na objekt třídy 

LineGraphSetting, odkud získává nastavení barvy textu a aktuální počet vertikálních 

linek. 
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5.1.10.1 Třída GraphLayer 

Třída GraphLayer vytváří objekty jednotlivých vrstev pro kreslení křivky grafu, 

je to potomek třídy javax.swing.JLayeredPane. Každý objekt této třídy vykresluje 

křivku poskládanou z lineárních úseček zvolenou barvou na svou průhlednou vrstvu. 

Vektory úseček se počítají z hodnot v kolekci grafických dat uvnitř objektu a 

z konstantního kroku na časové ose X. Když je krok  na vertikální nebo horizontální ose 

menší než 1 pixel se z důvodů optimalizace úsečky nebo body se stejnými vektory 

kreslí jen jednou. Pokud hodnota z kolekce dat není číslo (je NaN – not a number), 

nekreslí se nic a tím ve výsledném grafu dojde k přerušení křivky (je to z důvodu 

neúplných nebo časově nekonzistentních dat). Hodnoty indexů začátku a konce čtení z 

kolekce dat pro výpočet vektorů úseček jsou uloženy v objektu Indexes třídy 

DataIndexes. Odkaz na objekt Indexes má každý inicializovaný objekt této třídy při své 

inicializaci v konstruktoru. Tyto indexy se mohou uživatelsky měnit a tím lze zobrazit 

jen část dat z kolekce (zvětšení na ose X). V této verzi programu je vytvořeno osm 

objektů této třídy a jako vrstvy jsou vloženy přes sebe v kontejneru objektu PanelGraph 

grafického uživatelského rozhraní. Pořadí těchto vrstev v kontejneru lze uživatelsky 

měnit. Každý objekt má nastavenou vlastní barvu pera kterou lze také uživatelsky 

změnit.  Metoda setNewGraphData(float[] data) načítá předané pole s novými 

hodnotami do kolekce dat, metoda changeArrayGraphData() mění velikost kolekce 

podle nastavení v objektu Setting. Přetížená metoda dataCalculate() složí k nalezení 

minimální, maximální a průměrné hodnoty v kolekci dat ohraničených nastavenými 

indexy. Ostatní metody slouží k nastavení nebo čtení barvy pera, rozsahu osy Y, názvu 

popisky osy Y a čtení jednotlivých hodnot z kolekce dat podle indexů. 

5.1.10.2 Třída DataIndexes  

Třída DataIndexes provádí výpočty začátku a konce indexu pro 

synchronizovanou manipulaci s výřezem zobrazených dat z kolekce grafických dat a 

časové osy. Objekt této třídy je vytvořen v konstruktoru třídy LineGraphContainer a 

odkaz na tento objekt získají všechny vrstvy grafů v kontejneru ve svém konstruktoru – 

objekt je společný pro všechny instance grafů. Indexy jsou dva – začátek a konec a 

jejich výpočty indexů probíhají na základě událostí od uživatele (zvětšení a zmenšení 

oblasti grafu, pohyb vlevo a vpravo nebo výběr oblasti pomocí ukazatele myši. Většina 

metod je použitá v událostech ovládacích prvků uživatelského rozhraní. Kromě 

inicializace objektu (vytvoření vazby na objekt LineGraphSetting - nastavení), jsou to 
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metody pro vytvoření nového pole indexů (metody [set/get]IndexLenght, 

setNewIndexes), informační metody o poloze indexů (metody getIndexStart, 

getIndexEnd, getIndexLength, isNotIndexStart a isNotIndexEnd) a metody pro 

manipulaci s indexy (metody reset, IndexScaleUp, IndexScaleDown, shiftToLeft a 

shiftToRight).  Dále je zde jediná statická přetížená metoda roundToString(), která se 

používá pro zaokrouhlování čísla v plovoucí čárce (volitelně podle druhého parametru 

nebo automaticky podle velikosti čísla) s převodem na řetězec pro zobrazení 

v uživatelském rozhraní. Je k tomu využit objekt z třídy java.math.BigDecimal. 

 

Ukázka jedné z metod pro manipulaci s indexy – zvětšení oblasti grafu: 

// zvětšování grafu v ose X 

 public boolean IndexScaleUp() { 

        int z = this.indexLength / 4;        // zvětšuje se o polovinu původního rozsahu indexů 

        if (z > (Setting.getVertGridLines() / 3)) {            / / když není dosaženo maximální zvětšení 

            this.indexStart += (this.indexLength – 2 * z) / 2;     // korekce kvůli celočíselnému dělení 

            this.indexEnd –= z; 

            // délka mezi začátkem a koncem indexu 

            this.indexLength = this.indexEnd – this.indexStart + 1; 

        } 

        // vrací se stav  jestli  je/není  dosaženo maximálního zvětšení 

       return (z > (Setting.getVertGridLines() / 2)) ? true : false; 

    } 
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5.2 Popis funkcí aplikace 

Po spuštění aplikace ve stránce prohlížeče nebo v okně jako samostatná aplikace 

se zobrazí základní uživatelské rozhraní bez zobrazených grafů (obr.10).  

 

 

Obr. 10 Aplikace po spuštění nebo když není zvolen žádný graf 

 

V pravém horním rohu aplikačního rozhraní je zobrazen aktuální čas a datum z 

operačního systému s aktualizací každou sekundu. Vedle datumu a času je interaktivní 

symbol s textem „Setting“. Po aktivaci kliknutím na něj se otevře modální okno s 

nastavením některých parametrů aplikace (obr.11). Zde lze nastavit počet vertikálních a 

horizontálních čar mřížky v rozsahu 1 – 20, barvu čar mřížky a barvu pozadí grafu. Dále 

lze zde nastavit tloušťku per pro kreslení grafů v rozsahu 1 – 3 pixely a barvu 

označeného výběru části grafu pomocí tažení myši. Pomocí posuvníku je zde možnost 

nastavit velikost kolekce pro grafická data (výchozí hodnota je 5761 a lze ji změnit 

rozsahu 721 až 17281). 
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Obr. 11 Modální okno pro nastavení aplikace 

Panely po pravé straně pod údajem o datu a času slouží k aktivaci/deaktivaci 

jednotlivých grafů, k nastavení barvy pera grafu a zobrazování aktuální hodnoty 

nacházející se pod kurzorem myši v ploše grafů. Největší část zabírá oblast pro 

vykreslování grafů, která je opatřena mřížkou. 

Pod oblastí pro kreslení grafů jsou tlačítka umožňující zvětšení nebo zmenšení  

časové osy X grafu, pro posun zvětšené části vlevo nebo vpravo, generování dat pro  

grafy a resetování zvětšení na osách XY. Pokud není žádný graf viditelný, tlačítka jsou 

neaktivní. Pod těmito tlačítky je řada zobrazovacích polí hodnot osy Y od jednotlivých 

grafů, kde se u viditelných grafů zobrazuje průměrná, minimální nebo maximální 

hodnota ze zobrazeného úseku grafu. Přepínat mezi zobrazením těchto hodnot lze 

pomocí rozevíracího seznamu vpravo. Hodnota patřící k příslušnému grafu má totožnou 

barvu jako samotný graf. 

Symbol otazníku v levém dolním rohu slouží k zobrazení základní informace o 

aplikaci. Kliknutím na symbol otazníku se otevře modální okno „O aplikaci“, kde je 

uvedena základní textová informace o aplikaci a autorovi (obr.12). Zavření tohoto 

modálního okna lze provést kliknutím myši na tlačítko „Close“ nebo kombinací kláves 

ALT+c. 

 

 

Obr. 12 Modální okno s informací o aplikaci 
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Použitím levého tlačítka myši na zatrhávací boxy pravého panelu aplikace nebo 

kombinaci kláves ALT a čísla 1 – 8 na numerické klávesnici se aktivuje/deaktivuje – 

zobrazí/skryje graf v barvě textu zatrhávacího boxu a zároveň se zviditelní na levé 

straně panel se stupnicí osy Y (obr.13). Ve výchozím stavu každý zobrazený graf tvoří 

pouze lineární úsečka hodnot od 0 po výchozí délku kolekce dat (5760). Tlačítkem 

„Generate“ lze vygenerovat data pro kombinaci funkcí sinus a kosinus s náhodnými 

inicializačními proměnnými. Data se generují pro ten graf, který je zobrazen v popředí – 

to indikuje ke grafu příslušející pravý panel, který je aktuálně orámován šedým 

rámečkem. Do popředí lze přenést kterýkoliv viditelný graf kliknutím levým tlačítkem 

myši do spodní poloviny pravého panelu od příslušného grafu. Při pohybu kurzoru myši 

po kreslící oblasti grafu se v každém ke grafu příslušejícím pravém panelu zobrazuje i 

aktuální hodnota z osy Y nacházející se aktuálně pod kurzorem. 

 

Obr. 13 Aplikace zobrazující dva různé vygenerované grafy 

 

Kliknutí pravým tlačítkem myši do spodní poloviny tohoto panelu se otevře 

modální okno pro nastavení barvy pera grafu (obr.14). V tomto okně si lze vybrat na 

záložce „Swatches“ některou z předdefinovaných barev nebo vytvořit vlastní na záložce 
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„HSB“ pomocí barevného odstínu, sytosti a světelnosti nebo záložce „RGB“ 

namícháním z barevných složek červené, zelené a modré. Nakonec je třeba změnu 

potvrdit tlačítkem „OK“ nebo zrušit tlačítkem „Cancel“ a dojde ke skrytí modálního 

okna.  

 

Obr. 14 Modální okno aplikace pro výběr barvy 

 

Tlačítky plus a mínus     lze oblast grafu zvětšovat nebo 

zmenšovat na časové ose X po 2 násobcích aktuální šířky časového úseku. Tlačítky 

vlevo  a vpravo se lze se lze posouvat po zvětšeném ose X vždy o 

1,5 násobek  aktuální šířky časového úseku. Pokud příslušné tlačítko je nebo se stane 

neaktivním, bylo dosaženo limitní hodnoty pro příslušnou funkci tlačítka. Vlevo od 

tlačítka mínus je ještě informace o násobku zvětšení na časové ose X (Zoom). 

Vybírat – zvětšovat lze i pomocí tažení myši v oblasti grafu. Kliknutím a 

držením levého tlačítka myši a následným tažením po požadovaném úseku grafu dojde 

k výběru oblasti osy X. Vybíraný úsek je od bodu stisku tlačítka myši ve směru tažení 

graficky označován poloprůhlednou barvou (výchozí barva je černá ale lze ji změnit). 

Po uvolnění tlačítka myši se označený úsek roztáhne na celou šířku oblasti grafu. Při 

výběru nezáleží na směru tažení myši. 

Tlačítko „Reset XY“ umožňuje po stisknutí resetovat – vrátit na původní 

hodnoty všechna uživatelem provedená zvětšení na ose X a Y. 

Stupnice osy Y po levé straně aplikace má dva interaktivní posuvníky, kterými 

lze zvětšovat hodnoty grafu v ose Y. Zvětšovat lze uchopením horního nebo spodního 
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posuvníku pomocí levého tlačítka myši a tažením proti protějšímu posuvníku. Protější 

posuvník se nastavuje automaticky podle taženého posuvníku. Takto lze zvětšovat 

pouze na vertikální střed grafu. Uchopením libovolného posuvníku pravým tlačítkem 

myši a tažením lze nezávisle zvětšovat/zmenšovat horní nebo dolní část osy Y. 

Všechny změny při zvětšování/zmenšování se okamžitě projevují v zobrazení 

grafu aktuálně umístěného nejvýše (v popředí).  

Zatrhávací políčko pod levým panelem s názvem „Join all“ slouží ke spojení 

ovládání posuvníků u všech grafů. Po zatržení políčka lze posuvníky na levém panelu 

ovládat zvětšení na ose Y u všech grafů najednou. Po zatržení se nastaví zvětšení podle 

toho grafu, který je v popředí. Pod levým panelem je ještě informace o aktuálním 

zvětšení (zesílení) na ose Y (Gain). 
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6 Zhodnocení dosažených výsledků a závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit programový modul 

umožňující zobrazit numerická data formou spojitého grafu v závislosti na čase 

s možnostmi nastavení a ovládání přes grafické rozhraní. Pro realizaci modulu jsem si 

zvolil jazyk Java a modul (aplikace) byla vytvořena ve vývojovém prostředí NetBeans.  

Povedlo se mi odladit všechny funkční celky aplikace a tato je plně funkční zatím jen 

pro statické zobrazování dat z interního generátoru. S daty (grafem) lze ovšem libovolně 

manipulovat (provádět výřezy a zvětšení/zmenšení). Pro ukládání dat do paměti byla 

zvolena datová struktura typu kolekce, což je objektová struktura dynamicky 

definovaná a umožňující manipulaci s velkými objemy dat (každá datová položka 

kolekce je interpretována jako objekt). Na rozdíl od pole (Array), které je v Javě 

statické (velikost pole je definována při inicializaci a po celou dobu její existence je 

neměnná), lze kolekci libovolně měnit (její délku, obsah i strukturu atd.). Navíc třídy 

pro práci s kolekcemi mají velké množství metod pro manipulací s nimi. 

V této verzi jsem nerealizoval třídu pro načítání reálných dat z důvodu absence 

vhodného zdroje dat. Díky objektové struktuře lze ale aplikaci snadno doplnit o takový 

objekt pro čtení dat z databáze nebo např. z komunikačního rozhraní OPC. Pro poslední 

jmenované existuje i několik knihoven v Javě „zdarma“ (pod licencí GNU Library nebo 

Lesser General Public License LGPL). Seznam OPC klientů zdarma pro různé 

platformy je možno najít na portálu „Free OP Clients“ (dostupné online na 

http://www.opcconnect.com/freecli.php). Například projekt s názvem „Java Easy OPC 

client“ (JEasyOPC) na portálu SourceForge.net (dostupné online na 

http://sourceforge.net/projects/jeasyopc/) jako funkční knihovna tříd pro načítání i zápis 

dat v reálnem čase přes rozhraní OPC. 

Tento návrh neslouží jen jako náhrada profesionálních řešení, ale ukazuje 

možnosti programovacího jazyka Java a využití komponenty v prostředí internetových 

prohlížečů pro grafickou prezentaci dat. Ke spuštění aplikace je nutné mít nainstalováno 

v operačním systému běhové prostředí Javy (JRE) ve verzi minimálně 1.6. Spouštěcí 

třída navrženého programového modulu je sestavena tak, že lze zkompilovanou aplikaci 

spouštět jako samostatný program v prostředí JRE nebo jako applet vložený do 

internetové stránky. 
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