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Abstrakt  
 

Práce se zabývá zobrazením časového rozvrhu vybrané konferenční místnosti. Rozvrh dané 
místnosti je zobrazen na terminálu v její blízkosti. Tato data pro zobrazení časového rozvrhu 
jsou získávána z Exchange serveru, kde jsou uložena ve formě souboru dle standardu iCal. 
Řešení využívá platformu Freescale Tower System s barevným dotykovým LCD, hlavním 
modulem na bázi mikrokontroléru Freescale K70 s jádrem ARM Cortex M4 a operační systém 
MQX.    

Součástí řešení je návrh, výběr vhodných modulů, vývoj aplikace, ale také způsob získaní 
dat z datového serveru včetně dokumentace vytvořeného řešení.  
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Abstract 
 

The project is dealing with the visualization of the time schedule of particular conference room. 
Timetable of the room is displayed at the terminal close to its entrance. The data for the 
visualisation are donwnloaded from the Exchange server, where stored in the file form 
according to the iCal standard. The solution uses the Freescale Tower System platform with 
color touchscreen LCD, main module based on the microcontroller Freescale K70 with ARM 
Cortex M4 core and MQX operation system. 

The solution consists of the design, choice of the suitable modules, evolution of the 
application and also the way of transfering the data from a server including the documentation 
of created solution. 
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1. Úvod 

Snad ve všech školách, školicích zařízení i větších podnicích se nachází učebny, zasedací a 
konferenční místnosti. Tyto místnosti jsou sdíleny mezi více týmy. Zajisté si dokážete představit 
nepříjemnou situaci, kdy potřebujete provést školení například zaměstnanců. Bohužel však je 
zasedací místnost v době, kterou jste si pracně domluvil s dalšími účastníky, již někým 
obsazena. Proto, aby k výše popsanému případu nedocházelo, bylo vytvořeno a vyzkoušeno 
nepřeberné množství rezervačních a plánovacích systému. Jejich sofistikovanost se pohybuje od 
léty prověřené technologie „papíru a tužky“ až po softwarové aplikace či počítačové systémy. 
Tyto rezervace s využitím výpočetní techniky fungují jak na běžných aplikacích jako je 
například MS Outlook, Google Calendar nebo se může jednat přímo o zakázkové aplikace 
vytvořené na míru specifickým požadavků a zadáním. 

V této práci je uvedeno řešení a postup realizace zadání diplomové práce na téma: 
Zobrazení časového plánu vybrané konferenční místnosti. Časový plán, který je uložen na 
datovém serveru v souboru, bude zobrazen na dotykovém displeji umístěném na dveřích nebo u 
vstupu do konferenční místnosti.  

 První kapitola rozebírá požadavky zadání, stručně shrnuje a vytýčí nejdůležitější body, 
cíle, které je nutné vymyslet, vyřešit a zpracovat.  

 Druhá kapitola se zabývá přehledem stávajících systémů, které se v naších zeměpisných 
šířkách nejběžněji používají i příklad dostupného řešení postaveného na technologii Google. 

 Třetí kapitola řeší návrh projektu. Je zde provedeno srovnání a výběr z dostupných 
komponent vzhledem k požadavku zadání práce. Vývojové desky, které jsou vybrány pro 
projekt, mají zde uvedeny jejich popis společně s nastavením. Součástí kapitoly je i volba 
použitých softwarových nástrojů. Ta se zabývá zvoleným operačním systémem a vývojovým 
prostředím, jehož je operační systém nadstavbou a ve kterém je realizován vývoj a ladění 
aplikace.  

 V čtvrté kapitole je popsán vlastní návrh s použitím knihoven operačního systému, které 
pro svou činnost aplikace hojně využívá. Tyto knihovny obsažené v RTOS MQX jsou 
používané vesměs na základě dostupné dokumentace a demonstračních příkladů poskytované 
společností Freescale. V práci jsou uvedeny nejdůležitější fragmenty kódu a nastavení 
popisující použití souborového systému MSF, RTCS ovladače pro prácí v sítí, FTP klienta, 
obvod reálného času, ovladač Flashx a v neposlední řadě grafické objektové rozhraní pro práci 
s grafickým LCD. Jsou zde shrnuty informace o formátu iCal, řešení aplikace zahrnující 
důležité položky programu s popisem řešením některých funkcí. Do návrhu řešení patří i popis 
struktury aplikace. Každé obrazovce je věnovaný popis týkající se jejích funkcí, ovládaní i 
ovládacím prvkům. Na konci kapitoly je uvedený postup importu použitých bitmap a fontů 
v aplikaci. 
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 Pátá kapitola se věnuje testování. I když celý vývoj aplikace se skládá z dílčího testování 
každé napsané funkce, fragmentu kódu, jsou zde uvedeny asi ty nejdůležitější body z testování.   

 V závěru jsou shrnuty poznatky z projektu a výhledové možnosti, které tato aplikace 
vybízí k dalšímu pokračování i po dokončení této práce. Proto  příloze pak najdeme hlavě 
katalog funkcí popisující jejich fungování včetně vývojových diagramů, který plní i jeden 
z bodů zadání.   
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2. Rozbor zadání 

Při řešení tohoto projektu bude nutné zvládnout a vyřešit množství dílčích úkolů, které však ve 
výsledku jako celku mohou působit jednoduchým a nenáročným dojmem. 

 Je nutné zvolit formu zápisu události ve spolupráci se zadavatelem, jelikož generování 
datového souboru bude úkol jiné aplikace. Na základě dohodnutého formátu uložených dat pak 
provést jejich analýzu a zpracování tzv. parsování.  

 „Syntaktická analýza (slangově podle angličtiny též parsování nebo parsing) se v 
informatice a v lingvistice nazývá proces analýzy posloupnosti formálních prvků s cílem určit 
jejich gramatickou strukturu vůči předem dané (byť ne nutně explicitně vyjádřené) formální 
gramatice. Program, který vykonává tuto úlohu, se nazývá syntaktický analyzátor (slangově 
parser).“ [1]  

 Parsování dat uložených v souboru iCal se musí řídit strukturou vlastností objektů 
jednotlivých událostí.  Tyto data, uložené na externím datovém serveru je nutné načíst do 
zařízení, kde je třeba vytvořit dočasné paměťové úložiště nejlépe podporující souborový systém 
FAT. To vyžaduje vytvoření síťové komunikace za použití běžných standardů TCP/IP a FTP 
pro přístup k datovému úložišti.  

 Pro aktuální vizualizaci je třeba udržovat vnitřní systémový čas. Ten bude řešený jako 
světový (UTC) se schopnosti se přizpůsobit podle časové zóny na lokální. To předpokládá, že 
aplikace bude pracovat s lokálním i světovým časem s automatickou změnou letního a zimního 
času (pokud to bude požadováno vzhledem k použité časové zóně). Je nutné vyřešit automatické 
generování vnitřního kalendáře hlavně s výpočtem dne v týdnu, kdy připadnou přestupné roky 
aj. 

 Důležitou část projektu tvoří vizualizace rozvrhu jednotlivých událostí i skupinových 
přehledů. To představuje vytvoření grafických schémat obrazovek, naprogramování funkcí 
generující dynamické vlastnosti použitých grafických objektů i vytvoření grafických bitmap a 
jejich konverze na zdrojový kód pro použití v jednotlivých grafických objektech. 

 V souvislosti se zvoleným hardwarem je nutné zajistit konfiguraci použitých komponent 
dle technické dokumentace pro jejich funkčnost jakožto celku. Předpoklad, vycházející ze 
zadání práce, je použití Tower System od firmy Freescale s volbou jednotlivých vývojových 
desek konstruovaných pro danou aplikaci. Sestava musí být sestavena tak, aby obsahovala 
hlavní – řídicí modul s výkonově odpovídajícím procesorem, dostatečnou pamětí a obvodem 
reálného času. Dále komunikační modul s rozhraním LAN 10/100Mbit a grafický displej pro 
vizualizaci časového rozvrhu s možnosti ovládaní. 

 Dle zvoleného hardware je zapotřebí zvolit softwarové nástroje pro naprogramování a 
odladění samotné aplikace. Volba musí brát v úvahu programovací jazyk, vývojové prostředí, 
operační systém včetně použití již hotových knihoven.    
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3. Přehled stávajících systémů 

Většina dnes používaných systémů rezervací místností trpí jedním velkým nedostatkem a to je 
aktualizace rozvrhu.  

Nacházíme-li se přímo u dveří místnosti, je většina těchto systému omezena 
formou způsobu zobrazení (sdělení informace) o aktuálním programu v dané místnosti. Pokud 
přeskočíme jednodušší formy rezervace a budeme brát v potaz sofistikovanější, počítačové 
verze, dostaneme se i tak do bodu omezení, kdy je zase nutný přístup k terminálu, což nelze 
vždy splnit.  

Za zmínku jistě stojí skutečnost, že v dnešní době neustálého, rozšiřovaní mobilního 
připojení k internetu, přestává být problém přístup k on-line rozvrhům. A to hlavně díky 
mobilním zařízením jako jsou chytré mobily, tablety či notebooky. Toto řešení v sobě skýtá 
velký potenciál, hlavně co se týče rychlosti informace o změnách a aktualizacích. Také 
umožňuje sdílení vlastních i cizích kalendářů. Nevýhodou této technologie je, že většinou nelze 
zajistit 100% přístup všech zainteresovaných z důvodu, že ne každý vlastní digitálního zařízení 
s datovým připojením ať už se jedná o chytrý mobil, tablet, PDA. 

 

 

 

 

 

Jako modelový příklad, patřící mezi ty jednodušší, si můžeme uvést současný způsob na 
VŠB TU (obr. 1), kdy na každých dveřích je vytištěn list s rozvrhem pro konkrétní místnost a 
časové období. Ten je výstupem rozvrhového systému používaného na VŠB. Bohužel tento 
jednoduchý a spolehlivý systém má nedostatky hlavně co se týče pružnosti aktualizace a 
informace o změnách v reálnem čase. Nastane-li například situace, že je plánovaná vyučovací 
hodina z jakéhokoliv důvodu zrušena, jsou studenti většinou informování mailem. Bohužel ne 
ke všem a ne vždy se táto informace dostane včas a pak může nastat případ, že skupinka 
studentů čeká před učebnou a neví, přijde-li někdo později či vůbec. Nebo byla-li hodina 
zrušena nebo přesunuta na jinou učebnu. V případě on-line aktualizace, by se mohli přesunout 
jinam a třeba se připravovat na další hodinu. 

Asi mezi druhý nejrozšířenější způsob rezervace bych zařadil používání kalendářů již 
hotových aplikací. Jako příklad lze opět uvést MS Outlook [2] nebo Google Calendar [3]. 

obr. 1 - Běžný způsob plánování rozvrhu 
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Ačkoli se jedná konkurenční produkty, jsou si v jádru podobné. Jako příklad bych uvedl použití 
plánování za pomocí Google kalendáře.  

Tím že se jedná o internetovou službu, která je poskytována za jistých podmínek zdarma, 
umožňuje to její použití napříč spektrem všech používaných operačních systému. V základní 
verzi lze vytvořit kalendář pro jednotlivou místnost a ten pak sdílet s libovolným množstvím 
uživatelů s různými přístupovými právy k prohlížení, editaci atd. Pokud bychom využili verzi 
pro firmy nebo studijní zařízení, tak v této verzi je již přímo implementována možnost 
rezervačního systému pro místnosti a nejen pro ně. Blíže nám to přiblíží níže uvedený výňatek 
„Rezervace místností, vozidel, projektorů a dalších zdrojů“. 

„Kalendář Google podporuje speciální formu kalendářů pro místnosti, vozidla, 
projektory a další sdílené zdroje. Tyto kalendáře umožňují přehlednou rezervaci těchto zdrojů v 
organizaci. Díky nim bude každý pracovník ve společnosti schopen kdykoliv zjistit, v jaký čas 
jsou požadované zdroje k dispozici, a na potřebnou dobu si je zamluvit.“ [4] 

 
obr. 2 – Okno sdílení kalendáře Google [3] 

Další nespornou výhodou Google Calendar je dostupnost Google Calendar API [5]. Za 
pomocí tohoto rozhraní je možné vytvořit vlastní uživatelské aplikace, které umí vytvořit nové 
události a další operace s tím spojené (např. editace již vytvořených událostí nebo jejich 
odstranění). 
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4. Návrh řešení 

4.1. Srovnání navržených komponent 
Zadání diplomové práce specifikovalo požadavek na použití hardwarové platformy Tower 
Systém a to za použití vývojových desek K60N512 nebo PXN20 + PXD10 od firmy Freescale.  
Z těchto dvou variant se samozřejmě jevila výhodnější verze K60 díky svým technickým 
parametrům. V průběhu práce se ale objevila možnost, použít novou vývojovou desku 
K70M120F, která zase oproti vývojové desce K60 poskytuje mnohem více hardwarových 
prostředků. Jednoduché srovnání zmiňovaných vývojových desek je vidět v tabulce 1.  

Tabulka 1 – srovnání HW komponent [6] 

 Description 

Total 
Flash 

memory 
(kByte) 

Internal 
Flash 

(kByte) 

Flex 
Memory 
(kByte) 

Additional Features Timer type 

PX
N

20
 Power 

Architecture 
MCU, 116 MHz, 

Dual-Core, 
Networking 

- 2000 - 

Memory Management Unit 
(MMU),PLL,Cross Triggering Unit 
(CTU),Memory Protection Unit 

(MPU) 

- 

K6
0_

12
0 Kinetis K60 

Ethernet Crypto 
120/150 MHz 

MCUs 

1000, 
1024 

512, 
1000, 
1024 

512 

Vref,Touch Sensing 
Interface,Tamper 

Detect,PGA,NAND Flash 
Controller,Memory Protection 

Unit (MPU),Encryption Hardware 
Accelerato,5V Tolerant 

Low Power 
Timer, Periodic 

Interrupt 
Timer, 

Programmable 
Delay Block 

K7
0_

12
0 Kinetis K70 

Graphic LCD 
120/150 MHz 

MCUs 

1024 
512, 

1024, 
1000 

512 

NAND Flash Controller,5V 
Tolerant,Tamper 

Detect,Vref,Touch Sensing 
Interface,PGA,Memory Protection 
Unit (MPU),Encryption Hardware 

Accelerato,Graphic Display 
Controller 

Low Power 
Timer, 

Programmable 
Delay Block, 

Periodic 
Interrupt Timer 

 

Pro realizaci projektu byla proto nakonec zvolena vývojová deska K70M120 v kombinaci 
s rozšiřujícími kartami, komunikačním modulem TWR-SER a LCD-RGB. Tyto moduly byly 
zvoleny jako standardní periferie, protože aplikace vyžaduje pro svou práci nejen komunikační 
rozhraní, ale taky zobrazovací jednotku. V kombinaci s dvěma bočníma propojovacími moduly 
„elevátory“ vytvoří sestavu Tower system, který je popsána v následující kapitole. 
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4.2. Výběr HW součástí 

4.2.1. Modulární systém TOWER 

Tower systém od firmy Freescale je modulární vývojová platforma pro 8-mi, 16-ti  a 32-ti 
bitové MCU a MPU, která umožňuje pokročilý vývoj díky rychlému prototypování. Tower 
system poskytuje vývojářům stavební bloky pro základní i pokročilé návrhy a to díky více než 
padesáti typům vývojových desek a modulů. Jejich libovolné kombinace pokrývají široké 
spektrum aplikací a řešení, které je schopná práce vývojáře přinést. Na obr.3 je přehled různých 
kombinací pro řešení z okruhu snímačů a senzorů, multimediálního zaměření, bezdrátové 
komunikace, medicinální oblasti, řízení pohonů. Z pohledu vývojáře je tento modulární systém 
velmi silným nástrojem, který zredukuje problematiku hardware na minimum a umožní se plně 
věnovat programovému řešení. 

 

 
 

obr. 3 – Příklady různých kombinací [7] 
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4.2.2. Vývojová deska TWR-K70F120M 

TWR-K70F120M je vývojová deska pro 32-bitové procesory ARM  ® Cortex ™-M4 K61 a 
K60. Může sloužit jako samostatný ladící nástroj, ale může být také používaná v kombinaci 
s modulární vývojovou platformou Tower system. [8] 

 
obr. 4 – Vývojová deska K70F120M [8] 

 Vývojová deska obsahuje tyto periférie : 

· MK70FN1M0VMJ12: K70FN1M v MAPBGA na kmitočtu 120MHz 
· Touch Tower Plug-in Socket 
· Univerzální Tower Plug-in (TWRPI) socket 
· JTAG debug rozhraní na desce (OSJTAG) s virtuálním sériovým portem 
· 1Gb DDR2 SDRAM paměť 
· 2GB SLC NAND flash paměť 
· 3-osy akcelerometr (MMA8451Q) 
· Potenciometr 
· Slot na Mimo-SD kartu 
· 4x LED  
· 4x dotykové kapacitní plošky (tlačítka) 
· 2 mikrospínače 
· držák lithiové baterie 2032 
· Infračervené rozhraní (IrDa) 
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4.2.3. Zobrazovací jednotka TWR-LCD-RGB 

Jako HMI je použitý modul pro systém Tower TWR-LCD-RGB s velkým 4.3“ grafickým 
barevným TFT displejem s tekutých krystalů s rezistivní dotykovou vrstvou. Tento modul se 
montuje na sekundární elevátor modulů. [9] 

 
 

 
obr. 5 – TWR-LCD-RGB modul [9] 

 

hlavní funkce modulu : 

 
· 4,3“ TFT LCD panel 

o WQVGA rozlišení (480x272) 
o 24-bitová barevná hloubka (TrueColor) 
o 4-vodičova dotykové překrytí 

· CRTouch Ready Play 
o XY detekce dotyku 
o I2C rozhraní Tower Systém MCU 

· 4 navigační dotykové (kapacitní) klávesy 

 

 Pro práci s touto komponentou je k dispozici volně ke stažení knihovna/rozhraní 
eGui/D4D, která umožňuje objektové využití grafických prvků včetně podpory dotykové vrstvy. 
Bližší informace jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

 

4 navigační 
(kapacitní) 

klávesy 

reset 
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4.2.4. Komunikační modul TWR-SER 

Aby bylo možné přistupovat na síť, resp. k datům uložených na FTP serveru, je nutné použít 
vhodné komunikační rozhraní. Pro danou aplikací je potřeba ethernet. Freescale nabízí 
komunikační modul pro Tower systém TWR-SER, který toto umožňuje. 

TWR-SER je navržen pro použití s různými MCU a periferními zařízeními v Tower 
systému. Pro obsluhu a využití jeho potenciálu je v MQX obsažen opět soubor knihoven RTCS. 
Hlavní funkce modulu jsou: 

 
· RS232 a RS485 
· Ethernet 
· CAN 
· USB 

 
obr. 6 – TWR-SER modul [10] 

 

4.2.5. Konfigurace hardware 

Pro správnou funkci modulů v sestavě Tower System je nutné provést jejich konfiguraci. 
Vesměs se jedná o správné nastavení jumperů dle požadovaného použití. Defaultní nastavení 
výrobce pro většinu funkcí vcelku vyhovovalo a nebylo zapotřebí nic měnit. Problém nastal až 
při prvních pokusech připojení k ethernetu.  

Pro komunikaci v síti je zapotřebí konfigurace modulu TWR-SER i modulu s MCU 
K70F120M. Velmi důležitá je synchronizace vnitřních hodin MCU a taktu komunikačního 

CAN port 

RS232/RS485 

10/100 Ethernet 

Mini USB  
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modulu pracujícího v režimu RMII. Vstupní MCU takt musí být ve fázi s 50MHz taktem 
posílaným na externí PHY.  

TWR-SER modul je dodáván jako součást TWR-K70F120M-KIT. Obsahuje 10/100 
Ethernet PHY a může pracovat buď v MII nebo RMII režimu. Ve výchozím nastavení je PHY 
nastaveno k provozu v režimu MII, a proto je nutné změnit nastavení jumperů. Nastavení pro 
funkční rozhraní Ethernet na TWR-SER a TWR-K70F120M je uvedeno v tabulce 2. 

          Tabulka 2 [11] 

TOWER	MODUL	 JUMPER	 NASTAVENÍ	

TWR-K70F120M	 J19	 OFF	

TWR-SER	 J2	 3-4	

TWR-SER	 J3	 2-3	

TWR-SER	 J12	 9-10	

  

Pro provoz RTC je jako hardwarovou konfiguraci nutno provést dva kroky. Za prvé dodat 
baterii CR2032. Tato baterie udržuje v provozu systémový čas i v beznapěťovém stavu. Baterie 
se umístí do držáku umístěného na spodní straně procesorové desky. A za druhé je nutné změnit 
konfiguraci na jumperu J17 (viz. tabulka 3).  

 Tabulka 3 [11] 

TOWER	MODUL	 JUMPER	 NASTAVENÍ	

TWR-K70F120M	 J17	 1-2	

 

 
obr. 7 – Spodní strana TWR-K70F120M [11] 
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4.3. Volba SW nástrojů 

4.3.1. Operační systém reálného času 

Pro programovou obsluhu hardware je nutný zdrojový kód – program. Ten může být tvořen od 
souboru samostatných instrukcí až po komplexní uskupení - operační systém. Operační systém 
vytváří spojení mezi vlastním softwarem a použitým hardwarem. Je-li na operační systém 
kladen požadavek, aby splnil nejen očekávaný výsledek, ale navíc v daném omezeném časovém 
intervalu, lze o něm hovořit jako o operačním systému reálného času (RTOS). Z pohledu 
náročnosti požadavku na splnění časových limitů rozlišujeme. : 

· Kritický/Hard – tzv. tvrdý real time OS, kdy není tolerováno jakékoliv zpoždění 
· Měkký/Soft – zde lze připustit prodlužující se odezvu/odchylky v reakcích  
· Obecné – operační systémy jako Linux MS Windows aj. označované jako GPOSes  

 

4.3.2. MQX 3.8 

Pro realizaci projektu byl zvolen, ze zadaných variant, operační systém RTOS MQX. Mezi 
hlavní důvody, které vedly k volbě tohoto operačního systému, patří.: 

· Požadavek v zadání práce a zadavatele 
· Operační systém reálného času 
· Multitasking jádro + volitelné komponenty 
· Snadná práce se vstupy/výstupy 
· Nadstavba prostředí CodeWarrior 
· Dostupnost a podpora zdarma 

 

„Real-time operační systém MQX není OS v podobě, jak jej známe dnes například v 
podobě OS Windows. MQX je prakticky run-time knihovna funkcí, které může programátorem 
psaná aplikace využívat, aby mu jednak ulehčila práci (snadná práce se vstupy/výstupy, 
obsluhy přerušení, datová komunikace, správa paměti  apod.) a také aby se jeho program mohl 
stát v reálném čase běžící multi-tasking aplikací. Tedy programem, kde "paralelně" vykonává 
více funkcí (částí programu) současně a dělí se o pracovní čas procesoru. Díky již vytvořeným 
propracovaným MQX funkcím se tak programátor nemusí zabývat nastavováním bitů na úrovni 
jednotlivých registrů, řízení běhu programu, ošetřování hardwarových přerušení, ale prostě již 
využívá vhodného nastavení a volání různých MQX funkcí (tzv. komponent), které již sami v 
reálném čase zajistí a monitorují vše potřebné. 

Programátor aplikace se tak nemusí detailně zabývat samotnou hardwarovou strukturou 
procesoru, pro který program vytváří, ale již pracuje na vyšší úrovni a může plně využívat 
možností programovacího jazyka C“ [12] 
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„MQX se skládá z komponent jádra a doplňkových rozšiřujících komponent. 
V následujících kapitolách si jednotlivě popíšeme nejdůležitější, použité v tomto projektu. V 
případě komponent jádra (core components) pak pouze ty, které jsou využívány MQX nebo 
volány aplikací, se vloží při překladu do programu. Tím se minimalizuje velikost kódu. Ke 
splnění dalších požadavků, které rozšiřují aplikace a konfigurují komponenty jádra, se pak dále 
vkládají další doplňkové komponenty (optional components). [12] 

 

 

 
obr. 8 – MQX vnitřní struktura [12] 

 

 

4.3.3. CodeWarrior 

Pro vývoj a programování aplikace bylo zvoleno vývojové prostředí CodeWarrior 10.2. Hlavní 
z důvodu je možnost integrace operačního systému MQX 3.8. CodeWarrior je integrované 
vývojové prostředí (IDE) pro operační systémy Macintosh, Microsoft Windows, Linux, Solaris 
a vestavěné systémy. MQX je nádstavbou vývojového prostředí. Po integraci (instalaci) MQX + 
ovladačů do CW je možno vytvářet, ladit a programovat vývojové desky ze sortimentu 
Freescale – v našem případě K70F120M. 

Před Aby bylo možno začít používat MQX je nutné provést import a nastavení 
souborového systému jako BSP, PSP a provést jejich kompilaci.   

„BSP je zkratkou výrazu  „Board Support Package“ a tvoří jej kolekce hardwarově 
závislých souborů, které odkazují na specifické vlastnosti jednodeskového počítače. Většina 
desek, která je v nabídce Freescalu, již má BSP vytvořen od výrobce. Pokud tomu tak není, je 
možné jej vytvořit. Nejlepší přístup je však vycházet z nějaké podobné desky od Freescalu a 
BSP modifikovat pomocí klonování a úpravy již stávajících souborů.“ [13] 
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obr. 9 – Volba integrovaných knihoven systému MQX 

 

Při tvorbě nového projektu je možnost využít, krom již přichystaných demonstračních 
projektů, implementaci knihoven včetně jejich základního nastavení. Zde stojí za to 
připomenout, že právě tyto knihovny systému MQX jsou velkou přednosti tohoto systému. Na 
obr. 9 je vidět již hotové knihovny, které umožňují základní, a dosti důležité oprace. 
Programatorovi tímto ušetří spoustu času při vývoji aplikace. Tyto knihovny, resp. jen použité 
v projektu, jsou stručně popsány v následujicích kapitolách. 

 

 
obr. 10 – Nastavení cest v CW 
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Jak bylo výše zmíněno, tak kromě instalace integrovaných knihoven, lze pro daný projekt 
použít i libovolné knihovny napsané v jazyce C jako například grafickou nadstavbu eGui.   

Použití eGui vyžaduje nejen konfiguraci systémových souborů (hlavně pro použitý typ 
hardware), ale taky je nutné ručně zadat, resp. nastavit cesty pro soubory, adresaře nutné pro 
fungování knihovny D4D (viz. obr. 10) 

 

4.3.4. Programování a ladění 

Hotový, zkompilováný projekt, resp. zdrojový kód je zapotřebí naprogramovat do hardware a 
v průběhu vývoje ho i odladit. Byly vyzkoušeny dva způsoby propojení OSJTAG a Universal 
Multilink [14]. 

 Open Source JTAG – jedná se interface integrovaný přímo na vývojové desce. Součástí 
je i virtuální seriový port. K propojení je nutný jen USB kablik a instalace příslušného software 
dodavaného společně s deskou K70. 

 P&E Universal/USB MultiLink FX [15] – vysokorychlostní rozhraní umožňující 
přístup v BDM nebo JTAG režimu 

· Až 10x rychlejší komunikační rychlost než u ostatních Multilinks P&E 
· Může napájet cílové MCU 
· Lepší ochrana pro I /O porty 
· Podporuje další Freescale zařízení 
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5. Popis řešení 

5.1. Vlastní návrh 
Cely systém je koncipován jako HMI terminál, umístěný na vhodném místě u konkrétní 
místnosti, zapojený do sítě s přístupem k datovému serveru. Na tomto serveru jsou umístěny 
data k jednotlivým místnostem. Správu nových a již vytvořených rezervací zajišťuje aplikace, 
přístupná přes síť za pomocí počítače, která již není součástí zadání. Toto řešení je realizováno 
za využití již hotových aplikací nebo se použije či vytvoří uživatelská aplikace. Pro formát 
uložených dat je zvolený standard současně používaný v obdobných aplikacích. 

 

 
obr. 11 – Schéma řešení 

 

Vlastní řešení programu je postaveno na několika samostatných podprogramech a 
struktuře, která je notně ovlivněna použitím eGui/D4D. Dalo by se říci, že fragmenty programu 
jsou začleněny do předem nastaveného schématu zdrojových souborů reprezentující jednotlivé 
obrazovky. Každý podprogram - funkce zajišťuje svůj specifický úkol jako je komunikace 
s FTP serverem, práce se soubory atd. 

Na počátku práce bylo zvažováno několik řešení, kdy každá měla své pro i proti. 
Efektivní se jevilo použití služby kalendáře od společnosti Google [3]. Princip tohoto řešení 
spočívá na využití již hotové služby, která v sobě zahrnuje, jak bylo výše zmíněno, krom 
klasického organizačního kalendáře i rezervační systém místností, aut či zařízení jako jsou 
například projektory. Bylo nalezeno i několik projektů, které řešily obdobnou problematiku jako 
například Roominator [16]. Tato varianta však vyžaduje implementaci API pro přístup k datům, 
která se nezdařila.  
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V konečné fázi bylo se zadavatelem zvoleno finální řešení popsané v této práci. Aplikace 
musí být schopná síťové komunikace včetně přístupu k datům uložených na FTP serveru. Tyto 
data jsou uložena v souboru ve stanoveném standardu. Ten je postaven na formátu iCal a proto 
data v souboru nutné analyzovat a zpracovat před tím, než je možné je zobrazit na již 
zmiňovaném LCD. To předpokládá, že aplikace musí umět ovládat grafický displej včetně 
dotykové vrstvy. Mezi neméně důležité požadavky patří i systémový čas, kalendář, záloha dat 
pro případ výpadku napájení atd.  

 

5.2. Nastavení použitých knihoven 

5.2.1. Inicializace 

Po restartu systému (studený start) je nutné provést jeho základní nastavení. Toto se týká hlavně 
inicializace vnitřních podsystémů, nastavení parametru atd. Toto obsluhuje komponenta 
inicializace. Komponenta inicializuje hardware, MQX a posléze vytvoří a spustí (jsou-li 
nastaveny jako autostart-task) úlohy. 

„Konkrétně inicializace provádí následující kroky: 
· Nastaví a inicializuje data, která MQX využívá interně, včetně základní paměťové 

oblasti, fronty, zásobníku přerušení a úloh. 
· Inicializuje hardware. 
· Uvolní časovače. 
· Nastaví základní hodnoty časového dělení (time slice). 
· Vytvoří čekací úlohu (Idle task), která bude aktivní v případě, kdy žádná další úloha 

neběží. 
· Vytvoří úlohy, které jsou definovány v seznamu úlohu (task template list) s definicí 

„autostart task“. 
· Zahájí plánování úloh. 
 

Seznam úloh (task template list) definuje takovou zahajovací skupinu, ze kterých mohou 
být v procesoru úlohy vytvořeny. Po inicializaci MQX vytvoří jeden exemplář každé úlohy, která 
na seznamu figuruje s položkou „autostart task“. Tyto úlohy pak mohou dále vytvářet a spouštět 
další úlohy. Konec seznamu úloh je vždy zakončen „nulovou úlohou“.“ [12] 

 

5.2.2. MSF – MQX System File [17]  

Pro operace s daty uloženými v souboru, bylo použito řešení, kdy budou soubory časovým 
rozvrhem staženy z FTP serveru do paměti. Pro práci se soubory je použity souborový systém. 
MQX toto umožňuje díky volitelné knihovně MSF kompatibilní se souborovým systémem MS-
DOS. 
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MSF je ovladač pro obsluhu paměťových zařízení, flash disků, disket nebo partition 
manager zařízení. MFS umožňuje následující funkce:  

· pohyb v adresářové struktuře MS-DOS. 
· vytvořit, smazat soubory a adresáře 
· otevřít, zavřít, číst a zapisovat do souborů 
· zobrazení a úprava vlastností souborů 
· Pro programování lze použit standardní příkazy jako fopen(), fclose(), read(), 

write(), fseek(), ftall() a další. 
 

Pro souborový systém by bylo možné použít externího média jako paměťovou kartu nebo 
s použitím knihovny USB_HOST flash disk na portu USB. Pro relativní dostatek paměti je 
zvolený prostor v paměti tzv. ramdisk. Pro ten je nutné  alokovat požadovanou velikost. Tato 
část paměti se pak bude chovat jak disk.  

V prvním kroku je třeba vytvořit zařízení … 

 

obr. 12 – MSF vytvoření zařízení 

 … pak je nutné nainstalovat systém … 

 

obr. 13 – MSF instalace systému 

 … a nakonec provést naformátování. 

 

obr. 14 – MSF defaultní formát 

 s vytvořeným diskem pak pracujeme jako se standardním MS-DOS systémem. 

 

5.2.3. RTCS [18] 

Aby bylo možné přistupovat k datům uleženým na datovém serveru, je zapotřebí se připojit do 
sítě. Pro tyto případy real-time TCP/IP komunikace má OS MQX volitelnou knihovnu RTSC. 
Tato knihovna nabízí bohatý sortiment protokolů TCP/IP síťových aplikací a využívá MQX 
ovladače  pro  ethernet  a  sériové  rozhraní.  RTCS  je  realizován  v  ANSI  C  a  jeho  kód  je  plně 
dostupný. Je úzce integrován s nejnovějšími procesory ColdFire. [18] 

 Knihovna umožňuje připojení za pomocí statické IP adresy, kdy jsou hodnoty 
definovány.  

error_code = ioctl(a_fd_ptr, IO_IOCTL_DEFAULT_FORMAT,NULL); 

mqx_status = _io_mfs_install(dev_handle1, "a:", (_file_size)0); 

mqx_status = _io_mem_install("mfs_ramdisk:", 
(uchar_ptr)RAM_DISK_BASE, (_file_size)RAM_DISK_SIZE); 
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obr. 15 - Definice základních adres pro TCP/IP, deklarace proměnných 

 Nebo se dá nastavit jako DHCP klient, parametry jsou pak přiděleny DHCP serverem. 

 

obr. 16 – Nastavení statické nebo dynamické DHCP ip adresy 

 

5.2.4. FTP client [18] 

Aby bylo možné získat aktuální časový rozvrh z datového serveru, kde jsou uloženy jednotlivé 
soubory, je nutné se k těmto datům zajistit přístup. Jako řešení pro přístup je použit FTP 
(anglicky File Transfer Protocol) - v informatice protokol pro přenos souborů mezi počítači 
pomocí počítačové sítě. Využívá protokol TCP z rodiny TCP/IP a může být používán nezávisle 
na použitém operačním systému (je platformě nezávislý).  

 Výše zmiňovaná knihovna RTCS, má v sobě již integrovaný FTP klient. Ten umožňuje 
základní FTP operace se soubory, souborovým systémem díky těmto funkcím : 

· FTP_open() 
· FTP_command() 
· FTP_command_data() 
· FTP_close() 

Aplikace se v pravidelných intervalech připojí k FTP serveru a provede stažení aktuální 
verze soboru iCal. Pro případ, že by nedošlo k jeho stažení, je kontrolována návratová hodnota 
„response“. Její hodnota je 226 v případě bezchybného stažení souboru. Toto opatření je 

#if RTCS_DHCP 
   printf("Contacting DHCP server ... "); 
   error = ipcfg_bind_dhcp_wait(ENET_DEVICE, FALSE, &ip_data); 
#else 
   printf("Setting static IP address ... "); 
   error = ipcfg_bind_staticip (ENET_DEVICE, &ip_data); 
#endif /* RTCS_DHCP */ 

#define ENET_IPADDR IPADDR(192,168,1,4) 
#define ENET_IPMASK IPADDR(255,255,255,0) 
#define ENET_IPGATEWAY IPADDR(192,168,1,1) 
 
uint_32 setup_network(void) 
{ 
uint_32 error; 
IPCFG_IP_ADDRESS_DATA ip_data; 
_enet_address enet_address; 
ip_data.ip = ENET_IPADDR; 
ip_data.mask = ENET_IPMASK; 
ip_data.gateway = ENET_IPGATEWAY; 
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opodstatněné, jelikož ke stahování souboru bude docházet pravidelně a chybějící data 
v důsledku chyby při kopírovaní, by mohla způsobit kolizi aplikace. 

 

obr. 17 - Otevření FTP relace (FTP klient) 

Pro ochranu před náhodným nebo záměrným přístupem cizích uživatelů na FTP server  je 
nutné použít uživatelské jméno a heslo.  Pro to slouží FTP příkazy „USER“  a „PASS“, jak je 
vidět na obr. 18. (pozn. FTP příkaz „LIST“ provede výpis souborového adresáře FTP serveru). 

 

obr. 18 - Podmíněný přístup na FTP server – zadání uživatele a hesla a výpis (LIST) adresáře 

 Na  obr.  19  je  vidět,  jak  za  pomocí  FTP  příkazu  „RETR“,  se  načte  soubor  testfile.txt  a  
uloží se v MFS jako testfile.txt. 

 

obr. 19 - Stažení souboru „testfile.txt“ na disk „a:“ z FTP serveru a uzavření relace 

 

 

5.2.5. RTC – reálný čas [19] 

Aby byly zobrazované informace synchronizované vzhledem k času a datu, je nutné udržovat 
systémový čas. MQX obsahuje ovladač reálného času. Tento ovladač má společné rozhraní jak 
pro RTC tak i pro periferní modul IRTC.   

mfs_fd_ptr =  fopen("a:testfile.txt", "w+"); 
response = FTP_command_data(ftphandle, "RETR testfile.txt\r\n", 
stdout, mfs_fd_ptr, FTPMODE_PORT | FTPDIR_RECV); 
error_code = fclose(mfs_fd_ptr); 

   
FTP_close(ftphandle, stdout); 

response = FTP_command(ftphandle, "USER root\r\n",stdout); 
/* response 3xx means Password Required */   

if ((response >= 300) && (response < 400)) {    
response = FTP_command(ftphandle, "PASS ipbox\r\n",stdout); 
} /* Endif */ 

 
/* response 2xx means Logged In */ 

if ((response >= 200) && (response < 300)) { 
response = FTP_command_data(ftphandle, "LIST\r\n", stdout, 
stdout, FTPMODE_PORT | FTPDIR_RECV); 
} /* Endif */ 

response = FTP_open(&ftphandle, FTP_ADDRESS, stdout); 
if (response == -1) { 
 printf("Couldn't open FTP session\n"); 
 return; 
} /* Endif */ 
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V MQX projektu jsou deklarovány dvě struktury pro práci s časem DATE_STRUCT a 
TIME_STRUCT. Každá má jiný zápis/strukturu data a času. Na obr.20 je vidět hlavní rozdíly 
ve strukturách. TIME_STRUCT má v sobě zahrnuty dvě proměnné SECOND a MILISEC. 
Datum a čas má formát pouze v sekundách (+ milisekundy). Druhá struktura DATE_STRUCT 
už obsahuje více proměnných a to pro celé datum (rok, měsíc, den) a čas (hodiny, minuty, 
sekundy a milisekundy). Mezi jednotlivými formáty lze, za pomoci funkce systému MQX 
provést konverzi.  

 
obr. 20 – Struktury data a času 

V aplikaci jsou implementovány obě struktury. Pro práci s datem a časem jako jeho 
zobrazení na displeji je vhodnější použití struktury DATE_STRUCT. Jednotlivé parametry data 
a času jsou rozděleny a jejich převod na text je snadný.  

Použití formátu TIME_STRUCT je použito pro časovou aritmetiku a pro časové 
posuny/skoky. Při časovém posunu například o 6 dnů za použití struktury DATE_STRUCT 
nestačí jen přičíst ke dni 6, ale je nutné kontrolovat, zda nedošlo k přechodu do nového měsíce. 
Tento přechod musí brát v úvahu i aktuální měsíc, vzhledem k měnícímu se počtu dnů v měsíci. 
(28-31 dní) Pokud se jedná o skok okolo měsíce února, pak je nutné také kontrolovat, zda se 
jedná či nejedná o přestupný rok. Praktičtější je převést DATE_STRUCT na TIME_STRUCT a 
přičíst jen vypočtenou sumu sekund a opět převést zpět na DATE_STRUCT než provádět 
aritmetiku ve struktuře DATE. Na obr. 21 je příklad již zmiňovaného příkladu skoku o 6 dní.  

 
 

obr. 21 – Příklad konverze DATE_STRUCT na TIME_STRUCT 

DATE_STRUCT     time_rtc; 
TIME_STRUCT     time_mqx; 
 

_time_from_date (&time_rtc,&time_mqx);  // čas z data  
time_mqx.SECONDS += 6*24*3600;   // přičte 6 dnů 
_time_to_date(&time_mqx, &time_rtc);   // čas na data 

DATE_STRUCT     time_rtc; 
TIME_STRUCT     time_mqx; 

 
time_rtc.YEAR     = 2013; 
time_rtc.MONTH    = 1; 
time_rtc.DAY      = 9; 
time_rtc.HOUR     = 10; 
time_rtc.MINUTE   = 8; 
time_rtc.SECOND   = 0; 
time_rtc.MILLISEC = 0; 
 
time_mqx.SECOND   = 39863; 
time_mqx.MILLISEC = 0; 
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V aplikaci se velmi často dotazuje požadavek, který den v týdnu dané datum reprezentuje. 
Funkce, která toto umožňuje, využívá pro výpočet „Zellerův algoritmus“ [20].  

Pro Juliánský kalendář je použit tento vzorec: 

ℎ = +
13( + 1)

5
+ +

4
+ 5 − 	7 

        [20] 
· h den v týdnu 
· q den v měsíci 
· m měsíc (13=leden, 14=únor, 3=březen, 4=duben, …) 
· K  rok století (zbytek po dělení stem) 
· J počet století (19. století, 20. století, …)  

 
 

5.2.6. FlashX ovladač [19] 

V případě, že by došlo k výpadku napájení, tak při opětovném zapnutí by nastal problém 
s přihlášením do sítě. Data nastavena pro specifickou síť by byla ztracena. Proto jsou data 
z nastavení uložena do vnitřní paměti za pomoci ovladače FlashX. Zde zůstanou uchována i 
v beznapěťovém stavu. 

 

obr. 22 - FlashX 

#define         FLASH_NAME "flashx:bank0"//deklarace zařízení 
 

MQX_FILE_PTR    flash_file; 
_mqx_int       len = 0; 
uint_32         ioctl_param, error; 
 

_int_install_unexpected_isr();//povolení přerušení 
 

flash_file = fopen(FLASH_NAME, NULL);//otevření bloku flash 
 if (flash_file == NULL) { 
  printf("\nUnable to open file %s", FLASH_NAME); 
  return -1; 
 } 
 //vytvoření bufru 
 ioctl(flash_file, FLASH_IOCTL_ENABLE_SECTOR_CACHE, NULL); 
 

len = read(flash_file, buffer_EE, 200);//čtení dat z flash 
 
ioctl_param = 0; // Vypnutí ochrany FLASH pro zápis 
ioctl(flash_file2, FLASH_IOCTL_WRITE_PROTECT, &ioctl_param); 
write(flash_file2, buffer_EE, strlen(buffer_EE));//a zápis 
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Pro použití driveru je nutné nastavit flashx podle  použitého hardware. V této aplikaci je 
jako zařízení nastaveno flashx:bank0, s kterým se pak pracuje podobně jako se souborovým 
systémem.  

V demonstračním příkladu OS MQX je na začátku funkce, zajišťující čtení nebo zápis, 
povoleno přerušení  unexpected_isr a je vytvořen alokovaný sektor vyrovnávací paměti. 

Nevím, zda to bylo v důsledku velikosti oblasti paměti, či problémem v nastavení, ale 
samotný zápis vyžaduje relativně delší čas. To je znát hlavně při okamžitém čtení hned po 
zápisu. Aplikaci však tento problém nijak nehrozí, snad jen pokud by došlo k výpadku během 
zápisu dat.  

  

5.2.7. eGUI/D4D knihovna [21] 

Dalo by se říci, že nejdůležitější knihovna celé aplikace je grafická nadstavba eGui. Samotný 
projekt pak působí dojmem, že je aplikace začleněna do knihovny D4D a ne knihovna D4D do 
aplikace. 

„EGUI/D4D je knihovna pro řešení rozhraní s LCD a to i dotykových. Je napsána 
v jazyce C a umožňuje generovat uživatelská menu, grafiku, obrázky, text a mnohé další. 
Umožňuje interakci se všemi objekty. Mezi základní vlastnosti patří : 

· Podporuje grafické barevné LCD různých velikostí 
· Malá náročnost na paměť RAM 
· Podpora více platforem 
· Objektový styl řízení 
· Inteligentní podpora – green – strukturovaně orientovaného uživatelského kódu 
· Volitelná velikost obrazovky, pozice a záhlaví jako okna 
· Objekty : 

Ø Tlačítko (Button) 
Ø Zaškrtávací pole (CheckBox/RadioButton) 
Ø Analogový/ručičkový měřící přístroj (Gauge) 
Ø Ikony/animace (Icon) 
Ø Zobrazení textu (Label) 
Ø Uživatelské menu (Menu) 
Ø Obrázky (Picture) 
Ø Posuvník (Slider) 
Ø Grafy (Graph) 
Ø Ukazatel pozice (ScrollBar) 
Ø Textová konzole (Console) 
Ø Textový box (TextBox) 

· Podpora dotykové obrazovky 
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· Podpora více fontů 
· Buffer“ [21] 

 

 
obr. 23 – Demo prvků knihovny D4D [21] 

 

Pro správný chod knihovny D4D je nutná její správná konfigurace v příslušných 
souborech. Mezi nejdůležitější soubory patří „d4d_user_cfg.h“, kde je potřeba nastavit 
parametry pro K70M120:  

· typ grafického rozhraní   
#define D4D_LLD_LCD d4dlcd_frame_buffer 
#define D4D_LLD_LCD_HW d4dlcdhw_k70_lcdc 

· rozhraní pro komunikaci s dotykovou vrstvou 
#define D4D_LLD_TCH  d4dtch_cr_touch 

· typ procesoru 
#define D4D_MCU_TYPE D4D_MK 

· rychlost sběrnice 
#define D4D_MCU_BUS_CLOCK 120000000L 

· rozlišení displeje, a další  
  #define D4D_LLD_LCD_HW_K70LCDC d4dlcdhw_k70_lcdc_twr_rgbB 
  #define D4DLCDHWFB_X_MAX                      480   
  #define D4DLCDHWFB_Y_MAX                      272  
  #define D4DLCDHWFB_BPP_BYTE                   4 
  #define D4DLCDHWFB_BPP BPP24 
  #define D4DLCDHWFB_MIRROWED                   0 
  #define D4DLCDHWFB_CACHE_FLUSH_ENABLE         1 
  #define D4DLCDHWFB_DOUBLE_BUFFER              1 
  #define D4DLCDHWFB_DMA_ENABLE                 0 
  #define D4DLCDHWFB_DMA_CHANNEL                0 



 

24 

 

Součástí konfiguračních souborů jsou také deklarace vlastností a barevná schémata 
k jednotlivým objektům.  

Základním stavebním prvkem grafického rozhraní je obrazovka (screen). Pro každou 
obrazovku je nutné deklarovat její vzhled, použité objekty i jejich funkce.  

Rozhraní eGui má danou skladbu funkcí, na nichž se pak staví vlastní projekt. Na začátku 
je nutné deklarovat objekty – jejich rozměry, vlastnosti, atributy atd. Tyto objekty se začlení do 
deklarace obrazovky, která má taky své vlastnosti i parametry. 

Každá obrazovka, resp. zdrojový soubor, obsahuje několik předem deklarovaných funkcí, 
které jsou volány v okamžicích, jak je patrná na obr.24. 

 

obr. 24 – Přehled funkcí pro screen 

 

Jednotlivé funkce jsou pak volány jako důsledek reakce nějakého objektu. Například po 
stisknutí tlačítka (button) je volána funkce nastavená v parametrech objektu BUTTON.  

 

Z knihovny D4D byly použity tyto objekty: 

D4D_BUTTON – tento objekt, v aplikaci v nejhojnějším zastoupení, simuluje klasické 
tlačítko, které při dotyku volá deklarovanou funkci. Mezi základní parametry nastavení 
vlastnosti objektů jako jsou pozice, velikost, patří, krom klasické textové varianty, i nastavení 
s bitmapami. Příklad nastavení lze vidět na obr. 25. 

 

 

Ukazatele &scr1_bmpButton1Off a &scr1_bmpButton1On určují místo v paměti, 
kde jsou uloženy bitmapy pro tlačítko (použití objektu s bitmapami). Jeden reprezentuje 
normální vzhled tlačítka a druhý tzv. „focus“.   

D4D_DECLARE_STD_BUTTON(scr1_btn1, “BUTTON”, 5, 29, 129, 22, 20, 4, 
&scr1_bmpButton1Off,&scr1_bmpButton1On, fontId, OnClicked_Btn1) 

 

static void ScreenClear_OnInit(){} 
 … volána při inicializaci obrazovky 
 
static void ScreenClear_OnActivate(} 
 … volaná při každé aktivaci 
 
static void ScreenClear_OnMain(){} 
 … cyklicky volána po celou dobu aktivace obrazovky 
 
static void ScreenClear_OnDeactivate(){} 
 … volána při deaktivaci 

obr. 25 – Příklad deklarace D4D_BUTTON 
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Během vývoje aplikace nastalo překvapení, kdy tlačítka fungovala jakoby na dva dotyky. 
Jeden dotyk jakoby provedl zaměření (focus) na objekt a teprve druhý volal deklarovanou 
funkci. Toto byla defaultně nastavená vlastnost D4D, kterou se ale dalo změnit tak, že budou 
obě akce provedené současně. 

Druhým zajímavým poznatkem byla situace, kdy v aplikaci při stisku tlačítka SHIFT      
(v obrazovce screen_keyboard) nastane změna popisu tlačítek velké/malé písmenka. Ačkoli jsou 
části programu zapisující znaky do řetězce (dle stisknuté klávesy) a části programu měnící 
proměnnou popisu tlačítka na sobě nezávislé, tak zajímavé bylo, že pokud byl změněn znak 
popisu tlačítka např. na „X“ a dle příkazů mělo dojít k přidání znaku char „B“, došlo k přidání 
znaku „X“. Toto jsem nakonec vyřešil vytvořením proměnných pro každou klávesu. Změnu 
znaku pro popis klávesy provedu v proměnné a tu pak použiji v instrukci pro změnu popisu 
klávesy. 

D4D_LABEL – jedná se o jednoduchý objekt, jenž zobrazí na požadovaném místě text – 
resp. řetězec. 

 

 

D4D_PICTURE – objekt pro vložení importované bitmapy ze zdrojového souboru. 
Samotná deklarace se skládá z názvu objektu a ukazatele na místo v paměti. 

 

 

D4D_SCREEN – nejdůležitější objekt, do které ho umísťují ostatní objekty je obrazovka 
(screen). Deklarací a nastavením tohoto objektu, jeho vlastností i atributů lze docílit 
požadovaného vzhledu. Nejběžnější varianta je asi čistá obrazovka (většinou v maximálním 
rozlišení LCD) nebo pracovní okno, které dle nastavení může obsahovat tzv., „titllebar“ (jedná o 
lištu ve které lze nastavit text „titllebaru“ a „exit" křížek pro uzavření/opuštění okna). 

 

 

 V knihovně je obsaženo další množství grafických objektů, ty zde ale nejsou popisovány, 
jelikož nebyly v projektu použity. V případě podrobnějších informací je lze nalézt v dostupné 
dokumentaci knihovny. 

 

D4D_DECLARE_STD_SCREEN_BEGIN(screenMainMenu, ScreenMainMenu_) 
D4D_DECLARE_SCREEN_OBJECT(bmp_Picture) 
D4D_DECLARE_SCREEN_OBJECT(label_LB1) 

D4D_DECLARE_SCREEN_END() 

D4D_DECLARE_BMP(scr1_bmpPicture, pictureBmp, NULL) 

D4D_DECLARE_STD_LABEL_AUTOSIZE(scr1_label1, “MENU DEMO”, 25, 5, 
FONT_8x14_BIG) 

obr. 26 – Deklarace D4D_LABEL 

obr. 27 – Deklarace D4D_PICTURE 

obr. 28 – Deklarace D4D_SCREEN 
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5.3. Formát iCalendar 
Pro uložení časového plánu místnosti by nebyl problém vymyslet vlastní formát, ale pro 
zachování jistého stupně kompatibility byl zvolen standardizovaný formát iCalendar. [22] 

„Formát iCalendar je standard (RFC 5545) pro výměnu kalendářových dat. Je též znám 
pod zkratkou iCal, což je též jméno kalendářového programu firmy Apple, který je jedním z 
programů, který tento formát využívá. Tento formát též podporují Mozilla Sunbird, Novell 
Evolution, Google Calendar, Microsoft Outlook či třeba Windows Calendar.“ [23] 

Možnosti, které poskytuje specifikace formátu iCal jsou velmi rozsáhle a variabilní. 
Poskytují definovat jakoukoli událost s takřka libovolným intervalem opakování. 

V tomto světle skutečností je plně hodnotná analýza souboru celkem náročná a musí brát 
v potaz možnosti kombinací různých zápisů, které mohou nastat i u stejných událostí. Proto pro 
uložení dat bylo nakonec sice použito formátu souboru iCal, ale jeho struktura je tvořena pouze 
jednoduchou formou, kdy pro každou událost je použit jeden objekt a není použita vlastnost 
opakování. Aplikace, tedy používá níže popsané objekty. 

   

5.3.1. Základní specifikace  

„Formát iCalendar byl navržen skupinou Calendaring and Scheduling Working Group (kterou 
založil pan Anik Ganguly z Open Text Corporation) ze sdružení Internet Engineering Task 
Force (zkratka IETF, česky „Komise techniky Internetu“) a autory jsou pánové Frank Dawson 
z Lotus Development Corporation a Derik Stenerson z Microsoft Corporation. Je založen na 
starším formátu vCalendar, jehož průmyslovou specifikaci vytvořili v ICM (Internet Mail 
Consortium) 

Soubor iCalendar má příponu ics a data v něm jsou tvořena prostým textem (ASCII). 
Soubor s příponou ifb obsahuje informace o volném anebo obsazeném čase. Délka každého 
řádku v souboru může být maximálně 75 bytů (ne znaků) a je ukončen znakem CRLF (hex: 
0D0A). Pokud je řádek delší, musí se pokračovat na novém řádku odsazeném mezerou (hex: 20) 
nebo tabulátorem (hex: 09). Při zalomení řádku v textu se používá sekvence „\n“ (hex: 5C6E). 
Z mezinárodních důvodů je doporučeno soubor ukládat ve formátu UTF-8. 

Všechna data v souboru jsou umístěna v objektu kalendáře (Calendaring Core Object), 
což je kolekce informací o kalendáři. První a poslední řádek objektu má striktně danou podobu, 
jak je naznačeno na následujících řádcích které popisují Den oslav dobytí Bastily jako událost 
konající se od 14. července 1997 17:00 (UTC) do 15. července 1997 03:59:59 (UTC). První 
řádek datového souboru musí být: BEGIN:VCALENDAR, a poslední řádek END:VCALENDAR, 
obsah souboru mezi těmito dvěma řádky se nazývá icalbody. Tělo objektu kalendáře (icalbody) 
se skládá z popisu jeho vlastností a alespoň jedné komponenty. Kalendářní vlastnosti jsou 
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atributy, které se vztahují na objekt kalendáře jako celku. Jména i hodnoty těchto vlastností jsou 
case-insensitive. Vlastnosti kalendáře mohou být: 

VERSION  Představuje označení použité verze standardu iCalendar (aktuální je 
2.0). Označení verze je povinná vlastnost objektu. 

PRODID   Identifikátor, který by měl být globálně jedinečný. Objekt kalendáře 
musí tuto vlastnost obsahovat. 

CALSCALE Vlastnost definuje typ kalendáře. Když vlastnost není uvedena, 
předpokládá se typ gregoriánského kalendáře. 

METHOD Pokud je kalendář použit v rozšíření MIME, tak vlastnost METHOD 
musí mít parametr stejný jako hodnota Content-Type. 

Kalendářové komponenty vyjadřují právě nějakou část kalendáře (mohou popisovat 
například událost, úkol, informace o časovém pásmu, volném nebo obsazeném čase anebo 
budík).“ [23] 

 

5.3.2. Událost (VEVENT) 

„Komponenta VEVENT je označení události, která zabírá určitý časový úsek. Musí obsahovat 
vlastnosti DTSTART a DTEND deklarující začátek a konec události a UID definující 
identifikátor. Do VEVENT je také dovoleno vložit komponentu VALARM. Výjimkou, kdy událost 
nemusí obsahovat vlastnost DTEND, jsou opakující se poznámky bez udání přesného času 
(může být použito např. u výročí). Tyto události mají vlastnost DSTART typu DATE namísto 
DATE-TIME. Dále VEVENT může obsahovat vlastnosti kategorie, záznam poslední změny, 
souhrn a jiné.“ [23] 
 

 

obr. 29 – VEVENT [23] 

 

V souboru má každá událost svůj objekt VEVENT jasně vymezen mezi 
BEGIN:VEVENT a END:VEVENT. Z vlastností objektu VEVENT jsou momentálně jen 
využity DTSTART, DTEND a SUMMARY, které plně postačují na požadavek zadání. I tak, při 

BEGIN:VEVENT 
DTEND:20130118T073000Z 
DTSTAMP:20130114T143817Z 
DTSTART:20130118T070000Z 
SEQUENCE:0 
SUMMARY;LANGUAGE=cs:Zaneprázdněn 
TRANSP:OPAQUE 
UID:rNmtwaQ9JkidQn3IciJtMQ== 
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY 
END:VEVENT 
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užití tohoto relativně jednoduchého řešeni, musel být řešen problém s možnou flexibilitou 
zápisů vlastností umožněný formátem iCal.  

Při zpracování vlastnosti data a času, je důležitá detekce znaku „Z“ na konci časového 
zápisu. Toto „Z“ znamená, že se jedná o čas UTC a je třeba při jeho použití s tím počítat nebo 
upravit podle časového pásma uloženém v objektu VTIMEZONE. Jeli časový údaj bez „Z“, 
jedná se o tzv. lokální čas.  

Další vlastnost formátu iCal je již zmiňovaná možnost, při dodržování cca 75 znaků na 
řádek, rozdělení parametru na více řádku. Aplikace při načítaní parametrů ze souboru 
kontroluje, zda za ukončovací sekvencí CRLF (0x0D0A hex) se nachází řídící znak 0x09. 
Pokud znak 0x09 není dojde k ukončení načítaní vlastnosti, ale je-li, pak jsou tři znaky (0D 0A 
09) vynechány a pokračuje načítaní vlastnosti až do výskytu CRLF, kdy se zkontroluje případné 
pokračování nebo ukončení. V aplikaci jsou defaultně nastaveny dva řádky, cca 160 znaků.   

 

5.3.3. Časová zóna (VTIMEZONE) 

„VTIMEZONE komponenta popisuje časovou zónu kalendáře. Definuje standardní a zimní čas 
pro dané časové pásmo a časový interval. VTIMEZONE nesmí být vnořený do žádné jiné 
komponenty, ale musí obsahovat TZID a také alespoň jednu definici času STANDART nebo 
DAYLIGHT. Tyto definice musí zahrnovat DTSTART TZOFFSETFROM a TZOFFSETTO 
vlastnosti. V jenom kalendáři může být více VTIMEZONE, ale pak musí mít unikátní TZID. Tato 
možnost je nezbytná například pro letecké společnosti, kdy letadla startují v jedné zóně a 
přistávají v jiné. Příklad definice časové zóny“ [23] : 

 

obr. 30 – VTIMEZONE [23] 

VTIMEZONE je další objekt, který aplikace používá ze souboru iCal . Hlavním účelem 
je získat konkrétní datum dnů změny letního a zimního času a jeho posun vůči UTC.  

BEGIN:VTIMEZONE 
TZID:Střední Evropa (běžný čas) 
BEGIN:STANDARD 
DTSTART:16011028T030000 
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 
TZOFFSETFROM:+0200 
TZOFFSETTO:+0100 
END:STANDARD 
BEGIN:DAYLIGHT 
DTSTART:16010325T020000 
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 
TZOFFSETFROM:+0100 
TZOFFSETTO:+0200 
END:DAYLIGHT 
END:VTIMEZONE 
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Aplikace je pro zvýšení rychlosti, po předchozích zkušenostech, naprogramována tak, že 
po prvním použití funkce, která zpracovává objekt VTIMEZONE, jsou proměnné data a času 
změny letního zimního času uloženy včetně informace o kolik nastane posun ± v zlomový 
okamžik.  

Při každém volání funkce analyzující VTIMEZONE (TimeZone), se porovná rok data 
změny času vs. rok v dotazovaném času (dostačující je jeden, třeba přechod na letní čas) a 
pokud tyto hodnoty jsou stejné z předchozího volání funkce, dojde k jejich použití. Pokud data 
nesedí, proběhne znovu zjištění zlomových dat z objektu VTIMEZONE ze souboru iCal.  

Jelikož se zatím nejedná o použití plnohodnotné parsovací knihovny formátu iCal, byla 
vytvořena funkce, která za dodržení předpokládaných podmínek splní očekávanou funkci. 
Předpoklady vychází, že ke změně letního a zimního času dojde 1x ročně a den připadne na 
neděli (většinou v brzkých ranních hodinách). Jako proměnné jsou brány pořadí neděle jako 
například n-ta první, druhá, poslední, … v daném měsíci a daný měsíc. V našem časovém 
pásmu je přechod na letní čas dán pravidlem, že se jedná o poslední neděli v březnu (formát iCal 
FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3), kdežto na východním pobřeží USA je to první 
neděle v dubnu. Přechod na zimní čas je pro obě pásma jako poslední neděle v říjnu (formát 
iCal FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10). Funkce porovná předaný datum/čas, 
zda spadá do intervalu letního nebo zimního času a provede posun vzhledem UTC. Systémové 
hodiny mqx RTC běží ve formátu UTC a proto je použití poměrně časté (o důvod víc urychlení 
s uložením dat). 
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5.4. Popis struktury aplikace 

Vlastní struktura programu je přizpůsobena nejen požadavku na aplikaci, ale také je ovlivněna 
velkou měrou použití rozhraní eGui, která aplikaci vtiskne jistý řád. 

 Celý souborový systém projektu je tvořený jak 
adresáři a soubory vygenerovanými MQX při vytvoření 
nového projektu, tak soubory vytvořenými během vývoje 
aplikace.  

 Zdrojové sobory jsou všechny umístěné v adresáři 
„Sources“. Následující struktura v tomto adresáři má tuto 
skladbu souborů a podadresářů: 

 Adresář „common sources“ obsahuje soubory se 
zdrojovými kódy pro jednotlivé obrazovky tvořící hlavní 
bloky programu. Součástí jsou i datové soubory 
s konvertovanými fonty a obrázky. 

 Adresář „d4d_configuration“ obsahuje soubory 
pro konfiguraci knihovny D4D pro obsluhu displeje i 
dotykové vrstvy dle použitých modulů. 

 Krom adresářů jsou v zdrojovém adresáři i soubory 
obsahující podpůrné programy. 

 Calendar.c – soubor s funkcemi pro práci s daty, 
časy, jejich porovnávaní a pro generování vnitřního 
kalendáře, zjišťování dne v týdnu apod. 

 flash_backup.c – soubor funkcí pro zápis a čtení 
dat z flash (eeprom). 

 fnc_ftp.c –  funkce  pro  inicializaci  FTP  klienta  a  
přenos souboru ze serveru do souborového systému ve vnitřní paměti. 

 iCal.c – soubor s funkcemi pro analýzu dat ze souboru ve formátu iCal. Jsou zde 
obsaženy funkce prohledávající soubor, analyzující vlastnosti používaných objektů.  

 main.c – je standardní soubor, kde nastane spuštění programu + initialize 

 main.h – hlavičkový soubor 

 mfs_init.c – inicializační funkce pro vytvoření a nastavení RamDisku. 

 rtcs_init.c – inicializace RTSC knihovny pro komunikaci v síti.  

 rutina.c – zbývající funkce pro chod aplikace 

obr. 31 – Zdrojové soubory 
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5.4.1. Restart – začátek programu 

 

Aplikace po studeném restartu provede kontrolu 
datového bloku v paměti flash, zda jsou zde 
uložené data pro nastavení výchozích parametrů 
zařízení. Data jsou tvořena parametry, oddělených 
oddělovacím znakem. Jejich počet (oddělovacích 
znaků) slouží pro verifikaci správnosti zapsaných 
dat. Pokud jsou data, „v pořádku“, uložena jsou 
načtena do příslušných proměnných. Nejsou-li data 
použitelné (hlavně 1. spuštění po naprogramování) 
jsou nastavené výchozí hodnoty uložené přímo 
v programu. 

Po inicializaci a vytvoření v paměti 
souborového systému RamDisk, je provedený jeho 
formát a je připraven pro uložení souboru iCal 
z FTP serveru. 

V dalším kroku je spuštěn RTCS task. Ten 
dle uloženého nebo výchozího nastavení provede 
připojení k sítí za pomocí statické ip adresy nebo 
jako DHCP klient. 

Úspěšné připojení k sítí je předpoklad pro 
inicializaci FTP klienta. Z přednastaveného FTP 
serveru zkopíruje zadaný soubor do souborového 
systému Ramdisk.  

Nyní dojde k inicializaci knihovny D4D 
voláním funkce ukazující na základní obrazovku a 
k zacyklení v nekonečné smyčce.  

Pro reakci dotykové plochy je ještě před 
zacyklením vytvořen timer, který je v pravidelných 
intervalech volán a kontroluje dotykovou vrstvu. 

Tím je inicializační blok dokončen a 
aplikace pak pokračuje už jen mezi zdrojovými 
kódy obrazovek.  

 

Kontrola a načtení dat z flashX

Inicializace RamDisku

Inicializace RTCS

Inicializace FTP klienta 
Stažení souboru do RamDisku

Rtcs OK?

Timer 25mS start

D4D nastaveni orintace

D4D Poll

D4D init (&screen_main)

OK

načten

error_net=1

error_ftp=1

Soubor 
načten?

error

error

obr. 32 – Diag. main.c 
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5.4.2. Screen_main.c 

Výchozí obrazovka je screen_main.c. Tato obrazovka je složena z několika objektů jako labelů 
a tlačítek umožňující posun vpřed, vzad v jednotlivých událostech. Tyto události jsou 
chronologicky řazeny, vzestupném pořadí. Toto seřazení urychluje orientaci a zkracuje dobu 
k nalezení požadovaných dat v souboru. 

 
obr. 33 - Screen_main.c 

Po inicializaci obrazovky je stažený soubor analyzován, a do registru události jsou 
uloženy pozice v souboru všech události VEVENT . Toto řešení je zvoleno z důvodu, který 
urychluje přístup na místo v souboru, kde se konkrétní událost nachází.  Metoda mapování je 
založena na tom, že objekty a vlastnosti jsou vždy vloženy mezi objekt nadřazený. Mantinely 
objektu „START“ a „END“, jsou záruka, že nebude načten vedlejší objekt nebo jeho vlastnost. 

Po vytvoření registru událostí je provedeno chronologické seřazení podle začátků 
jednotlivých událostí – podle vlastnosti DTSTART. Mechanismus třídění bere jednu událost po 
druhé, a porovnává s již seřazenými událostmi v registru pořadí. Je-li událost menší (koná se 
dříve) než již uložená v registru pořadí, dojde k posuvu všech větších událostí o jednu pozici 
výš. Na uvolněné místo je pak uložena nová událost. Není-li událost menší, je porovnána 
s následující události z registru pořadí. Tak to pokračuje u všech uložených událostí z registru 
pořadí, a pokud není nalezena událost menší, je uložena na konec registru pořadí. Takto 
vytvořený registr je pak využívám pro indexaci skutečné a chronologické pozice události.   Až 
do doby načtení nového soubor iCal, nebo jeho aktualizace, zůstávají registry bez změny. 

Před volbou tohoto řešení byla také zvažována a otestována varianta, kdy byla vytvořena 
funkce, co porovnávala předaný čas se všema událostmi v soboru iCal včetně jejich 
opakováním. Vracela zpět výsledek, zda se v předaném čase nějaká událost koná či ne. Toto 
řešení bylo zamýšleno pro případnou budoucí implementace parsovací knihovny formátu iCal. 
Zjištění, zda daný čas koresponduje s nějakou události či ne, nebyl problém. Problém nastal při 
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hledání další události, které vyžadovalo opětovné hledání vždy s daným časovým posunem (po 
sekundě, minutě, … ). Bohužel, tato operace, vzhledem k násobícím se krokům při prohledávání 
datového souboru, byla velmi časově náročná, a i po mnoha úpravách pro zrychlení v praxi 
nepoužitelná. 

Z této obrazovky krom posunu mezi jednotlivými událostmi lze zavolat obrazovku 
screen_menu.c (nabídka voleb systémového nastavení) a screen_day_rew (denní přehled akcí). 

Tlačítkem „aktualizovat“ je možno provést načtení souboru iCal ze serveru FTP a 
vytvoření nových registru události a chronologického řazení ještě před vypršením intervalu 
automatické aktualizace. 

Hlavní úkol této obrazovky je zobrazení události, ať už automaticky zvolené či manuálně. 
V informačním okně jsou údaje o stavu. Pod ním se nachází začátek i konec zobrazené události. 
Komentář se zobrazí v jednom nebo dvou řádcích. Vespod obrazovky je aktuální čas. 

Mezi naprogramované vlastnosti této části aplikace se stojí zmínit, že dochází v daném 
intervalu k automatické aktualizaci souboru iCal ze serveru FTP (momentálně 10 minut, ale 
není problém změnit). Dojde-li k manuálnímu nastavení zobrazení libovolné aktualizace, tak po 
nastavené době (10 sekund) nečinnosti, se přepne obrazovka na zobrazení buď aktuální, nebo 
nejbližší v termínu události.   

Pokud dojde k problému při stahování dat ze serveru, je tento stav oznámen 
v informačním okně a části programu pracující se souborem jsou odstaveny. 

 

 

5.4.3. Screen_menu.c 

Zdrojový soubor kódu na displeji vykreslí okno s tlačítky, která umožňují přístup do dalších 
obrazovek umožňující nastavení základních parametrů aplikace. 

 

 nastavení času  (screen_set_time.c) 

 nastavení sítě (screen_set_network.c) 

 nastavení hesla  

 nastavení FTP (screen_set_ftp.c) 

 návrat + uložení (screen_main) 

 

obr. 34 – Grafické uspořádání „MENU“ 

Set Time 

Set Network 

Set Password 

Set FTP 

EXIT 
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Při zavolání menu je požadováno zadání hesla pro přístup do menu. Zadání numerického 
hesla je provedeno za pomocí okno naprogramované v souboru screen_numlock.c. Heslo je 
uloženo v paměti flash a lze jej měnit. Pokud je heslo zadáno špatně, nastane návrat zpět na 
obrazovku screen_main.c. 

Menu umožňuje skok do následujících obrazovek, kde se provede nastavení parametrů a 
pak nastane návrat zpět do menu. Při volbě „exit“ nastane uložení dat do flash paměti, jako 
záloha pro případ restartu. 

 

5.4.4. Screen_set_time.c 

Nastavení systémového času se provádí v této obrazovce/okně. Dotykem na objekt 
reprezentující den, měsíc, rok, hodinu a minuty je možno provést změnu za pomocí 
screen_numlock.c. Je nutné akorát dodržet počet znaků a při hodnotě menší než 10 použit nulu 
před. Stiskem na tlačítko Synchronize SNTP je do budoucna zamýšlena synchronizace s SNTP 
serverem. Pro potvrzení slouží tlačítko  a pro návrat .  

 
obr. 35 – Screen nastavení času 

 

5.4.5. Screen_set_network 

Další z oken pro nastavení důležitých parametrů síťové komunikace je okno na obr. 35. Okno je 
složeno z mnoha objektů - tlačítek. Tyto objekty zobrazují a umožňují změnu ip adresy zařízení, 
ip adresu brány, ip adresu masky. Tyto hodnoty jsou důležité, je-li hodnota DHCP serveru 
nastavena jako statická. Je-li nastavena jako dynamická, jsou výše uvedené hodnoty irelevantní. 
Výjimku zde představuje nastavení ip adresy FTP serveru. Ta je nutná v každém případě. 

Změna se provádí stiskem zvoleného parametru a jeho přepis je pak v otevřeném okně 
screen_numlock. Je opět nutné zadat 3 číslice, jinak je zadaná nová hodnota ignorována.  

Je-li procedura nastavování u konce, lze ji potvrdit  tlačítkem, nebo tlačítkem  
stornovat. Následuje návrat na menu, kdy volbou exit se provede zápis do trvalé paměti. 
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obr. 36 - Screen_set_network 

 

5.4.6. Screen_set_ftp.c 

Pro připojení k FTP serveru je nutné mít uživatelské jméno s příslušným heslem. Také je 
potřeba znát název souboru, ve kterém jsou uložena patřičná data. Tyto parametry se nastavují 
v okně screen_set_FTP a pak je vidět na obr. 37.  

 
obr. 37 - Screen_set_FTP 

Volba změny zadání se provádí opět volbou dotykem na příslušný parametr, kdy se 
otevře okno pro zápis. Jelikož nyní si už nevystačíme pouze s numerickým zadáním, byla 
vytvořena konzole pro zadávání alfanumerického řetězce screen_keyboard, která je níže 
popsána v kapitole 5.4.8.  

 

5.4.7. Screen_numlock.c 

Pro zápis numerických hodnot slouží toto okno. Obsahuje label pro zobrazení řetězce 
reprezentující číslo (programové omezení na 8 znaků) a numerickou klávesnici s tlačítkem 
„DEL“ pro smazání posledního znaku a „ENT“ pro potvrzení zvolené hodnoty 

 Pomocí tohoto okna, se provádí i změna hesla. Při volbě změny hesla z okna menu je 
nutné zadat 2x stejné numerické heslo o délce až osmi číslic. Poté je heslo změněno. 
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obr. 38 – Numerická klávesnice 

 

5.4.8. Screen_keyboard.c 

Táto obrazovka je určena k zadaní alfanumerického řetězce. Standardní QWERTY klávesnice 
s možností přepínaní velkých a malých písmen tlačítkem „SHIFT“. Po stisku „SHIFT“ dojde ke 
změně popisek tlačítek z velkého písmena na malý a ke změně doplňkových symbolů.  

 
obr. 39 – Alfanumerická klávesnice 

Délka řetězce, resp. počet znaků lze omezit zadáním proměnné, před voláním této obrazovky. 
Znak přesahující zadanou maximální délku již funkce nepovolí zapsat. Tlačítkem “DEL“ se 
klasicky smaže poslední znak. Pro potvrzení slouží „ENTER“ 

 

5.4.9. Screen_day_rew.c 

Tato obrazovka má za úkol informovat o všech událostech k danému dni. Zobrazí datum a 
stručný komentář (prvních 30 znaků) události k danému dni.  
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obr. 40 – Denní přehled 

 Události jsou k danému dni chronologicky seřazené pod sebou. Pokud je v daný den více 
než šest události, lze se mezi nimi pohybovat šipkami nahoru/dolu. Možnost tohoto přepnutí a 
zároveň informace, že je události více než šest, je signalizováno symbolem „+“ v šipce dolů a  
„-„ v šipce nahoru. 

 Ovládací prvky a umožňují pohyb mezi jednotlivými dny (šipky vpravo/vlevo) i volbou 
libovolného data (výpis data) které probíhá na další obrazovce screen_month_rew. Volbou 
konkrétní události dojde k návratu k hlavní obrazovce se zvolenou událostí.  

 

5.4.10. Screen_month_rew.c 

Z denního přehledu lze přejít do přehledu měsíčního. Tato obrazovka slouží k rychlému 
intuitivnímu zvolení požadovaného data. Navigačními šipkami, lze přepínat jednotlivé měsíce a 
roky. 

 
obr. 41 – Měsíční přehled 

 



 

38 

 

 V tabulce je vygenerovaný kalendář pro daný měsíc plus případné dny s předchozího 
měsíce pro doplnění k začátku týdne. To samé je se může objevit na konci měsíce, kde může 
začínat nový měsíc. Jako začátek týdne je nastaveno pondělí. 

 Pokud je den měsíce v závorce, znamená to, že daný den jsou naplánované akce. Přepnutí 
do denního přehledu se provede volbou dne v tabulce.   

 

 

5.5. Fonty a bitmapy 

5.5.1. eGui converter  [24] 

V dnešní době při použití grafických displejů, si vývojář už neumí představit, že by vyvíjená 
aplikace, se obešla bez ergonomického grafického zpracování. Pomineme-li grafické prvky 
vygenerované samotným programem (bod, úsečka, kruh, …), je nejčastější použití grafických 
bitmap – obrázků. Ty jsou používaný ve spoustě objektů i jako samostatný objekt D4D. Je třeba 
podotknout, že i písmo znakové sady je tvořeno jako série bitmap. Snad většina objektu 
z knihovny eGui/D4D využívá text s možností volby fontu.  

 Pro ulehčení importu slouží software Freescale Embedded GUI Converter Utility 2.0 od 
společnosti Freescale. [24] Tato aplikace se skládá ze dvou částí a umožňuje vybrat ze 
systémových fontů operačního systému Windows libovolný font a importovat do zdrojových 
souborů. Také umožňuje importovat libovolnou grafickou bitmapu. 

 

5.5.2. Pictures.c 

Import obrázků se provádí volbou/otevřením libovolné bitmapy. Na obr. 42 je vidět zvolený 
obrázek určený k importu. Po nastavení parametrů konverze, jako mód konverze, barevný mód, 
komprese, formát výstupních dat, a dalších se vytvoří nové, nebo se použijí již vytvořené 
zdrojové soubory *.c a *.h (výhodou je, že se dají do už hotových souborů přihrát nové 
bitmapy). Do těchto souborů jsou uložená zkonvertována data jako bloky dat, nastavené 
ukazatele a další parametry. V samotné aplikaci, v objektu,  je pak vždy použit pointer ukazující 
na konkrétní obrázek.   
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obr. 42 – Image converter utility (detail nastavení) 

 

5.5.3. Fonts.c 

Jako podklady pro import znakové sady do aplikace se používají fonty instalované v OS 
Windows. Pro import se zvolí font, jeho typ a velikost. Ten se pak zobrazí v tabulce v okně, jak 
je vidět na obr. 43. 

 Pro samotnou konverzi je nutné provést nastavení typ kódování, komprese, ořezaní 
prázdných vertikálních míst a další parametrů. Opět je třeba zvolit již vytvořené soubory *.c a 
*.h nebo vytvořit nové. Do těchto souborů jsou pak převedená data s pointrovou indexaci.  

 

 

 

 

 

 
obr. 43 – Font converter utility (detail nastavení) 
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 Ačkoli velikost, tloušťku či kurziva lze u fontu nastavit před konverzí, tak z důvodu 
úspory paměti je možnost i v zdrojovém souboru s daty znakových sad provést drobné 
modifikace. Samozřejmě lze za použití D4D předdefinovaných konstant s samotném kódu 
široké množství změn, ale i základní jako xScale, yScale, charSpace a lineSpace jak je vidět na 
obr. 44. 

 

obr. 44 – Deklarace fontu 

 

 

 
  

D4D_DECLARE_FONT_TABLE_BEGIN                                          
D4D_DECLARE_FONT(FONT_ARIAL7, d4dfnt_Arial7_desc, 1, 1, 0, 0)                                     

D4D_DECLARE_FONT_TABLE_END 
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6. Testování 

Během vývoje bylo testování jeho nedílnou součástí. Jelikož vše bylo pro mě nové, byl jsem 
nucen, i pro lepší pochopení, si každou věc osahat, odzkoušet. Myslím, že již bylo nesčetněkrát 
řečeno, že člověk se nejvíce naučí praxi. 

   
obr. 45 – Testování - zapojeni LAN (RJ45) a nepříliš úspěšné nastaveni D4D 

 

 Samotné testování probíhalo s vývojovým modulárním Tower systémem. Ten byl zapojen 
do počítačové sítě připojené k internetu. Součástí vnitřní sítě byl i FTP server, na kterém byly 
uloženy soubory s daty událostí.  Testováno bylo několik souborů a to na různých serverech. 
Krom již zmíněného serveru na vnitřní síti probíhalo testování i na serveru ftp.sweb.cz. Během 
testování nevyvstaly žádné problémy, snad jen spadnutím lokálního FTP serveru.  

 Jednou z možných situací, která při provozu může nastat, byl výpadek komunikace před 
započetí stahování dat, změna přihlašovacích údajů, nepřítomnost datového souboru. Tyto 
vzniklé problémy, měli za účel otestovat stabilitu – odolnost aplikace proti zacyklení, spadnutí 
atd. Aplikace byla zatím ošetřena tak, že v případě chybného pokusu o stažení toto detekuje a 
informuje na displeji. Data nejsou zobrazována (jsou zobrazeny jen symbolické tečky), ale 
aplikace se neustále snaží v nastaveném intervalu dostat k datům. Pokud se to povede, dojde 
k pokračování vizualizace v plném rozsahu. 

 Velká část testování byla věnována zprovoznění nastavení knihovny D4D hlavně 
výchozího nastavení.  Díky rekonfigurací zdrojových kódu pro K60 a K70 se mi po mnoha 
nezdarech podařilo inicializovat displej. Po dalších pokusech a opětovném studiu dostupných 
materiálu se mi povedlo, myslím, že snad úspěšně nastavit konfiguraci a zdárně začít používat 
celé rozhraní eGui. Další testování bylo s použitými grafickými objekty obsažených v knihovně 
D4D. 



 

42 

 

 Na obr.46 je vidět finální funkční řešení. Aplikace na displeji zobrazuje aktuální rozvrh 
místnosti. V horní části displeje je navigační lišta s tlačítky pro přechod mezi jednotlivými 
akcemi. Na demonstračním snímku se sice jedná o první událost ze dvou, ale to je dáno 
datovým souborem pro zvolenou místnost. Ve výchozím stavu je vždy zobrazená buď aktuální, 
nebo nejbližší následující událost. Krom termínu od – do, je zobrazen i popis události. 
V pravém dolním rohu je vidět lokální systémový čas. 

 

 
obr. 46 - Pohled na funkční řešení 
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7. Závěr 

Úkolem této práce bylo vybrat vhodné softwarové nástroje pro zvolený hardware a vytvořit 
funkční aplikaci, která bude zobrazovat aktuální rozvrh místnosti. Tento rozvrh bude nutné 
získat z datového serveru a následně před zobrazením analyzovat a zpracovat. 

 K vyřešení daného zadání bylo nutné prostudovat velké množství dostupných materiálů, 
technických dokumentací a již navržených řešení jelikož byly mé zkušenosti s RTOS MQX  
minimální. Po osvojení základů práce s operačním systémem jsem navrhl, a naprogramoval 
aplikaci, která plně splňuje zadání diplomové práce. Jelikož většina věcí týkající se hlavně 
operačního systému MQX byla pro mě nová, věřím, že je prostor pro další vylepšení mnou 
navržených řešení.    

 Při vývoji aplikace byly využity hotové, implementované knihovny z RTOS MQX. Za 
pomocí těchto knihoven byl v první řadě zprovozněn RTCS pro komunikaci v síti a klient FTP 
pro přístup k souboru s daty události. Realizace připojeni do sítě byla vcelku bez větších 
problémů. Připojení funguje jak se statickou ip i jako dhcp klient. Více času bylo nutné pro 
konfiguraci FTP klienta a jeho nastavení pro přístup na FTP server za pomocí uživatelského 
jména a hesla a hlavně stažení souboru do vnitřní paměti. 

 Aby bylo kde, tyto data uložit byl vytvořen virtuální souborový systém v paměti 
s podporou FAT. Bylo to realizováno díky integrovaného MSF, který pak umožnil i využití 
funkcí pro práci se soubory.   

 Díky problémům se zprovozněním grafického rozhraní byla první fáze vývoje řešena za 
použití terminálového výstupu na konzoli. Analýza a parsovaní dat z datového souboru, 
vyžadovala vytvoření množství pomocných funkcí. Jako například výpočet, o který den v týdnu 
se jedná aj. Aplikace neobsahuje kompletní parsovací funkci použitého formátu iCal, ale i tak 
zpracovává vlastnosti objektů nutných pro použití standardního, i když jednoduchého formátu 
události. Toto zahrnuje i použití časových pásem s automatickým přechodem na zimní a letní 
čas.  

Během řešení zadání došlo ke změně vývojové desky, respektive nastal přechod na 
výkonnější hardware. Cenou za přechod byl problém s konfigurací knihovny D4D z nástavby 
eGUI. Toto zprovoznění zabralo poměrně hodně času. Díky tomu, že se jednalo o novinku, tak 
byly zkušenosti mezi komunitou na fórech nevelké a i příklady konfigurace pro systém MQX ve 
formě funkčního dema nedostupné. Když se konečně podařilo grafické rozhraní „rozchodit“, 
začala aplikace dostávat konečný vzhled. Byly vytvořeny obrazovky s grafickými objekty 
umožňující ovládání aplikace a nastavování parametrů. Pro většinu grafických objektů byly 
v externím editoru vytvořeny bitmapy, které pak byly zkonvertovány. To samé platí i pro 
použité fonty.   

Po vyřešení všech těchto dílčích problému je aplikace plně funkční a splňuje zadání této 
práce. Data rozvrhu místnosti jsou získaná z FTP serveru a jsou zpracována do formy potřebné 
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pro zobrazení na dotykovém displeji. Funkce aplikace umožňují přehled jednotlivých událostí i 
přehledů v rámci dne či měsíce.  

Další potenciál rozšíření aplikace jako takové spočívá nejvíc v integraci, ať už hotové 
nebo vytvoření nové, knihovny pro kompletní analýzu a zpracování souboru iCal. Posune tuto 
aplikaci dál a umožní její použiti se soubory z jiných aplikací. Dalším drobným vylepšením by 
mohlo být synchronizace času s SNTP serverem, které i přes pokusy nepodařilo zprovoznit.  

Jinou potencionální možností by bylo již výše zmiňované využití, skombinování 
se službou třetí strany například s Google Calendar. Další poznatky a případné návrhy na 
zlepšení poskytne až zkušební provoz v praktickém provozu.  



 

 

 

Seznam literatury 
 

1. Syntaktická analýza. www.cs.wikipedia.org. [Online] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntaktick%C3%A1_anal%C3%BDza. 

2. Microsoft Outlook. Wikipedie. [Online] Microsoft. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook. 

3. Google Calendar. Google. [Online] Google. 

http://support.google.com/calendar/answer/2465776?hl=en. 

4. Kalendáře a rezervace. googleapps.cz. [Online] Google. http://googleapps.cz/kalendare-a-

rezervace/. 

5. Google Calendar API. google.com. [Online] Google. https://developers.google.com/google-

apps/calendar/. 

6. Tower System: Modular Development Platform. freescale.com. [Online] Freescale 

Semiconductor Inc. 

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?code=TOWER_HOME. 

7. Freescale Tower System. freescale.com. [Online] 

http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/fact_sheet/TWRFS.pdf?tid=m32TWR. 

8. TWR-K70F120M: Kinetis K70 120 MHz Tower System Module. Freescale. [Online] 

Freescale Semiconductor Inc. 

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-K70F120M. 

9. TWR - LCD - RGB. freescale.com. [Online] Freescale Semiconductor, Inc. 

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-LCD-RGB. 

10. TWR - SER. freescale.com. [Online] Freescale Semiconductor, Inc. 

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-SER. 

11. TWR-K70F120M Tower Module. freescale.com. [Online] 

http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/TWRK70F120MUM.pdf?fpsp

=1. 



 

 

 

12. Vojáček, Antonín. Co umožňuje a programátorovi přináší RTOS MQX od Freescale ? – 

1.díl. www.hw.cz. [Online] 7. 12 2010. http://www.hw.cz/novinky/freescale/co-umoznuje-a-

programatorovi-prinasi-rtos-mqx-od-freescale-1dil.html. 

13. Vojáček, Antonín. Co umožňuje a programátorovi přináší RTOS MQX od Freescale ? – 

2.díl. www.hw.cz. [Online] 16. 1 2012. http://www.hw.cz/novinky/freescale/co-umoznuje-a-

programatorovi-prinasi-rtos-mqx-od-freescale-2dil.html. 

14. EMBEDDED OSBDM. pemicro.com. [Online] P&E Microcomputer Systems. 

http://www.pemicro.com/about_us/index.cfm. 

15. USB Multilink Universal FX. pemicro.com. [Online] 

http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320143. 

16. Duxbury, Bryan. Roominator. http://bryanduxbury.com/. [Online] 

http://bryanduxbury.com/page/2/. 

17. Freescale MQX™ MFS™ User’s Guide. [PDF] místo neznámé : Freescale Semiconductor, 

Inc, 2011. 

18. Freescale MQX™ Real-Time TCP/IP Communication Suite (RTCS). freescale.com. 

[Online] Freescale Semiconductor, Inc. 

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=MQXRTCS. 

19. Freescale MQX I/O Drivers Users Guide. [PDF] místo neznámé : Freescale Semiconductor, 

Inc, 2012. 

20. Algoritmus pro výpočet dne v týdnu. Wikipedia. [Online] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus_pro_v%C3%BDpo%C4%8Det_dne_v_t%C3%BDdnu. 

21. Freescale Embedded GUI (D4D). www.freescale.com. [Online] 10 2010. 

http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM116.pdf?fpsp=1. 

22. Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification. Request for Comments: 

2445. [Online] http://tools.ietf.org/html/rfc2445. 

23. iCalendar. Wikipedia. [Online] http://cs.wikipedia.org/wiki/ICalendar. 

24. Freescale Embedded GUI . freescale.com. [Online] 08 2010. 

http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/user_guide/EGUICUG.pdf?fpsp=1. 



 

 

 

25. User's Manual. TWR-K70F120M Tower Module. [Online] 

http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/TWRK70F120MUM.pdf?fpsp

=1&WT_TYPE=Users%20Guides&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf

&WT_ASSET=Documentation. 



 

 

 

Seznam příloh 
 

Příloha A – Katalog funkcí ......................................................................................... I 

Příloha B – Vývojové diagramy ............................................................................... IX 

Příloha C – Snímky obrazovek ............................................................................. XIV 

 

  



 

I 

 

Příloha A - Katalog funkcí 
 

Soubor : screen_day_rew.c 

1. 
static void scr_day_OnKlik_btn_exit(D4D_OBJECT* pThis) 

· návrat na předchozí obrazovku 

2. 
static void scr_day_OnKlik_ select (D4D_OBJECT* pThis) 

· obsluha navigačních tlačítek 

3. 

static void scr_day_OnKlik_select2(D4D_OBJECT* pThis) 

· dojde-li k stisku tlačítka a tím volbě události je nastavený index zvolenou události a dojde 
k návratu na předchozí obrazovku. 

4. 

void DenniPrehled(int reset) 

· funkce zajišťuje výpis události, pokud se nějaké vyskytují pro dané datum 
· projede registr události od 0 nebo od nastavené hodnoty a porovnává začátek a konec 

události s datem a to v rozsahu od 0:00:00.000 do 23:59:59.999 
· pokud je nalezená vhodná událost a dojde k jejímu zápisu do objektů na pozici 0, toto se 

opakuje. Pokud je více jak 6 událostí, dojde ke stopnutí a zobrazit další pak lze volbou 
šipek na/dolu. 

· zobrazen je časový úsek události a její popis, prvních 30 znaků 
· aktualizace popisek objektů 

důležité proměnné 

· reset   0-dojde k prohledání od první událostí, x-od x-té události 
· datum_day_rew struktura srovnávaného data 
· moc   0- ne více než 6 události, >0-hodnota další události 

5. 
void ActualTimePrint2(void) 

· složí a aktualizuje čas na LCD z struktury datum_day_rew 

 

Soubor : screen_month_rew.c 

1. 

static void scr_month_OnKlik_select(D4D_OBJECT* pThis) 

· funkce je volána volbou dne na kalendáři  
· podle zvoleného data provede návrat na předchozí obrazovku s zvoleným datem 

2. 

void MesicniPrehled(int reset) 

· funkce načte datum z denního přehledu a použije z něj rok, měsíc. Den nastaví jako 1. a 
zjistí jeho pozici v týdnu. Podle toho je pak dopočteno datum prvního dne v týdnu jako 
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výchozí 
· Následuje naplnění pole o rozměru 6x7 dny měsíce s tím, že pokud se konkrétním dnu 

nachází nějaká událost je číslo dne v závorkách. 
· Naplnění probíhá ve třech smyčkách. Týdenní, denní a počet událostí z registru. Zde se 

pro urychlení výpisu ořezávají krajní události které menší  než předchozí shodná událost 
a větší než porovnávané datum. 

· aktualizace popisek objektů 

3. 

int Najdi_udalosti2(void) 

· Prohledává soubor a hledá výskyt řetězce „BEGIN:VEVENT“ a „END:VEVENT“ a 
jejich pozice v souboru uloží do registru událostí. 

· vrátí počet nalezených událostí 

4. 

int ev_Trideni(void) 

· funkce provede nalezeni události 
· pokud je počet větší, než 1 událost nastane třídění 
· funkce vezme novou událost a porovná ji s první události již uloženou v registru. Pokud 

je větší porovná ji s další (větší) v registru. Dojde-li za poslední uloženou pozici 
v registru a stále je větší, uloží ji na konec řady registru. Pokud je menší tak posune 
všechny větší hodnoty o jednu pozici dále, čímž udělá místo, kde se uloží nová hodnota. 
Toto se opakuje podle počtu událostí 

5. 

DATE_STRUCT DT_ev_rutina(long pozice, boolean UTC) 

· funkce otevře soubor 
· od „pozice“ začne načítat datum a čas 
· jeli požadavek na provedení korekce „UTC“ a jedná se o nelokální datum dojde ke 

kolekci vzhledem k časové zóně. 
· po uzavření souboru se vrátí struktura s načteným datem 

6. 

DATE_STRUCT iCal_DtToStruktury(char *retezec, int udalost) 

· funkce hledá řetězec „retezec" v oblasti události „udalost“  
· po úspěšném nalezení hledá „:“ 
· pokud najde načte řetězec o délce 20 znaků, v tom na pozici 8 kontroluje „T“ který by 

měl  potvrdit, že se jedná o formát času. Pokud „T“ nenajde pokračuje do konce řádku. 
· pokud se jedná o čas převede ho na strukturu a vrátí ho.  

7. 

DATE_STRUCT iCal_DtToString(char retezec[20]) 

· funkce převede řetězec „retezec“ na datovou strukturu 
· pokud se nejedná o lokální čas, provede korekci 
· vrátí jako datovou strukturu 

8. 

DATE_STRUCT OdectiDatumy(DATE_STRUCT prvni, DATE_STRUCT druhy) 

· funkce převede obě struktury z DATE_STRUCT na TIME_STRUKT 
· odečte druhý od prvního 
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· převede z TIME_STRUKT na DATE_STRUCT 
· vrátí jako strukturu 

9. 
DATE_STRUCT CasPosun(DATE_STRUCT cas, int posun) 

· odečte nebo přičte sekundy „posun“ od/k struktury „cas“ a vrátí zpět 

10. 
DATE_STRUCT PasmoPosun(DATE_STRUCT cas, int posun) 

· odečte nebo přičte hodiny „posun“ od/k struktury „cas“ a vrátí zpět 

11. 

int SrovnaniUdalosti(DATE_STRUCT datum3, int udalost) 

· Porovná čas „datum3“ s začátkem a koncem události „udalost“ 
· vrátí výsledek srovnání 

12. 

DATE_STRUCT Time_Zone(DATE_STRUCT tz_cas, boolean AktCas) 

· funkce z kraje porovná uložené hodnoty z předchozího volaní této funkce a pokud zjisti, 
že struktura „tz_cas“ má stejný rok, přeskočí zjišťování hodnot a použije uložené.  

· jinak funkce najde v souboru objekt BEGIN:VTIMEZONE …. END:VTIMEZONE 
· dále podobjekty STANDART a DAYLIGHT definující zimní a letní čas 
· získá datum/čas od kdy změna platí  
· z vlastnosti RRULE je získaný +- x-tý týden v měsíci a měsíc (pro zimní i letní čas) 
· z vlastnosti TZOFFSETTO je získaný posun proti UTC 
· ze získaných nebo uložených hodnot určí zda se jedná o letní nebo zimní období a podle 

toho provede korekci 
· vrátí pak strukturu upravenou z UTC na místní čas 

13. 

char *TextZpoziceDokonce (long pozice, int delka, char kc) 

· funkce otevře soubor a nastaví kurzor na pozici „pozice“ 
· od této pozice načte buď „delka“ znaků  
· nebo narazí-li na ukončovací znak „kc“ 
· nebo je-li konec řádku, ale to jen v případě, že řádek nepokračuje na druhém řádku (po 

\r\n je 0x09), v tom případě pokračuje dovoluje-li to jedna ze dvou předchozích 
podmínek. 

· soubor je uzavřen a je vracen řetězec (délka byla defaultně nastavená na 2 řádky – 160 
znaků) 

14. 
DATE_STRUCT NulovaniData (void) 

· funkce vrací pouze strukturu s 0 hodnotou  

 

Soubor : screen_clear.c 

1. 
static void ScreenClear_OnMain() 

· zde stojí za zmínku, že dané době dojde k návratu na předchozí obrazovku 
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Soubor : screen_keyboard.c 

1. 

static void OnKlik_Key(D4D_OBJECT* pThis) 

· fce je volána při stisku tlačítka 
· podle Steklého tlačítka je k řetězci připojen nebo ubrán znak, změna velké/malé znaky 

(způsobí aktualizaci popisků tlačítek) 
· v případě „ENTER“ dojde k návratu na předchozí obrazovku 

 

Soubor : screen_main.c 

1. 

static void ScreenMain_OnInit() 

· fce po inicializaci obrazovky 
· inicializace LED  

2. 

static void ScreenMain_OnActivate() 

· fce po aktivaci obrazovky provede, jedná-li se o první start, načtení a třídění dat 
· hlídá zda byly data načteny (problém s FTP) 

3. 
void ActualTimePrint(void) 

·  fce načte lokální čas, poskládá řetězec a provede aktualizaci 

4. 
static void scr_main_OnKlik_select(D4D_OBJECT* pThis) 

· fce volaná po stisku tlačítek, zajišťuje volaní jiných funkcí, posuny aj. 

5. 
void Navig_Button(void)  

· fce aktualizuje hodnoty na tlačítku „xxx/xxx“ 

6. 
char *NumToText3(int x) 

· fce vrátí řetězec (3 znaky) po převodu z int < 1000 

7. 
char *StruktToString(DATE_STRUCT cas) 

· fce hodnoty z časové struktury vrátí v řetězci 

8. 

int synchroUdalost(void) 

· fce vyhledá aktuální, nebo následující událost 
· probíhá-li akce dojde k aktivaci LED 
· nastavení Inko řetězce pro LCD 

9. 
void synchroUdalostStav(int akt) 

· fce podobná jako int synchroUdalost(void) 
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void aktualizace_Ftp(void) 

· fce načte data z FTP serveru 
· hlídá zda jsou data načtena 

 

Soubor : screen_menu.c 

1. 
static void scr_menu_OnKlik(D4D_OBJECT* pThis) 

· fce po stisku tlačítek provedou odskok na další obrazovku 

 

Soubor : screen_numlock.c 

1. 

static void OnKlik_Num(D4D_OBJECT* pThis) 

· fce je volána při stisku tlačítka 
· podle Steklého tlačítka je k řetězci připojen nebo ubrán znak, změna velké/malé znaky 

(způsobí aktualizaci popisků tlačítek) 
· v případě „ENTER“ dojde k návratu na předchozí obrazovku 

 

Soubor : screen_setFtp.c 

1. 

static void scr_SetFtp_OnKlik(D4D_OBJECT* pThis) 

· fce je volána při stisku tlačítka 
· podle stisklého tlačítka je volána funkce keyboard pro nastavení daného parametru 
· v případě „ok“ dojde k návratu na předchozí obrazovku s uložením 
· cancel – návrat bez uložení 

 

Soubor : screen_set_network.c 

1. 

static void ScreenSetNet_OnActivate() 

· fce je volána při aktivaci 
· pokud je aktivované okno po návratu z předchozího zadávaní parametru je příslušná 

hodnota převedena a uložená do proměnné 

2. 

static void scr_SetNet_OnKlik (D4D_OBJECT* pThis) 

· fce je volána při stisku tlačítka 
· podle stisklého tlačítka je volána funkce numlock pro nastavení daného parametru 
· v případě „ok“ dojde k návratu na předchozí obrazovku s uložením 
· cancel – návrat bez uložení 
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Soubor : screen_set_time.c 

1. 

static void ScreenSetNet_OnActivate() 

· fce je volána při aktivaci 
· převede a nastaví hodnoty tlačítek  

2. 

static void OnKlikSetTime(D4D_OBJECT* pThis) 

· fce je volána při stisku tlačítka 
· podle stisklého tlačítka je volána funkce numlock pro nastavení daného parametru 
· v případě „ok“ dojde k návratu na předchozí obrazovku s uložením 
· cancel – návrat bez uložení 

3. 
void current_time_to_txt(DATE_STRUCT datum2) 

· fce převede systémový čas na globální stringy 

3. 
char *uint_to_string(uint_16 cislo) 

· fce převede systémový čas na 2 znaky (desítky a jednotky) 

3. 
static void update_labels(void) 

· fce uloží nové hodnoty do labels 

 

Soubor : rutina.c 

1. 

long Najdi_retezec(long pozice, char retezec[50]) 

· fce vrací hodnotu pozice následujícího znaku v souboru 
· -1 = nenalezeno 
· pozice - pozice v souboru od které se hledá 
· retezec - hledaný řetězec 
· nepracuje s dělenými řádky 

 

Soubor : rtc_init.c 

1. 
int rtcs_init() 

· fce provede inicializaci RTCS 

 

Soubor : mfs_init.c 

1. 
void Ram_disk_start(void) 

· fce provede inicializaci RamDisku 
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· formát 

Soubor : iCal.c 

1. 

int Najdi_udalosti2(void) 

· fce prohledá soubor a najde všechny výskyty VEVENT a uloží jejich pozice ( předpoklad 
max. PZR výskytů) 

· nenalezena žádna událost VEVENT -> návratová hodnota 0 
· pozice ukládá do ev_pozice_start[x], ev_pozice_end[x] 

2. 

int ev_Trideni(void) 

· fce Prohledá soubor a najde všechny výskyty VEVENT a uloží jejich pozice ( předpoklad 
max. PZR výskytů) 

· nalezené hodnoty porovná a seřadí 
· vrací -1 nebyla nalezená žádná událost 
· >0 počet nalezených událostí 

3. 

DATE_STRUCT DT_ev_rutina(long pozice, boolean UTC) 

· je daná pozice v souboru a do struktury DT_temp je načten časový údaj z formátu 
RRRRMMDDHHMMSS 

· bere v potaz lokální i UTC čas (Z na konci) 

4. 

DATE_STRUCT iCal_DtToStruktury(char *retezec, int udalost)  

· Načte časový údaj za nalezeným řetězcem v události z registru 
· vrátí zpět datovou strukturu 
· bere dělení řádků 

5. 

DATE_STRUCT iCal_DtToString(char retezec[20]) 

· Načte časový údaj z řetězce do struktury 
· vrátí zpět jako strukturu 
· pokud je na konci "Z" tak převede na lokání z UTC 

6. 
DATE_STRUCT OdectiDatumy(DATE_STRUCT prvni, DATE_STRUCT druhy)  

· odečte dvě data/časy a vrátí 

7. 
DATE_STRUCT CasPosun(DATE_STRUCT cas, int posun) 

·  odečte nebo přičte sekundy předanému času 

8. 
DATE_STRUCT PasmoPosun(DATE_STRUCT cas, int posun) 

· odečte nebo přičte hodiny předanému času 

9. 

int SrovnaniUdalosti(DATE_STRUCT datum3, int udalost)  

· porovná z struktury čas s události (slouží pro aktuální stav akce) 
· 0-není shoda, 1-akce už proběhla, 2-akce zrovna proboha, 3-akce proběhne 
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10. 

DATE_STRUCT Time_Zone(DATE_STRUCT tz_cas, boolean AktCas) 

· funkce prohledá soubor, najde hraniční markéry BEGIN/END VTIMEZONE a zjisti 
jejich pozici  

· pak lokalizuje rozsah STANDART a DAYLIGHT a v jejich intervalu najde data 
· návratová hodnota je vstupní čas posunutý vzhledem  
· AktCas=1 k aktuálnímu času RTC (pro zobrazení termínu události) 
· AktCas=0 k předanému času (jako pro úpravu zobrazeného data a času) 
· parsovací rutina není 100% ale dokáže rozpoznat měsíc a +-poradí první nebo poslední 

neděle v měsíci  

11. 

char *TextZpoziceDokonce (long pozice, int delka, char kc) 

· Najde a vrátí text od pozice o zadané délce nebo do konce řádku EOL nebo když narazí 
na zadaný znak,  

· bere v potaz i dělení na více řádků, pokud řádka začíná 0x09, tak pokračuje do EOL bez 
0x09 

· hlídá konec souboru (návratová hodnota LEN=1)  
· předpoklad max.160 znaků = 2 řádky 

12. 
DATE_STRUCT NulovaniData (void) 

· Vrací nulovou datovou strukturu 

 

Soubor : fnc_ftp.c 

1. 

int Ftp_task(void) 

· fce provede inicializaci FTP klienta 
· stáhne příslušný soubor a uloží v RamDisku 

 

Soubor : flash_backup.c 

1. 

int read_flash (uint_32 initial_data) 

· Funkce zajišťující čtení hodnot z trvalé paměti 
· návratová hodnota 0-bez chyby, 1-Nelze otevřít soubor, 2-Nelze ze souboru číst 3-data 

jsou prázdné 

2. 
int write_flash    (uint_32 initial_data) 

· Funkce zajišťující zápis hodnot do trvalé paměti 
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Příloha B – Vývojové diagramy 
 

  

  
Kontrola a načtení dat z flashX

Inicializace RamDisku

Inicializace RTCS

Inicializace FTP klienta 
Stažení souboru do RamDisku

Rtcs OK?

Timer 25mS start

D4D nastaveni orintace

D4D Poll

D4D init (&screen_main)

OK

načten

error_net=1

error_ftp=1
Soubor 
načten?

error

error

main.c
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set LED = 0

OnInit

Inicializace LED

OnActivate

aktualizace času

Načtení s chronologické
setřídění událostí

Nalezení aktuální nebo
první následující události

error_ftp?
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OnMain

aktualizace stavu události

aktualizace stavu události
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nastalo
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nastalo

MsgBox
screen_clear

podrobný přehled funkcí screen_main.c 
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Zobrazení data

D4D nastaveni orintace

předání indexu zvolené události

screen_month_review

událost je ..

stisk 
tlačítka ?

vypis (další) 
události k datu

vyhledání 
události k datu

už není další

nic

předání výchozího
data

day_rewiev

zobrazeno 
méně než

6 události ?<6

zobrazeno =<6 událostí

šipka 
vpravo

den -1

šipka 
vlevo

datum

událost +6

šipka 
dolů

událost -6

šipka 
nahoru

k datu je 
více než

6 události ?

je zobrazeno 
více než

6 události ?

je =<6 události

stisk pole 
1.-6. události

pole je 
prázdné
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Zobrazení data a výpočet
prvního dne v kaledáři 

(pole 7 sl. x 6 ř.)

předání zvoleného dne

událost je ..

stisk 
tlačítka ?

označení pole „[x]“
(že je událost)

vyhledání 
události k datu není událost ke 

dni

nic

předání výchozího
data

month_rewiev

bylo 
zobrazeno 

42 dní?<43

rok
doprava

rok -1

rok
doleva

měsíc +1

měsíc
doprava

pole 
1. – 42.

rok +1

měsíc -1

měsíc
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Příloha C – Snímky obrazovek 

 

Základní obrazovka 

 posun -1 akce 
 posun +1 akce 

 aktualizace 
 denní přehled akcí 

 funguje jako menu 
 

 

Okno Numlock 
BACK   smaže znak 
ENT      potvrzení 
 
 
 
 

 

Okno Menu 
Set Time   nastavení času 
Set Network  síťové nastavení 
Set Password  změna hesla 
Set FTP  nastavení FTP 
EXIT  návrat + uložení dat 
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Okno nastavení času 

1. Den 
2. Měsíc 
3. Rok 
4. Hodina 
5. Ok 
6. Storno 
7. Syn.SNTP  nastavení času 

z NTP (zatím nefunkční) 
 

 

Okno nastavení sítě 

1. Adresa zařízení 
2. Brána 
3. Maska 
4. Adresa FTP serveru 
5. Statická/dynamická IP 
6. OK 
7. Storno 
 

 

Okno nastavení FTP 

1. Název souboru 
2. Uživatelské jméno 
3. Uživatelské heslo 
4. OK 
5. Storno 
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Okno keyboard 

 

Info okno 

 

Obr. denního přehledu 

 posun -1 den 

 posun +1 den 

 posun v 1 dni + (dalších 6 
události je-li víc než 6) 

 posun v 1 dni - (dalších 6 
události je-li víc než 6) 
1. Volbou události dojde 

k návratu na její detail 
2. Měsíční přehled 
3. Návrat 

1 

2 3 
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Měsíční přehled 

  posun –1 měsíc/rok 

 posun +1 měsíc/rok 
1. Den bez události 
2. Den s události 
 

 
 

1 2 


