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1 Úvod 

Charakteristickým znakem soudobé společnosti je snaha o co nejvyšší produktivitu 

práce člověka. Jedním z velmi účinných způsobů, jak růst produktivity podpořit, je 

využití automatizace všude tam, kde je to možné. S automatizací je neoddělitelně 

spojena výpočetní technika, která je v současné době "duší" všech automatizovaných 

procesů. 

S výpočetní technikou setkávají velmi často i takoví lidé, kteří nejsou na použití 

počítačů žádným způsobem připraveni. Avšak ani ti, kteří mají k užívání výpočetní 

techniky předpoklady a kteří s počítači běžně pracují, nemohou často využít plně svých 

schopností a potenciálu strojů proto, že se jim nedaří účinně s počítači komunikovat. 

Protože princip počítače je velmi vzdálen od všeho, s čím se člověk v běžném životě 

setkává, je třeba, aby se člověk přizpůsobil počítači, nebo počítač člověku. V praxi se 

samozřejmě objevují řešení, která jsou kompromisem. V počátcích výpočetní techniky, 

kdy počítače byly nesmírně drahé, bylo nutností, aby se lidé přizpůsobili do maximální 

možné míry počítačům. Dnes, po několika desetiletích vývoje, vzrostl výkon výpočetní 

techniky a poklesly její rozměry způsobem, který nemá v historii techniky obdoby. 

Navíc ceny poklesly tak, že výpočetní technika proniká i do nejběžnějších výrobků. 

Přišla doba, kdy se počítače musí přizpůsobovat lidem a je zřejmé, že o to řada výrobců 

intenzivně usiluje. 

Přizpůsobení počítačů člověku tak, aby s nimi mohl snadno komunikovat však zdaleka 

není snadnou záležitostí. Snaha o tvorbu komunikačních rozhraní a metod komunikace 

velmi zaostává za růstem výkonu počítačů a poklesem jejich cen. Zaostává tak silně, že 

ve velké většině případů již dnes není limitujícím faktorem v rozvoji nasazení počítačů 

cena, technické možnosti, nebo nedokonalé algoritmy, ale právě komunikace člověka se 

strojem. Z uvedených skutečností plyne, že na výzkum, vývoj i výuku komunikace 

člověka se strojem je kladen velký důraz. 

Dalším fenoménem současného vývoje výpočetní techniky je počátek využití výpočetní 

techniky jako prostředku pro záznam a zpracování obrazu a zvuku. Pro tento způsob 

nasazení výpočetní techniky je komunikace vedle technických možností záznamu 

klíčovým faktorem. 

Tato práce si klade za cíl shrnout dosavadní stav vývoje komunikace člověka se strojem, 

zhodnotit i možnosti výuky a poukázat na další směry rozvoje. Text práce může též 

sloužit jako přehledový materiál pro studenty (to byla hlavní motivace pro použití 

českého jazyka). Dalším cílem je prezentace vlastního přínosu autora. V první části 

práce (kapitoly 2-3) je uvedeno stručné shrnutí současného stavu poznání v oblasti 

komunikace člověka se strojem. Druhá část práce (kapitola 4) je průřezem současných 

technických možností realizace grafických rozhraní a prezentací autorova přínosu. 

V poslední části (kapitoly 5-8) jsou uvedeny technicky a ekonomicky orientované 

rozvahy směřující k praktické realizovatelnosti a použitelnosti rozhraní. V přílohách 

jsou uvedeny konkrétní příklady realizace rozhraní a odkazy na studentské práce. 
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2 Komunikace člověka se strojem 

Komunikaci člověka se strojem lze definovat jako obousměrnou výměnu informací mezi 

člověkem a strojem. Tok informací od počítače k člověku lze uskutečnit pomocí 

periferních výstupních zařízení generujících výstupy, na které mohou reagovat smysly 

člověka. Tok údajů od člověka k počítači lze naopak uskutečnit pomocí vstupních 

periferních zařízení, která mohou reagovat na podněty generovaný člověkem. 

Při komunikaci však jde nejen o to, zda „komunikační kanály“ počítače užívají pro 

komunikaci stejné fyzikální veličiny jako „komunikační kanály“ člověka. Jde také o to, 

zda je možné po těchto kanálech přenášet užitečnou informaci a o to, zda je tuto 

informaci možné přenášet dostatečně rychle a zda komunikace probíhá pro člověka 

„přijatelným“ způsobem. 

2.1 Kanály využitelné pro komunikaci 

Pro komunikaci mezi člověkem a strojem připadají v úvahu jen takové komunikační 

kanály, které jsou schopny informace přenášet v reálném čase, reprodukovatelně 

a pokud možno nezkresleně. Kategorickým požadavkem je technická realizovatelnost 

a podstatná je i spolehlivost a cena příslušných periferních zařízení. 

 

Obrázek 2.1: Komunikační kanály 
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Pro přenos informace od stroje k člověku lze využít následující média (smysly): 

 Obraz (zrak) - Obraz je považován za nejvýhodnější médium pro přenos informace 

od stroje k člověku. Důvodem jsou zejména velmi vysoká informační propustnost 

a možnost "náhodného přístupu" pozorovatele k informacím obsaženým v obraze. 

 Zvuk (sluch) - Zvuk je výhodný pro přenos menšího množství informací od stroje 

k člověku pro doplnění obrazu. Nevýhodou oproti obrazu je nižší propustnost 

a „sériový“ přístup. Výhodou je skutečnost, že na sebe zvuk může „upozorňovat“. 

 Hmat - Dosud je používaný výjimečně, je však perspektivní pro budoucí aplikace ve 

spojení s virtuální realitou a to ve formě hmatové i silové zpětné vazby. V současné 

době je využíván zejména jako prostředek pro komunikaci nevidomých se stroji. 

 Čich, chuť - V současnosti tyto kanály nejsou pro komunikaci použitelné. Důvodem 

je především stav současné chemie a techniky, který zdaleka neumožňuje uměle 

syntetizovat chutě ani vůně v reálném čase. Pokud někdy v budoucnosti bude využití 

čichu a chutě realizovatelné, mohlo by se uplatnit jako doplněk pro virtuální realitu. 

Možnými kanály komunikace opačným směrem - od člověka ke stroji jsou: 

 Pohyb (hmat) - Nejobvyklejším prostředkem pro předávání informací člověkem do 

strojů jsou klávesnice v nejrůznějších podobách. Ty bývají často doplňovány 

mechanickými polohovacími zařízeními, jako je například „myš“. Lze však 

zkonstruovat i řadu jiných zařízení obdobného typu. 

 Zvuk (řeč) - Komunikace ve směru od člověka ke stroji zvukem, zejména řečí, je 

velmi perspektivní a je dokonce možno očekávat, že by se tento způsob komunikace 

mohl stát silnou konkurencí klávesnicím a v některých aplikacích je vytlačit. Dosud 

však tento způsob komunikace není prakticky použitelný, protože prozatím není 

uspokojivě vyřešeno porozumění lidské řeči na straně strojů. 

 Obraz (gesta) - Sdělování informace stroji pomocí gest těla i ruky, případně mimiky 

je dosud nerealizovatelné a realizace je pravděpodobně velmi vzdálená. 

V budoucnosti by se snad mohlo stát součástí systémů virtuální reality. Některé dílčí 

aplikace rozpoznávání obrazu pro komunikaci člověka se stroji jsou však reálné již 

nyní. Příkladem může být rozpoznávání osob, strojové čtení, či automatické řízení 

vozidel. 

Kromě výše uvedených „přirozených“ komunikačních kanálů lze uvažovat i kanály 

„umělé“, které je možno realizovat například přímým napojením stroje na nervovou 

soustavu člověka. Takové kanály však nejsou předmětem této práce, protože jejich 

použití je vázáno na velmi specializované úlohy a pravděpodobně nikdy nebude 

přijatelné, a snad ani možné je používat masově. 

2.2 Komunikační rozhraní na straně člověka 

Princip činnosti smyslových orgánů člověka, způsob zpracování informací 

přicházejících zvenčí a mozková činnost člověka vůbec je již po léta předmětem 

intenzivního výzkumu, zejména v lékařství a příbuzných oborech. Přesto je na otázky 

z uvedených oblastí známo dosud jen velmi málo jednoznačných odpovědí. Je však 

jisté, že možnost komunikace člověka se strojem je do značné míry dána tělesnou 

stavbou člověka a jeho „mentální vybaveností“. Tu je možné a etické zkoumat 

a poznávat, ale nikoli měnit. 
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Při zkoumání komunikace člověka s okolím a projektování takové komunikace lze 

užívat mnoha metod. Nejpoužívanější a nejdůležitější jsou následující metody [38]: 

 Empirická metoda - Jak již název napovídá, tato metoda se zaměřuje na 

experimentální zkoumání jevů probíhajících při komunikaci bez toho, aby blíže 

zkoumala podstatu těchto jevů. Nejprve se musí identifikovat veličiny, které se mají 

na komunikaci zkoumat. Tyto veličiny jsou obvykle závislé na stavu nějakých 

nezávislých proměnných v systému (které může experimentátor ovlivňovat). Poté je 

třeba definovat experiment a provést jej v dobře definovaných podmínkách. Výhodou 

empirického přístupu je především to, že nabízí alternativu k čistě intuitivnímu 

přístupu, který je téměř vždy ovlivněn subjektivními postoji. Empirický přístup má 

i svoje podstatné nevýhody. Ty spočívají v nebezpečí nesprávného návrhu a následné 

nesprávné interpretace experimentů, ale především v nákladnosti a velmi omezeném 

významu výsledků. Protože empirický přístup nezkoumá podstatu jevů, nelze jeho 

výsledky zobecňovat a při každé změně podmínek je třeba experimenty opakovat. 

 Metoda studia vnímání - Tato metoda uplatňuje teorie o lidském vnímání vytvořené 

lékaři a psychology v kontextu komunikace člověka se strojem. Takové teorie se 

zabývají zejména tím, jak člověk získává informace z okolního světa, jak si je 

pamatuje či vybavuje a jak informace zpracovává a využívá je k rozhodování. Cílem 

metody studia vnímání je zajištění optimálního stavu vědomí uživatele 

komunikačního rozhraní stroje. Vědomí uživatele je v optimálním stavu tehdy, když 

mentální model, který si uživatel o komunikačním rozhraní vytvoří, odpovídá 

modelu, který vytvořil či používal pro tvorbu komunikačního rozhraní návrhář. To 

znamená, že uživatel zná všechny funkce komunikačního rozhraní. Přijatelný je 

i stav, kdy model, který si vytvoří uživatel, je podmnožinou modelu, který používal 

návrhář, tedy, že uživatel nezná všechny funkce rozhraní, ale o těch, které zná, má 

správnou představu. Nevýhodný stav vědomí uživatele je takový, kdy uživatelův 

mentální model komunikačního rozhraní je disjunktní s modelem, který užíval 

návrhář. To znamená, když je uživatelova představa o komunikačním rozhraní 

chybná. Při tvorbě metodiky pro přiblížení uživatelova mentálního modelu rozhraní 

k modelu návrhářově je třeba respektovat základní podmínky: 

1.  Návrhářův model komunikačního rozhraní musí být přesně definovaný, 

deterministický, konzistentní a úplný. 

2.  Uživatelův model komunikačního rozhraní se vytváří na základě studia 

dostupných údajů, tedy například dokumentace, ale i průběhu práce se strojem. 

3.  Uživatel si koriguje mentální model na základě komunikace se strojem, 

dodatečným studiem dokumentace, ale zejména na základě chybových stavů a 

hlášení 

4.  Návrhář by měl podle možností přizpůsobovat model reálnému světu a tak jej 

uživateli také prezentovat 

Existuje celá řada možností využití metody vnímání v praxi, zejména při návrhu 

„uživatelsky přítulných“ programů určených pro masové nasazení, u nichž nelze 

předpokládat, že se uživatelé budou aktivně o efektivní spolupráci se stroji snažit. 

 Metoda modelování a predikce - Cílem metody modelování a predikce je předvídat 

chování člověka pracujícího se strojem na modelu. Přitom se předpokládá, že toto 

chování je předvídatelné tak, jako chování například fyzikálních systémů. V tomto 

případě se za model chování uživatele považuje představa o soustavě úkonů 
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(i mentálních), které uživatel provádí při realizování jeho jednotlivých cílů. Existují 

čtyři základní třídy modelovacích technik: 

1. Modely zpracování informace 

2. Modely typu GOMS (viz další odstavec) 

3. Modely založené na pravidlech 

4. Gramatické modely 

Metoda modelování a predikce je výhodná v tom, že v jednoduchých případech 

umožňuje snadno rozhodnout, který z několika návrhů rozhraní pro komunikaci 

člověka se strojem je lepší. Nevýhodou je omezení na jednoduché modely a také 

nejednoznačnost způsobená nutností, aby návrhář odhadl, jakým způsobem bode 

člověk řešit okamžité situace při komunikaci. To platí zejména o chybových stavech 

komunikace. 

 Antropometrická metoda - Tato metoda může být popsána jako aplikace lidských 

vlastností na neživé objekty. Skutečností je, že lidé mezi sebou komunikují dosti 

spolehlivě a efektivně. Proto se dá předpokládat, že problémy a neefektivnosti při 

komunikaci člověka se stroji jsou způsobeny spíše stroji než lidmi. Je-li uvedená 

úvaha pravdivá, plyne z toho, že je třeba maximálně napodobit na strojích „lidský“ 

způsob komunikace, nebo alespoň využít některé jeho prvky.  

Z uvedených metod jsou z praktického hlediska pro návrh komunikace člověka se 

strojem dosud nejdůležitější metoda empirická a metoda modelování a predikce. 

Poznatky z těchto dvou metod se soustřeďují ve formě empirických zkušeností, které lze 

často shrnout jako empirické modely chování člověka. Z hlediska potřeb výpočetní 

techniky jsou takové poznatky často dostatečné pro efektivní ověření návrhu 

uživatelských rozhraní z hlediska základní komunikace [17, 10]. Cílem je integrace 

všech výše uvedených metod. Metoda vnímání je často využívána ke sdělování 

informace uživateli a antropometrická metoda pravděpodobně bude mít větší význam až 

pokrok techniky dovolí přiblížit průběh dialogu člověka se strojem dialogu mezi lidmi. 

Důležité je i studium charakteru chyb, kterých se uživatelé dopouštějí [29]. 

V oblasti výzkumu chování člověka při práci s počítači probíhá poměrně intenzivní 

výzkum ze strany psychologů. Výsledky tohoto výzkumu se postupně uplatňují při 

koncipování zejména grafických uživatelských rozhraní (viz kapitolu 3). Mezi 

dosaženými poznatky psychologů i potřebnými vlastnostmi rozhraní a technologickými 

možnostmi výpočetní techniky však dosud existuje značný odstup. 

Historicky se uživatelská rozhraní tvořila spíše intuitivně a s ohledem na technické 

možnosti (a tento přístup dosud převládá, viz odstavce 2.4, 2.5 a kapitolu 3). Dá se 

předpokládat, že v budoucnosti se budou vzhledem k technickému pokroku zejména 

v oblasti počítačové grafiky (viz kapitolu 4) nové poznatky v praxi uplatňovat. 

V následujících odstavcích jsou ilustrovány konkrétní modely, které jsou nejčastěji 

užívané pro modelování dialogu člověka se strojem. 

Diskrétní stavové modely 

Diskrétní stavové modely jsou modely zpracování informací člověkem. V těchto 

modelech je proces zpracování informací člověkem chápán jako posloupnost stavů. 

Diskrétní stavové modely jsou zkoumány od šedesátých let tohoto století. 
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Obrázek 2.2.1: Diskrétní stavový model 

Značka Popis významu značky, hodnoty jsou uvedeny ve formě střední[minimální-maximální] 

vis Doba přetrvání vizuální informace (visual) 

vis Kapacita paměti vizuálních informací (visual) 

vis Typ reprezentované visuální informace (visual) 

snd Doba přetrvání zvukové informace (sound) 

snd Kapacita paměti zvukových informací (sound) 

snd Typ reprezentované zvukové informace (sound) 

ltm Doba přetrvání informace v dlouhodobé paměti (long time memory) 

ltm Kapacita dlouhodobé paměti (long time memory) 

ltm Typ informace v dlouhodobé paměti (long time memory) 

wm Doba přetrvání informace v pracovní paměti (working memory) 

wm Kapacita pracovní paměti (working memory) 

wm Typ informace v pracovní paměti (working memory) 

p Doba zpracování vjemu 

c Doba transformace informace v pracovní paměti 

m Doba provedení jednoduché motorické reakce 
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Protože problematika diskrétních stavových modelů je velmi složitá, byly zkoumány 

nejprve odděleně jednotlivé aspekty této problematiky: 

 Vnímání 

 Paměť 

 Řešení problémů 

V uvedených oblastech proběhla již řada výzkumů, jejichž výsledky byly v osmdesátých 

letech spojeny do kompletních modelů. Příkladem tohoto spojení mohou být práce C. D. 

Wickense [37], nebo práce, kterou napsal S.K. Card, T.P. Moran a A.L. Newell [8]. 

Wickensův model zpracování informace člověkem je ilustrován blokovým schématem 

zobrazeným na obrázku 2.2.1. 

Podle tohoto modelu je informace nejprve předzpracována smyslovými orgány, z nichž 

jsou důležité zejména zrak a sluch. Ve Wickensově modelu se využívá empirického 

zjištění, že doba předzpracování je přibližně konstantní (ve schématu je doba 

předzpracování označena p). Po fázi předzpracování následuje fáze „logického 

uvažování“, která je charakterizována sekvenčním zpracováním informace v krocích 

také s konstantní dobou provedení (v obrázku označenou c). Počet těchto kroků při 

různých činnostech nelze obecně určit, avšak pro některé reakce na jednoduché podněty 

počet kroků určit lze, ať už analyticky, či empiricky. V případě motorické reakce na 

nějaký podnět se předpokládá, že tato reakce bude trvat opět konstantní dobu (v obrázku 

označenou m). Konstantní dobou se ve Wickensově modelu myslí doba konstantní pro 

daného jedince, nikoli absolutně. Existuje však empiricky zjištěné rozmezí p, c a m 

v populaci, jehož krajní hodnoty definují takzvané „rychlé“ a „pomalé“ uživatele, 

a střední hodnoty „průměrného“ uživatele. 

Wickensův model je vhodný zejména pro analýzy krátkých jednoduchých činností, jako 

je například hledání v menu, odpovídání na jednoduché otázky, a podobně. Na delších 

činnostech model selhává. 

Model GOMS 

Model GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection Rules - Cíle, Operátory, Metody, 

Výběrová pravidla). Tento model vyvinul Card & spol v roce 1983. Základní myšlenkou 

tohoto modelu [17, 10, 28] je, že člověk při své činnosti usiluje o dosažení vytčeného 

cíle. Proces dosažení cíle lze obvykle rozdělit na postupné dosažení několika podcílů 

(Goals - Cíle). Postupy při dosahování podcílů je možno dekomponovat do 

elementárních operací (Operators - Operátory) podle metody použité pro dosažení cíle 

(Methods - Metody). V případě, že pro dosažení některých podcílů lze použít více 

metod, je třeba stanovit pravidla pro výběr metod (Selection Rules - Výběrová pravidla). 

Je zřejmé, že jednotlivé podcíle lze definovat více či méně detailně a tím ovlivnit 

celkovou složitost modelu GOMS. Již od počátku byly proto definovány modely na 

základní (Basic) úrovni a na úrovni posloupností kláves (Keystroke). 

Mechanismus funkce modelu GOMS je založen na rozdělování cílů na podcíle nebo 

jejich přímém dosahování pomocí elementárních operací. Předpokládá se přitom, že 

každého cíle lze dosáhnout buď přímo, nebo jej lze rozdělit na posloupnost podcílů. Pro 

cíle je vytvořen zásobník, v němž jsou podcíle uspořádány tak, že podcíl, kterého je 
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třeba dosáhnout nejdříve je na vrcholu zásobníku. Je-li podcíl, který je na vrcholu 

zásobníku splnitelný provedením elementární akce, je aplikací operátoru tento podcíl 

z vrcholu zásobníku odstraněn. Při dělení dílčího cíle na podcíle je dílčí cíl z vrcholu 

zásobníku také odstraněn a do zásobníku jsou vloženy jednotlivé podcíle tak, že první 

podcíl se ocitne na vrcholu zásobníku (viz obrázek 2.2.2). 

Model GOMS lze v praxi použít k predikci metod a operací, které člověk použije 

k dosažení cíle. Protože jednotlivé operace lze měřit, lze na základě takové predikce 

stanovit míru pro dosažení cíle jako celku. Tento postup se nejčastěji používá pro 

výpočet času, ale lze i počtu chyb, zatížení paměti a další hodnoty. 

Stisknout

StisknoutNajít klávesu Přečíst údaj

Přečíst údaj

Přečíst údaj

Přečíst údaj

Zobrazit údaj

Provedení cíle

„Najít klávesu

Provedení cíle

„Přečíst údaj“

Provedení cíle

„Stisknout“

Rozklad cíle

„Zjistit údaj“

Rozklad cíle

„Zobrazit údaj“

Zjistit údaj

 

Obrázek 2.2.2: Model GOMS 

Praktické zkušenosti [28] ukazují, že například metody použité člověkem při editaci 

textu lze odhadnout s 80-90% přesností a operace, které použije s 80-100% přesností. 

Model dosahuje menší přesnosti, než Wickensův, ale je možno jej použít i na delší 

činnosti. 

Modely zdrojů 

Modely zdrojů (resources) jsou modely založené na teorii, že pro zpracování informace 

má člověk omezené množství zdrojů, které jsou zčásti specializované a zčásti 

univerzální [38], jak je ilustrováno v obrázku 2.2.3. Tyto modely umožňují posuzovat, 

zda je typ podnětu kompatibilní s očekávaným typem odezvy a na základě toho 

odhadnout zátěž. 
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Typ vjemu

Kód

Fáze zpracování

Zrakový

Sluchový

Verbální

Neverbální

Kódování Zpracování Odezva

 

Obrázek 2.2.3: Model zdrojů pro kódování, zpracování a odezvu 

Modely založené na teorii zdrojů jsou vhodné pro modelování zatížení člověka při práci 

se strojem. Zdroje využitelné pro kódování, zpracování i odezvu mají totiž podle této 

teorie omezenou výkonnost. Otázkou, na kterou použití modelů tohoto typu může dát 

odpověď, je například: „je člověk při obsluze tohoto řídicího pultu přetížen?“ 

2.3 Komunikační rozhraní na straně stroje 

Možnosti komunikace na straně strojů nejsou technicky omezeny faktory, které omezují 

možnosti komunikace na straně člověka, zejména neměnným vybavením smyslovými 

orgány. V souvislosti s předchozím textem by se tedy mohlo zdát, že se stroje 

(a zejména stroje obsahující výpočetní techniku) mohou přizpůsobit člověku 

a komunikovat způsobem, který člověku nejlépe vyhovuje. 

Taková možnost je ovšem značně limitována soudobými technickými možnostmi. 

Ačkoli se technika vyvíjela a vyvíjí velmi rychle, její možnosti v oblasti komunikace 

(zpracování signálu, rozpoznávání) zdaleka ještě nedosahují možností člověka. Dobrým 

příkladem je potenciálně velmi perspektivní způsob komunikace pomocí řeči, který 

zatím přes veškerou snahu vědců a vývojových pracovníků ve světě není uspokojivě 

realizován. Lze sice již mohou rozpoznávat jednotlivá slova, rozpoznávání je však 

dosud omezeny na velmi omezenou množinu slov (obvykle jen stovky až tisíce slov) 

a často i na jediného konkrétního mluvčího, na kterého se musí systém předem 

adaptovat. 

Vývoj periferních zařízení 

Stroj obsahující výpočetní techniku musí být pro komunikaci s člověkem vždy vybaven 

příslušnými periferními zařízeními. Periferní zařízení jsou pro komunikaci naprosto 

klíčová a řada uživatelů si pod pojmem „počítač“ či „přístroj“ představí právě periferní 

zařízení, jejichž prostřednictvím se komunikuje, a ne výkonnou část stroje či počítače. 

Základním cílem periferního zařízení je vždy převod fyzikálních veličin. Na straně 

člověka to jsou typicky optické, zvukové, případně hmatové signály. Na straně stroje 

jsou nosičem informace téměř vždy elektrické signály, které jsou obvykle zpracovávány 

prostřednictvím mikropočítače ať už je součástí nějakého stroje, je samostatným 

přístrojem, nebo je komunikační jednotkou většího počítačového celku. 
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Vývoj periferních zařízení prošel historicky poměrně zajímavým vývojem. V prvních 

stádiích vývoje výpočetní techniky byla periferní zařízení obvykle konstruována jako 

celky schopné samostatné funkce, jejichž vstupem či výstupem ze strany počítače se 

přenášela data ve formě vhodné pro počítač. Důvodem byla značná cena vlastních 

výpočetních prostředků počítače a jejich malý výkon. Tento trend se udržel až do 

osmdesátých let našeho století. 

V další fázi vývoje, kdy se začaly vyrábět relativně levné procesory, se ukázalo, že 

procesor na sebe může převzít řadu funkcí periferních zařízení a periferní zařízení se 

zjednoduší na maximální možnou míru. Tímto přístupem se dařilo vyrábět kompaktní 

počítače, jejichž součástí se stala i základní periferní zařízení, jako je klávesnice 

a zobrazovací jednotka. Typickým příkladem takových počítačů jsou „domácí počítače“, 

jako v osmdesátých letech vyráběné Sinclair ZX Spectrum a částečně také nyní velmi 

rozšířené počítače třídy PC. 

Počátkem devadesátých let se dále projevovala snaha zvyšovat výkon počítačů a ukázalo 

se, že jednou z ekonomicky výhodných cest je distribuované řešení úloh. Současně 

nadále poklesly ceny procesorů a snížily se náklady na vývoj specializovaných 

elektronických obvodů. To vedlo obecně k návratu takových řešení, v nichž jsou 

periferní zařízení samostatnými funkčními celky. Provedení dnešních periferních 

zařízení je ovšem značně odlišné od provedení periferních zařízení z počátků výpočetní 

techniky. V dnešních periferních zařízeních jsou hojně používány jednoúčelové 

mikropočítače, případně signálové procesory. Není výjimkou, když výpočetní výkon 

periferního zařízení je srovnatelný, nebo i přesáhne výkon „centrálního procesoru“, 

k němuž je periferní zařízení připojeno. Typickým příkladem jsou laserové tiskárny 

s RISC procesory připojené k osobním počítačům třídy PC s procesory řady 486 nebo 

Pentium. 

Již od počátků výpočetní techniky se projevovala snaha o sdílení periferních zařízení 

více uživateli. Tato snaha byla motivována především ekonomicky. Sdílení periferních 

zařízení se však do osmdesátých let realizovalo téměř výhradně tak, že na počítačích 

běžel víceuživatelský operační systém a v rámci tohoto systému měli k periferním 

zařízením přístup vybraní uživatelé. Dnes je tento způsob sdílení nadále využíván, ale je 

zatlačován do pozadí prudkým rozvojem lokálních sítí osobních počítačů, kde jsou často 

užívány jednouživatelské operační systémy. V takových sítích se sdílení periferních 

zařízení realizuje prostřednictvím síťových služeb a to buď prostřednictvím „serverů 

periferních zařízení“, nebo prostřednictvím periferních zařízení přímo určených pro 

provoz v síti. 

Druhy periferních zařízení 

Periferní zařízení lze rozdělit na skupinu, která má přímý vliv na komunikaci člověka 

s počítačem, a na skupinu, která na komunikaci přímý vliv nemá. 

Do skupiny periferních zařízení s přímým vlivem na komunikaci patří zejména: 

 Displeje - pro výstup obrazu 

 Polohovací zařízení - pro vstup souřadnic 

 Klávesnice - pro vstup textu a řízení počítače 

 Zařízení pro vstup a výstup zvuku 

 Specializovaná vstupní/výstupní zařízení 
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Mezi zařízení, která nemají přímý vliv na komunikaci patří zejména: 

 Tiskárny 

 Zařízení pro snímání obrazu 

 Součásti, které neumožňují komunikaci (např. rozšíření paměti, disky...) 

Z periferních zařízení, která mají vliv na rozvoj komunikace jsou v současné době velmi 

důležité zejména displeje a polohovací zařízení. Tedy ta periferní zařízení, která 

podléhají velmi rychlému vývoji. Oproti tomu například klávesnice jsou zařízení, která 

již prošla velmi dlouhým vývojem a jejich vlastnosti se téměř nemění. U zařízení pro 

vstup a výstup zvuku jsou základní funkce dobře zvládnuty. Rozpoznávání řeči, které je 

velmi perspektivní, není naopak dosud na takovém stupni vývoje, aby bylo široce 

použitelné. 

Displeje 

Displejem se rozumí zařízení, které je schopno zobrazit grafickou formou výstup 

z počítače. Existuje řada principů, na kterých mohou být displeje založeny. 

V současnosti jsou pro grafický výstup používány následující typy displejů: 

 Klasická obrazovka 

 Displej s kapalnými krystaly (LCD) 

 Plazmový displej 

 Projektor obrazu 

Z uvedených typů displejů je dosud nejrozšířenější klasická obrazovka nejen pro 

poskytovanou kvalitu obrazu, ale především pro svou nízkou cenu. Dá se však očekávat, 

že požadavek na plochý a lehký displej povede v blízké době k vytlačení klasických 

obrazovek některým z výše uvedených displejů [5, 36, 40, 4]. Porovnání vlastností 

grafických displejů je uvedeno v tabulce 2.3.1. 
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Typ displeje
 

Vlastnost 

Klasická 

obrazovka 

Kapalné 

krystaly 

Plazmový 

displej 

Projektor 

obrazu 

Lehce přenosný ne ano Ano Ne 

Zdravotně nezávadný ne ano Ano Ano 

Obraz bez blikání ne ano Ano dle typu 

Rychlá odezva obrazu ano dle typu Ano dle typu 

Geometricky bez zkreslení ne ano Ano Ne 

Vysoký kontrast ano ano Ano Ne 

Věrné podání jasu ano dle typu dle typu dle typu 

Velký obraz dle typu ne dle typu Ano 

Velký pozorovací úhel ano dle typu Ano Ano 

Dobrý obraz v denním světle ne ano Ano dle typu 

Levný ano dle typu dosud ne Ne 

Energeticky úsporný ne ano Průměrně Ne 

Tabulka 2.3.1: Přehled vlastností grafických displejů 

Nejpropracovanější z uvedených typů displejů jsou v současnosti displeje s kapalnými 

krystaly (LCD - Liquid Crystal Display). Existuje mnoho principů zobrazení pomocí 

kapalných krystalů. Z nich jsou pro grafické displeje nejdůležitější: 

 STN (SuperTwisted Nematic) - Vylepšený LCD displej se zvýšeným kontrastem. 

Neumožňuje barevné zobrazení, ale pouze monochromatické. 

 DSTN (Double SuperTwisted Nematic) - Dvojvrstvý LCD displej odvozený od STN, 

který ale umožňuje barevné zobrazení. 

 TSTN (Triple SuperTwisted Nematic) - Též FSTN (Film SuperTwisted Nematic). 

Technologie, která nahrazuje použití dvou vrstev LCD u DSTN kompenzačními 

barevnými fóliemi na obou stranách. Tato technologie je v současnosti vrcholem 

vývoje LCD displejů s pasivní zobrazovací maticí. 

 TFT (Thin Film Transistor) - Též AMLCD (Active Matrix LCD). Displeje vyrobené 

touto technologií, někdy též nazývanou „aktivní matice“, obsahují v každém 

obrazovém bodě samostatný spínač (tranzistor) realizovaný technologií tenkých 

vrstev. Tato technologie, jako dosud jediná z technologií displejů s kapalnými 

krystaly, zajišťuje obraz bez „přeslechů“ mezi pixely, které se projevují jako 

vodorovné či svislé pruhy. Navíc má oproti pasivním displejům výhodu v podstatně 

větším kontrastu. Nevýhodou je dosud podstatně vyšší cena. 

 Plazmové displeje (PALCD - Plasma Addressed LCD) - LCD displej u něhož 

s jednotlivé prvky LCD neadresují elektrodami, ale plynnou plazmou vytvářenou 

pomocí elektrod v zadní části displeje. Tato technologie má obdobné vlastnosti jako 

TFT, ale není u ní třeba vytvářet na ploše displeje aktivní prvky. Tato technologie má 

největší naději na uplatnění ve velkoplošných displejích a předpokládá se nasazení 

v plochých televizních přijímačích. 
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V projektorech obrazu se často používají technologie shodné s technologiemi displejů 

s kapalnými krystaly, pouze s tím, že displej je transparentní. Za zmínku ovšem stojí 

i speciální technologie pro projektory: 

 Laserové projektory - Projektory založené na řízeném rozmítání laserového paprsku. 

Tato technologie umožňuje projekci vysoce kontrastního obrazu a to i za denního 

světla. Projektory jsou ovšem schopny zobrazovat pouze vektorový obraz (obraz 

složený z tenkých světelných čar). 

 FLC (Ferroelectric Liquid Crystal) - Miniaturní LCD s ferroelektrickými vlastnostmi 

vyráběné obdobnou technologií jako polovodičové čipy. Umožňují zobrazení mnoha 

úrovní šedi či barevných složek. 

 DLP (Digital Light Processing) - Též DMD (Digital Micromirror Device). 

Mikromechanická technologie založená na matici mikroskopických elektronicky 

ovládaných zrcadélek provedené ve formě mikročipu. S touto technologií jsou 

projektory schopny zobrazovat velmi jasný obraz, který vyhovuje i pro projekci za 

denního světla. 

    

Obrázek 2.3.2: Projektor DLP a obraz z projektoru 

 

V současnosti jsou k dispozici ploché displeje, které jsou schopny plně nahradit 

klasickou obrazovku u přenosných počítačů. Cena takových displejů je ovšem dosud 

poměrně značná. Velkoplošné ploché obrazovky dosud nejsou na trhu k dispozici. Dá se 

ovšem očekávat jejich rychlý nástup zejména v souvislosti s vývojem plochých 

televizních přijímačů ať už klasických, nebo pro HDTV. Velkoplošný obraz tedy dnes 

lze zobrazovat pomocí projektorů nebo velkých klasických obrazovek. 

Polohovací zařízení 

Polohovacím zařízením se rozumí takové zařízení, které umožňuje uživateli zadávat 

polohu v plošných či prostorových souřadnicích. Taková zařízení jsou pro komunikaci 

člověka s počítačem důležitá proto, že umožňují člověku velmi dobře reagovat na 

grafický výstup z počítače. Pomocí polohovacího zařízení je například možné snadno 

označovat části obrazu generovaného počítačem, kreslit jednoduché tvary, přesouvat 

grafické objekty po obrazovce, apod. Pomocí složitějších polohovacích zařízení je 

možné dokonce i psát. Existují i 3D polohovací zařízení, která dovolují i manipulaci 

s objekty ve 3D prostoru, například ve virtuální realitě. 
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V současné době jsou rozšířena zvláště následující polohovací zařízení: 

 Myš (existují i „3D myši“, které na rozdíl od klasických „myší“ pracují prostorově). 

 Doteková obrazovka (pro psaní perem, případně doteky prsty - „touchscreen“). 

 Grafický tablet (snímač polohy hrotu speciálního pera). 

 

Obrázek 2.3.3: Typická polohovací zařízení 

Trend vývoje polohovacích zařízení do budoucnosti leží v bezkontaktních zařízeních 

a ve 3D zařízeních, která se v současnosti začínají uplatňovat i v aplikacích, kde nejsou 

principiálně zapotřebí. Třetí souřadnice se v těchto případech využívá například pro 

vertikální posouvání (scrolling) textu. 

2.4 Strojově orientovaná rozhraní 

V předchozích odstavcích byly diskutovány možnosti a prostředky komunikace mezi 

člověkem a strojem. Vlastní realizace rozhraní však diskutována nebyla. Základní 

rozlišení postupu při konstrukci rozhraní spočívá v tom, zda je rozhraní konstruováno 

s ohledem na fyzickou konstrukci stroje (strojově orientované rozhraní), nebo zda je 

spíše zohledněn způsob užívání (uživatelsky orientované rozhraní). 

Za strojově orientovaná rozhraní lze tedy považovat taková rozhraní, která jsou 

koncipována spíše na základě funkce stroje, než na základě způsobu jeho používání 

uživatelem. U takových rozhraní prvky rozhraní odpovídají funkčním celkům stroje. 

Stroje, u nichž se strojově orientovaná rozhraní používají jsou typicky ty, jejichž 

principu a funkci obsluha rozumí. Často se taková rozhraní vyskytují například 
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v průmyslových provozech, ale existují i případy, kdy se používají například 

i v domácnostech. 

Situací, kdy se strojově orientovaná rozhraní též uplatní, je tvorba rozhraní pro 

elektronické přístroje obsahující mikropočítač, které nahrazují starší přístroje standardní 

konstrukce. U takových přístrojů se často užívá rozhraní emulující funkce ovládacích 

prvků standardních přístrojů. Taková rozhraní pak často nejsou přímo orientovaná na 

funkci přístrojů, ale spíše emulují funkci tradičních přístrojů, jak je uživatel zná. U řady 

zařízení totiž existují tradiční způsoby ovládání a uspořádání ovládacích prvků, které 

mohou být i standardizovány. 

Dalo by se usoudit, že je vždy lepší použít rozhraní orientované na člověka, než použití 

strojově orientovaného rozhraní. Existuje však řada strojů vybavených strojově 

orientovaným rozhraním. Důvodem může být zejména: 

 Cena – stroj s rozhraním orientovaným na uživatele může být příliš drahý 

 Spolehlivost – přídavná elektronika může vést ke snížení spolehlivosti 

 Tradice – v některých případech může být změna rozhraní na překážku úspěchu 

 Normalizace – existují aplikace, u nichž je rozmístění a funkce prvků dána normou 

 Módní trendy – průmyslové návrhářství podléhá silným módním trendům 

 Nevšímavost – výrobce někdy o způsobu obsluhy příliš neuvažuje 

Jako příklad strojově orientovaného rozhraní přístroje bylo vybráno zdánlivě velmi 

jednoduché rozhraní tradičního radiopřijímače. Právě uživatelské rozhraní tradičního 

radiopřijímače je typickým příkladem strojově orientovaného rozhraní. Na 

radiopřijímači jsou tradičně analogové ovládací prvky pro „ladění“, „jemné doladění“, 

„hlasitost“, „výšky a hloubky“, případně i další ovládací prvky. Tyto prvky odpovídají 

konstrukci radiopřijímače daleko více než způsobu jeho užívání. Uživatel s malým 

přehledem o technice by mohl mít při užívání takového radiopřijímače potíže a navíc 

mu mohou ovládací prvky pro „ladění“ připadat nesmyslné, protože nijak nesouvisí 

s užitnými vlastnostmi radiopřijímače. Skutečnost, že lidé obvykle nemají při ovládání 

radiopřijímače podstatné problémy je dána tradicí, která v rozhraní radiopřijímačů 

existuje, a která způsobuje, že lidé se učí ovládat radiopřijímač často od útlého věku. 

Moderní radiopřijímače jsou vybaveny zcela jinými ovládacími prvky, než tradiční 

radiopřijímače, a tyto prvky jsou zaměřeny na uživatele (viz odstavec 2.5). 

2.5 Uživatelsky orientovaná rozhraní 

Za uživatelsky orientovaná rozhraní lze považovat taková rozhraní, která jsou 

orientována na uživatele a u nichž prvky rozhraní neodpovídají přímo funkčním celkům 

zařízení. 

Rozhraní tohoto typu se typicky objevují v aplikacích a na výrobcích, u nichž uživatel 

nemusí rozumět principu funkce. Dobrým příkladem mohou být moderní výrobky 

spotřební elektroniky. 

Rozhraní tohoto typu se samozřejmě vyskytují i na počítačích. Příkladem mohou být 

programy pro kancelářské práce, které se snaží uživatele „odstínit“ od principu práce 

počítače a soustředí se na vlastní práci uživatele. 
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Jako příklad uživatelsky orientovaného rozhraní může opět, jako i ve strojově 

orientovaných rozhraních, sloužit uživatelské rozhraní radiopřijímače. Řada moderních 

radiopřijímačů je vybavena uživatelským rozhraním, které bere v úvahu způsob 

používání radiopřijímače daleko více, než jeho konstrukci. Radiopřijímače umí „zjistit“, 

ze kterých stanic mohou přijímat program a pro tyto stanice nastaví předvolby. Na rozdíl 

od tradičních starších přijímačů se tedy uživatelé nemusí starat o „ladění“ přijímače, 

které je z hlediska uživatele nadbytečné. 

Podobně jako „ladění“ přijímače je často pro uživatele zavádějící nastavování „výšek“ 

a „hloubek“. Pro kvalifikované nastavení těchto parametrů musí mít uživatel znalosti 

z akustiky a fyziologie. Proto se od prvků pro nastavení „výšek“ a „hloubek“ 

u moderních zařízení upouští a nahrazují se předvolbami „prostředí“, jako jsou 

například katedrála, koncertní sál, diskotéka i další prostředí. 

     

Obrázek 2.5.1: Starší a moderní radiopřijímač 

V budoucnu lze předpokládat stále větší využití uživatelsky orientovaných rozhraní 

a postupné vytlačení rozhraní orientovaných strojově. 

2.6 Komunikace prostřednictvím obrazu 

V rozhraních používaných pro práci s počítačem a nikoli přímo pro ovládání funkcí 

nějakého stroje, lze jít dále a pokusit se o to, aby se rozhraní orientovaná na uživatele 

postupně sjednotila, zejména ve smyslu shodné realizace stejných funkcí. Sjednocení 

nabízí uživateli možnost práce s různými aplikacemi aniž by bylo nutno věnovat příliš 

velkou pozornost základním ovládacím prvkům, jejichž ovládání se uživatel učí jen 

jednou. 

V tomto trendu napomáhá v současnosti zdaleka nejužívanější způsob komunikace 

člověka s počítačem, což je komunikace prostřednictvím obrazu, tedy pomocí 

grafického výstupu počítače a vstupu dat do počítače pomocí kombinace klávesnice 

a grafických polohovacích zařízení (obvykle myš nebo pero na grafickém tabletu). 

Grafický výstup se obecně považuje za vhodný prostředek pro komunikace člověka 

s počítačem prostřednictvím statického obrazu. V současnosti však grafický výstup 

dostává novou kvalitu, která se často nazývá „multimédia“. 

Pojem „multimédia“ se využívá pro označení sdělování obrazové a zvukové informace 

prostřednictvím počítače. Původní význam - sdělování pomocí více médií - byl postupně 

vytlačen významem sdělování prostřednictvím obrazové a zvukové informace 

počítačem. Multimédia lze považovat za pokračování grafické komunikace. Vzájemný 

vztah multimédií, základních grafických funkcí, 3D grafiky a dalších komunikačních 

prvků lze vyjádřit zjednodušeně pomocí náčrtku (viz obrázek 2.5). 
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Obrázek 2.5: Vztah grafického výstupu, multimédií a virtuální reality 

Multimédia mají největší význam ve sdělování informací člověku. Často se nástup 

multimédií považuje za převrat v rozvoji výpočetní techniky. Nástup multimédií je však 

spíše převratem v přístupu lidí než technickým převratem. Někdy však vede k obecnému 

přehodnocení přístupu k počítačům a uživatelským rozhraním [26]. 

Tím, že se lidé začali masově zajímat o multimédia se však otevřel obrovský trh pro 

multimediální aplikace a proto se na uvedenou oblast soustředila řada firem, které byly 

technologicky dobře připraveny a rychle vyvinuly výkonné technické i programové 

vybavení. Uvedené produkty se masově prodávají a tím je v konkurenčním prostředí 

umožněn rychlý pokles cen. 

Na uvedeném vývoji je zajímavá skutečnost, že počítače třídy PC, které jsou určeny pro 

použití i doma, se dostaly z hlediska výkonu grafických subsystémů téměř na úroveň 

dříve nedostižných pracovních stanic. V důsledku k propastnému cenovému rozdílu 

mezi počítači třídy PC a pracovními stanicemi a k rostoucímu výkonu počítačů z obou 

skupin mnoho dřívějších uživatelů pracovních stanic nyní vystačí s počítači třídy PC. 

Virtuální realita je přirozeným rozšířením multimédií v tom smyslu, že zprostředkuje 

uživateli zevrubnější pohled na informace. Ve virtuální realitě uživatel může do procesu 

analýzy informace aktivně vstupovat, zatímco multimediální komunikace umožňuje 

pouze opakovat vybrané pasáže prezentace informací. Technické nároky na počítač pro 

virtuální realitu jsou však podstatně jiné, než nároky na počítač pro multimédia. 

Principy grafické komunikace jsou podrobněji rozebrány v kapitole 3 a její technické 

aspekty v kapitole 4. 
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3 Grafická rozhraní 

Komunikace s počítačem má z lidského pohledu několik aspektů, které je třeba 

respektovat při stavbě počítačů i při tvorbě programového vybavení. Jak bylo uvedeno 

již v odstavci 2.1, obrazový výstup počítače je nejpodstatnějším komunikačním kanálem 

pro sdělování informací ve směru od počítače k člověku. 

Pro techniku komunikace člověka s počítačem prostřednictvím obrazu jsou podstatné 

vlastnosti lidského zraku a vizuálního systému a též sémantika dialogu. 

3.1 Vnímání obrazu člověkem 

Anatomie lidského oka je velmi složitá a její detaily nejsou předmětem této práce. 

Stavba lidského oka a navazujících mozkových struktur však má pro komunikaci jisté 

důsledky, které je třeba brát v úvahu [19]. Podstatné důsledky jsou následující: 

 Stavba systému pro vnímání obrazu v lidském oku a mozku je evolucí téměř ideálně 

přizpůsobena běžnému životu člověka. Vzhledem ke skutečnosti, že evoluce je 

extrémně pomalá, je třeba považovat stavbu lidského oka a mozku za neměnnou. 

 Systém pro zpracování vizuálních vjemů v lidském oku je nejlépe přizpůsoben pro 

zpracování prostorové obrazové informace, která je podobná obrazové informaci, 

jaká se vyskytuje v přírodě. 

 Anatomie lidského oka vykazuje jisté vlastnosti (nedokonalosti), ať už 

v prostorovém, jasovém, či barevném rozlišení, nebo ve smyslu chybného vnímání 

některých typů obrazů (obrazové klamy). Tyto vlastnosti je třeba při návrhu 

komunikace s počítačem respektovat. 

Pravděpodobně každý člověk z vlastní zkušenosti ví, že obraz je z hlediska sdělování 

informace obecně daleko výkonnější, než text. Tato skutečnost je způsobena jak 

anatomií, tak i zkušeností člověka danou běžným životem, a pro efektivní komunikaci 

s počítačem je třeba toho využít. 

Nedokonalosti lidského zraku se při komunikaci s počítači projevují jen velmi zřídka 

a obecně na ně není třeba brát příliš ohled. Existují však výjimky: 

 V rozhraní jako celku je třeba respektovat vnímavost lidského oka a lidské psychiky 

na barvy. Přitom lze s výhodou využít přirozených barev pro „uklidnění“ uživatele 

(například zelená) či naopak pro jeho „zalarmování“ (například červená). Není-li 

uvedený požadavek splněn, může to snížit pracovní výkon či vyvolat nervozitu 

uživatele rozhraní. 

 Plynulé jasové přechody v obraze se na displejích počítačů z technických důvodů 

zobrazují prostřednictvím diskrétních jasových úrovní. Díky anatomickému 

zvýraznění strmých změn jasu jsou však patrné „Machovy proužky“ [19]. Ty jsou 

patrné i při velmi malých rozdílech jasů v obrazech (viz obrázek 3.1). Efekt 

Machových proužků se dá potlačit užitím metod, jako je například „dithering“. 
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Obrázek 3.1.1: Machovy proužky (tiskem dochází k potlačení efektu, lépe je patrný na displeji) 

Schopnost grafických systémů pro sdělování údajů člověku je potvrzována známými 

zkušenostmi uživatelů pracujících na počítači s větším množstvím dat. Typickým 

příkladem je zobrazování dat ve vědě a technice, které se přes textové zobrazení 

v počátcích výpočetní techniky vyvinulo přes plošné grafy vyvinulo v dnešní podobu 

zobrazování dat v prostorové grafické podobě s využitím všech prvků moderní 

realistické počítačové grafiky včetně animace a dalších efektů [6]. V budoucnosti se dá 

očekávat nástup interakční prostorové grafiky. 

Úspěšnost prostorové interakční grafiky je podstatně více závislá na vlastnostech 

a zvláštnostech lidského vnímání, než plošná grafika. Zatímco v plošné grafice pro 

úspěch často postačí dobře rozvržená pracovní plocha, v prostorové grafice je třeba 

vycházet z anatomie oka a ze způsobu zpracování vizuální informace v lidském mozku. 

Proces zpracování vizuální informace člověkem však není dosud dobře znám. Proto lze 

obecně říci, že v případě pochybností je vhodné volit způsoby zobrazení blízké přírodě, 

kterým je člověk pravděpodobně přizpůsoben. 

Vliv kvality zobrazení na interakci 

Je zřejmé, že člověk je schopen rozpoznat změny způsobu zobrazení grafické scény na 

počítači. je též téměř vždy možné vyhodnotit, zda je zobrazení jedno zobrazení „lepší“ 

či „horší“ kvality než jiné. Otázkou však zůstává, zda a jak může kvalita zobrazení 

scény ovlivnit schopnost člověka rozpoznat scénu a reagovat na její obsah. 

Pro určení sémantiky scény (topologii a souřadnice) prostřednictvím zraku má člověk 

několik zdrojů informací. Základním dělením těchto informací [33] je dělení na 

primární zdroje informací, které souvisí s fyziologií vidění, a sekundární zdroje 

informace, tedy zdroje informací těžící přímo z údajů, které se vyskytují v obraze scény. 

Mezi primární zdroje informace patří zejména údaje o „ostření a zaměření“ očí 

a rozdílnou projekci scény do pravého a levého oka. Sekundárních zdrojů informace je 

celá řada, například perspektiva v obraze, pohyb, nebo stíny. 

Při počítačovém zobrazení scény za běžných podmínek primární zdroje informace není 

možné použít, protože obraz je plošný a ve vzdálenosti od pozorovatele, která 

neodpovídá proporcím scény. Nepřítomnost primárních zdrojů informace může sice 

potenciálně vést k méně dokonalému vjemu, ale dosavadní výzkumy ukazují, že 

informace o „zaměření a ostření“ obrazu pravděpodobně není využívána člověkem 

vůbec (nebyl nalezen žádný způsob, kterým by se informace mohl přenášet do centra 

vidění), a že rozdílnost v projekci scény do levého a pravého oka je jen dílčím faktorem 

v rozpoznání scény člověkem. Nepřítomností primárních zdrojů informace tedy nemá 

zásadní negativní vliv na vidění. 

Výzkum sekundárních zdrojů informace dosud nevedl k přímému zjištění mechanismů 

vnímání obrazu a je pravděpodobné, že ani v blízké době nebudou takové výsledky 

k dispozici. Je tedy třeba spoléhat na experimentální výsledky. Experimentální výsledky 
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„kvalitativního“ subjektivného vjemu ukázaly důležitost všech zásadních primárních 

i sekundárních zdrojů informace (vlastností zobrazení) aniž bylo definováno jejich 

„přesné pořadí“: 

 Perspektiva v obraze 

 Informace z pohybu v obrazu 

 Textury na povrchu těles 

 Textury na pozadí 

 Stínování těles a vržené stíny 

 Rozdílnost projekce do levého a pravého oka 

 Pevný podklad sloužící jako reference 

Překvapivé výsledky byly v experimentech zjištěny u kvalitativního vlivu [33]. Bylo 

měřeno, jaký vliv mají jednotlivé vlastnosti obrazu na vnímání prostorové polohy 

objektů, orientace objektů a jejich rozměru. Výsledky ukázaly, že vliv jednotlivých 

vlastností se velmi liší podle typu vyhodnocované hodnoty. Jedinými vlastnostmi, 

u nichž se neprokázal vliv na výsledek vyhodnocení, byly textury na pozadí, které 

ovšem jsou důležité pro subjektivní „kvalitativní“ dojem. Konfigurace experimentu byla 

taková, že do definovaného „koutu“ se vkládaly objekty typu koule a krychle s tím, že 

byly postupně zobrazeny s různými vlastnostmi (viz obrázek 3.1.2). 

 

Obrázek 3.1.2: Konfigurace scény pro experiment 

Vliv zdrojů na přesnost je ukázán v tabulce (3.1.1): 

Vjem
 

Zdroj informace 

Poloha Orientace Velikost 

Výška (zvednutí objektu) - 0 -13.3% 

Textura na objektu 0 0 +3.3% 

Stínování a vržený stín +45.2% +3.6% +37.0% 

Perspektiva (středové promítání) +28.9% -36.6% -5.7% 

Pohyb v obraze 0 +9.6% +15.6% 

Tabulka 3.1.1: Vliv zdrojů informace na relativní přesnost vjemů 
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Z tabulky je zřejmá ta skutečnost, že některé vlastnosti zobrazení mají na přesnost 

vjemu kladný velký vliv, ale bohužel též to, že bez znalosti aplikace nelze obecně určit, 

které vlastnosti bude má zobrazení mít a které nemusí, nebo které dokonce zvětší chybu. 

Kromě výše uvedených vlastností zobrazení mají na kvalitu a přesnost vjemu obrazu 

vliv i další vlastnosti zobrazení (chyby) dané přenosovým řetězcem, tedy vlivy jako 

například: 

 Šum 

 Chyby jasu (nelineární i lineární) 

 Geometrické zkreslení obrazu 

 Artefakty vzniklé ztrátovou kompresí a dekompresí 

 Barevné chyby 

Uvedené chyby přenosu signálu jsou předmětem zkoumání oborů zabývajících se 

signálem. Jejich vliv na vnímání obrazu je obecně negativní, avšak k některým 

uvedeným chybám je lidský zrak velmi adaptivní a člověk tyto chyby (chyby jasu, 

barevné chyby) nemusí v řadě případů vůbec vnímat. Za zmínku stojí chyby vzniklé 

ztrátovou kompresí a dekompresí obrazu, které mají jak pro statický obraz tak i pro 

pohyblivý obraz škodlivý vliv, ale tento vliv se dá zkoumat pouze experimentálně 

s výjimkou ryze technických aplikací [82], protože matematické modely vyhodnocení 

chyby obecně nekorespondují s lidským vjemem tohoto typu chyb v obraze. 

3.2 Příkazové jazyky, odpovědi na otázky, vyplňování formulářů 

Praktická implementace uživatelských rozhraní byla historicky závislá na technickém 

pokroku a optimálnímu stavu z hlediska člověka se stále přibližuje. Výchozím bodem 

tedy zdaleka nebyla prostorová komunikace, ale komunikace prostřednictvím textu na 

obrazovce počítače. Z ní se postupně vyvinula současná grafická komunikace. 

Textová komunikace prostřednictvím příkazových jazyků je historicky nejstarším 

způsobem komunikace člověka s počítači (pokud za komunikaci nepovažujeme přímé 

manuální ovládání technických prostředků počítače obsluhou). Spočívá v zadávání 

různých příkazů počítači v textové formě tak, že uživatel napíše název příkazu na 

klávesnici počítače a ukončí jej stiskem potvrzovací klávesy. Kopie textu zadaného 

uživatelem se typicky objevuje na displeji či jiném výstupním zařízení. Stejně tak se na 

obvykle stejném výstupním zařízení vypisují výstupy zadaného příkazu, případně 

chybová hlášení. 

Důvodem, proč se tento způsob komunikace s počítačem objevil jako první je 

jednoduchost jeho implementace a obecnost. Komunikace prostřednictvím příkazových 

se dosud poměrně často používá. Má však řadu nevýhod, zejména: 

 Uživatel si musí znát názvy a parametry užívaných příkazů 

 Je nutno vypisovat názvy a parametry na klávesnici (může být zdlouhavé) 

 Příkazové jazyky nejsou odolné proti chybám a chybová hlášení jsou často omezená 

Existuje celá řada realizací komunikačních rozhraní na bázi příkazových jazyků. 

V současnosti pravděpodobně nejznámějším a dosti typickým příkladem je MS-DOS 

v různých verzích (viz obrázek 3.2.1). Dalšími známými realizacemi jsou základní 
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komunikační rozhraní užívaná virtuálními terminály operačního systému UNIX, 

a některá rozhraní databázových systémů i aplikačních programů. 

 

Obrázek 3.2.1: Příklad dialogu prostřednictvím příkazového jazyka interpretu příkazů MS-DOS 

Odpovědi na otázky a vyplňování formulářů jsou prostředky komunikace obrazem 

používané převážně pro komunikaci s aplikačními programy. Komunikace 

prostřednictvím odpovědí na otázky či vyplňování formulářů (viz obrázky 3.2.2 a 3.2.3) 

odstraňuje některé nevýhody příkazových jazyků. Motivací k užívání uvedených 

principů byla snaha zefektivnit práci na počítači. Při vyplňování formulářů, nebo 

odpovídání na dotazy počítače totiž uživatel například nemusí znát zpaměti žádné názvy 

příkazů. Tento způsob komunikace je oproti příkazovým jazykům podstatně méně 

obecný a používá se jen v případě, že uživatel neřídí „přímo“ činnost počítače, ale jen 

reaguje na požadavky na vstup dat do počítače. 

 

Obrázek 3.2.2: Příklad dialogu prostřednictvím formuláře v editoru MS-DOSu 
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Obrázek 3.2.3: Dialog vyplňováním formuláře v editoru Word97 ve Windows NT 

Jistě lze nelézt vhodné i nevhodné způsoby aplikace jak příkazových jazyků tak 

vyplňované formulářů či odpovídání na otázky. Úspěšnost nasazení bude vždy souviset 

jak s principem komunikace tak i s její implementací. 

3.3 Aktivní a pasivní komunikace, mody komunikace  

Při komunikaci s počítačem prostřednictvím obrazu se uživatel počítače může dostat do 

různých situací. Tyto situace lze klasifikovat a na základě klasifikace usnadnit nalezení 

vhodného prostředku komunikace pro jejich zvládnutí. 

Nejzákladnějším dělením obrazové komunikace člověka s počítačem je dělení podle 

aktivity uživatele – na aktivní a pasivní komunikaci. Za aktivní komunikaci se podle 

tohoto dělení považuje taková komunikace, kdy uživatel řídí činnost počítače, tedy kdy 

činnost počítače záleží na vůli uživatele. Pasivní komunikace je naopak taková 

komunikace, při níž obsluha v obecném smyslu odpovídá na dotazy počítače. 

Je zřejmé, že komunikace s počítačem se nebude trvale odehrávat jen pasivně nebo jen 

aktivně, a že je vhodné oba způsoby kombinovat. Aktivní komunikaci je nutné používat 

tam, kde uživatel musí rozhodnout, jakou činnost má počítač vykonávat a kdy není 

možno rozhodnutí obsluhy předvídat. Pasivní komunikace je naopak vhodná tehdy, je-li 

příští činnost počítače známa, a obsluha jen zadává údaje nebo rozhoduje mezi několik 

málo možnými variantami, které lze přesně určit (viz tabulku 3.3.1). 
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Vlastnost Aktivní komunikace Pasivní komunikace 

Efektivní práce ? dle aplikace - často neefektivní 

Učení - obtížné + snadné 

Tvůrčí práce + snadná - obtížná 

Možnost chyby - velká + malá 
 

Tabulka 3.3.1: Tabulka vlastností aktivní a pasivní komunikace 

Je zřejmé, že z kombinací aktivní a pasivní komunikace plyne nutnost přecházení 

z aktivního do pasivního režimu komunikace a s tím často spojené změny chování 

počítače v reakci na akce uživatele. 

Změny chování počítače při komunikaci lze postihnout například prostřednictvím 

definice modů. Stav, v němž počítač reaguje jedinečným způsobem na vstupy (podněty) 

uživatele, se nazývá modem komunikačního rozhraní. Obecně platí, že čím méně modů 

se při komunikaci vyskytuje, tím lépe. Mody je však často nutno definovat nejen kvůli 

komunikačnímu rozhraní, ale spíše kvůli sémantice aplikací. Typickými mody jsou 

například: 

 Zadávání příkazů v příkazovém jazyce 

 Odpověď na dotaz počítače 

 Editace textu 

 Reakce na chybu 

Existuje i řada dalších možností, jak obrazovou komunikaci prostřednictvím (nejen) 

textu klasifikovat. Pro analýzu lze využít i řadu pokročilejších metod, jako například 

metody využívající modelů pozornosti či rozkladu činnosti na podcíle, a další (viz též 

kapitolu 2). 

Moderní grafická komunikace, jak se vyvinula „postupnou evolucí“, vnáší do 

komunikace nové prvky, které mění pohled na problematiku zejména modů. To platí jak 

pro uživatelská rozhraní založená na oknech a principech přímé manipulace s objekty 

rozhraní, tak i pro multimédia a prostorová rozhraní různých typů. 

3.4 Přímá manipulace, principy „Drag and Drop“ a „Look and Feel“ 

Při práci s počítači je výhodné, pokud se uživatelské rozhraní chová „přirozeně“. 

Předpokladem k tomu je možnost interakce mezi uživatelem a objekty (předměty) 

zobrazenými na displeji počítače. Velmi důležitý je však především způsob interakce. 

Člověk je z běžného života zvyklý na přímou manipulaci s různými objekty pomocí 

úkonů jako uchopení předmětu a jeho přenesení z místa na místo, na užívání nástrojů, 

na vyhazování nepotřebných předmětů do odpadkového koše a podobné činnosti. 

Přirozené chování uživatelského rozhraní má dva kladné důsledky. Prvním důsledkem 

je ochota a schopnost neškolených lidí pracovat s počítači vybavenými uživatelským 

rozhraním s přirozeným chováním. Tento důsledek je velmi významný nejen pro 

prolomení prvotního ostychu před prací s počítačem, který se projevuje u řady uživatelů, 

ale také pro celkový dojem z práce s počítači, který je v řadě případů rozhodující pro 

osud výpočetní techniky na pracovišti. 
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Druhým důsledkem je snížená zátěž uživatelů (a to i zkušených) při práci s počítačem. 

Snížená zátěž je vysvětlitelná zkušeností uživatele z běžného života a jeho 

podvědomými návyky. Uživatel například nemusí přemýšlet o tom, jak se přesune 

soubor z jednoho adresáře do druhého nebo jak jej smaže, ale „prostě ho přesune myší 

nebo ho hodí do koše“. 

Jedním z prvních principů tohoto typu, který byl zaveden do uživatelských rozhraní byl 

princip „drag and drop“ (posuň a pusť), který dovoloval pouze manipulaci s objekty 

pomocí myši. Tento princip byl později zobecněn ve formě „look and feel“ (podívej se 

a pociť), kterým se rozumí, že uživatelské rozhraní se dá používat intuitivním způsobem 

vycházejícím z podobnosti s prací s předměty v běžném životě. Tento princip je 

v současnosti součástí všech moderních grafických uživatelských rozhraní a liší se jen 

způsob a hloubka jeho implementace. 

3.5 Multimédia 

Komunikace pomocí multimédií je přirozeným rozšířením grafické komunikace. 

Existuje řada definicí multimédií [38], například: 

 Multimediální komunikace je komunikace pomocí moderních technických 

prostředků s využitím videosekvencí. 

 Multimediální komunikace je taková komunikace, při níž se využívá více než 

jednoho média. 

 Multimediální komunikace je taková komunikace, při níž se využívá více než 

jednoho média k tomu, aby člověk mohl vnímat více typů informace současně. 

První z výše uvedených definic multimédií je dosti zjednodušená a není obecně 

považována za odpovídající. Přesto i takto definovaná multimédia by byla přínosem pro 

komunikaci člověka s počítačem. Kvalitativně by však znamenala totéž jako například 

animovaná grafika. 

Druhá definice by se dala nazvat technickou definicí multimédií. Odpovídá obecnému 

vědomí o multimédiích, ale neplyne z ní přímo přínos. 

Z hlediska kvality komunikace člověka s počítačem je nejzajímavější poslední 

z uvedených definic, protože z ní plyne, že člověk bude moci využít více smyslových 

orgánů současně a současně s tím zapojit více specializovaných mozkových center pro 

zpracování takto získané informace. Je prokázáno, že současným užitím více smyslů 

člověka se zvýší tok informací a existuje řada případů, kdy lze komunikace 

prostřednictvím jednotlivých smyslů považovat za vzájemně nezávislé (přitom záleží na 

složitosti vnímané informace z hlediska sémantiky). 

Komunikace po více médiích současně se prakticky realizuje dosud jen formou 

současného přehrávání obrazových a zvukových sekvencí. Ačkoli jsou obrazový 

a zvukový kanál nejpodstatnější z hlediska přenosu informací, je možné, že v budoucnu 

mohou být doplněny nejspíše hmatovou informací. 
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Obrázek 3.3: Přehrávač videosekvencí s televizním přijímačem (ATI Player verze 5.0) 

Princip komunikace pomocí multimédií bývá často užíván ve spojitosti s interakční 

grafikou tak, aby bylo možno řídit přehrávání sekvencí podle požadavků uživatele. 

Typickými aplikačními programy současnosti užívajícími multimediální komunikace 

jsou různé encyklopedie a přehrávače videosekvencí (viz například obrázek 3.3) 

Multimediální komunikace v současném pojetí mají sice velmi dobré vlastnosti 

z hlediska výkonnosti v přenosu informace, ale jejich nevýhodou je skutečnosti, že 

uživatel může jen velmi obtížně určit jakou informaci mu má počítačový systém 

poskytovat. 

3.6 Prostorová grafická rozhraní 

Prostorová grafická rozhraní jsou rozšířením koncepce klasických rozhraní 

využívajících plošnou grafiku. Prostorová grafická rozhraní jsou založena na myšlence, 

že navigace v prostoru může být v řadě případů pro uživatele výhodnější a přirozenější, 

než komunikace s počítačem prostřednictvím rozhraní, na jehož vlastnosti si sice může 

zvyknout, ale jemuž není jeho vizuální systém evolucí přizpůsoben. 

Prostorová uživatelská rozhraní jsou pravděpodobně oblastí rozhraní v níž se dá v blízké 

době očekávat prudký rozvoj. Podkladem pro takové očekávání jsou zejména výborné 

potenciální vlastnosti takových rozhraní z hlediska orientace člověka pro přístup 

k různým formám dat, z hlediska vizualizace a vnímání většího množství dat a hlavně 

minimální nároky na zaučení obsluhy, pokud se systém chová „přirozeně“. 

Důvodem, který dosud vedl k malému využití prostorových rozhraní nebyla neexistence 

technického vybavení, ani neznalost principů, ale nejspíše neochota „řadových“ 

uživatelů osobních počítačů investovat prostředky do potřebného technického vybavení 

a z toho plynoucí obava producentů programového vybavení před investicí do vývoje 
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programového vybavení, které by nebylo schopno masového nasazení. Zdá se však, že 

v poslední době dochází k průlomu v tom, že grafické subsystémy s podporou 

prostorového zobrazení (viz též kapitolu 4) začínají pronikat i do základních modelů 

osobních počítačů. 

Lze vysledovat nejméně dva proudy vývoje prostorových grafických rozhraní. Jeden 

proud se snaží o co nejbližší přizpůsobení obsluhy systému mechanismům, které se 

užívají v reálném světě. Další „technický“ proud (proudy) se snaží využít výhod 

prostorového zobrazení,ale přitom přizpůsobit ovládání rozhraní účelům aplikace. 

3.7 Virtuální realita 

Pojem „virtuální realita“, ač je velmi často užíván a popularizován, nemá jednotnou 

přesnou definici. Technicky vzato představuje virtuální realita [3] „ideální“ 

implementaci prostorového uživatelského rozhraní, v němž počítač simuluje dokonale 

reálný svět. Takto popsaný systém však není rozhodně možné soudobými prostředky 

realizovat a z praktického hlediska je i potenciální jeho využitelnost omezená. 

„Technické“ verze virtuální reality bývají často dobře realizovatelné i současnými 

prostředky a jejich možné nasazení je široké. 

Pod pojmem virtuální realita se tedy rozumí systémy obsahující model nějakého 

„virtuálního světa“ a umožňující uživateli přímou interakci s takovým modelem tak, aby 

získal dojem své existence v takovém světě. Vždy se uvažuje interakce pomocí 

prostorové počítačové grafiky a velmi častá i souběžná interakce prostřednictvím zvuku 

a hmatu. 

Systémy virtuální reality umožňují uživateli, aby se aktivně podílel na výběru 

informace, kterou mu má počítačový systém sdělit. K tomu se výhodně využívá 

přirozeně velmi dobře vyvinuté lidské schopnosti navigace v prostoru, případně lidské 

schopnosti možnosti účinně manipulovat předměty pomocí hmatu. 

Je zjevné, že virtuální realita skýtá obrovské možnosti. Otázka dosažení iluze existence 

člověka ve virtuálním světě je též značně populární v médiích a v literatuře. Bohužel, 

v současnosti ještě nedosáhl její vývoj takového stupně, aby bylo možno skutečně 

dosáhnout přijatelně dokonalou iluzi existence uživatele ve virtuálním světě. Existují 

však aplikace dosahující v tomto směru dobrých výsledků v některých speciálním 

případech (například simulátory řízení dopravních prostředků). 

Dosud nevyřešenou otázkou zůstává účelnost snažení o „úplnou iluzi“ a možnost takové 

iluze technicky vůbec dosáhnout Omezujícími faktory pro realizaci „úplné iluze 

virtuálního světa“ jsou zejména: 

 Nedokonalosti počítačového modelu virtuálního světa 

 Výkonnost počítačových systémů pro simulaci 

 Výkonnost grafických subsystémů pro zobrazení obrazu virtuálního světa 

 Realizace periferních zařízení pro komunikaci (viz též kapitolu 2.5) 

Je dosti pravděpodobné, že odstranění nebo omezení uvedených problémů není 

v dohledu. To platí zejména proto, že i v okamžiku, kdy bude možno vytvořit dostatečně 

dokonalý model virtuálního světa, který by vedl k „úplné iluzi“, vzrostou nároky na 

výpočetní výkon, grafické subsystémy i periferní zařízení o několik řádů. 
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Typickým příkladem nasazení virtuální reality je zábavní průmysl. V počítačových 

hernách najdou uplatnění i nejsložitější systémy virtuální reality a současně je takové 

nasazení vzhledem k vysokému využití finančně dobře zvládnout. 

Příkladem technické aplikace je analýza molekul v chemii. Statické zobrazení 

prostorového uspořádání molekul neumožňuje podrobně prohlédnout strukturu 

molekuly. Molekulu je však možno změřit a relativně snadno modelovat v prostoru a 

poté umožnit uživateli aby se „kolem ní procházel“, případně aby si „molekulu mohl 

natáčet rukou“. Tím je chemikům umožněno získat daleko „podrobnější vjem“ struktury 

molekul než standardními metodami. 

3.8 Upravená realita 

Virtuální realita v současném pojetí může vést ke stále dokonalejšímu modelování 

virtuálních světů, ke jejich dokonalému zobrazování a k interakci s nimi. Problémem 

ovšem stále zůstává sdělování informací o reálném (nikoli virtuálním) světě uživateli. 

Systémy, které umožňují prolínání reálního a virtuálního světa v jeden celek se nazývají 

systémy upravené (augmented) reality. Takové systémy bývají založeny na snímání 

reálného světa nejčastěji prostřednictvím videokamery a přimíchání „syntetických“ dat. 

Tímto způsobem lze dosáhnout vjemu splynutí reálného a virtuálního světa. Aplikační 

oblasti upravené reality jsou částečně podobné jako u virtuální reality, ovšem existují 

rozdíly. Upravená realita poskytuje vhodné vlastnosti pro řadu aplikací, které obecně 

vyžadují těsnou interakci s reálným světem. Tím se otevírá prostor pro zcela nové 

aplikace, například: 

 Medicínské aplikace – například pomoc při operacích prostřednictvím vkládání 

navigačních pomůcek do obrazu scény 

 Řízení dopravních prostředků – vkládání údajů o parametrech jízdy do obrazu scény, 

vkládání varovných „objektů“ pro navigační účely 

 Měření – vkládání výsledků měření do obrazu na vhodné místo (například 

v elektrotechnických měřeních nad měřený kontakt) 

Upravená realita klade na výpočetní techniku poněkud jiné nároky než virtuální realita. 

Vyvstává potřeba specializovaných periferních zařízení, která budou schopna 

zachycovat obraz reálného světa a vkládat do něj nové údaje. Oproti tomu mohou klesat 

nároky na výpočetní výkon grafického subsystému v tom smyslu, že často není potřeba 

vykreslovat složité syntetické scény a postačí vykreslení několika syntetických objektů. 

3.9 Budoucnost grafických rozhraní 

Virtuální realita v současném pojetí může vést ke stále dokonalejšímu modelování 

virtuálních světů, ke jejich dokonalému zobrazování a k interakci s nimi. Problémem 

ovšem stále zůstává sdělování informací o reálném (nikoli virtuálním) světě uživateli. 

Pokud by existovala možnost modelovat reálný svět dostatečně dokonale v počítačovém 

systému, rozdíl mezi informací snímanou z reálného světa a informací získanou 

z modelu v počítači by se setřel. Bohužel se zdá, že právě „dokonalé“ modelování 

reálného světa na počítači je nejhůře řešitelným problémem virtuální reality. 

Zdá se, že částečným řešením tohoto problému by mohly být „prostorové 

videosekvence“, při jejichž projekci by uživatel mohl pomocí cílené navigace v prostoru 
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získávat potřebné informace. Je zřejmé, že by to znamenalo zejména nárůst nároků na 

snímače obrazu a na paměťové subsystémy. Právě v těchto oblastech je však trvale 

dosahováno velkého pokroku, což dává důvod k optimismu. 
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4 Grafické subsystémy 

Komunikace člověka s počítačem není myslitelná bez grafických subsystémů počítačů. 

Tato kapitola je zaměřena na jejich přehled a technickou charakteristiku pokud se jedná 

o vytváření výstupního obrazu. Grafické subsystémy počítačů prošly bouřlivým vývojem 

během něhož se užívaly nejrůznější principy grafického výstupu, jak z hlediska 

reprezentace dat, tak i realizace výstupních obvodů. 

Užívalo se zejména „vektorového“ výstupu, kdy se obraz skládal z řady úseček 

generovaných specializovanými obvody na obrazovkách. V současné době se však 

řešení grafického výstupu ustálilo na rastrovém výstupu realizovaném buď 

obrazovkami, nebo LCD displeji či velkoplošnými projektory (viz kapitolu 2). 

V každém případě však základem pro výstup obrazu je obrazový rastr uložený typicky 

v paměti obrazu (často nazývané VideoRAM). 

Pro realizaci grafického výstupu je třeba poměrně složité elektroniky, což historicky 

přinášelo realizační problémy a vysoké náklady. V současnosti jsou však potřebné 

elektronické obvody dodávány ve formě levných integrovaných obvodů a realizace 

grafického výstupu přestala být problémem. Nedávno se grafického výstupu dokonce 

začalo používat v řadě přístrojů, jejichž součástí je mikropočítač. Každý takový přístroj 

obsahuje grafický displej (často LCD) a příslušný řadič. To sice přináší zvýšené 

náklady, ale zvýšení je s výjimkou těch nejjednodušších přístrojů většinou zanedbatelné. 

4.1 Rastrový grafický výstup a realizace prostorové grafiky 

Úkolem grafického subsystému však není jen zprostředkovat výstup rastru obrazu na 

výstupní zařízení, ale zejména ve spolupráci s výpočetní částí počítače pokud možno 

efektivně realizovat grafické funkce. 

Grafické funkce pro plošnou grafiku, dnes již rutinně využívanou pro komunikaci, 

spočívají především v jednoduchých manipulacích s rastrovými obrazy a přesouvání 

takových obrazů do paměti obrazu. Další frekventovanou operací je převod 

elementárních grafických objektů (úsečka, kružnice...) do rastrové podoby. Tyto funkce 

jsou algoritmicky jsou velmi jednoduché a dnes již velmi snadno realizovatelné 

technickými prostředky (viz odstavec 4.5). 

Generování obrazu grafické prostorové scény pro komunikaci a interakci uživatele se 

zobrazenými objekty může být realizována řadou různých metod, tyto metody ve velké 

míře závisí zejména na způsobu reprezentace grafické scény. Metody pro realistické 

zobrazování scén jsou přitom stále ve vývoji, přičemž hlavním a limitujícím problémem 

je rychlost a jen ve výjimečných případech kvalita zobrazení. Lze však předpokládat, že 

tato situace se v budoucnosti s vývojem výkonné výpočetní techniky a poklesem cen 

změní, a že postupem času porostou i nároky na kvalitu zobrazení a bude jim možno ve 

stále větší a větší míře vyhovět. 

4.2 Přímé zobrazení „rovinných plošek“ 

Přímé zobrazování rovinných plošek je nejobvyklejší a obecně nejrychlejší metodou 

zobrazení grafické scény. Grafická scéna reprezentovaná množinou rovinných plošek je 

zobrazena tím způsobem, že jednotlivé plošky jsou sekvenčně vykreslovány na 
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zobrazovací zařízení na základě definovaných parametrů zobrazení [12]. Přitom je třeba 

vyřešit zejména: 

 Prostorovou transformaci plošek dle parametrů pohledu 

 Zobrazení pouze viditelných částí scény 

 Stínování scény a vrhání stínů 

 Vykreslování plošek a mapování textur na plošky 

Existuje řada modifikací této metody. Modifikace souvisejí s možnostmi realizace výše 

uvedených bodů. Lze však konstatovat, že pro interakční prostorovou grafiku se ustálilo 

následující řešení výše uvedené úlohy: 

 Prostorová transformace je řešena procesorem výpočetního systému nebo u drahých 

a výkonných systémů specializovaným grafickým procesorem. Transformace přitom 

nejsou nejužším místem systému z hlediska rychlosti, takže použití speciálního 

grafického procesoru se nemusí na rychlosti projevit přímo, ale často se spíše 

projevuje přetížení procesoru až v souvislosti se zpracováním jiných úloh spojených 

s interakcí v prostoru. 

 Zobrazení pouze viditelných částí scény je standardně řešeno pomocí paměti 

hloubky („z-bufferu“). I když toto řešení není zcela ideální z hlediska kvality 

zobrazení a potřebuje specializované technické vybavení, je jistě nejrychlejší. 

Potřebné vybavení se v současnosti stává běžným i u počítačů nejnižší třídy. 

 Stínování scény je typicky řešeno pomocí „Gouraudova stínování“ a „Phongova 

světelného modelu“[12]. Někdy bývají užívány alternativní světelné modely 

i způsoby stínování, což může částečně ovlivnit kvalitu zobrazení i časové nároky. 

Změny ovšem nejsou zásadní. Vržené stíny lze aproximovat metodami, jako je 

například metoda stínových těles [34], ale ve většině případů nejsou vržené stíny 

implementovány, protože nemají zásadní vliv na interakci a přitom jsou výpočetně 

náročné. Ve většině případů je stínování řešen specializovanými grafickými 

jednotkami (v současnosti i na počítačích nejnižší třídy). 

 Vykreslování plošek spolu s mapováním textur jsou časově nejnáročnějšími částmi 

zobrazovacího algoritmu. Vykreslování plošek zejména pro velký počet obrazových 

elementů, které je třeba změnit, mapování textur i pro vekou výpočetní náročnost. 

Vykreslování je ve většině případů řešeno opět specializovanými grafickými 

jednotkami (na počítačích nejnižší třídy však bývá zejména možnost mapování 

textur dosud omezená). 

Způsob zobrazení uvedený v tomto odstavci tvoří „hlavní proud“ dnešní počítačové 

grafiky a vyhovuje pro většinu aplikací. Naprostá většina existujících grafických 

akcelerátorů a specializovaných architektur (viz odstavec 4.7) podporuje právě tento 

způsob zobrazení. 

4.3 Zobrazení metodou sledování paprsku 

Metoda sledování paprsku (ray tracing) [12,73] je metodou, která přináší podstatně větší 

míru „realističnosti“ zobrazení scény, než je tomu v případě přímého zobrazení 

rovinných plošek, ale za cenu podstatně vyšší výpočetní náročnosti. Princip metody 

spočívá v tom, že se vede pomyslný paprsek „z oka pozorovatele přes pixel obrazovky 

do scény“. Tento paprsek (primární) se ve scéně protíná právě s tím objektem, který je 

v daném pixelu viditelný (viz obrázek 4.3.1). 
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Obrázek 4.3.1: Metoda sledování paprsku 

Tímto způsobem se zjistí, který objekt je viditelný ve kterém místě obrazu, ale je ještě 

nutno zjistit na základě lokálního světelného modelu [12] jas příslušného pixelu. 

K tomu může bát zapotřebí vyslat z místa průsečíku ještě další (sekundární) paprsky ke 

světelným zdrojům nebo jiným objektům ve scéně. Existuje celá řada modifikací této 

metody i způsobů její akcelerace, ale metoda je ve srovnání s přímým zobrazením 

plošek obecně vždy pomalejší a vždy vede ke kvalitnějšímu výsledku. 

Metodou výpočetně podobnou sledování paprsku je sledování částic (particle tracing) 

[27]. Tato metoda nepracuje s paprsky vysílanými z oka pozorovatele, ale naopak 

s abstraktními „světelnými částicemi“ vyzařovanými ze světelných zdrojů. Metoda má 

podstatně lepší výsledky (někdy jsou považovány za lepší než výsledky radiačních 

metod, viz odstavec 4.4), ale výpočetně je podstatně náročnější než metoda sledování 

částic  

Metoda sledování paprsku se dosud používá v interakčních aplikacích jen výjimečně 

[39] a to obvykle jako doplněk metody přímého zobrazování. Kvalitativně metoda navíc 

oproti přímému zobrazování plošek přináší geometricky správné zobrazení odrazů 

a vržených stínů z bodových světelných zdrojů. 

4.4 Zobrazení radiační metodou 

Radiační metoda [73] je dosud nejdokonalejší metodou zobrazení prostorové scény. Na 

rozdíl od metody přímého zobrazování plošek či metody sledování paprsku je založena 

na fyzikálně správnějším modelu šíření světelné energie ve scéně (předpokládá se 

energeticky uzavřená scéna). Základním předpokladem metody je definovaná 

energetická rovnováha mezi absorbovanou a vyzářenou světelnou energií na všech 

površích ve scéně. 

V praxi se metoda realizuje obvykle tak, že se povrch scéna rozdělí na velmi malé 

plošky o nichž se předpokládá, že budou mít po celé své ploše shodné energetické 

poměry. Potom se vypočte, jak se tyto plošky navzájem ozařují (při N ploškách vznikne 

tímto krokem matice NxN koeficientů) a následně se řeší rovnice ve tvaru: 
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(4.4.1) 
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  kde 11c - NNc  jsou koeficienty vzájemného ozáření (form factors), 

  1I - NI  jsou (neznámé) hodnoty vyzařování plošek, 

  a 1S - NS  jsou energetické příspěvky světelných zdrojů 

Po ukončení výpočtu vyzařování se scéna zobrazí buď přímým zobrazováním plošek 

s informací o jejich vyzařování, nebo zjednodušenou metodou sledování paprsku. 

Metoda zobrazuje velmi dobře scény bez ostrých stínů a odrazů. To je způsobeno 

zjednodušeními při výpočtu vzájemného ozařování i díky nenulové velikosti plošek. 

Existují však modifikace, které tyto nevýhody eliminují. Výpočetně je metoda ještě 

podstatně náročnější než metoda sledování paprsku. 

Metoda se v interakčních aplikacích neuplatňuje s výjimkou případů, kdy lze 

energetické poměry ve scéně vypočíst jedenkrát a potom při pohybu scénou pouze 

zobrazovat předem připravenou scénu. 

4.5 Počítače s rastrovým grafickým výstupem 

V případě, že uvažujeme o počítačích třídy PC, neznamená požadavek na grafický 

výstup žádné další nároky na jejich technické vybavení, protože jednoduchý grafický 

výstup je nedílnou součástí všech takových počítačů. 

Pokud jsou nároky na grafický výstup vyšší, je možné na počítačích třídy PC vyžít 

moderních grafických karet s „grafickými akcelerátory“. Takové karty umožňují 

odlehčit procesor počítače tím, že realizují některé výstupní funkce „samy“. Mezi 

funkcemi realizovanými přímo grafickými kartami jsou obvykle jednoduché funkce typu 

kreslení jednoduchých grafických tvarů či znaků. V posledních letech se však mezi 

funkcemi realizovanými kartou objevily i velmi složité funkce, jako je například 

vykreslování objektů ve 3D prostoru s příslušným stínováním i texturami. Grafické 

karty, realizující takové funkce jsou dnes již typické a rozšiřují se velmi rychle. 

Na obrázku 4.5.1 je zobrazen typický počítač třídy PC se zvýrazněnými jednotkami, 

které se nejvíce podílejí na výkonu grafického výstupu počítače. 

Na výkonu grafického výstupu se nejvíce podílí grafická VGA karta, která typicky 

zajišťuje generování kompletního videosignálu pro monitor zcela ve vlastní režii. 

K tomu slouží lokální paměť obrazu (obvykle typu DRAM, VRAM či SGRAM) 

a videoprocesor, který často podporuje CPU v generování obrazu. VGA karty bývají 

k počítači připojeny pomocí PCI sběrnice, případně pomocí novější sběrnice AGP. 
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Obrázek 4.5.1: Počítač s grafickým výstupem 

Dalším prvkem, který výrazně ovlivňuje grafický výkon počítače, je procesor (CPU). Je 

to dáno faktem, že CPU na základě programu vytváří obraz pro zobrazení na grafickém 

výstupu a zapisuje jej (často s asistencí obvodů VGA) do paměti umístěné na VGA. 

4.6 Počítače pro multimédia 

Počítač, na kterém se mají spouštět multimediální aplikační programy, musí být 

vybaven kromě standardního grafického výstupu i subsystémy pro výstup videosekvencí 

a zvuku. 

 

Obrázek 4.6.1: Počítač pro multimédia 

Výstup videosekvencí vyžaduje rychlý tok obrazových dat. Množství dat závisí na 

opakovací frekvenci obrazu i na barevné a geometrické rozlišovací schopnosti. Pro 

přehrávání standardního televizního videosignálu by bylo třeba toku dat s rychlostí 
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v rozmezí 10-100Mbyte/s. Takový tok dat, i když je poměrně vysoký, není v současné 

době podstatnou technickou překážkou. Problémem však je kapacita paměti potřebná 

pro uložení videosekvence. 

Z uvedeného toku dat vyplývá potřebná kapacita 0.5-5Gbyte/min, což je hodnota pro 

řadu aplikací zcela neúnosná. Samozřejmě, že je možno uvažovat o propojení počítače 

se standardními analogovými zařízeními pro přehrávání videosekvencí, ale takové 

propojení by ztratilo řadu předností, které poskytuje digitální zpracování. 

Východiskem je komprese dat. Komprese obrazových dat je úlohou do značné míry 

odlišnou od obecné komprese dat. Odlišnost spočívá především v tom, že není 

bezpodmínečně nutné při kompresi obrazu používat kompresi beze ztrát a také v tom, že 

redundance dat v obraze a zejména v sekvenci obrazů je velmi vysoká, takže se dá 

dosahovat velice vysokých kompresních poměrů, řádově 100:1 i vyšších [20]. 

Používané typy komprese vycházejí obvykle z DCT (diskrétní kosinová transformace - 

Discrete Cosine Transform) a z následné komprese koeficientů Huffmanovou metodou 

(JPEG, M-JPEG), případně využívají i detekce pohybu v obraze (MPEG).  

V budoucnosti se dá předpokládat další rozvoj metod pro kompresi obrazových dat. Dá 

se očekávat rozvoj metod založených na „wavelet“ transformaci, které mohou odstranit 

některé nevýhody JPEG a MPEG komprese. Zejména se jedná o artefakty ve formě 

viditelných bloků o velikosti 8x8 pixelů, které zhoršují kvalitu obrazu po dekompresi 

Perspektivní je i fraktální komprese obrazu, která poskytuje kvalitní obraz a vysoké 

kompresní poměry. Výpočetní složitost metod pro fraktální kompresi je však dosud 

překážkou uplatnění fraktální komprese v praxi. 

Kompresí se rychlost toku dat pro video dostává do oblasti 0.1-1Mbyte/s, což je hodnota 

běžně dosahovaná u diskových pamětí, CD-ROM i dalších záznamových zařízení. 

Dochází však k zatížení výpočetní části počítače, protože při přehrávání videosekvencí 

je třeba provádět průběžnou dekompresi dat. Výpočetní nároky pro dekompresi dat jsou 

natolik velké, že donedávna nebylo možné průběžnou dekompresi realizovat jinak než 

specializovanými dekompresními jednotkami obvykle připojovanými k videokartě 

počítače. 

Rychlý vývoj procesorů však umožňuje provádět čistě programovou dekompresi 

videosignálu (například na procesorech řady Pentium) již v současnosti. To samozřejmě 

přineslo podstatné snížení ceny technického vybavení nutného pro přehrávání 

videosekvencí. 

Potřeba práce s obrazovými daty je natolik frekventovaná, že se firma Intel (současně 

s dalšími firmami, jako například AMD či Cyrix) rozhodla realizovat rozšíření 

instrukčního souboru procesorů Pentium o MMX (MultiMedia eXtension - 

multimediální rozšíření). MMX je ovšem ve skutečnosti rozšíření instrukčního souboru 

o instrukce typu SIMD (jedna instrukce a více dat - Single Instruction Multiple Data) 

pro zpracování krátkých celých čísel, které je vhodně především pro operace 

s rastrovým obrazem [22]. 

Spolu s přehráváním obrazu je třeba téměř vždy přehrávat i zvuk. Problém přehrávání 

zvuku je však podstatně jednodušší, než přehrávání obrazu a vyžaduje o několik řádů 

pomalejší tok dat, takže nepředstavuje technický problém. 
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4.7 Počítače pro virtuální realitu 

Aplikace virtuální reality mají podstatně jiné nároky na technické vybavení počítače, 

než multimediální aplikace. Hlavní zátěž počítače při provozu multimediálních aplikací 

je dána výstupem předem zpracovaných videosekvencí. Virtuální realita však zatěžuje 

počítač nejen výpočty dynamiky virtuálního světa, ale zejména výpočty spojenými 

s multimediálním zobrazováním virtuálního světa v reálném čase. 

Pod pojmem virtuální reality se pru účely tohoto odstavce rozumí nejen aplikace, u 

nichž je cílem zprostředkovat uživateli vjem, který se má co nejvíce blížit realitě. Tento 

pojem zde označuje takové aplikace, pro které je třeba jakékoli interakce mezi 

uživatelem a grafickou i zvukovou 3D scénou, bez ohledu na to, jakých prostředků se 

užívá k navigaci a jak se scéna zobrazuje. 

Výpočty zobrazení v reálném čase jsou mimořádně náročné na výkon procesoru 

v plovoucí řádové čárce a na rychlost výstupu obrazu. Zejména výstup obrazu počítač 

jako celek zatěžuje. Proto byly pro rychlý grafický výstup vyvinuty specializované 

výpočetní jednotky. Přitom se s výhodou využívá skutečnosti, že vlastní grafický výstup 

lze realizovat poměrně jednoduchými algoritmy, které je třeba mnohonásobně opakovat. 

To znamená, že specializované výpočetní jednotky nemusí být příliš složité a přitom 

mohou grafický výstup velmi účinně akcelerovat. 

Výpočty spojené s 3D zvukem nejsou tak náročné jako výpočty spojené s 3D obrazem. 

Navíc jsou lidský sluch není příliš citlivý na nepřesnosti v 3D zvuku. Proto provedení 

3D zvuku není rozhodujícím faktorem, který by v současnosti ovlivňoval nároky na 

výpočetní techniku nebo míru „reality“ v systémech s virtuální realitou. 

V praxi se v současné době používají specializované grafické výpočetní jednotky 

zejména pro následující operace: 

 Rastrování obrazu – Převod obrazu z „vyšší“ reprezentace do jednotlivých pixelů 

rastru. Nejčastěji rozklad trojúhelníků či čtyřúhelníků v rovině na pixely s využitím 

Gouraudova stínování [12]. 

 Vyhodnocování viditelnosti – Zjištění, zda elementy modelu scény jsou nebo nejsou 

Nejobvyklejším postupem je užití „Z-bufferu“ a lokální paměti hloubkových 

souřadnic pixelů. 

 Mapování textur - Přepočtení geometrie textury, měřítka textury a vlastní vykreslení 

textury do zobrazovaného elementu, často s využitím techniky MIP (mnoho v malém 

prostoru - Multum In Parvo) [14]. 

 Promítání elementů obrazu - Geometrická transformace scény z prostoru na kreslicí 

plochu včetně „ořezání“ zobrazovaných elementů okrajem obrazovky. Ve virtuální 

realitě se nejčastěji používá středového promítání. 

Výpočetní jednotky pro výše uvedené operace samozřejmě nemusí být konstrukčně 

odděleny a velmi často se naopak sdružují do komplexnějších bloků. Navíc bývají 

u výkonných pracovních stanic často některé z bloků zdvojené, nebo bývá bloků i více. 

Ačkoli byly donedávna uvedené specializované grafické jednotky doménou pracovních 

stanic vyšší kategorie, objevují se nyní některé z nich i na trhu osobních a domácích 

počítačů třídy PC. Na těchto počítačích však nebývá realizována jednotka pro promítání 

a ořezání. Důvodem je kromě realizovatelnosti a ceny také poměrně značná výkonnost 
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procesorů užívaných na počítačích třídy PC. Geometrické transformace mohou být 

ponechány na centrálním procesoru aniž by to znatelně ovlivnilo grafický výkon celé 

sestavy počítače. To ovšem neplatí v případech, kdy se současně se zobrazováním 3D 

objektů provádějí složité výpočty. Takové případy mohou nastat například při složitější 

simulaci pohybů ve scéně, ale nejsou příliš obvyklé. 

 

Obrázek 4.7.1: Počítač pro virtuální realitu 

Na obrázku 4.7.1 je načrtnuta typická sestava osobního počítače vybaveného pro rychlé 

grafické zobrazení potřebné pro virtuální realitu. Podle potřeby aplikací virtuální reality 

je třeba počítač doplnit také specializovanými periferními zařízeními, která umožňují 

lepší interakci mezi uživatelem a objekty ve scéně, a to včetně specializovaných zařízení 

pro výstup obrazu. 

Problematika specializovaných periferních zařízení pro virtuální realitu je velmi široká 

[3] a přesahuje rozsah této práce. Současný stav vývoje již umožnil vyrobit například 

následující zařízení: 

 Brýle umožňující stereovidění na standardní obrazovce pomocí LCD závěrek 

řízených synchronně se zobrazením snímků na displeji – liché snímky procházejí do 

jednoho oka, sudé do druhého. 

 Helmy umožňující stereovidění synchronní s polohou hlavy pomocí dvojice 

miniaturních obrazovek a snímače polohy hlavy – obrazovky bývají LCD nebo 

klasické a snímače polohy se užívají nejčastěji elektromagnetické. 

 3D polohovací zařízení pro virtuální realitu – jsou obdobou „myši“ v 3D prostoru, 

tedy jsou 3D polohovacími zařízeními a jsou obvykle založena na 

elektromagnetickém či akustickém principu. 

 Rukavice se snímáním polohy a silovou zpětnou vazbou – používají se když je třeba 

realistickým způsobem řešit interakci ve virtuálním prostoru s užitím polohy ruky, 

polohy prstů či silové zpětné vazby, užívá se většinou elektromechanických principů. 
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Obrázek 4.7.2: Helma pro stereovidění ve virtuální realitě 

Na obrázku 4.7.2 je fotografie komerčně dostupné helmy pro stereovidění určené pro 

počítačové hry a méně náročné aplikace virtuální reality. 

Technické prostředky užívané ve virtuální realitě obsahují často i další speciální zařízení 

a kladou na výpočetní techniku i další požadavky, protože bývají sestavovány 

individuálně podle požadavků aplikace. 

4.8 Zobrazení v upravené realitě 

Jednoduchou „naivní“ realizací zobrazování v upravené realitě by bylo „promítnutí“ 

syntetického obrazu do obrazu reálné scény vnímané člověkem. Ačkoli je tento způsob 

„smíchání“ reálné a upravené scény lákavý, jeho realizace je možná pouze pro 

nejjednodušší systémy bez nároku na realistické zobrazení scény. Důvodů pro toto 

tvrzení je několik: 

 Přidání syntetického obrazu do reálného lze relativně realizovat pouze superpozicí 

syntetického vektorového obrazu do reálného. To se občas realizuje pomocí 

specializovaného technického vybavení, ale je to pro aplikace přijatelné pouze 

výjimečně (příkladem může být řízení dopravních prostředků). 

 Přidání plnohodnotného rastrového obrazu by vyžadovalo zobrazovací jednotku 

s řízením „transparentnosti“ obrazových elementů (kromě zobrazování přidávaného 

obrazu). Takové zobrazovací jednotka dosud není komerčně dostupná a ani 

dostupnost takové jednotky nelze v blízké budoucnosti předpokládat. 

 Algoritmicky je zobrazování v upravené realitě poměrně složité a s tím je spojeno 

zpoždění při generování a zobrazení odpovídajícího obrazu. Toto zpoždění se 

u obrazu promítaného do reálné scény nedá odstranit. 

Potřebu přidání syntetického obrazu do obrazu reálné scény lze řešit i snímáním scény 

(videokamerou s následnou digitalizací), vhodným „přimícháním“ syntetického obrazu 
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a zohledněním vazeb mezi reálným a syntetickým obrazem, a následným zobrazením 

výsledku. Tento způsob řešení má některé nevýhody: 

 Při použití soudobé snímací a zobrazovací techniky je omezena rozlišovací 

schopnost v reálné scéně. Tato nevýhoda však pravděpodobně v budoucnosti ztratí 

opodstatnění díky stále se zlepšujícím parametrům techniky. 

 Výsledný obraz bude oproti obrazu reálné scény opožděn. Toto zpoždění však 

nemusí být nutně velké a může kompenzováno „správným časováním“ syntetického 

obrazu, který je přidáván do výsledného obrazu. 

 Výsledný obraz může (a s největší pravděpodobností bude) spektrálně i dynamicky 

zkreslen díky omezením přenosového řetězce. Nedají se vyloučit ani artefakty 

vzniklé digitalizací. 

Druhý uvedený způsob realizace přidání syntetického obrazu má však nesporné výhody: 

 Odhlédneme-li od algoritmické náročnosti, poměrně snadno se technicky realizuje 

realistické vložení syntetického obrazu do obrazu reálné scény (vržené stíny, 

globální iluminace, odlesky...) 

 Uživatel systému nemusí být fyzicky přítomen v prostředí, jehož obraz se 

zpracovává (ale může, což je v některých aplikacích je to nezbytné). Zde se nabízí 

vhodné spojení se směry vývoje, jako je například „telepresence“. 

 Pro realizace systému lze snadno využít komerčně dostupných zažízení pro 

reprodukci obrazu (viz též kapitolu 2). 

Možnosti realizace i potenciální vlastnosti poměrně jasně hovoří pro druhou variantu 

řešení zobrazování scény v systémech upravené reality, t.j. pro zobrazení 

prostřednictvím úpravy digitalizovaného obrazu reálné scény a jeho zobrazením 

standardními prostředky. 
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Výpočetní
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Zobrazovací
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Obrázek 4.8.1: Blokové schéma systému s upravenou realitou 

Blokové schéma systému pro upravenou realitu s využitím snímání scény videokamerou 

je uvedeno na obrázku 4.8.1. 

4.9 Experimentální systém pro upravenou realitu „DigiCam“ 

Upravená (augmented) realita je velmi perspektivní komunikační rozhraní. Komerčně 

však dosud není příliš využíváno a proto pro možnost experimentování s tímto typem 

rozhraní je třeba přistoupit k vytvoření technického i programového vybavení 

experimentálního systému. 
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Cílem vývoje experimentálního systému je vytvořit prostředky interakce tak, aby 

umožnily jednoduché experimenty maximálně ekonomickou cestou s tím, že jednotlivé 

části vývoje by měly být i samostatně použitelné. Projekt předpokládá řešení pouze 

obrazového kanálu a nezabývá se podružnými záležitostmi souvisejícími s realizací 

experimentů. 

Koncepce experimentálního systému byla motivována tím, že grafický výstup je 

komerčně dobře zvládnut a je neúčelné duplikovat tvorbu prostředků interakční 

prostorové grafiky, což je „hlavní proud“ současného vývoje v komerční oblasti. 

Naproti tomu je třeba vytvořit zařízení, které by bylo schopné předzpracování obrazu 

snímaného videokamerou zejména pro výpočet orientace kamery v prostoru, případně 

dodatečného zpracování obrazu po vložení syntetického obrazu do reálného. 

Navržený systém DigiCam je modulární obsahuje CCD kameru, modul A/D a D/A 

převodníků, modul signálového procesoru a komunikační modul. V současnosti je 

realizován modul signálového procesoru, který je plně odzkoušen. Realizace dalších 

částí byla do značné míry experimentálně ověřena. Modulu signálového procesoru je 

nejpodstatnější částí projektu a byl zajištěn spoluprací skupiny (Tomáš Ďulík – 

oživování a aplikační programování, Otto Fučík – návrh technické koncepce, Radek 

Kokotek – výroba, Pavel Zemčík – návrh systémové koncepce, vývojový prostředek 

DIWIDE a realizace algoritmů). Na projektu spolupracují studenti (v rámci pobytu 

financovaného projektem TEMPUS i student Vincent Stehlé, ESIEE, Francie). 

Další realizace projektu je závislá zejména na finančních a technologických 

možnostech. Projekt je předmětem grantové přihlášky GAČR podané v roce 1998. 

Dosavadní postup prací nasvědčuje tomu, že systém jako celek je dobře realizovatelný. 

Návrh systému DigiCam 

Návrh systému vychází z výše uvedených požadavků. Systém umožňuje užití dvou 

základních variant zapojení (viz obrázky 4.9.1 a 4.9.2). První varianta (A) vychází 

z předpokladu, že bude třeba aby snímací i zobrazovací část systému byla mobilní a že 

výpočetní část systému bude schopna zpracovat vstupní obrazy a přenést je na výstup. 

Současně se předpokládá, že grafický výstup „připojovaný ke scéně“ bude připraven 

počítačem PC tak, aby jeho spojení s obrazem scény bylo realizovatelné jen 

elementárními operacemi nad obrazovými elementy, případně že grafický výstup bude 

generován přímo výpočetní částí systému DigiCam a že tedy připojení na počítač PC 

nebude nutné. 
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Obrázek 4.9.1: Blokové schéma experimentu se systémem DigiCam – varianta A 

Druhá varianta (B) je určena pro takové nasazení, kdy grafické výstupní zařízení nemusí 

být mobilní a kdy je tedy možné zpracovávat obraz v počítači PC. 

Počítač PC

DigiCam
Scéna

Uživatel

CCD kamera

VGA monitor

komunikační kanál
(EPP nebo ethernet)

 

Obrázek 4.9.2: Blokové schéma experimentu se systémem DigiCam – varianta B 

Oběma variantám je společný modul DigiCam, který se skládá ze základního modulu 

DigiCam a několika dalších (výpočetních) modulů. Základní modul obsahuje obvody 

pro řízení CCD chipu kamery a další řídicí obvody, ale zejména A/D a D/A převodník 

pro digitalizaci videosignálu a jeho zpětný převod do analogové podoby. 

Digitalizovaný signál se přenáší po synchronní sběrnici (předpokládanou rychlostí cca 

14 milionů vzorků/sec při periodě vzorku cca 70ns). Z této sběrnice signál odebírá podle 

potřeby jede nebo více výpočetních modulů. Synchronně s tímto signálem dodává vždy 

jeden z výpočetních modulů výstupní signál na sběrnici. Tento signál je poté převeden 

na analogový a zobrazen, nebo je přenesen do počítače PC. 

Systém může být provozována jako monochromní nebo barevný. V případě barevného 

systému se využívá řešení s jedním CCD čipem s barevnou maskou s tím, že 

dekódování barev je řešeno programovým vybavením modulu DigiCam. 

V případě zapojení více výpočetních modulů vzniká implicitně multiprocesorový systém 

(viz obrázek 4.9.3), který však nemá obecně použitelnou architekturu. Neexistuje totiž 

(kromě zmíněných sběrnic se specializovanou funkcí a sériové linky) rychlé spojení 

mezi uzly systému. V dané aplikaci je však uvedené řešení vhodné z toho důvodu, že v 
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třídě algoritmů pro něž se počítá s využitím systému je možno snadno dosáhnout 

paralelizace výpočtů na úrovni snímků, případně částí snímků a tedy každý z uzlů může 

zpracovávat část obrazu aniž by byla zapotřebí masivní komunikace mezi uzly. 

(Technická koncepce systému s FPGA však umožňuje rekonfiguraci sběrnic podle 

potřeby bez nutnosti měnit zapojení, viz další text). 

...

...

CCD snímač Pixelové sběrnice

Propojovací sériová sběrnice

Další moduly „DigiCam“

Základní modul „DigiCam“

„Autoiris“

PC Interface (RS232, paralelní)

...
... ...

...

 

Obrázek 4.9.3: Blokové systému DigiCam 

Výpočetní modul DigiCam 

Výpočetní modul DigiCam je 32-bitový výpočetní modul s plovoucí řádovou čárkou. 

Jsou v něm obsaženy zejména následující díly: 

 32-bitový signálový procesoru Texas Instruments 320C32 [32] 

 Programovatelné logické pole (FPGA) XILINX X4010 

 Paměť (statická s náhodným přístupem – SRAM) 512KByte (alternativně 2MByte) 

 Pevná paměť (elektricky smazatelná – EEPROM) 128Kbyte (do 512KByte) 

Signálový procesor 320C32 je výkonný procesor s plnou 32-bitovou architekturou, který 

je svým výkonem na obecné úlohy přibližně srovnatelný s procesory Intel 486 a při 

použití na specializované úlohy zpracování signálu má výkon ještě vyšší. Instrukční 

cyklus použité modifikace procesoru je 33ns, přitom během jednoho instrukčního cyklu 

se provádí 1-2 instrukce. 

Procesor dále obsahuje vestavěné řadiče dvou kanálů přímého přístupu do paměti, které 

mohou pracovat zcela „neviditelně“ pro výpočetní jádro a vnitřní paměť s dvojím 

přístupem (2x256 32-bitových slov) a vyrovnávací paměť pro program (4x16 instrukcí). 

Vnitřní paměť však neslouží (na rozdíl například od procesorů řady Pentium) jako 

vyrovnávací paměť s rychlejším přístupem. Výhodou vnitřní paměti spíše je, kromě 

možnosti dvojího přístupu, skutečnost, že při jejím využití se zcela uvolní externí 

sběrnice, která je pak využitelná pro přímý přístup do paměti. 

Programovatelné logické pole X4010 je moderní programovatelná součástka umožňující 

snadnou realizaci i velmi složitých zapojení a mimořádně snadnou rekonfiguraci. Ve 
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výpočetním modulu DigiCam je základní funkcí X4010 zprostředkovat komunikaci 

procesoru s okolím, zejména pak se specializovanou sběrnicí DigiCam. 

Další funkce zahrnují i podporu řízení přerušení, přímého přístupu do paměti a časování 

videosignálu. Nejdůležitější funkcí X4010 v zapojení je však podpora výpočetních 

funkcí procesoru pro specializované algoritmy („codesign“) [83]. 
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Připojení na sběrnici „DigiCam“

 

Obrázek 4.9.4: Blokové schéma modulu DigiCam (DSP) 

V obvodovém zapojení výpočetního modulu je oproti běžným zvyklostem několik 

drobných odchylek, které však mají značný pozitivní vliv na funkci a výkonnost 

systému (viz schémata v příloze D): 

 Připojení SRAM k procesoru umožňuje provádění „prázdného“ cyklu čtení, při 

němž nejsou aktivovány výstupní budiče SRAM, ale naopak zápisové obvody 

SRAM. Tento cyklus slouží pro přenos dat z X4010 do SRAM (případně současně 

do procesoru). 

 FPGA je programovatelné pomocí obvodů přímého přístupu do paměti vestavěných 

do procesoru, takže v případě potřeby lze FPGA dynamicky rekonfigurovat na 

specializované funkce (za dobu do 20ms) při plném výkonu procesoru. 

 FPGA může číst do vnitřních registrů operandy souběžně s procesorem přímo 

z datové sběrnice. K tomuto účelu jsou nejvyšší bity adresové sběrnice nevyužité pro 

adresování SRAM jsou přivedeny na FPGA a slouží pro identifikaci operandu. 

 FPGA nemá možnost přímo řídit SRAM. Tato skutečnost sice mírně snižuje 

možnosti systému, ale je vyvážena cenovými úsporami (FPGA je v systému dražším 

komponentem než SRAM). Přitom datové toky (prostřednictvím paměťových cyklů 

na sběrnici) pro FPGA zajišťuje procesor, který je k tomu vhodně vybaven několik 

adresovými registry. 

Výše uvedených vlastností bylo dosaženo s téměř nulovými náklady a jejich přínos 

v algoritmech je podstatný. 
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Příkladem operace, kterou je třeba aplikovat na obraz jak při jeho analýze, tak i při jeho 

úpravě po vložení syntetického obrazu, je konvoluční filtrace. Právě tuto operaci je 

možno výhodně optimalizovat prostřednictvím spolupráce procesoru s FPGA (viz 

přílohu D.2). Je zřejmé, že pro jiné typy operací bude možnost optimalizace odlišná, ale 

násobení se sčítáním, které je jádrem konvolučního filtru, je typickou operací obecně 

potřebnou pro implementací řady úloh a proto lze výsledky s jistou opatrností zobecnit. 

Současně je třeba konstatovat, že dále popsanou filtraci lze použít pro realizaci velké 

části výpočtů potřebných pro řešení úloh spojených se zpracováním obrazu, případně 

i v jednorozměrné podobě (filtr s konečnou odezvou - FIR). Proto optimalizace i jen 

tohoto konkrétního typu filtru má velká vliv na výpočetní výkon systému jako celku. 

Programové vybavení pro DigiCam 

Pro vývoj programového vybavení pro systém DigiCam je připraven vývojový 

prostředek pracující v prostředí Windows95 a Windows NT. Prostředek podporuje vývoj 

nejen programů přímo určených pro lokalizaci a orientaci pozorovatele ve scéně, ale je 

též použitelný pro tvorbu obecnějších aplikací pracujících zejména s rastrovým obrazem 

(viz též přílohu D.3). 

Koncepce prostředku DIWIDE vychází z předpokladu, že funkční a odladěné algoritmy 

pro práci s obrazy mohou mít dlouhou životnost (nad pět let). Oproti tomu prostředky 

pro tvorbu aplikačních programů nají obvykle podstatně kratší životnost (často menší 

než jeden rok). Pokud algoritmy mají umožňovat roto je výhodné algoritmy, které 

realizují operace podstatné pro funkci aplikačních programů, realizovat bez přímé vazby 

na prostředek pomocí něhož byly implementovány. Jako přirozená platforma pro 

implementaci algoritmů byl pro prostředek DIWIDE vybrán jazyk „C“, který je do 

značné míry standardizován a je k dispozici na všech platformách vhodných pro použití 

algoritmů, jejichž tvorbu DIWIDE podporuje. 

Algoritmy upravené reality na DigiCam  

Algoritmy upravené reality, které jsou připravovány pro použití na experimentálním 

systému vycházejí z algoritmů užívaných v systémech počítačového vidění a grafických 

systémech. Algoritmy musí v každém případě obsahovat následující bloky: 

 Detekce objektů v obraze snímaném kamerou 

Detekci objektů ve scéně lze nejspíše provádět prostřednictvím detekce hran objektů 

a jejich přiřazení známým hranám matematického modelu objektů ve scéně. Aby 

detekce byla možná, musí scéna obsahovat předem definované známé objekty. 

 Zjištění orientace kamery 

Orientace kamery je zjistitelná z inverzní projekce známých objektů ve scéně. Jako 

doplňkové informace lze použít stínů a velikostí objektů. V případě nedostatečné 

informace lze užít extrapolace z předchozích poloh kamery. 

 Generování obrazu na základě modelu scény a orientace (může být na PC) 

Generování obrazu je možné buď na PC prostřednictvím akcelerovaných 3D 

grafických karet. V tom případě je možno generovat obraz poměrně složitých 

objektů v reálném čase. Další možností je generování obrazu přímo modulem 

DigiCam. V tom případě ovšem je možno generovat jen jednoduché obrazy ve 

formě „drátových modelů“. 
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 Přidání vygenerovaného obrazu do obrazu snímaného kamerou 

Přidání obrazu generovaného z modelu do obrazu snímaného kamerou je možné 

prostým váženým sčítáním obrazů s použitím váhy generované současně 

s generováním obrazu na PC nebo v modulu DigiCam. 

Detekce

hran

Obraz z kamery

Detekce

orientace

Míchání

obrazů

Syntetický obraz

Generování

obrazu

Výsledný obraz
 

Obrázek 4.9.5: Blokové schéma algoritmů pro experiment se systémem DigiCam 

Algoritmy připravované pro implementaci v modulu DigiCam jsou jednotlivě 

ověřovány v rámci ročníkových a diplomových prací studentů. Blokové schéma 

algoritmů připravovaných pro užití na modulu DigiCam je uvedeno na obrázku 4.9.5. 
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5 Význam rozhraní pro využitelnost výpočetní techniky 

Rozhraní člověk-stroj je velmi důležitým faktorem využitelnosti výpočetní techniky. 

Jeho význam však není ve všech oborech stejný. Odlišnosti jsou jak ve významu a 

důležitosti rozhraní, tak i v prioritách při jeho tvorbě. Dnes již tradiční oblastí nasazení 

výpočetní techniky je kancelářská technika a informační systémy. Také největší část 

objemu prodeje komerčních programových balíků je určena pro zpracování textů, 

jednoduchých databází, dále se jedná o tabulkové procesory a programové vybavení pro 

prohlížení a tvorbu obsahu stránek v počítačové síti Internet. 

Tvorba uživatelských rozhraní se proto silně soustřeďuje právě na kancelářské aplikace 

výpočetní techniky. Existuje však řada aplikací s velkým praktickým významem, které 

vyžadují odlišný přístup k návrhu rozhraní. V této kapitole je na několika příkladech 

aplikačních oblastí výpočetní techniky ilustrován význam uživatelských rozhraní. Je 

pravděpodobné, že význam uživatelských rozhraní v zavedených oborech bude stabilní 

a že vzhledem k obecnému tlaku na zvyšování produktivity práce bude pravděpodobně 

spíše stoupat. 

5.1 Aplikace výpočetní techniky ve výuce 

O nasazení výpočetní techniky do výuky či do výcviku se všeobecně uvažuje již velmi 

dlouhou dobu. Přesto reálné nasazení výpočetní techniky do výuky narazilo v minulosti 

na nejrůznější překážky a komplikace, takže lze těžko hovořit o reálném rozšíření. 

Cíle, které by měla výpočetní technika ve výuce splnit jsou především: 

 Vyložit učivo žákům a studentům tak, aby mu plně porozuměli a zároveň netratili čas 

tím, že jim je vysvětlováno to, čemu již rozumí, jako se to nutně stává při tradiční 

hromadné výuce. Uvedený proces je velmi individuální a těžko předvídatelný. 

 Průběžně ověřovat pochopení učiva. To je nutné pro rozhodnutí o tom, zda 

pokračovat či nepokračovat ve výkladu látky (viz též předchozí bod). 

 Ověřovat dlouhodobé zapamatování vyloženého učiva a schopnost aplikace nabytých 

znalostí na typických problémech. 

Při úspěšné realizaci výše uvedených bodů se dá očekávat zvýšení efektivnosti výuky, 

zejména její zrychlení při zachování kvality. Je samozřejmé, že výpočetní techniku 

nelze nasadit do výuky vždy. Například pro soustavnou výuku dětí v základní škole, či 

výuku předmětů, jako je hudební nebo výtvarná výuka, není výpočetní technika příliš 

vhodná. V řadě případů však výpočetní technika může vyhovět a být i vítaným 

zpestřením výuky akceptovaným studenty. 

Nutnou podmínkou je však akceptování nového způsobu výuky na straně žáků 

a studentů na jedné straně a učitelů na straně druhé. A právě tato podmínka u řady 

dosavadních pokusů o nasazení výpočetní techniky do výuky nebyla splněna. 

Jednou ze zásadních příčin odmítání „strojové“ výuky je nedostatečně vypracovaný 

systém tvorby uživatelského rozhraní a obsahu multimediálních pořadů. Uvedený 

problém lze rozdělit do dvou oblastí: 

 Komunikace žáků a studentů s počítačem 
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Komunikace žáků a studentů s počítačem není tak problematická, jak se může na 

první pohled zdát. Problémy jsou u mladších či „počítačově nedotčených“ žáků často 

v neznalosti práce s počítači. Někdy jsou problémy také v nechuti vůbec 

komunikovat s počítačem. Tyto problémy jsou ovšem obecnou překážkou práce 

s počítači a právě děti a mladí lidé mají nejlepší předpoklady tyto problémy 

překonávat. Navíc výuka pomocí počítače může mít charakter hry či soutěže a tím 

být velmi atraktivní. 

Klíčovým předpokladem po úspěšnou komunikaci žáků a studentů s počítačem při 

výuce však není jen dobré uživatelské rozhraní, ale zejména obsah výukových 

pořadů. 

Existují i uživatelská rozhraní, která dodají aplikačnímu programu nejen informaci 

o tom, co uživatel při práci s rozhraním zadal, ale i jak to zadal. Taková informace je 

často cenná pro rozhodnutí o tom, zda žák či student látku zvládl, nebo zda ji ještě 

musí procvičovat [18]. 

 Komunikace učitelů s počítačem 

Dá se předpokládat, že učitelé, kteří budou chtít tvořit multimediální výukové 

pořady, mají dobrou kvalifikaci pro práci s počítačem. Proto pro ně základní 

komunikace s počítačem není problémem. 

Naprosto kritickým ukazatelem je však produktivita práce učitele při tvorbě 

multimediálního pořadu. Ukazuje se totiž, že tato práce je extrémně časově náročná. 

V současnosti je třeba několik set pracovních hodin pro vytvoření jedné hodiny 

dobrého výukového pořadu. Produktivita se zde měří jako poměr času tvorby 

multimediálního pořadu a času použití takového pořadu žákem či studentem. Za 

velmi dobrý výsledek se dnes považuje dosažení poměru 100:1. 

Uvedený poměr je však stále natolik vysoký, že často vede ke zjednodušování 

výukových pořadů ze strany jejich tvůrců, čímž se ušetří čas. Právě to je však jev, 

který na druhé straně vede k méně zajímavým pořadům z pohledu žáků a studentů 

a tím i k selhávání výpočetní techniky pro výuku. 

Cesty ke změně situace jsou v zásadě dvě. První cestou je prosadit multimediální 

pořady masově a tím ekonomicky „ospravedlnit“ jejich tvorbu. Tuto cestu však 

mohou využít jen velké firmy s existujícími distribučními kanály pro software 

(typickým příkladem je dnes firma Microsoft). Navíc je tato cesta použitelná jen 

v případech, kdy má obsah výukových pořadů relativně dlouhou platnost a existuje 

potenciálně velký počet uživatelů. Zejména množství potenciálních uživatelů je 

v podmínkách České republiky i jiných malých států problematické s ohledem na to, 

že překlad multimediálních výukových pořadů je velmi problematický. I přesto 

existuje v České republice řada aplikačních programů zaměřených zejména na 

středoškolskou matematiku a fyziku. Tyto programy však vznikly převážně díky 

soukromému zájmu pedagogů spíše jako experiment bez zřetele na jejich 

ekonomický přínos. 

Druhou cestou k řešení problému tvorby multimediálních pořadů je užití takových 

nástrojů, které umožní vytvářet multimediální pořady velmi efektivně. Ačkoli tvorba 

obecných nástrojů pro tvorbu multimediálních pořadů je ve světě rozvinutá 

(příkladem může být produkt Authorware firmy Macromedia), specializované 
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nástroje pro tvorbu výukových pořadů prakticky neexistují. V praxi tedy dosud 

nezbývá než užívat obecných nástrojů spolu s takovými knihovnami prvků rozhraní, 

které alespoň usnadní tvorbu. 

Je zřejmé, že využití výpočetní techniky ve výuce je velmi perspektivní a že cílem je 

výuku zefektivnit. Bez vhodných specializovaných nástrojů pro tvorbu výukových 

programů, které umožní tvůrcům výukových pořadů snadnou přípravu nejen 

multimediální části, ale zejména části komunikace s žáky a studenty, však uvedený cíl 

nelze splnit. 

5.2 Aplikace výpočetní techniky v průmyslu 

Výpočetní technika je v průmyslu využívána nejrůznějším způsobem. Za průmyslovou 

aplikací výpočetní techniky lze vidět aplikaci v kanceláři průmyslového podniku, 

v účtárně, ve zpracování statistiky podniku, ale zejména výpočetní techniku nasazenou 

přímo ve výrobním procesu, ať už v řízení technologického procesu nebo v jeho 

monitorování. Právě nasazení výpočetní techniky ve výrobním procesu má zvláštní 

charakteristiky z hlediska komunikace s uživatelem (viz též přílohu C). 

Uživatelské rozhraní musí být spolehlivé a robustní, aby uživatel nemohla chybnou 

manipulací ohrozit chod výroby. Obecně je důležitý i požadavek na jednoduchou 

obsluhu zařízení. Tento požadavek je však v prostředí opakované výroby značně 

oslaben skutečností, že uživatel pracuje se zařízením trvale. Je-li práce rutinní, 

zapamatuje si i uživatel neznalý výpočetní techniky bez problémů i složitý pracovní 

postup. Pokud je však postup příliš dlouhý, může se výroba zpomalovat. 

Důsledkem výše uvedených skutečností je takový charakter návrhu aplikací pro 

průmysl, v nichž je uživatelské rozhraní potlačováno a úsilí při návrhu se soustředí 

zejména na vlastní funkci zařízení. Uživatelská rozhraní jsou potom značně nejednotná 

a jsou do značné míry „odpadem“ prostředků, které užívají tvůrci aplikací pro zkoušení 

programů. To sice není na závadu u jednotlivé aplikace, ale při použití několika strojů 

řízených počítači od různých výrobců (což je pro průmyslové provozy spíše pravidlem 

než výjimkou), je výsledkem „zmatení obsluhy“ při přechodu ze stroje na stroj. 

V budoucnosti se dá očekávat, že s obecným přechodem na platformu Windows 95/NT 

a také na Windows CE se objeví i na průmyslových řadičích uživatelské rozhraní 

konstruované standardními prostředky, které si „vynutí“ určité sjednocení. 

5.3 Aplikace ve vědě a výzkumu 

Věda a výzkum jsou velmi zvláštní oblastí nasazení výpočetní techniky. Zvláštností se 

v této oblasti vyskytuje hned několik: 

 Uživatelé jsou obvykle velmi kvalifikovaní ve svých oborech a mívají silnou 

motivaci pro tvůrčí užití výpočetní techniky 

 Úlohy řešené ve vědě a výzkumu bývají unikátní, málokdy se opakují a mívají často 

extrémní nároky na výkon počítačů 

 Při řešení úloh jsou uživatelé ochotni používat i pracné postupy, experimentovat, 

a využívat řadu různých programových systémů současně 

 Spolehlivost zařízení nebývá kritická a většinu výpočtů lze zopakovat 
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Důsledkem uvedených zvláštností je, že kritérium „příjemného“ uživatelského rozhraní 

není pro aplikace ve vědě a výzkumu kritický, a že ani efektivita práce často nehraje 

roli. 

Podstatným faktorem je však obecnost uživatelského rozhraní – pokud rozhraní není 

dostatečně obecné, uživatel (výzkumník) může mít pocit, že jej rozhraní „svazuje“ 

a subjektivně nebude s jeho funkcí spokojen, i když reálně některých vlastností rozhraní 

ve skutečnosti nikdy nepoužije. Příkladem uvedeného jevu mohou být nástroje, které 

typicky poskytuje operační systém UNIX versus nástroje dostupné v prostředí Windows. 

Nástroje v prostředí Windows bývají často daleko produktivnější, ale málo obecné. 

Proto řada uživatelů dává přednost nástrojům v UNIXu, které jsou sice méně 

produktivní, ale potenciálně mají větší možnosti (typickým příkladem jsou editor Word 

v prostředí Windows versus TEX v prostředí UNIX). 

Dalším faktorem, který hraje důležitou roli v aplikaci výpočetní techniky ve vědě 

a výzkumu je možnost „automatizace“ činnosti rozhraní – uživatelé (výzkumníci) jsou 

lidé výrazně orientovaní na tvůrčí činnost a proto raději „svěřují netvůrčí činnost“ 

počítači a nechávají je vykonávat automaticky. Ani automatizace to nemusí být ku 

prospěchu efektivitě práce. Často se stává, že příprava automatické činnosti počítače 

může být časově náročnější než „ruční“ provádění stejné činnosti po celou dobu užívání. 

Velmi podstatnou vlastností rozhraní pro vědu a výzkum je možnost sdílení výsledků 

práce s jinými pracovišti. Proto velkou roli v úspěchu aplikačních programů v této 

obasti je i možnost rozšiřování programů, případně možnost importu a exportu dat 

z a do různých formátů a přenositelnost výsledků do různých prostředí. 

5.4 Miniaturní zařízení s výpočetní technikou 

Miniaturní zařízení se konstruují z řady různých důvodů. Pravděpodobně nejčastějším 

důvodem je lidská pohodlnost, která velí lidem používat malých příručních a kapesních 

zařízeních namísto velkých zařízení, která se špatně transportují. Druhým možným 

důvodem konstrukce miniaturních přístrojů je skutečnost, že v některých aplikacích 

existuje limit rozměrů a hmotnosti, který nelze překročit. Příkladem takových aplikací 

mohou být implantáty pro lékařské účely (viz též odstavec 5.5), přístroje pro leteckou či 

kosmickou techniku, ale například i přístroje pro využití v zabezpečovací technice a 

průmyslu. 

Tvorba uživatelských rozhraní pro miniaturní přístroje je obtížná zejména proto, že mají 

obvykle zajistit stejné funkce jako zařízení „normální“ velikosti, ale jejich rozměry 

často znemožňují použít „normální“ ovládací prvky. Zmenšeniny ovládacích prvků lze 

aplikovat jen omezeně, takže pokud má být trend k miniaturizaci udržen, je třeba vyvíjet 

zcela nové principy komunikace. Příkladem může být vývoj kapesních osobních 

záznamníků, které nemají klávesnici, ale používají pouze „pero“. 

5.5 Aplikace výpočetní techniky ve zdravotnictví 

Zdravotnictví je oborem, kde se výpočetní technika vyskytuje v mnoha podobách. 

Kromě kancelářských a databázových aplikací pro evidenci údajů, které nejsou 

z hlediska uživatelských rozhraní nijak výjimečné, se v lékařství využívají zejména: 
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 Diagnostické přístroje 

Diagnostické přístroje pro zdravotnictví typicky obsahují snímače s převodníkem 

neelektrických na elektrické veličiny a zobrazovací jednotku, případně i komunikační 

či záznamové zařízení. 

 Terapeutické přístroje 

Přístroje, které se používají přímo k ovlivnění zdravotního stavu pacientů. Příkladem 

mohou být přístroje elektroléčbu, přístroje pro ozařování pacientů, nebo například 

i umělá ledvina. 

 Přístroje pro udržení životních funkcí 

Přístroje pro udržení životních funkcí pacientů se užívají ve dvojím provedení. 

Standardní provedení přístrojů se užívá v nemocnicích například při operacích, 

případně na jednotkách intenzivní péče. Užívají se však i implantáty, tedy miniaturní 

přístroje, které jsou určeny pro implantaci přímo do těla pacienta. 

Pro každou z uvedených skupin přístrojů platí dosti odlišné požadavky na uživatelské 

rozhraní. Společným prvkem pro všechny uvedené skupiny jsou pouze mimořádné 

nároky na spolehlivost v ovládání nesmí být prostor pro chyby obsluhy. Pro 

diagnostické přístroje pak platí požadavky obvyklé i pro jiné měřící přístroje. 

Pro terapeutické přístroje platí požadavek, že zařízení nesmí umožnit pacienta poškodit. 

To znamená, že zařízení musí být odolná proti chybě obsluhy i proti vlastním 

poškozením Často se používají i takové způsoby jištění, které nejsou závislé na 

programovém vybavení a správné funkci řídicího počítače.  

5.6 Aplikace pro neškolené uživatele a v domácnosti 

V současnosti rozvoj elektroniky a výpočetní techniky pokročil již natolik, že i naprosto 

osoby naprosto neznalé výpočetní techniky se setkávají s výpočetní technikou 

a souvisejícími uživatelskými rozhraními ve svém denním životě, například 

v domácnosti, při cestování, při výběru peněz z peněžních automatů, při nákupu 

v automatech, i při dalších příležitostech. 

Domácnost není tradičním místem pro nasazení výpočetní techniky. Vzhledem k jejím 

klesajícím cenám si však stále více a více zájemců o využití výpočetní techniky doma 

pořizuje „domácí počítače“. Pojem „domácí počítač“ byl v několika minulých letech 

vyhrazen pro jednoduché a levné počítače určené pouze pro amatérské použití. 

V současnosti však pojem „domácí počítač“ splynul s pojmem „osobní počítač“, či spíše 

„osobní počítač kompatibilní s IBM-PC“. 

Ačkoli se tedy do domácností dostávají osobní počítače, které nejsou ničím výjimečné, 

způsob použití počítačů v domácnostech výjimečný je. Typické rysy užití počítačů 

v domácnosti jsou: 

 Uživatelé nemívají hluboké znalosti výpočetní techniky 

 Hlavním cílem nebývá práce, ale spíše zábava či vzdělávání 

 Uživatelé často nejsou ochotní věnovat příliš mnoho času studiu ovládání programů 

Z uvedených rysů využití výpočetní techniky plyne, že uživatelské rozhraní programů 

pro domácí použití musí být velmi jednoduché a intuitivní. S tímto požadavkem je 
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v rozporu jak požadavek na spolehlivost a nepřímo též požadavek na co nejnižší cenu 

zařízení pro domácnost, kterou si vynucuje vysoká konkurence na trhu. Přesto 

požadavek na jednoduché uživatelské rozhraní čím dále více převažuje v posledních 

několika letech nad ostatními hledisky a na trhu jsou k dispozici přístroje, jejichž 

konstrukce je zcela podřízena zájmům uživatele. 

5.7 Speciální a netradiční aplikace výpočetní techniky 

Výpočetní technika se v současnosti dostává i do aplikací, v nichž byla v minulosti 

nemyslitelná zejména z ekonomických důvodů, ale také z konstrukčních důvodů. 

Tradiční, ale nepříliš populární oblastí nasazení výpočetní techniky je oblast vojenské 

techniky. Vojenská technika však přispěla nemalou měrou k rozvoji uživatelských 

rozhraní i výpočetní techniky obecně. V případě rozhraní se jedná o případy, kdy je 

nutná práce v extrémních podmínkách a přitom vysoká spolehlivost. K obecnému 

rozvoji výpočetní techniky dala jeden z hlavních počátečních impulsů právě vojenská 

technika původně kvůli balistickým výpočtům. Dnes je motorem pro rozvoj výpočetní 

techniky v této oblasti zejména navigace, simulace a robotika. 

Součástí robotiky, v níž jsou uživatelská rozhraní klíčová, je oblast „telepresence“ 

(přítomnost na dálku). Tento obor je zcela závislý na uživatelském rozhraní a úlohy, 

které se v něm vyskytují, jsou do značné míry podobné úkolům řešeným v oboru 

virtuální reality. Rozdíl je především v tom, že v oblasti virtuální reality je okolní 

prostředí simulováno, zatímco v oblasti „telepresence“ je snímáno vhodnými čidly na 

místě vzdáleném uživateli. 

Oblastí, která má stále narůstající význam, je aplikace výpočetní techniky v dopravních 

prostředcích i v kosmickém prostoru [1]. Vzhledem ke specifikům kosmického 

prostředí je třeba nejen elektroniku chránit před vlivy kosmického záření, ale je třeba 

zajistit naprosto bezchybné ovládání, mimo jiné též pomocí vhodného uživatelského 

rozhraní. Chyba v ovládání výpočetní techniky, která je součástí jakéhokoli dopravního 

prostředku, může velmi snadno vést k havárii nebo ke ztrátě ovladatelnosti. 
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6 Ekonomika tvorby uživatelských rozhraní 

V předchozích odstavcích byly diskutovány požadavky na uživatelská rozhraní 

v různých aplikacích. Splnění požadavků na uživatelská rozhraní je však vždy spjato 

s časem a náklady. Přirozeným ekonomickým požadavkem však je minimalizovat 

náklady a minimalizovat čas pro jejich návratnost, tedy i čas tvorby rozhraní. 

Je zřejmé, technické požadavky mohou být v protikladu s ekonomickými a časovými 

hledisky a že je třeba hledat kompromis. Jakékoli ekonomické rozvahy a hledání 

kompromisů ohledně ekonomiky rozhraní však má smysl pouze za předpokladu, že 

uživatelská rozhraní jsou funkční a umožňují využít programové vybavení pro 

plánované účely. Bezhlavé ekonomické či časové úspory na úkor funkčnosti 

uživatelských programového vybavení jsou obecně škodlivé, jak též plyne 

z následujících rozvah. 

6.1 Idealizovaná ekonomická rozvaha 

Lze předpokládat, že lépe propracované uživatelské rozhraní zvyšuje produktivitu práce 

uživatele a že tím vede k menším nákladům vynakládaným při práci s počítačem na 

straně uživatele počítače na jednotku produkce. Dále lze předpokládat, že zlepšení 

propracování uživatelského rozhraní vyžaduje vyšší náklady. Dalším předpokladem je, 

že náklady na straně uživatele i tvůrce rozhraní jsou spojeny především s časem a tedy 

mzdami. 

Jsou-li uvedené předpoklady pravdivé, lze vyčíslit celkové náklady na mzdy na straně 

tvůrce rozhraní i uživatelů (které se za uvedených předpokladů blíží celkovým 

nákladům): 

(6.1) c t s t st d d i i
i

     

kde ct jsou celkové náklady (cost total), 

td je počet hodin návrháře (time designer), 

sd je hodinová mzda návrháře (salary designer), 

ti je počet hodin i-tého uživatele (time i-th user), 

a si je hodinová mzda i-tého uživatele (salary i-th user) 

Protože obecným cílem při užívání počítačů je minimalizace celkových nákladů, 

plynulo by z výše uvedené rovnice, že při masovém nasazení uživatelského rozhraní je 

výhodné uživatelské rozhraní „dopracovat k dokonalosti“ a poté uvolnit k užívání. Tato 

úvaha však naráží na skutečnost, že tvorba uživatelských rozhraní není jednoduchá a 

rychlá, ale je spíše časově náročná. 

6.2 Ekonomická rozvaha s časovými souvislostmi 

Pokud má úloha, pro niž je určeno uživatelské rozhraní, trvalý charakter (nějaká verze 

programového vybavení je již k dispozici), je třeba do ekonomické rozvahy započítat 

i „stávající stav“, nebo lépe stav uživatelského rozhraní do okamžiku uvedení nové lepší 

verze do provozu. 
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Celkové náklady za jedno období vývoje uživatelského rozhraní jsou za těchto 

předpokladů: 

(6.2)  
i

ii

i

ididdt stststc  

kde ct jsou celkové náklady (cost total), 

td je počet hodin návrháře (time designer), 

sd je hodinová mzda návrháře (salary designer), 

ti je počet hodin i-tého uživatele (time i-th user), 

tdi je počet hodin i-tého uživatele (time development i-th user) před inovací, 

a si je hodinová mzda i-tého uživatele (salary i-th user) 

Tato úvaha popisuje přesněji celkové náklady na uživatelské rozhraní a jeho užívání. 

Situace, kdy je tvůrce uživatelského rozhraní současně jeho uživatelem, je však v praxi 

poměrně zřídkavá. Podstatně častější je případ, kdy je tvůrcem rozhraní jeden subjekt, 

zatímco uživatelem jiný. Proto je třeba rozdělit ekonomickou úvahu na část, která se 

zabývá tvůrcem rozhraní a na část, která se zabývá uživatelem. 

6.3 Ekonomická rozvaha na straně tvůrce rozhraní 

Zvažovat ekonomiku tvorby uživatelského rozhraní má na straně tvůrce rozhraní smysl 

zejména pro úlohy, které jsou dobře definované z matematického či algoritmického 

hlediska, ale které jsou závislé na komunikaci uživatele s počítačem. Pro jiné úlohy je 

ekonomická rozvaha též platná, ale ostatní ekonomické faktory její váhu převáží. 

Lze předpokládat, že pro tvůrce uživatelského rozhraní je tvorba nové verze rozhraní 

ekonomickou zátěží téměř výhradně v oblasti mezd pro návrháře rozhraní. Tato zátěž 

musí být přinejmenším vyvážena příjmem dosaženým navíc díky existenci nové verze 

rozhraní. Je tedy třeba maximalizovat zisk pd z rovnice 6.3. 

(6.3) )( spspssddd cncnstp   

kde pd je celkový zisk tvůrce rozhraní (profit designed), 

td je počet hodin návrháře (time designer), 

sd je hodinová mzda návrháře (salary designer), 

ns je počet kopií programu prodaných v nové verzi (number saled), 

cs je cena za kopii prodaného programu (cost sale) 

nsp je počet kopií programu prodaných v předchozí verzi (number saled previous), 

a csp je cena za kopii prodaného programu v předchozí verzi (cost sale previous) 

Údaje v rovnici 6.3 musí být často jen odhadovány. V současné situaci na trhu 

s programovým vybavením je velmi nepravděpodobné, že by bylo možno zvýšit 

prodejní cenu jen s ohledem na novou verzi uživatelského rozhraní. Je však možno 

kalkulovat s tím, že tvůrce programového vybavení může prodat více kusů 

programového vybavení s novým rozhraním díky tomu, že prodlouží morální životnost 

svého produktu. 

Z rovnice 6.3 je také zřejmé, že velký vliv na zisk tvůrce rozhraní bude mít 

marketingová politika tvůrce rozhraní a situace na trhu. Čím větší bude konkurence na 

trhu, tím menší bude stabilní podíl tvůrce programového vybavení na trhu a také bude 
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kratší časový úsek, v němž bude nově vyvinutý produkt lepší než produkt konkurenční. 

Obvyklý časový průběh realizované ceny programového vybavení na trhu je patrný 

z obrázku 6.3. 

 

Obrázek 6.3: Typický průběh ceny programového produktu na trhu 

Podrobnější rozbor možností zisku (v rovnici 6.3) je spíše předmětem specializovaných 

ekonomických průzkumů a přesahuje rozsah této práce. 

6.4 Ekonomická rozvaha na straně uživatele rozhraní 

Uživatel programového produktu může využít zlepšení uživatelského rozhraní zejména 

ke zvýšení produktivity práce. To je vyčíslitelné například jako úspora času pracovníků. 

Náklady na přechod k nové variantě uživatelského rozhraní spočívají v pořizovací ceně 

nové verze programového produktu a je třeba vzít v úvahu ztrátu času spojenou se 

zaškolováním pracovníků, s instalací produktu a případně ztráty spojené se změnami 

užívaných formátů dat i jinými změnami. 

Veličiny, které jsou potřebné k ekonomické rozvaze na straně uživatele jsou, na rozdíl 

od situace u tvůrce rozhraní, obecně buď známé nebo alespoň dobře odhadnutelné. Zisk 

(úspora) uživatele rozhraní pu je patrný z rovnice 6.4. 

(6.4)  
i

iitupp

i

idiu stcncnstp  

kde pu je uživatelův zisk (profit user), 

tdi je počet hodin i-tého uživatele (time development i-th user) před inovací, 

si je hodinová mzda i-tého uživatele (salary i-th user), 

np je počet zakoupených licencí programu (number purchased), 

cp je cena za jednu licenci programu (cost purchase), 

ni je počet uživatelů, kteří budou program používat (number users), 

ct je cena školení (cost training), 

a ti je počet hodin i-tého uživatele nové verze programu (time i-th user). 

Přitom přibližně platí, že dii tkt  , kde k je číslo mezi 0 a 1. 
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Přitom se předpokládá, že školení uživatelů je dostatečné k tomu, aby nedocházelo 

k propadu jejich výkonnosti. V opačném případě se propad výkonnosti projeví jako 

změna, případně časová proměnnost členu a ti. 

Obvykle proces inovace uživatelského rozhraní (a programového vybavení) probíhá 

v kratších cyklech na straně tvůrce, než na straně uživatele. Důvodem je to, že tvůrci 

programového vybavení jsou nuceni mít na trhu moderní produkty a být schopni 

konkurence, zatímco uživatelé programového vybavení mají při změně verze programu 

náklady spojené s jeho nákupem a se školením. Vzhledem ke krátkým inovačním 

cyklům navíc často nejsou rozdíly v efektivitě práce mezi jednotlivými verzemi 

programu příliš velké. Uživatelé nových verzí programů s novými rozhraními nejsou 

příliš ochotní nakupovat nové verze programů ihned po jejich uvedení na trh. Tím však 

působí tvůrcům problémy s odbytem. Tvůrci programového vybavení proto používají 

různé „triky“, kterými nutí uživatele k nákupu nových verzí programového vybavení. 

Typickými triky jsou například reklamní kampaně ze kterých nepřímo vyplývá, že kdo 

nemá poslední verzi programu, není technologicky na výši. 

6.5 Iterace při tvorbě rozhraní 

V předchozích úvahách se předpokládá zvýšení produktivity práce po přechodu na 

novou verzi uživatelského rozhraní programu. Tento předpoklad však nemusí být vždy 

pravdivý. Může se ukázat, že nová verze rozhraní je minimálně pro některé skupiny 

uživatelů méně výhodná, než předchozí verze. Nová verze rozhraní také může být 

navržena lépe, než předchozí verze, ale implementace rozhraní v nové verzi může 

způsobit snížení produktivity (například díky chybám v programu). 

Uživatelské rozhraní ani programové vybavení jako celek nevznikají najednou, ale 

téměř vždy po určitých krocích. Pokud je rozhraní složitější, vede k jeho vzniku obvykle 

dosti velký počet iterací [23]. U programového vybavení, které je průběžně 

„vylepšováno“, tak často ani nelze určit okamžik, kdy je připraveno k užívání. Namísto 

toho se do užívání dostávají stále další a další verze. V průběhu takového procesu je 

třeba sledovat zejména zda: 

 iterace vedou ke zlepšení užitných vlastností programového vybavení 

 nastal vhodný okamžik k uvedení programového vybavení do užívání (na trh) 

Pro sledování uvedených ukazatelů je klíčovým prvkem určení metriky „použitelnosti“. 

V některých případech, kdy jsou známé údaje o prostředí, v němž se bude programové 

vybavení užívat, o uživateli a způsobu použití, a pokud existuje jednoznačné kritérium 

úspěšnosti programu, potom je stanovení metriky jednoduché. V některých případech 

však je situace podstatně komplikovanější. Příkladem mohou být například různé 

programy pro zpracování textu. U takových programů obvykle nejen není znám uživatel 

(může jím být dítě i profesionální sekretářka), prostředí použití, avšak často ani 

jednoznačný způsob hodnocení dosažených výsledků. Pokud je stanovení jedné metriky 

obtížné, je možno se uchýlit ke stanovení více metrik, například pro začínající a zkušené 

uživatele. Pro vyhodnocení úspěšnosti programového vybavení je však nakonec třeba 

stanovit jednu metriku jako funkci všech dílčích metrik. 

Pokud je metrika úspěšně stanovena, zdálo by se, že nic nebrání postupnému 

vyhodnocování jednotlivých iterací tvorby rozhraní a sledování, zda a jak použitelnost 
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programového vybavení mezi jednotlivými iteracemi roste. Iterace však nemají a ani 

nemohou mít vždy srovnatelnou úspěšnost z hlediska metriky použitelnosti programu. 

Je to způsobeno existencí různých fází vývoje uživatelského rozhraní a programového 

vybavení. 

Po koncepčním návrhu rozhraní a programového vybavení následuje vždy fáze prvotní 

implementace. Prvotní implementace bývá charakterizována výskytem značného 

množství implementačních chyb. Chyby v implementaci však bývají v prvních iteracích 

rychle odstraňovány a tím se zpočátku obvykle rychle zlepšuje použitelnost programu. 

Tempo zlepšování použitelnosti však po několika iteracích začne obvykle klesat 

zejména proto, že množství chyb v programu již může být malé a nemůže již klesat 

příliš rychle. Postupně nastává stagnace. Další vývoj programu může být pozastaven 

nebo úplně zastaven. Může se však též ukázat, že je třeba rozhraní či jinou část 

programového vybavení opět přepracovat a celý vývojový cyklus se opakuje (viz 

obrázek 6.5). 

 

Obrázek 6.5: Typický vývoj použitelnosti programového vybavení 

Změny tempa růstu, případně i dočasné poklesy použitelnosti programového vybavení 

lze velmi těžko předvídat, případně měřit. Je však třeba s nimi počítat a z dočasného 

poklesu tempa růstu nedělat chybné závěry, které by mohly mít špatné technické 

i ekonomické důsledky. 

6.6 Týmová práce při tvorbě rozhraní 

Přirozenou snahou každého tvůrce rozhraní je vyvinout rozhraní i programové vybavení 

co nejrychleji (kvůli možnému uplatnění na trhu, viz odstavec 6.3) a co nejefektivněji 

(kvůli vlastním nákladům). Rychlý vývoj není možné (až na velmi jednoduchá rozhraní) 

realizovat jinak než v týmu. Týmová práce však klade velké nároky na organizaci práce 

a při nesprávné organizaci může velmi snadno vést k nízké efektivitě [24]. Obecně 

spadá týmová práce spíše do problematiky „softwarového inženýrství“, avšak při tvorbě 

uživatelských rozhraní existují zvláštní požadavky na organizaci týmů. 

Možností, jak zorganizovat týmovou práci, existuje celá řada a je zřejmé, že zdaleka ne 

všechny vedou k efektivní práci na uživatelských rozhraních. Cíl práce nebývá při práci 

na uživatelských rozhraních úplně precizně definován. To je způsobeno skutečností, že 

uživatelské rozhraní tvoří velmi často více než polovinu objemu programového 
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vybavení. Požadovaná funkce programového vybavení sice bývá definována přesně, ale 

uživatelské rozhraní obvykle vzniká tvůrčím způsobem tak, aby dovolilo uživateli 

program dobře ovládat. 

Tvorba programového vybavení v malém týmu by často nevedla k dostatečně rychlému 

vzniku programového vybavení. Naopak práce ve velkém týmu bez přesné počáteční 

definice problému vede k velké režii spojené s komunikací mezi členy týmu. Možným 

způsobem, jak nelézt kompromis mezi výše uvedenými extrémy je vytvořit několik 

menších týmů, nechat je pracovat samostatně a později výsledky jejich práci sloučit. 

Předpokládáme-li že uživatelské rozhraní bude vznikat v postupných iteracích (viz 

odstavec 6.5), bude přicházet v úvahu uspořádání s několika týmy a několika iteracemi 

(viz obrázek 6.6.1). 

 

Obrázek 6.6.1: Obecné uspořádání týmu pro vývoj rozhraní 

V obrázku jsou iterace označeny čísly a týmy v každé iteraci písmeny. Další otázkou je, 

jaký počet týmů je výhodné vytvořit, jaký má být počet iterací, a zda je vhodné v každé 

iteraci použít stejný počet týmů, nebo nikoli. 

Zdá se [24], že se podařilo experimentálně najít odpověď na tuto otázku a alespoň 

v případě malých a středně velkých projektů je vhodné použít co největší počet týmů 

v první iteraci a jeden tým v každé další iteraci. Počet týmů v první iteraci je vhodné 

volit podle finančních a organizačních podmínek tvůrce rozhraní a celkový počet iterací 

na základě sledování použitelnosti rozhraní (viz odstavec 6.5). 
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Obrázek 6.6.2: Optimální uspořádání týmu pro malé a střední projekty 

Pro malé a střední projekty je tedy vhodné použít uspořádání dle obrázku (viz obrázek 

6.6.2). Pro velké projekty dosud zdůvodněné řešení pravděpodobně nebylo publikováno, 

ale dá se předpokládat, že je vhodné opět použít v prvních fázích projektu velkého počtu 

týmů a po prvních iteracích jej prudce snížit. 

Je zřejmé, že rovnice uvedené v odstavcích 6.1 až 6.4, ani grafy v odstavcích 6.5 a 6.6, 

ani obecné souvislosti uvedené v těchto odstavcích nepovedou přímo k přesnému 

vyhodnocení ekonomických souvislostí uživatelských rozhraní a programového 

vybavení. Význam těchto podkladů tkví spíše v tom, že mohou pomoci při metodice 

podrobných analýz rozhraní, které budou u každého tvůrce i uživatele samozřejmě 

záviset na jeho konkrétních podmínkách a na vlastnostech konkrétních aplikací. 
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7 Implementace uživatelských rozhraní 

I sebelépe navržené rozhraní nemůže fungovat bez toho, aby bylo úspěšně 

implementováno. Vzhledem ke skutečnosti, že implementace uživatelského rozhraní 

reprezentuje ve většině případů značně více než polovinu práce na programovém 

vybavení, jsou možnosti implementace a nástroje pro implementaci uživatelských 

rozhraní na popředí zájmu. 

7.1 Přímý zápis rozhraní standardním programovacím jazykem 

Historicky prvním způsobem tvorby uživatelských rozhraní byl zápis rozhraní pomocí 

programovacího jazyka stejného typu jako byl jazyk použitý pro tvorbu vlastní aplikace. 

Tímto jazykem mohl být programovací jazyk například typu FORTRAN, PASCAL, C, 

nebo i jazyky symbolických adres. 

Tento postup byl často jediný použitelný, protože specializované prostředky pro tvorbu 

uživatelských rozhraní nebyly k dispozici. 

Alternativou tohoto postupu byla tvorba rozhraní pomocí "knihoven" uživatelských 

rozhraní - předem připravených bloků realizujících prvky rozhraní. Příkladem může být 

knihovna TurboVision firmy Borland. 

Uvedený postup je v dnešní době používán pro tvorbu uživatelských rozhraní 

provozovaných na standardních počítačích již minimálně pro svou velkou pracnost a pro 

celkově nízkou efektivitu. Je to však dosud jediný způsob tvorby rozhraní pro 

specializované systémy s nestandardními zobrazovači a klávesnicemi (nestandardními 

se zde myslí jiné než grafické zobrazovače a jiné než alfanumerické klávesnice). 

Přímý zápis rozhraní standardními programovacími jazyky má jen málo výhod a řadu 

nevýhod. Mezi výhody lze zařadit: 

 Možnost programování funkce rozhraní přesně podle požadavků aplikace 

 Potenciálně úsporný způsob implementace s ohledem na paměť 

Obě uvedené výhody nejsou ovšem jednoznačné. Možnost programování přesně podle 

požadavků aplikace je často poskytována i specializovanými systémy pro tvorbu 

rozhraní. Úsporný způsob implementace je sice potenciálně možný, ale ve skutečnosti 

těžko dosažitelný, zejména z časových a ekonomických důvodů při implementaci 

systému. Pro úspornou implementaci s ohledem na paměť systému je totiž zapotřebí 

delšího času, než pro „normální“ implementaci. Paradoxně tedy systémy uživatelských 

rozhraní, které jsou navrženy jako velmi obecné, a které tedy jsou potenciálně náročnější 

na spotřebu paměti, jsou díky optimální implementaci úspornější. 

Nevýhodami přímého zápisu rozhraní jsou zejména: 

 Časově velmi náročná a neekonomická implementace rozhraní 

 Velmi náročná a pracná modifikace funkce rozhraní 

 Nemožnost změny vzhledu uživatelského rozhraní podle požadavků trhu 

Přes všechny uvedené nevýhody zůstává přímý zápis rozhraní pomocí standardních 

programovacích jazyků nejobecnější možností zápisu rozhraní. 
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7.2 Tvorba rozhraní grafickými editory 

Značnou část uživatelských rozhraní současných programů tvoří výstupy dat do 

nejrůznějších formulářů a tabulek, jejichž vzhled lze sice "naprogramovat", ale které je 

daleko jednodušší nakreslit. K tomuto účelu bylo vytvořeno množství specializovaných 

grafických editorů. Příkladem z poslední doby může být Resource Workshop firmy 

Borland. 

Obecně lze říci, že tvorba rozhraní pomocí grafických editorů je velmi efektivní. Navíc 

má tvůrce přímo při tvorbě obvykle před sebou prvky uživatelského rozhraní v takové 

podobě, v jaké je uvidí uživatel. To umožní okamžitou grafickou úpravu vznikajícího 

rozhraní (samozřejmě za předpokladu, že je tvůrce uživatelského rozhraní k takové 

úpravě kvalifikován). 

Výhodami tvorby rozhraní pomocí grafických editorů tedy jsou: 

 Vysoce efektivní tvorba rozhraní 

 Snadná modifikace rozhraní 

Za nevýhodu lze považovat: 

 Obtížnou definici dynamického chování  

Dynamickým chováním uživatelského rozhraní se zde myslí například reakce na změnu 

velikosti oken uživatelem, či na popud operačního systému. 

Postup tvorby uživatelského rozhraní pomocí grafického editoru je na příkladě 

ilustrován v příloze A.2. 

7.3 Použití specializovaných programovacích jazyků 

Protože tvorba uživatelských rozhraní je značně speciální případ programování, byly 

vytvořeny některé programovací jazyky, které jsou na tvorbu uživatelských rozhraní 

specializovány. Příkladem takového jazyka je například jazyk Tcl/Tk [35], případně jeho 

objektová varianta [31] s názvem [incr Tcl]. Novým programovacím jazykem, který je 

sice svým návrhem obecný, ale který má i rysy podporující tvorbu uživatelských 

rozhraní je JAVA [11, 2]. 

Specializované programovací jazyky mají sice nevýhodu obecných programovacích 

jazyků oproti grafickým editorům rozhraní v tom, že neumožňují přímou grafickou 

editaci rozhraní uživatelského rozhraní, ale mají i řadu výhod, kterými mohou uvedenou 

nevýhodu vyvážit. Jsou to například: 

 Potenciální nezávislost uživatelského rozhraní na platformě 

 Možnost snadnější implementace dynamicky se měnících rozhraní 

 Jednodušší vytváření vícenásobně použitelných modulů 

Dalším faktorem, který může eliminovat nemožnost přímé grafické editace rozhraní, 

jsou programové produkty, které usnadňují práci při programování, často dokonce 

včetně zmíněné grafické editace. 

Příklad tvorby uživatelského rozhraní pomocí specializovaných programovacích jazyků 

je uveden v přílohách A.3 a A.4. 
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7.4 Programovací jazyky aplikačních programových systémů 

Některé rozsáhlejší aplikační programové systémy poskytují uživateli možnost 

programování v programovacím jazyce, který je specializován pro práci s daným 

programovým systémem a téměř vždy obsahuje prostředky pro efektivní tvorbu 

uživatelských rozhraní. Příkladem mohou být databázové systémy jako Access, 

Paradox, či FoxPro, kancelářské programy, jako Word nebo Excel, systémy pro 

strojírenství, jako AutoCAD, nebo ProEngineer, obecné grafické systémy, jako 

například Microstation, a obrovské množství dalších aplikačních programových 

systémů. 

Tvorba programů a uživatelských rozhraní ve specializovaných jazycích aplikačního 

programových systémů je obvykle efektivní. To je způsobeno zejména tím, že tyto 

programovací jazyky jsou navrženy právě pro tvorbu aplikačních programů v uvedených 

systémech. Na druhé straně použitelnost specializovaných programovacích jazyků je 

velmi omezená a proto tvůrci uvedených systémů nemohou vynaložit na tvorbu nástrojů 

pro tvorbu rozhraní tolik úsilí, jako se vynakládá na tvorbu nástrojů pro obecné použití. 

To způsobuje trvalé zaostávání specializovaných nástrojů za obecnými nástroji. 

Ve skutečnosti tedy tvorba rozhraní a aplikačních programů pro specializované 

programové systémy probíhá tak, že vlastní popis rozhraní a program jsou navrženy 

rychle a efektivně, ale proces tvorby aplikačního programu je značně zpomalován 

nedokonalými nástroji pro zápis a ladění rozhraní a programů. 

7.5 Automaticky generovaná uživatelská rozhraní 

Pojem automaticky generovaná uživatelská rozhraní již svým názvem slibuje 

jednoduché a rychlé řešení rozhraní. Bohužel, automaticky generovaná uživatelská 

rozhraní jsou použitelná pouze ve výjimečných případech, kdy jsou splněny alespoň 

následující podmínky: 

 Systém, v němž je daná aplikace tvořena má dostatečnou informaci o datových 

strukturách aplikace 

 Systém v němž je daná aplikace tvořena má dostatečnou informaci operacích nad 

daty, které uživatel může provádět 

 Systém v němž je daná aplikace tvořena má dostatek informací k tomu, aby navrhl 

strukturu uživatelského rozhraní (zejména základní nabídky, dialogových boxů, 

vstupů a výstupů aplikace) 

Výše uvedené podmínky, k nimž mohou často přibývat i další, jsou splněny ve velmi 

malém zlomku případů. Příkladem případu, kdy uvedené podmínky bývají splněny, jsou 

moderní databázové systémy, jako jsou Access, Paradox, či FoxPro. Takové databázové 

systémy často umožňují modifikaci automaticky vytvořených rozhraní specializovaným 

programovacím jazykem (viz předchozí odstavec). 

7.6 Prostředky integrující editor rozhraní a zdrojového kódu 

Nejmodernějšími a dosud také nejúspěšnějšími prostředky pro tvorbu aplikačních 

programů s důrazem na uživatelské rozhraní jsou takové systémy, které umožňují tvůrci 

aplikace editovat uživatelské rozhraní a současně s tím zapisovat zdrojový text akcí 

spojených s prvky uživatelského rozhraní ve vhodném programovacím jazyce. 
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Typickými zástupci prostředků uvedené třídy jsou například Visual Basic firmy 

Microsoft, či Delpi a C++ Builder firmy Borland [30]. 

Ačkoli jsou mezi uvedenými prostředky rozdíly, lze mezi nimi, i mezi prostředky této 

třídy obecně, najít řadu společných rysů. Zmíněné programové systémy vždy pracují 

v prostředí podporujícím práci s okny a jsou vždy založeny na editoru uživatelského 

rozhraní. Ten umožňuje vkládání a editaci prvků rozhraní a zobrazuje rozhraní tak, 

„jako by vytvářený program běžel“. Při provedení určité akce v okně či dialogovém 

boxu (jako je například stisk tlačítka) se však namísto provedení požadované akce 

obvykle zobrazí zdrojový text takové akce, který lze editovat. Kromě toho lze 

nastavovat výchozí „statické“ vlastnosti oken, jako je například barva, nadpis, typ 

okrajů atd. 

Prostředky integrující editor rozhraní a zdrojového kódu tedy skládají aplikační program 

ze tří kategorií prvků: 

 Prvky rozhraní - Prvky rozhraní se rozumí tlačítka, editační pole, seznamy, statické 

texty, a další standardní prvky. Za prvky rozhraní lze považovat i nově definované 

grafické objekty, jako jsou například grafy, ukazatele hodnot, tabulky, obrázky a jiné 

prvky. Tyto prvky je třeba rozmístit v okně programu a nastavit jejich atributy. 

Editace prvků rozhraní lze považovat za obdobu editace rozhraní editory rozhraní. 

 Vlastnosti oken - Vlastnosti oken jsou vlastnosti, které jsou součástí definice okna, 

ale nemají přímou návaznost na zdrojový kód programu (je uvažována „logická“ 

návaznost z hlediska funkce programu, ne konkrétní implementace, která může na 

změnu zdrojového textu vést). Editace vlastností oken je novým prvkem tohoto typu 

prostředků. 

 Program - Programování se u tohoto typu vývojového prostředku redukuje na 

programování vlastního algoritmu a akcí rozhraní. Struktura je programu obvykle 

vynucena a v závislosti na konkrétním programovacím prostředku ji lze více či méně 

měnit. Použitý programovací jazyk může být standardní (C++ pro C++ Builder, či 

nestandardní, například podstatně modifikovaný jazyk BASIC pro Visual Basic). 

Prostředky integrující editor rozhraní a zdrojového kódu jsou v současnosti 

nejefektivnějšími prostředky pro tvorbu uživatelského rozhraní. Za nevýhodu lze 

považovat skutečnost, že struktura programu je do značné míry dána vývojovým 

prostředkem a že nemusí vyhovovat všem potřebám. V některých případech lze tuto 

nevýhodu kompenzovat programováním některých částí programu jinými prostředky 

(například C++ Builder lze kombinovat s integrovaným prostředím Borland C++). 

K uvedeným prostředkům se svou funkcí blíží i systémy, které nemají editor rozhraní 

zcela integrován s editorem zdrojového textu, ale které podporují částečně automatickou 

tvorbu zdrojového kódu na základě informací z editoru rozhraní. Představiteli takových 

prostředků jsou například Visual C++ či Borland C++. Jsou to prostředky sice 

prakticky dobře použitelné, ale z hlediska evoluce nástrojů pro tvorbu rozhraní je lze 

považovat spíše za přechodnou fázi, která již částečně byla překonána. 
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7.7 Předpokládaný rozvoj prostředků pro tvorbu rozhraní 

Je obecně známo, že prognózy v technických oborech jsou značně problematické. Přesto 

je vhodné na tomto místě zmínit alespoň krátkodobou perspektivu vývoje prostředků 

pro tvorbu uživatelských rozhraní. 

Prostředky pro tvorbu uživatelských rozhraní jsou do značné míry závislé na platformě, 

na níž běží, a na platformě, pro niž se mají rozhraní vytvářet. Do budoucnosti se dá 

předpokládat ještě větší rozšíření prostředí Microsoft Windows [25], avšak oproti 

v současnosti nejrozšířenějším Windows 95 spíše ve variantách Windows NT 

a Windows CE [9]. Těmto prostředím budou konkurovat prostředí založená na 

operačním systému UNIX s X-Window. Je velkou otázkou, jak se bude vyvíjet situace 

s programováním jednoduchých mikropočítačů určených pro montáž do nejrůznějších 

výrobků a zařízení. Jednu z možných cest vývoje naznačuje iniciativa firmy Microsoft 

zaměřená na vývoj aplikačních programů pro Windows CE a licenční politika firmy 

Microsoft v této oblasti. 

V oblasti tvorby uživatelského rozhraní pro prostředí Windows se dá v blízké době 

očekávat další rozvoj prostředků integrujících grafický editor rozhraní s editorem kódu 

programů. Zejména se dá očekávat rozvoj prostředků založených na objektových 

komponentech rozhraní (object components) [13], jako jsou například Delphi nebo 

C++ Builder firmy Borland. 

Otázkou, která je dosud částečně otevřená je možnost opakovaného použití kódu 

v různých projektech (reusability). Překotný rozvoj prostředků pro tvorbu rozhraní je 

poněkud v rozporu s možností opakovaného použití kódu. V současnosti lze ve větším 

rozsahu pouze opakovaně používat pouze části kódu programu popisující algoritmickou 

část projektů [16, 41]. Je však pravděpodobné, že se v budoucnosti sjednotí způsob 

popisu rozhraní a tím se situace zlepší. 
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8 Výuka předmětů „Styk člověk-stroj” a „Multimédia“ 

Předmět „Styk člověk-stroj“ je na Ústavu informatiky a výpočetní techniky FEI VUT 

v Brně vyučován od školního roku 1995/96. Vzhledem k narůstajícímu významu 

předmětu a narůstajícímu rozsahu byla z předmětu „Styk člověk-stroj“ od školního roku 

1997/98 vyčleněna výuka multimédií. Výuka multimédií byla současně připravena 

v rámci nového předmětu „Multimédia“. 

8.1 Náplň předmětu „Styk člověk-stroj“ 

Předmět styk člověk-stroj má studenty seznámit s principy komunikace mezi člověkem 

a strojem, základními zásadami tvorby uživatelských rozhraní i se způsoby 

vyhodnocování uživatelských rozhraní. Kromě toho obsahuje předmět praktickou část, 

v níž se studenti učí prakticky vytvářet a vyhodnocovat rozhraní. Součástí výuky je 

i práce na projektu, který musí studenti v závěru semestru obhájit. Rozsah výuky je dvě 

hodiny přednášek týdně v celém semestru, tři hodiny laboratorních cvičení týdně v první 

části semestru a tři hodiny práce na projektu týdně. Laboratorní cvičení a práce na 

projektech se pravidelně střídají po 14 dnech. 

Osnova předmětu Styk člověk-stroj: 

1. Úvod do předmětu, komunikační kanály, periferní zařízení / Program v MS-Windows 

2. Multimédia, virtuální realita, omezení počítačů, syndromy / BC++, ObjectWindows 

3. Dialog člověk - stroj I - pasivní a aktivní komunikace / Zprávy, menu, akcelerátory 

4. Dialog člověk - stroj II - mentální model komunikace / Okna, kreslící funkce 

5. Zvuk - generování zvuku, formáty dat, rozpoznávání / Nástroje pro kreslení, barvy 

6. Obraz - generování obrazu / Dialogy, tvorba resource 

7. Vnímání obrazu / Standardní dialogy, události dialogů 

8. Řízení událostmi / MDI aplikace 

9. Grafická uživatelská rozhraní, úvod a přehled / Okna, události, scrollbary 

10. MS-Windows 95 / Myš, události, funkce, ovládání kursoru 

11. MS-Windows NT / Klávesnice, virtuální klávesy, události 

12. Další prostředí (X-Windows, NeXT, ...) / Clipboard, metafile (WMF) 

13. Netradiční uživatelská rozhraní (pen computing) / Barvy - použití palety 

14. Iterační tvorba uživatelských rozhraní / DLL, DDE 

Laboratorní cvičení: 

1. Virtuální realita - experimentování s REND386, příklady pod Windows 

2. Programátorské nástroje (TDW, WinSight, ...) - příklady pod OWL 

3. Kreslení - úprava výstupu textu a grafiky, nástroje a barvy 

4. Dialogy - tvorba dialogu, vazba na objekty, standardní dialogy 

5. MDI aplikace - tvorba jednoduché MDI aplikace, okna, scrollbary 

6. Myš a klávesnice - zárodek grafického editoru, kreslení, změna kursoru podle funkce 

7. Clipboard - výstup obrázku na clipboard (WMF), čtení z clipboardu 

Každá přednáška se dělí na teoretickou část a praktickou část, která je současně 

výkladem látky pro laboratorní cvičení. Poměr časů věnovaných uvedeným částem je 

přibližně 2:1. 
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8.2 Náplň předmětu „Multimédia“ 

Předmět Multimédia je zaměřen na technickou stránku multimediální komunikace mezi 

člověkem a strojem. Je volným pokračováním předmětu Styk člověk-stroj v tom smyslu, 

že doplňuje poznatky získané v předmětu Styk člověk-stroj o technické znalosti 

potřebné k realizaci projektů v oblasti multimédií. 

Obsahem předmětu jsou zejména multimediální programátorská rozhraní, principy 

ukládání multimediálních dat, formáty souborů a nástroje pro tvorbu multimediálních 

programů a multimediálních prezentací na Internetu. Předmět obsahuje i krátký výklad 

architektur technického vybavení, které se používá v počítačích určených pro grafiku a 

multimédia, ale od školního roku 1998/99 bude tato látka vyčleněna do samostatného 

předmětu „Grafické procesory“. Součástí výuky je práce na projektu, který musí studenti 

v závěru semestru obhájit. Rozsah výuky je obdobně jako v předmětu Styk člověk-stroj 

dvě hodiny přednášek týdně v celém semestru, tři hodiny laboratorních cvičení týdně 

v první části semestru a tři hodiny práce na projektu týdně. 

Osnova předmětu Multimédia: 

1. Úvod, přehled problematiky 

2. Jazyk JAVA 

3. Architektury technických prostředků 

4. Programátorská rozhraní - přehled, zadání projektů 

5. Programátorská rozhraní - zvuk 

6. Formáty souborů - zvuk a komprese 

7. Programátorská rozhraní - obraz - standardní (DOS) 

8. Programátorská rozhraní - Windows 

9. DirectX - úvod a výklad s vyčleněním DirectDraw 

10. DirectX - DirectDraw 

11. Formáty souborů - obraz a videosekvence 

12. Formáty souborů - obraz a videosekvence a komprese 

13. Software pro tvorbu multimediálních aplikací 

14. Přednáška na přání studentů, případně přednáška hosta ze zahraničí 

Laboratorní cvičení: 

1. Úvod, prostředí C++ Builder a Borland C++ 

2. Příklady v jazyce JAVA 

3. Příklad v jazyce C++ Builder 

4. Výstupu zvuku, výstup obrazu DOS 

5. Výstupu obrazu Windows 

6. Výstupu obrazu DirectX 

7. Aplikační software 

Laboratorních cvičení a práce na projektech jsou kombinovány tak, že převážná část 

laboratorních cvičení probíhá na začátku semestru a v další části semestru navazuje 

práce na projektech. Některá laboratorní cvičení však bylo přesto nutno zařadit do druhé 

části semestru kvůli dobré návaznosti na přednášky. Dalším praktickým důvodem jisté 

„nepravidelnosti“ laboratorních cvičení je skutečnost, že pro výuku je sice k dispozici 

20 pracovišť s počítači a dva učitelé, ale pro některá laboratorní cvičení je k dispozici 

jen 10 licencí programového vybavení. 
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8.3 Cíle a metody výuky 

Cíl výuky v předmětech Styk člověk-stroj a Multimédia je dvojí. Studenti mají získat 

potřebné teoretické znalosti a přehled o současném stavu v oblasti komunikace s 

počítači a multimédií, ale současně i praktické zkušenosti s aplikací takových znalostí. 

Předmět Styk člověk-stroj je přitom spíše zaměřen na získání širšího přehledu a 

orientační znalost prostředků pro tvorbu uživatelských rozhraní. Předmět Multimédia, 

který je do značné míry pokračováním předmětu Styk člověk-stroj je více zaměřen na 

technické znalosti v oblasti tvorby multimediálních aplikací a užívání aplikačních 

rozhraní pro multimédia. 

Při přednášení v obou předmětech byla jasně oddělena obecná část problematiky od 

části, která byla zaměřena na nutnou přípravu pro realizaci laboratorních cvičení a 

projektů. Tento přístup se již dříve osvědčil v předmětu Styk člověk-stroj a do předmětu 

Multimédia byl nasazen již při zahájení výuky. 

Náplní laboratorních cvičení je realizace „malých projektů“, na nichž se studenti učí 

prakticky použít poznatky, které slyšeli na přednášce. Protože počet laboratorních 

cvičení je podstatně menší než počet přednášek, bylo nutné sdružit cvičení látky z více 

přednášek do jednoho „malého projektu“, což podle dosavadních zkušeností není nijak 

na závadu. 

Součástí výuky je i realizace projektů. Projekty jsou zaměřeny samostatnou práci 

studentů na zadaném tématu. Na rozdíl od „malých projektů“ nejsou studenti 

v projektech přímo vedeni, ale pouze jsou poskytovány konzultace na jejich žádost. Na 

rozdíl od „malých projektů“, které jsou určeny jen k procvičení látky, jsou projekty 

podstatným podkladem pro hodnocení studentů. Projekty jsou ukončeny veřejnou 

obhajobou a odevzdáním písemné zprávy. 

Půlsemestrální zkouška i závěrečná písemná zkouška jsou tvořeny dvěma částmi. 

V první části (testové) studenti dávají krátké odpověď na položené otázky. Ve druhé 

části studenti rozpracují řešení problému, který jim je zadán. 

Hodnocení studentů při zkoušce z předmětů Styk člověk-stroj a Multimédia vychází 

z bodování zavedeného na VUT. Maximální dosažitelný počet bodů (100) lze získat po 

dosažení plného počtu bodů z půlsemestrální písemné práce (20 bodů), z projektu (30 

bodů) a písemné zkoušky (50 bodů). Podle počtu dosažených bodů se přiděluje výsledná 

známka (min. 55 bodů – dobře, min. 70 bodů – výborně, min. 85 bodů – výborně). 

8.4 Praktické zkušenosti z výuky 

V minulých letech přednáška předmětu Styk člověk-stroj trvala tři hodiny a laboratorní 

cvičení dvě hodiny týdně. Zkušenosti však ukázaly, že laboratorní část byla pro studenty 

velmi náročná a studenti měli časové problémy s dokončením laboratorních úloh 

i samostatného projektu. Bylo zjevné, že by bylo vhodné laboratorní výuku rozšířit. 

Protože rozsah předmětu Styk člověk-stroj je limitován na FEI VUT hodnocením šesti 

kredity, tedy pěti vyučovacími hodinami týdně, bylo jedinou možností upravit poměr 

přednášek a laboratorních cvičení na dvě hodiny přednášek a tři hodiny laboratorních 

cvičení týdně. Přitom byl rozsah přednášek redukován s tím, že některé pasáže byly 

z předmětu Styk člověk-stroj přesunuty do vznikajícího předmětu Multimédia. 
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Předmět Multimédia je zaměřením více technicky orientován než předmět Styk člověk-

stroj. Proto byla výuka předmětu Multimédia zahájena přímo v rozsahu dvě hodiny 

přednášek a tři hodiny laboratorních cvičení týdně. 

Zkušenosti z výuky předmětů Styk člověk-stroj a Multimédia ukázaly některé klady: 

 Samostatné projekty vedou k dobrým praktickým znalostem studentů 

 Osvědčilo se dělení výuky na obecnou část a praktickou přípravu  

Vyskytly se však i zápory, které je nutno řešit v příštích letech: 

 Zatížení studentů projekty se jeví jako příliš vysoké 

 Hodnocení studentů písemnou zkouškou je obtížné 

Zdá se, že nejvhodnějším způsobem, jak snížit zatížení studentů projekty, je namísto 

samostatných praktických projektů z dílčích předmětů budou zadávat méně projektů, 

které budou společné více předmětům. Tím se sníží zátěž studentů zejména pokud se 

týká programátorské práce avšak zůstane zachován požadavek řešení projektů v souladu 

s poznatky jednotlivých předmětů. Tento postup byl vyzkoušen a v dalších letech bude 

rozšiřován. 

Hodnocení studentů písemnou zkouškou je problematické zejména z toho důvodu, že 

neukáže dostatečně přesně praktickou schopnost studentů řešit problémy. Vzhledem 

k povinnosti zkoušet studenty písemně a také k trvale stoupajícímu počtu studentů, díky 

němuž nelze prakticky použít možnosti praktické zkoušky, bude pravděpodobně 

jediným možným řešením zvýšit váhu samostatného projektu ve výsledné známce. 

8.5 Výhled pro další práci 

Samozřejmým předpokladem pro udržení a rozvoj vyučované látky předmětů Styk 

člověk-stroj i Multimédia je průběžná aktualizace podle nejnovějších současných 

poznatků. Tento úkol je pro tento typ předmětu typický a trvalý. 

Kromě aktualizace je však třeba v budoucnosti ještě dořešit problémy s objektivnějším 

hodnocením na základě projektů a dobudovat laboratorní cvičení podle dostupné 

techniky. 

Je jisté, že rozvoj prostředků pro komunikaci, jako jsou programové vybavení pro 

multimédia, virtuální realitu, upravenou realitu, či specializovaná periferní zařízení pro 

interakci, a další využití počítačové grafiky pro komunikaci bude pokračovat. Proto 

bude potřebné v krátkém časovém horizontu rozšířit i výuku v této oblasti. Je tedy 

pravděpodobné, že dvojice předmětů Styk člověk-stroj a Multimédia bude dále 

rozšiřována. 
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9 Závěr 

Komunikace člověka se stroji a zejména s počítači bude nutně nadále rozvíjena. 

Podnětem k tomu bude nejen profesionální zájem a snaha o efektivitu práce, jako je 

tomu převážně v současnosti, ale také nástup počítačové techniky do běžného lidského 

života. 

S jistotou lze předpokládat, že právě komunikace mezi člověkem se stane určujícím 

faktorem pro další rozvoj výpočetní techniky. Tento předpoklad se opírá o skutečnost, 

že již byly překonány „dětské nemoci“ výpočetního jádra výpočetní techniky, jakými 

byla například vysoká cena, velké rozměry, vysoká spotřeba elektrické energie, 

poruchovost, nedostatečný výkon, nebo nedostatečná paměťová kapacita. Toto tvrzení 

platí přinejmenším pro aplikace výpočetní techniky ve většině činností, které lidé běžně 

vykonávají ve svém profesionálním i osobním životě. 

V současnosti je možno s velmi nízkými náklady vyrobit takové výpočetní jednotky, 

které by mohly lidem usnadnit práci, způsobit úspory energií nebo času, pomoci lidem 

při nákupu zboží, objednávkách jízdenek či vstupenek, vzájemné komunikaci, 

zaznamenávání textu, zvuku či obrazů, získávání potřebných informací, případně přímo 

sloužit při zábavě či vzdělávání. Všechny uvedené oblasti skrývají obrovský potenciál 

pro rozvoj výpočetní techniky a současně pro všechny z nich platí, že více než cenami 

nebo výpočetním výkonem jsou stále omezovány vztahem člověka k výpočetní technice, 

odporem, obavami, ale především stále obtížnou komunikací s výpočetní technikou. 
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Příloha A: Příklady tvorby rozhraní 

V této příloze jsou uvedeny příklady tvorby uživatelských rozhraní pomocí různých 

prostředků zmíněných v kapitole 5 této práce. Není uváděn podrobný postup, ale pouze 

základní popis práce ilustrovaný na příkladech. 

Příloha A.1: Uživatelské rozhraní přímo zapsané standardním jazykem 

Ve standardních programovacích jazycích se dá uživatelské rozhraní vytvořit 

nejrůznějším způsobem. Zde je ilustrován běžný postup, při němž se program textově 

táže uživatele na potřebné hodnoty. 

V následujícím příkladě se program postupně táže uživatele na dvě hodnoty čísel 

v plovoucí čárce a poté na krátký text. Příklad na obrázku A.1.1 je zapsán v jazyce „C“. 

#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

    float A,B; 

    char T[256]; 

    printf(“Zadejte hodnoty A a B: “); 

    scanf(“%f %f“,&A,&B); /* Čtení A a B ze standardního vstupu */ 
    printf(“Zadejte text: “); 

    scanf(“%s“,T); /* Čtení textu T ze standardního vstupu */ 
      . 

      . 

      . 

} 

Obrázek A.1.1: Jednoduché uživatelské rozhraní zapsané v jazyce „C“ 

Dialog s uvedeným programem probíhá textově na standardním vstupním a standardním 

výstupním zařízení (obvykle obrazovka a klávesnice počítače). Dialog by mohl probíhat 

například tak, jak je uvedeno na obrázku A.1.2. 

Zadejte hodnoty A a B: 12.36 45.1E6 

Zadejte text: Test programu 

  . 

  . 

  . 

Obrázek A.1.2: Příklad dialogu s programem (text zadávaný uživatelem je zvýrazněn) 

Je zřejmé, že uvedený zápis programu popisujícího rozhraní je jednoduchý. V jiných 

programovacích jazycích, než je „C“ by mohl být dokonce i jednodušší. Vytvořené 

uživatelské rozhraní je ovšem pro většinu účelů zcela nevhodné. Hodí se snad pouze pro 

experimentální programy, které si uživatel počítače píše pro vlastní potřebu, nebo pro 

programy, které se spouští zcela výjimečně. 

Příloha A.2: Tvorba rozhraní grafickým editorem Resource Workshop 

Typický postup při tvorbě programu pomocí grafických editorů je takový, že se nejprve 

grafickým editorem vytvoří grafický návrh programu a poté se k němu připojí kód 

programu. 

Grafický návrh uživatelského rozhraní pomocí grafického editoru je ilustrován na tvorbě 

menu a dialogového boxu v prostředí Windows 95 za použití grafického editoru 

Resource Workshop verze 4.5. Tento editor je součástí programového systému 

Borland C++ 4.51. Postup je obdobný ve všech verzích Windows. 
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Příprava menu je znázorněna na obrázku A.2.1. Připravované menu je znázorněno 

v pravé horní části okna editoru. Pod menu je vidět jeho textový popis, který je jedním 

z výsledků Resource Workshopu. V levé části okna je vidět dialog, pomocí něhož se 

popisují vlastnosti aktuální položky menu. 

 

Obrázek A.2.1: Tvorba menu 

Na obrázku A.2.2 je zobrazena příprava dialogového boxu grafickým editorem 

Resource Workshop. Tvořený dialog je vidět v levé části okna editoru. V pravé části 

jsou panely nástrojů, které se používají pro vkládání prvků dialog boxu a nastavení 

jejich atributů. 

 

Obrázek A.2.2: Dialogový box 

Výstupem grafického editoru rozhraní je textový popis uživatelského rozhraní (ve 

formátu .RC definovaným firmou Microsoft). Alternativně může výstupem být i binární 

forma popisu rozhraní (formát .RES definovaný opět firmou Microsoft). Pro jednodušší 
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propojení programu s rozhraním umožňuje Resource Workshop sdílení definic tabulek 

symbolických názvů prvků rozhraní s překladačem programovacího jazyka, v němž je 

napsán program, který rozhraní využívá. Definice tabulek se sdílí pomocí tak, že 

Resource Workshop i překladač využívají společný soubor definic. Ten může být 

v různých formátech, podle programovacího jazyka. Resource Workshop podporuje 

řadu programovacích jazyků, mimo jiné „C“ (tabulky v souborech typu .H) a Pascal 

(tabulky v souborech typu .INC).  

Příloha A.3: Tvorba uživatelského rozhraní v jazyce Tcl/Tk 

Program v jazyce Tcl/Tk může popisovat jak uživatelské rozhraní programu, tak 

i funkci programu. Obecně je výhodné popisy rozhraní a funkce oddělovat. Vzhledem 

ke skutečnosti, že v Tcl/Tk se rozhraní nemusí popisovat až na úroveň vzhledu prvků 

rozhraní, ale jen na úroveň užití prvků rozhraní, není vždy oddělení popisu vzhledu od 

funkce nutné. Aplikační programu v jazyce Tcl/Tk jsou shodné pro prostředí X-

Window, Windows a dalších grafických rozhraní. 

Programování uživatelského rozhraní v jazyce Tcl/Tk lze rozdělit do několika kroků: 

1. Vytvoření prvků rozhraní na s využitím knihovny předdefinovaných prvků 

2. Definice rozmístění prvků rozhraní pomocí pravidel, případně přímo souřadnicemi 

3. Programování funkce programu a prvků uživatelských rozhraní 

Uvedený postup lze demonstrovat například na programování funkce kalkulátoru 

provozovatelného v prostředí Windows nebo X-Window. Kalkulátor má na obrazovce 

vzhled standardního kapesního kalkulátoru se základními aritmetickými operacemi. 

Vzhled kalkulátoru je patrný z obrázku A.3.1. 

 

Obrázek A.3.1: Kalkulátor v Tcl/Tk 

Výpisu programu v obrázku A.3.2 začíná úvodní částí, v níž se provádí inicializace 

proměnných. Program vzápětí pokračuje tvorbou prvků rozhraní. K tomu se používají 

příkazy frame pro vytvoření rámečku, entry pro vytvoření řádku displeje a button 

pro vytvoření tlačítka. 

Rozmístění prvků kalkulátoru lze v jazyce Tcl/Tk provádět umístěním na pevné 

souřadnice, nebo lze prvky rozmísťovat automaticky, podle zadaných pravidel. 

V příkladě je použit druhý způsob. Automatické rozmísťování je zprostředkováno 

příkazem pack, který zajistí „nejhustší možné“ rozmístění tlačítek a displeje. Poslední 

část programu je tvořena procedurami, které zajišťují vlastní funkci kalkulátoru. 
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Procedury v jazyce Tcl/Tk jsou uvozeny klíčovým slovem proc. Bližší podrobnosti 

o programování v jazyce Tcl/Tk jsou přístupné v literatuře [35, 31]. 

#Kalkulátor v Tcl/Tk 
set Curr "0" 

set Last "0" 

set Sign "" 

set Flag 0 

#--------Konec úvodní části programu, začátek tvorby rozhraní-------- 
frame .calc 

frame .calc.disp 

frame .calc.keys 

frame .calc.keys.lnum 

frame .calc.keys.mnum 

frame .calc.keys.rnum 

frame .calc.keys.oper 

 

entry .calc.disp.line -width 16 -textvariable Curr 

button .calc.keys.lnum.num7 -text 7 -command { Type 7 } 

button .calc.keys.lnum.num4 -text 4 -command { Type 4 } 

button .calc.keys.lnum.num1 -text 1 -command { Type 1 } 

button .calc.keys.lnum.num0 -text 0 -command { Type 0 } 

button .calc.keys.mnum.num8 -text 8 -command { Type 8 } 

button .calc.keys.mnum.num5 -text 5 -command { Type 5 } 

button .calc.keys.mnum.num2 -text 2 -command { Type 2 } 

button .calc.keys.mnum.decp -text . -command { Type . } 

button .calc.keys.rnum.num9 -text 9 -command { Type 9 } 

button .calc.keys.rnum.num6 -text 6 -command { Type 6 } 

button .calc.keys.rnum.num3 -text 3 -command { Type 3 } 

button .calc.keys.rnum.eqls -text = -command { Eqls } 

button .calc.keys.oper.divd -text / -command { Sigs / } 

button .calc.keys.oper.mult -text * -command { Sigs * } 

button .calc.keys.oper.mins -text - -command { Sigs - } 

button .calc.keys.oper.plus -text + -command { Sigs + } 

#--------Konec části tvorby rozhraní, začátek definice rozmístění-------- 
pack .calc .calc.disp .calc.keys -side top -fill both -expand true 

pack .calc.disp.line -fill both -expand true 

pack .calc.keys.lnum .calc.keys.mnum .calc.keys.rnum .calc.keys.oper -side left 

pack .calc.keys.lnum.num7 .calc.keys.lnum.num4 .calc.keys.lnum.num1 .calc.keys.lnum.num0 

pack .calc.keys.mnum.num8 .calc.keys.mnum.num5 .calc.keys.mnum.num2 .calc.keys.mnum.decp 

pack .calc.keys.rnum.num9 .calc.keys.rnum.num6 .calc.keys.rnum.num3 .calc.keys.rnum.eqls 

pack .calc.keys.oper.divd .calc.keys.oper.mult .calc.keys.oper.mins .calc.keys.oper.plus 

#--------Konec definice rozmístění, začátek funkční části programu-------- 
proc Type { Num } { 

    global Curr 

    global Flag 

    if { $Flag } then { 

        set Curr $Num 

        set Flag 0 

    } else { 

        if { [string compare $Curr "0"] } then { 

            set Curr $Curr$Num 

        } else { set Curr $Num } 

    } 

} 

proc Eqls {} { 

    global Curr 

    global Last 

    global Sign 

    global Flag 

    if { [string compare $Sign ""] } then { 

        set Curr [expr $Last $Sign $Curr] 

        set Sign "" 

    } 

    set Flag 1 

} 

proc Sigs { What } { 

    global Curr 

    global Last 

    global Sign 

    Eqls 

    set Last $Curr 

    set Sign $What 

} 

Obrázek A.3.2: Zdrojový text kalkulátoru v Tcl/Tk 
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Dalším příkladem jednoduchého rozhraní v Tcl/Tk je rozhraní grafického editoru. 

Uvažovaný grafický editor slouží pro kreslení základních geometrických obrazců, jako 

jsou elipsa, obdélník, nebo úsečka, pomocí myši na kreslící ploše, případně mazání takto 

nakreslených geometrických obrazců. Vzhled okna grafického editoru je znázorněn na 

obrázku A.3.3. 

 

Obrázek A.3.3: Grafický editor v jazyce Tcl 

V úvodní části výpisu programu na obrázku A.3.4 je provedena inicializace proměnných 

programu a režim je nastaven na kreslení elips. Uživatelské rozhraní programu v další 

části výpisu je kromě rámečků tvořeno kreslicí plochou a tlačítky pro volbu režimů 

práce editoru. K tomu se používají příkazy canvas a button. 

V další části programu je provedeno rozmístění prvků uživatelského rozhraní v okně 

grafického editoru. Prvky rozhraní jsou rozmístěny nikoliv přímým zadáním souřadnic, 

ale automaticky na základě zadaných pravidel pro rozmístění. Pravidla jsou v tomto 

případě taková, že kreslící plocha je umístěna v horní části okna grafického editoru, 

zatímco ovládací tlačítka jsou umístěna v řadě zleva doprava v dolní části okna. Přitom 

se velikost okna nastaví tak, aby právě obsáhlo rozměry kreslící plochy a tlačítek. 

V tomto příkladě se využívá vazba programu na myš. Tato vazba se definuje příkazem 

bind a je patrná z další části výpisu programu. Pro jednoduchost je použita vazba 

pouze na stisk levého tlačítka myši (ButtonPress-1) a uvolnění levého tlačítka myši 

(ButtonRelease-1). Na základě těchto událostí se vyvolávají procedury Start a Stop, 

které realizují kreslení či mazání, podle toho, v jakém režimu se editor nachází. 

Poslední část výpisu na obrázku A.3.4 obsahuje procedury pro nastavení režimu 

grafického editoru a procedury reagující na stisk a uvolnění tlačítka myši tím, že přidají 

do kreslící plochy grafický objekt, či jej naopak odeberou. O tom, jaký objekt se do 

kreslící plochy přidá, případně o tom, že se objekt odebere, se rozhoduje na základě 

režimu, v němž se grafický editor momentálně nachází. 
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#Grafický editor v Tcl/Tk 
 

set Mode Circle 

set StartX 0 

set StartY 0 

#--------Konec úvodní části programu, začátek tvorby rozhraní-------- 
 

frame .edit 

frame .edit.keys 

 

canvas .edit.canv -width 256 -height 256 

button .edit.keys.circ -text Circle -command { SetMode Circle } 

button .edit.keys.squa -text Square -command { SetMode Square } 

button .edit.keys.line -text Line   -command { SetMode Line } 

button .edit.keys.eras -text Erase  -command { SetMode Erase } 

#--------Konec části tvorby rozhraní, začátek definice rozmístění-------- 
 

pack .edit 

pack .edit.canv .edit.keys -side top -fill both -expand true 

pack .edit.keys.circ .edit.keys.squa .edit.keys.line .edit.keys.eras -side left 

#--------Konec definice rozmístění, začátek definice vazeb-------- 
 

bind .edit.canv <ButtonPress-1> { Start %x %y } 

bind .edit.canv <ButtonRelease-1> { Stop %x %y } 

#--------Konec definice vazeb, začátek funkční části programu-------- 
 

proc SetMode { M } { 

    global Mode 

    set Mode $M 

} 

proc Start { X Y } { 

    global Mode 

    global StartX 

    global StartY 

    set StartX $X 

    set StartY $Y 

    if { [string compare $Mode Erase] == 0 } { 

        .edit.canv delete [.edit.canv find closest $X $Y] 

    } 

} 

proc Stop { X Y } { 

    global Mode 

    global StartX 

    global StartY 

    if { [string compare $Mode Circle] == 0 } { 

        .edit.canv create oval $StartX $StartY $X $Y 

    } 

    if { [string compare $Mode Square] == 0 } { 

        .edit.canv create rect $StartX $StartY $X $Y 

    } 

    if { [string compare $Mode Line] == 0 } { 

        .edit.canv create line $StartX $StartY $X $Y 

    } 

} 

Obrázek A.3.4: Zdrojový text grafického editoru v Tcl/Tk 

Příloha A.4: Tvorba uživatelského rozhraní v jazyce JAVA 

Jazyk JAVA je sice obecným programovacím jazykem, ale současně je to programovací 

jazyk, jehož tvůrci počítali s tvorbou uživatelských rozhraní. Tato skutečnost je zřejmá 

z koncepce jazyka. Interakční funkce a objekty jsou zahrnuty do standardních knihoven 

jazyka JAVA. Zejména však je možno pomocí jazyka JAVA vytvářet nejen kompletní 

aplikační programy, ale i zjednodušené aplikace zvané applet. Jsou to aplikace, které 

jsou schopny běhu jen v rámci jiných aplikací, typicky prohlížečů WWW (World Wide 

Web). Hostitelská aplikace musí poskytnout pro applet pracovní plochu na svém okně a 

může mu podle potřeby předat parametry definované jménem. Od okamžiku svého 

spuštění běží applet nezávisle na hostitelské aplikaci a lze spustit i několik instancí pro 

jeden applet. Jednoduchý applet je uveden ve zdrojovým textu v obrázku A.4.1. 
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import java.applet.*; 

import java.awt.*; 

 

public class SimpleApplet extends Applet 

{ 

    boolean MouseDown = false; boolean MousePresent = false; 

    int MouseX; int MouseY; 

    Color Background; 

 

    public void init() 

    { 

        Background = getColor("background"); if (Background!=null) 

setBackground(Background); 

    } 

 

    public String getAppletInfo() 

    { 

        return "Simple Applet version 1.0 (c) 1997 Pavel Zemcik"; 

    } 

 

    public void paint(Graphics Graph) 

    { 

        String Text; 

 

        if (MousePresent) 

            if (MouseDown) Text = "Mouse drag X:"+MouseX+" Y:"+MouseY; 

            else Text = "Mouse X:"+MouseX+" Y:"+MouseY; 

        else Text = "Simple Applet"; 

 

        Rectangle B = bounds(); Graph.drawRoundRect(B.x,B.y,B.width-1,B.height-1,20,20); 

 

        int FontSize = getInt("fontsize"); Font Helvetica = new 

Font("Helvetica",Font.BOLD,FontSize); 

        Graph.setFont(Helvetica); 

 

        FontMetrics M = Graph.getFontMetrics(); 

        int X = B.x+(B.width-M.stringWidth(Text))/2; int Y = 

B.y+(B.height+M.getAscent())/2; 

        Graph.drawString(Text,X,Y); 

    } 

 

    public boolean mouseDown(Event e,int x,int y) 

    { 

        MouseDown = true; repaint(); 

        return true; 

    } 

 

    public boolean mouseUp(Event e,int x,int y) 

    { 

        MousePresent = false; MouseDown = false; repaint(); 

        return true; 

    } 

 

    public boolean mouseEnter(Event e,int x,int y) 

    { 

        MousePresent = true; MouseX = x; MouseY = y; repaint(); 

        return true; 

    } 

 

    public boolean mouseExit(Event e,int x,int y) 

    { 

        MousePresent = false; repaint(); 

        return true; 

    } 

 

    public boolean mouseMove(Event e,int x,int y) 

    { 

        MousePresent = true; MouseX = x; MouseY = y; repaint(); 

        return true; 

    } 

 

    public boolean mouseDrag(Event e,int x,int y) 

    { 

        MousePresent = true; MouseX = x; MouseY = y; repaint(); 

        return true; 

    } 

 

pokračování na další straně... 
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    protected Color getColor(String name) 

    { 

        String Text = getParameter(name); 

        try { return new Color(Integer.parseInt(Text,16)); } 

        catch (NumberFormatException e) { return null; } 

    } 

 

    protected int getInt(String name) 

    { 

        String Text; 

        int Result; int Value = 0; 

 

        Text = getParameter(name); 

        try { Value = Integer.parseInt(Text); } 

        catch (NumberFormatException e) { Value = 10; } 

        finally { Result = Value; } 

        return Value; 

    } 

} 

Obrázek A.4.1: Jednoduchý applet v jazyce JAVA 

Applet lze spustit například prostřednictvím zdrojového textu v jazyce HTML (Hyper 

Text macro Language). Příkaz APPLET má povinné parametry určující název, šířku 

a výšku pro applet. Příkazy PARAM lze přidávat další parametry identifikované 

jménem, které může applet číst. Viz obrázek A.4.2. 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>Lesson05</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

<APPLET code="SimpleApplet.class" width=320 height=240> 

<PARAM name="background" value="C0FFC0"> 

<PARAM name="fontsize" value="24"> 

</APPLET> 

</BODY> 

Obrázek A.4.2: Jednoduchý applet užitý v HTML  

Vzhled, který má applet za běhu, může být závislý na hostitelské aplikaci a na platformě 

na níž hostitelská aplikace běží. Příkladem hostitelské aplikace pro applet je WWW 

prohlížeč Microsoft Internet Explorer. Applet z tohoto příkladu je na obrázku A.4.3. 

 

Obrázek A.4.3: Jednoduchý applet zobrazený v prohlížeči Microsoft Internet Explorer 
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Příloha A.5: Tvorba uživatelského rozhraní systémem C++ Builder 

Prostředí Borland C++ Builder a Borland Delphi jsou v současnosti s největší 

pravděpodobností nejproduktivnějšími prostředky pro rychlou tvorbu aplikací. 

Vývojové prostředí, které tyto prostředky poskytují návrháři jsou identické až na použitý 

programovací jazyk (Pascal u Delphi, C++ u C++ Builderu). Proto je pro prezentaci užit 

jen jeden společný příklad v prostředí C++ Builder. 

Základní myšlenkou prostředí C++ Builder a Delphi je vizuální programování. Vzhled 

rozhraní výsledného programu by měl být shodný s obrazem, který návrhář vidí při 

návrhu. V tomto příkladě je cílem návrhu kalkulátor. Jeho vzhled při běhu je patrný 

z obrázku A.5.1. 

 

Obrázek A.5.1: Kalkulátor vytvořený v prostředí Borland C++ Builder 

Vývojové prostředí umožňuje návrháři editovat grafický návrh - formulář - 

uživatelského rozhraní výsledného programu (viz levou dolní část obrázku A.5.2), 

vlastnosti rozhraní - barvy, typ fontu, zarovnání... - (viz levou horní část obrázku A.5.2) 

a zdrojový text programu (viz pravou část obrázku A.5.2). 
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Obrázek A.5.2: Tvorba kalkulátoru v prostředí Borland C++ Builder 

Zdrojový text programu je obvykle velmi jednoduchý. Například v případě kalkulátoru 

(viz obrázek A.5.1) se omezuje tvorba zdrojového textu jen na definici reakcí na klávesy 

v celkové délce cca 50 řádků programu. 



 94 

Příloha B: Rozhraní pro vyhledávání v jízdním řádu 

Autor spolupracuje od roku 1996 jako konzultant uživatelských rozhraní s firmou 

CHAPS s.r.o., Brno, která se specializuje na tvorbu prostředků pro vyhledávání spojení 

v elektronických jízdních řádech. Firma vytváří prostředky pro hledání autobusových 

i železničních spojení a to jak pro automaty umisťované například na nádražích, tak pro 

profesionální pracoviště určená pro informační službu. 

Příloha B.1: Informační stojan ABUS pro autobusové spojení 

Uživatelské rozhraní „informačního stojanu“ ABUS pro hledání spojení v jízdních 

řádech je velmi dobrým příkladem počítačového rozhraní pro neškolené uživatele (viz 

odstavec 5.4). Stojan je založen na počítači třídy PC. Namísto klávesnice 

a polohovacího zařízení je vybaven dotekovou obrazovkou (touchscreen). Stojan slouží 

k hledání autobusového spojení pro cestující. Stojany jsou umístěny na autobusovém 

nádraží Praha Florenc a Autobusovém nádraží Bratislava, Slovenská republika. 

Během vývoje bylo třeba dosáhnout kompromisu mezi optimální funkcí z hlediska 

neškoleného uživatele a možnostmi realizace i „tradicemi“ obsluhy programů. To je 

patrné i ze vzhledu „základní obrazovky“ jedné z vývojových verzí programového 

vybavení (viz obrázek B.1.1). 

 

Obrázek B.1.1: „Základní obrazovka“ vývojové verze informačního stojanu ABUS 

Během vývoje se jako hlavní problém, který byl na překážku užívání stojanu, způsob 

zadávání stanic, mezi nimiž má hledat spojení. Stanic je v seznamu velké množství 
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(řádově tisíce až desetitisíce podle verze databáze stojanu). Vzhledem k neexistenci 

klávesnice bylo během vývoje rozhodnuto hledat stanice v seznamu pomocí tří 

„rychlostí“ šipek „tam a zpět“ v seznamu (viz též obrázek B.1.1). Toto rozhodnutí se 

ukázalo jako špatné z toho důvodu, že uživatelé nedokázali intuitivně zjistit funkci šipek 

a nebyli schopni správně najít žádanou stanici. (Způsob užití šipek byl sice popsán ve 

stručném návodu, který byl u stojanu vyvěšen, ale vzhledem k charakteru aplikace 

návod téměř nikdo z uživatelů nečetl). 

Dalším problémem byla sémantika zadávání stanic. Stanice užívaní v autobusovém 

spojení jsou označeny hierarchicky tak, že název obce předchází název místní části. 

Ukázalo se, že je třeba uživateli umožnit zadávání stanice dvojím způsobem a to jak 

podle obce, tak i podle místní části. Například uživatel, který chce jet z Brna do Prahy se 

většinou nezajímá příliš o to, do které stanice v Praze přijede. Naopak pro uživatele, 

který chce jet například z Brna, autobusového nádraží Zvonařka do Brna, Řečkovic, jistě 

bude místní část podstatná. Navíc, v současnosti je mnoho obcí na venkově sdruženo do 

větších celků, ale obyvatelé v těchto případech zadávali pouze název místní části (viz 

tlačítka „Město“ a „Zastávka“ na obrázku B.1.1). 

Předpokládá se, že všechny známé problémy s uživatelským rozhraním systému stojanu 

ABUS budou vyřešeny v nové plánované verzi stojanu. Nové rozhraní bude mít 

zejména přemístěná tlačítka pro „rolování“ názvů stanic a bude obsahovat písmennou 

klávesnici na dolním okraji obrazovky, pomocí něhož bude možno zadávat počáteční 

písmeny požadovaných stanic přímo. 

 

Obrázek B.1.2: Náčrtek nově projektované verze informačního stojanu ABUS 

Předpokládá se, že nová verze stojanu, která bude obsahovat navrhované úpravy, bude 

k dispozici v polovině roku 1998. 
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Informační stojan ABUS je dobrým příkladem promyšleného rozhraní pro neškolené 

uživatele vypracovaného pomocí specializovaného jazyka (viz odstavec 7.3). Je 

zpracován editory HTML a obsahuje ActiveX prvky zpracované ve Visual Basic. 

Příloha B.2: Informační systém IDOSWin pro železniční spojení 

Informační systém IDOSWin pro použití na pracovištích specializovaných na 

informační službu je z hlediska uživatelského rozhraní typickým příkladem 

kancelářského programu. Předpokládá se, že jeho obsluha je dobře znalá práce 

s počítačem a že bude spíše než na jednoduchost obsluhy klást důraz na rychlost 

a efektivnost ovládání. 

 

Obrázek B.2.1: „Základní obrazovka“ informačního systému IDOSWin 

Informační systém poskytuje možnost hledání spojení obdobnou jako informační stojan 

ABUS (viz přílohu B.1), ale má navíc možnost podrobného zadávání typů spojů, 

podrobností spojení i možnost podstatně podrobnějšího výpisu charakteristik 

vyhledaného spojení. Navíc systém IDOSWin obsahuje možnost zobrazení tabulky 

odjezdů a příjezdů pro zadanou stanici, možnost hledání spojení podle mapy a další 

možnosti. 
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Ilustrací funkcí programu může být základní obrazovka a obrazovka podrobností 

spojení. Základní obrazovka programu (viz obrázek B.2.1) obsahuje údaje o stanici z níž 

se hledá spojení a o cílové stanici a umožňuje jejich efektivní zadávání pomocí 

klávesnice a polohovacího zařízení. 

Obrazovka podrobností spojení ukazuje možnosti zobrazení podrobností o vyhledaných 

spojích do značné hloubky (viz obrázek B.2.2). 

 

Obrázek B.2.2: Obrazovka podrobností spojení systému IDOSWin 

V současné době nejsou známy výrazné nedostatky programu ani podstatné připomínky 

uživatelů. Nová verze není v krátkodobém výhledu. 

Systém IDOSWin je příkladem systému zpracovaného pomocí prostředku integrujícího 

editor rozhraní a zdrojový kód (viz odstavec 7.6). Je zpracován v prostředí Microsoft 

Visual C++ a Visual Basic. 
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Příloha C: Rozhraní pro průmyslové použití 

Uživatelská rozhraní užívaná v průmyslu mají řadu výrazných specifik, která se nutně 

odrážejí v jejich návrhu (viz odstavec 5.2). Autor se podílel na realizaci uživatelského 

rozhraní několika projektů zaměřených na zpracování obrazu v průmyslu a dopravě. 

Také z těchto projektů plynou závěry odstavce 5.2. 

Příloha C.1: Monitorovací a zabezpečovací systém „SpyCam” 

Projekt SpyCam je zaměřen na sledování, monitorování a zabezpečování objektů. 

Projekt umožňuje v reálném čase sledovat až osm míst a na základě vyhodnocení 

pohybu na těchto místech, případně na základě jiných podnětů (externí vstupy, čas,zásah 

operátora) realizovat předdefinované akce, jako například vyhlášení poplachu či uložení 

snímku na disk počítače (nebo generování externího výstupu, upozornění obsluhy, 

spuštění definovaného programu). Systém je realizován ve spolupráci s firmami camea 

s.r.o., Brno a EUROSAT CS s.r.o., Brno. Pracuje pod operačním systémem Windows 

95 v jazyce Borland C++ 4.52 (viz obrázek C.1). 

 

Obrázek C.1: Obrazovka systému SpyCam 

SpyCam je příkladem systému, v němž je třeba dovolit kvalifikované obsluze provádět 

poměrně složité nastavování systému. Pro běžné použití je naopak systém třeba 

zablokovat a dovolit uživateli provádět jen předem povolené funkce. 
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SpyCam je systémem zpracovaným v prostředí s grafickým editorem uživatelského 

rozhraní (viz odstavec 7.2). Je to příklad systému vytvořeného v současnosti 

v nejobvyklejším vývojovým prostředím. 

Příloha C.2: Systém pro monitorování dopravy RedCross 

Dalším realizovaným projektem, na němž se autor podílel, je projekt sledování průjezdu 

křižovatkami na červenou RedCross. Systém sleduje několika kamerami dopravní 

situaci na křižovatce. Systém se skládá z vyhodnocovací jednotky (počítač PC a deska 

signálového procesoru Texas Instruments TMS 320C30 s digitizérem firmy DIPIX), ze 

snímací jednotky na křižovatce a z pracoviště pro zpracování snímků (viz obrázky C2.1, 

C.2.2 a C.2.3). 

 

Obrázek C.2.1: Vyhodnocovací jednotka systému RedCross 

Vyhodnocovací jednotka monitoruje obraz situace získaný prostřednictvím snímací 

jednotky a ukládá informaci o přestupcích na magnetooptický disk. Tyto snímky jsou 
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Obrázek C.2.2: Obrazovka pracoviště pro zpracování snímků RedCross 

poté přeneseny na pracoviště pro zpracování snímků, kde jsou snímky vyhodnoceny a na 

základě vyhodnocení jsou předvoláváni přestupci. 

 

Obrázek C.2.3: Snímací jednotka systému RedCross (Brno, Křižíkova) 

Vyhodnocovací jednotka je programována v programovacím jazyce Borland C++ 3.1 

pod operačním systémem MS-DOS 6.22 a jednotka pro zpracování snímků v jazyce 

Borland C++ 4.52 pod operačním systémem Windows 95. Vyhodnocovací jednotka je 

příkladem autonomního systému s rozhraním jen pro kvalifikovanou obsluhu. Jednotka 

pro zpracování snímků je srovnatelná s klasickými kancelářskými aplikacemi, kde je 

třeba dbát na dobrý komfort obsluhy. Systém byl řešen ve spolupráci s firmami camea 

s.r.o., Brno, UNIS s.r.o., Brno a Policií ČR, Praha a Brno. 

Vyhodnocovací jednotka je řešena přímým zápisem rozhraní programovacím jazykem 

(viz odstavec 7.1) zejména proto, že ji bylo kvůli knihovnám nutné programovat v MS-

DOSu. Jednotka pro zpracování snímků byla řešena v prostředí s grafickým editorem 

rozhraní (viz odstavec 7.2). 
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Příloha C.3: Systém pro vyhodnocování kvality výroby součástek 

Průmyslovým projektem zasahujícím přímo do výroby, na jehož realizaci se autor též 

podílel, je systém pro vyhodnocování kvality pouzder součástek na výrobní lince. 

Systém je nasazen pro sledování orientace a potisku pouzdra i přesnosti vývodů 

kondenzátorů. 

 

Obrázek C.3.1: Obrazovka systému pro vyhodnocení kvality kondenzátorů 

Na obrázku (viz obrázek C.3.1) je patrná obrazovka tohoto systému i několik snímků. 

Systém digitalizuje obraz pomocí CCD kamer, digitalizuje jej a metodami pro 

zpracování obrazu vyhodnocuje snímky. Další řízení stroje na výrobní lince se děje 

prostřednictvím komunikace s řadičem stroje (viz obrázek C.3.2). 

 

Obrázek C.3.2: Záběr výrobní linky na kondenzátory 

Systém je programován v jazyce Borland C++ 3.1 pod operačním systémem MS-DOS 

6.22. Realizován je ve spolupráci s firmami camea s.r.o., Brno, KOMFI s.r.o., 

Lanškroun a AVX s.r.o., Lanškroun. 
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Jiným příkladem nasazení systému jen vyhodnocení kvality výroby relé (viz obrázek 

C.3.3. Vyhodnocuje se opět orientace, potisk a přesnost vývodů. 

 

Obrázek C.3.3: Záběr výrobní linky na relé 

Toto nasazení systému bylo řešeno ve spolupráci s firmami camea s.r.o., Brno, KOMFI 

s.r.o., Lanškroun a SIEMENS, a.s. Trutnov. 

Zmíněný systém je typickým průmyslovým systémem, v němž je prvním požadavkem 

produktivita práce. Kritická je tedy zejména rychlost obsluhy a je třeba, aby nejčastější 

operace byly proveditelné „jedním tlačítkem“. Přitom příliš nezáleží na komfortu 

obsluhy. Zvláštností je též požadavek na naprostou neměnnost rozhraní při úpravách 

programového vybavení. Důvodem je velký počet osob, které obsluhují systém 

(třísměnný provoz, časté střídání obsluhy a velká fluktuace), a také velmi nízká 

kvalifikace obsluhy v oblasti výpočetní techniky. 

Uvedené průmyslové systémy byly řešeny přímým zápisem rozhraní v programovacím 

jazyce C++. K tomu je použita pouze jednoduchá knihovna ovládacích prvků. Tato 

skutečnost je způsobena zčásti potřebou použít dříve existující knihovnu funkcí 

vytvořenou v prostředí MS-DOS a zčásti „setrvačností“ tvůrců i uživatelů rozhraní. 
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Příloha D: Realizace experimentálního systému „DigiCam“ 

Kompletní technická i programová dokumentace systému DigiCam je poměrně obsáhlá 

a stále se vyvíjí. Tato příloha uvádí další podrobnosti řešení systému, jehož celková 

koncepce byla popsána v práci (viz odstavec 4.9). 

D.1 Schémata zapojení 
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D.2 Příklad implementace algoritmu v modulu „DigiCam“ 

Typickým příkladem operace, kterou je třeba aplikovat na obraz jak při jeho analýze, tak 

i při jeho úpravě po vložení syntetického obrazu, je konvoluční filtrace. 

Předpokládejme, že výpočet koeficientů filtru (v tomto případě celočíselných nebo 

s pevnou řádovou čárkou) je předem proveden, že koeficienty nejsou triviální, a že pro 

danou úlohu postačí filtr o rozměrech 3x3. Potom lze jeden krok konvolučního filtru 

popsat rovnicí (D.2.1): 
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  kde 

  k0-k9, jsou vypočtené koeficienty filtru, 

  Px,y jsou elementy obrazu (na souřadnicích x,y), 

  a Qx,y je výsledek filtru (pro souřadnice x,y) 

Výpočet uvedeného filtru lze realizovat například následujícím algoritmem popsaným 

v programovacím jazyce „C“(Pix je v makro jazyka “C” umožňující číst i ukládat 

obrazové elementy). 

void Filter(Image P,Image Q,int XSize,int YSize,int K[]) 

{ 

  int i,j; 

  for (j = 1;j<Ysize-1;++j) for (i = 1;i<Xsize-1;++i) 

  { 

    Pix(Q,i,j) = 

      (K[1]*Pix(P,i-1,j-1)+K[2]*Pix(P,i,j-1)+K[3]*Pix(P,i+1,j-1)+ 

       K[4]*Pix(P,i-1,j)+  K[5]*Pix(P,i,j)+  K[5]*Pix(P,i+1,j)+ 

       K[6]*Pix(P,i-1,j-1)+K[7]*Pix(P,i,j-1)+K[8]*Pix(P,i+1,j-1) 

      )/K[0]; 

  } 

} 

Obrázek D.2.1: Algoritmus pro výpočet filtru 

Tento zápis pro zjednodušení nerespektuje skutečnost, že po výpočtu každého kroku je 

obvykle třeba provést operaci „saturace“ výsledku, aby výsledek bylo možno 

reprezentovat původním typem. Pro výpočet filtru je též obecně vhodné, aby k0 bylo 

celočíselnou mocninou 2, protože potom se dělení (obecně na signálových procesorech 

náročné) redukovalo na posuv. 

Pokud se vhodně využije vlastností modulu DigiCam, je možno výpočet podstatně 

urychlit. Předpokládejme, že je třeba provést výpočet pro 8-bitové nezáporné operandy 

a výsledek má být též nezáporný se šířkou 8 bitů. Nejprve je třeba filtr (D.2.1) přepsat 

tak, aby se dala plně využít schopnost procesoru násobit operandy o šířce 24 bitů v 

jednom taktu, tedy umístit buď dva obrazové elementy do jednoho slova (varianta A, 

D.2.2), nebo dva koeficienty do jednoho slova (varianta B, D.2.3). Matematická notace 

uspořádané dvojice odpovídá dvěma operandům v jednom slově počítače s tím, že se 

operandy ve slově vzájemně neovlivní (v podstatě stejný princip užívá rozšíření jako 

MMX u novějších procesorů řady Pentium a Pentium II [15]): 
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(D.2.2) – varianta A 
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  kde se předpokládá, že násobení probíhá například ve tvaru: 

  0,0,...0 pixel P1 0,0,...0 pixel P0  × S,S...S (znaménko) koeficient k  

(D.2.3) – varainta B 
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  kde se předpokládá, že násobení probíhá například ve tvaru: 

  S1 koeficient k1 S0 koeficient k0  × 0,0...0 pixel P , 

  (slovo chápat jako k1+k0, což se projeví, pokud je koeficient k0 je záporný) 

Obě varianty představují stejný objem výpočtů, ale z realizačních důvodů je vhodnější 

zvolit druhou variantu (variantu B), která nevede při výpočtu na nadbytečné posuvy 

operandů. 

Výpočet lze realizovat například následujícím programem (v tomto případě obsahuje 

vstupní parametr K již předzpracované dvojice koeficientů tak, že K[1]=(k1,0), 

K[2]=(k2,k1), atd, Pix2 je v makro jazyka “C” umožňující uložit dva výsledné obrazové 

elementy): 

void Filter2(Image P,Image Q,int XSize,int Ysize,int K[]) 

{ 

  int i,j; 

  for (j = 1;j<Ysize-1;++j) for (i = 1;i<Xsize-2;i += 2) 

  { 

    Pix2(Q,i,j,i+1,j) =  

      (K[1]*Pix(P,i-1,j-1)+ K[2]*Pix(P,i,j-1)+ K[3]*Pix(P,i+1,j-1)+ K[4]*Pix(P,i+2,j-1)+ 

       K[5]*Pix(P,i-1,j)+   K[6]*Pix(P,i,j)+   K[7]*Pix(P,i+1,j)+   K[8]*Pix(P,i+2,j)+ 

       K[9]*Pix(P,i-1,j-1)+K[10]*Pix(P,i,j-1)+K[11]*Pix(P,i+1,j-1)+K[12]*Pix(P,i+2,j-1) 

      )/K[0]; 

  } 

} 

Obrázek D.2.2: Upravený algoritmus pro výpočet filtru 

Ze zápisu lze usoudit, že doba výpočtu podle prvního vzorce (4.8.1) je přibližně ¾ doby 

výpočtu podle druhého vzorce (4.8.3). Reálně jsou si doby výpočtu téměř totožné, 

zejména kvůli dělení a nenulové režii spojené se smyčkami. 

Je třeba též zvažovat, zda je oprávněný předpoklad, že se dva elementy umístěné 

v jednom slově vzájemně neovlivňují. Lze konstatovat (důkaz je triviální), že tento 

předpoklad je pravdivý pokud délka součtu koeficientů (v bitech) přičtená k délce 

operandu nepřesáhne velikost elementu ve slově a pokud současně je výsledek kladný. 

První předpoklad lze snadno ověřit při konstrukci filtru, druhý předpoklad obecně při 
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výpočtu být splněn nemusí, ale lze jej obejít přičtením konstanty k výsledku jako 

poslední operaci na konci výpočtu. 

Při reálné implementaci uvedeného algoritmu je třeba uvažovat saturaci výsledku do 

rozsahu <0,255>, což odpovídá délce 8 bitů. Saturace může paradoxně vést 

k podstatnému zpomalení výpočtu, protože je spojena buď se dvěma podmíněnými 

skoky nebo s přístupem do tabulky uložené v externí paměti (jinak se při výpočet dá 

optimalizovat na pouze dva přístupy do externí paměti na jeden krok výpočtu). 

Saturaci však lze mimořádně snadno realizovat pomocí FPGA. Problémem, který však 

může podstatně ovlivnit výsledek je komunikace mezi procesorem a FPGA. 

Standardním řešením by bylo implementovat saturaci na registrech dostupných 

v oddělených adresových prostorech procesoru. Takové řešení by však nebylo příliš 

vhodné. Podstatně vhodnějším řešením je kombinovat saturaci výsledku se zápisem 

výsledku výpočtu. modul DigiCam k tomu svou konstrukcí dává dobré předpoklady. 

Obrazová data je obecně výhodné v paměti SRAM ukládat jako čtveřici 8-bitových 

hodnot v jednom slově. Výpočet filtru potom vyžaduje vstup dat (obrazových elementů) 

z SRAM do procesoru v 8-bitové podobě a výstup v podobě dvou hodnot v jednom 32-

bitovém slově do saturační jednotky v FPGA a potom zápis ze saturační jednotky do 

SRAM opět. Procesor 320C32 podporuje čtení 8-bitových hodnot přímo a zápis je 

prováděn prostřednictvím „prázdného“ čtení (viz odstavec 4.8). 

Počet bitů (0-7)

D0-7D8-15D16-23D23-31

Výsledek1

0,0,...0 pixel P1 0,0,...0 pixel P0

Výsledek0

Dekodér

adres

1

FPGA

A0

A1-3

A20-23

Adresová

sběrnice

Datová

sběrnice

Saturace

Povolení zápisu

D16-31 D0-15

Posuv

 

Obrázek D.2.3: Zjednodušené blokové schéma saturační jednotky 

Pro vhodné využití saturační jednotky je třeba zápis algoritmu mírně modifikovat tak, 

aby se provádělo jedno „prázdné“ čtení za dva výpočetní cykly. Algoritmus bude po 

úpravě zapsán například tak, jak je uvedeno v obrázku (viz obrázek D.2.4). 
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void Filter2Sat(Image P,Image Q,int XSize,int Ysize,int K[]) 

{ 

  int i,j; 

  int Thrash; 

 

  unsigned * PortAddress = FPGAPORTADDRESS+2*K[0]; 

 

  for (j = 1;j<Ysize-1;++j) for (i = 1;i<Xsize-2;i += 2) 

  { 

    *PortAddress =  

      (K[1]*Pix(P,i-1,j-1)+ K[2]*Pix(P,i,j-1)+ K[3]*Pix(P,i+1,j-1)+ K[4]*Pix(P,i+2,j-1)+ 

       K[5]*Pix(P,i-1,j)+   K[6]*Pix(P,i,j)+   K[7]*Pix(P,i+1,j)+   K[8]*Pix(P,i+2,j)+ 

       K[9]*Pix(P,i-1,j-1)+K[10]*Pix(P,i,j-1)+K[11]*Pix(P,i+1,j-1)+K[12]*Pix(P,i+2,j-1) 

      )+0x80008000; 

    i += 2; 

    *(PortAddress+1) =  

      (K[1]*Pix(P,i-1,j-1)+ K[2]*Pix(P,i,j-1)+ K[3]*Pix(P,i+1,j-1)+ K[4]*Pix(P,i+2,j-1)+ 

       K[5]*Pix(P,i-1,j)+   K[6]*Pix(P,i,j)+   K[7]*Pix(P,i+1,j)+   K[8]*Pix(P,i+2,j)+ 

       K[9]*Pix(P,i-1,j-1)+K[10]*Pix(P,i,j-1)+K[11]*Pix(P,i+1,j-1)+K[12]*Pix(P,i+2,j-1) 

      )+0x80008000; 

    Thrash = *PortAddress; 

  } 

} 

Obrázek D.2.4: Výpočet filtru s využitím saturační jednotky 

Odlišnost uvedeného zápisu (obrázek D.2.4) od předchozích zápisů spočívá v tom, že 

výsledky dílčích operací nejsou pomocí maker zapisovány přímo do paměti, ale jsou 

zapisovány do saturační jednotky FPGA (na adrese FPGAPORTADDRESS). Přitom 

adresa saturační jednotky je modifikována přičtením počtu bitů o které se má provádět 

posuv operandů (uložený v koeficientu K[0] místo původního dělitele). Před zápisem do 

saturační jednotky se k výsledku přičte konstanta (0x80008000), aby se předešlo 

negativnímu výsledku, který by způsobil vzájemné ovlivnění hodnot ve slově (způsobil 

by zmenšení „horní“ hodnoty o 1, které by se v saturační jednotce dalo detekovat 

i opravit, ale s poměrně velkými nároky na obvodové řešení, přičtení koeficientu je 

v saturační jednotce zohledněno nepoměrně snadněji).  

Celé řešení výpočtu konvolučního filtru 3x3 by jistě bylo možno řešit i přímou 

kompletní implementací v FPGA. Kapacita použitých FPGA i dostupných FPGA 

obecně je však dosud limitovaná a řešení vedoucí k vestavbě kompletní implementace 

velkých funkčních celků jsou často neefektivní. Možností, která obchází nevýhody 

implementace kompletních funkčních celků je dynamická rekonfigurace FPGA, kterou 

výpočetní modul DigiCam též umožňuje, ale dosud tato možnost nebyla uplatněna. 

Další možností akcelerace výpočtů pomocí FPGA je implementace explicitního 

předčasného načítání operandů (prefetch) [21] prostřednictvím přímého přístupu do 

paměti iniciovaného FPGA – tím se operandy po předzpracování FPGA mohou načítat 

přímo do vnitřní paměti procesoru aniž by na ně musel procesor čekat. 

Vyhodnotíme-li úspěšnost uvedené optimalizace, je zřejmé že i prostřednictvím velmi 

jednoduchého obvodu implementovaného v FPGA lze zvýšit výkonnost výpočtů. 

V uvedeném případě je možné zvýšení rychlosti na dvoj až trojnásobek oproti 

klasickému řešení jen s pomocí programového vybavení. Výsledkem je výpočet jednoho 

pixelu výsledného obrazu za 8 strojových cyklů (o délce 33 ns). To v praxi znamená, že 

typický monochromní obraz o rozměrech 370x286 lze zpracovávat s frekvencí 25 

snímků za sekundu. 
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D.3 Vývojový prostředek DIWIDE 

Vývojový prostředek DIWIDE (Digital Image Windows Integrated Development 

Environment) je určen pro podporu tvorby programového vybavení zaměřeného na 2D 

grafiku a zejména rastrový obrazem. 

Prostředek umožňuje interakčně pracovat s pojmenovanými objekty. Tyto objekty je 

možno zpracovávat pomocí vestavěného interpreteru příkazů, nebo přímým voláním 

metod objektů prostřednictvím uživatelského rozhraní programu. Zobrazení objektů je 

možno řídit nezávisle na zpracování metod a paralelně se zpracováním příkazů 

interpreterem. Tímto způsobem je možno například dosáhnout zpracování „živého 

obrazu“ při zachování plné funkčnosti uživatelského rozhraní pro nastavování 

parametrů algoritmů. 

Typický vzhled programu na obrazovce počítače je uveden na následujícím obrázku (viz 

obrázek D.3.1). Zobrazeno je jedno grafické okno a okno příkazů. 

 

Obrázek D.3.1: Snímek typické obrazovky vývojového prostředku DIWIDE 

Projekt v prostředku DIWIDE může obsahovat několik aktivních seznamů příkazů, 

které se mohou spouštět automaticky při změně hodnoty některého z objektů, na němž 

jsou „závislé“. V praxi to znamená, že například pokud uživatel manipuluje pomocí 

myši se zobrazeným objektem typu bod, lze automaticky průběžně dopočítávat 
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například vzdálenost daného bodu od úsečky, nebo třeba i zobrazovat jasové profily 

vybraného obrazu v okolí daného bodu. 

Uživatel může v prostředku DIWIDE používat několika specializovaných typů oken: 

 Grafické okno základní okno systému, v němž lze interakčně zobrazovat   

    uložené objekty, případně s nimi manipulovat 

 Okno objektů  okno, v němž lze zobrazit seznam dostupných objektů se   

    stručnou informací o jejich obsahu 

 Okno zpráv  okno pro zobrazení textových zpráv, které jsou určeny pro ladicí 

    účely a lze je generovat kdekoli uvnitř metod 

 Okno příkazů  okno, v němž se editují seznamy příkazů interpreteru, a v němž  

    lze zadávat požadavky na jejich zpracování 

 Okno databáze okno pohledu do databázové tabulky 

Koncepce prostředku DIWIDE vychází z předpokladu, že funkční a odladěné algoritmy 

mohou mít dlouhou životnost (nad pět let). Oproti tomu prostředky pro tvorbu 

aplikačních programů mohou mít životnost podstatně kratší (často menší než jeden rok). 

Proto je výhodné algoritmy, které realizují operace podstatné pro funkci aplikačních 

programů, realizovat bez přímé vazby na prostředek pomocí něhož byly 

implementovány. Jako přirozená platforma pro implementaci algoritmů byl pro 

prostředek DIWIDE vybrán jazyk „C“, který je do značné míry standardizován a je 

k dispozici na všech platformách vhodných pro algoritmů podporované DIWIDE. 

Prostředek DIWIDE podporuje tři úrovně abstrakce pro tvorbu programového vybavení. 

Základní úrovní abstrakce je ANSI C úroveň, v níž jsou datové typy reprezentovány 

strukturami jazyka „C“, případně přímo základními typy jazyka „C“. Na této úrovni jsou 

implementovány veškeré algoritmy pracující s obrazovými daty i valná většina ostatních 

algoritmů použitých v systému. ANSI C úroveň je vhodná pro tvorbu aplikací určených 

pro běh na jiných platformách než Windows. 

Omezením je nutnost použití architektury, která podporuje 32-bitový celočíselný typ, 

32-bitový typ s plovoucí čárkou a používá „hladké“ adresování s 32 bitovým 

ukazatelem. Dále je třeba, aby architektura podporovala 8-bitový přístup k datům 

alespoň na úrovni maker jazyka „C“ a samozřejmě aby byl k dispozici překladač „C“ 

jazyka (viz funkci NewFunction2 na obrázku D.3.2). To je splněno například pro 

většinu počítačů s operačním systémem UNIX, pro všechny platformy na nichž lze 

provozovat Windows 95 a Windows NT, a zejména pro všechny signálové procesory 

Texas Instruments řady 320 s plovoucí čárkou, tedy i procesor 320C32, kterým je 

osazen výpočetní modul DigiCam. V jazyce ANSI C jsou též implementovány moduly 

sloužící k zobrazení objektů různých datových typů (v současné době existuje pouze 

implementace pro Windows) a vyčleněny jsou též moduly s vazbou na systém souborů 

(které nelze použít na počítačích bez diskového systému). Pro přenos algoritmů na 

ANSI C úrovni abstrakce do modulu DigiCam je samozřejmě zapotřebí rekompilace 

všech ANSI C zdrojových textů. 

Druhou úrovní abstrakce je úroveň C++, na níž jsou všechny datové typy zapouzdřeny 

do tříd objektů, které mají společného předka. třídy objektů řeší zejména průhledným 

a jednotným způsobem dynamickou alokaci paměti. Tato úroveň abstrakce je použitelná 

na platformě Windows 95 nebo Windows NT s libovolným překladačem C++. 
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Nejvyšší úrovní abstrakce je abstrakce interpreteru. Tato úroveň abstrakce přidává 

k definici tříd objektů ještě definici zapouzdření metod jako funkcí přijímajících jako 

argumenty pole vstupních parametrů a pole pro umístění výstupních parametrů. Pro 

připojení metod k intrpreteru je třeba je uvést do tabulky, která je povinnou součástí 

každého DLL modulu (viz příklad na obrázku D.3.2, kde metoda NewFunction 

implementuje součet dvou čísel a metoda NewFunction2 je „volacím můstkem“ pro 

ANSI C úroveň). 

#include “DIWIDE.h” 

#include “InterTyp.h” 

 

bool NewFunction(InterpreterType Result[],InterpreterType Param[]) 

{ 

  Result[0] = new NumberImage(NumberValue(Param[0])+Numbervalue(Param[1])); 

  return true; 

} 

 

bool NewFunction2(InterpreterType Result[],InterpreterType Param[]) 

{ 

  if (ANSICFunction(ImageValue(Param[0])+ComplexImageUpdateValue(Param[1]))) 

    return true; 

  else 

    return false; 

} 

 

CallStruct NewFunctions[] = { 

  { “NewFunction”, { “Number”, “Number” }, NewFunction }, 

  { “NewFunction2”, { “Image”, “ComplexImage” }, NewFunction2 }, 

  { “New” } 

}; 

 

CONNECTLIBRARY(NewFunctions); 

Obrázek D.3.2: Příklad definice nových metod připojitelných k interpreteru DIWIDE 

Prostředek DIWIDE podporuje následující základní datové typy: 

“Number“  číslo ve formátu s plovoucí čárkou (používá se i pro celočíselné typy) 

“String“  řetězec znaků ve formátu ASCIIZ (ukončení znakem s kódem 0) 

“Identifier“  identifikátor (nahrazuje v interpreteru nepřímé adresování) 

“GraphicsList“ seznam elementárních grafických objektů 

“Point“  elementární grafický objekt bod 

“Line“  elementární grafický objekt úsečka 

“Rectangle“ elementární grafický objekt osový obdélník 

“Arc“  elementární grafický objekt osový oblouk 

“Vector“  jednorozměrné pole hodnot typu “Number“ 

“DataBase“  databázová tabulka ve formátu Dbase for Windows nebo Paradox 

“Image“  rastrový obraz v úrovních šedé s 8 bity na pixel 

“NumberImage“ rastrový obraz s pixely reprezentovanými hodnotami typu “Number“ 

“ComplexImage“ rastrový obraz s komplexními pixely (zejména pro FFT) 

“ColorImage“ rastrový obraz s pixely s R, G a B 8-bitovými složkami 

Jako příklad je implementován v DLL modulu datový typ “Complex“ s příslušnými 

operátory a funkcemi. 
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Z blokového schématu prostředku DIWIDE vyplývá způsob vzájemné vazby 

jednotlivých modulů a možnosti použití modulů na různých platformách. Blokové 

schéma DIWIDE je uvedeno na obrázku (viz obrázek D.3.3). 

Spojení na explicitní žádost

uživatele (odpojitelné)

Aplikační

funkce „C“

Vestavěné

funkce „C“

Objektová

nadstavba

Objektová
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Tabulka funkcí

Tabulka

vestavěných

funkcí

Aplikační modul v DLLVestavěné moduly v DLL
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příkazového jazyka

DIWIDE

Aplikační program (například v DigiLib)

Hlavní program „C“
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rozhraní
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Databázové
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Objektová

nadstavba

Tabulka

databázových
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podpora databází v DLL
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pojmenovaných
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Prostředek DIWIDE

 

Obrázek D.3.3: Blokové schéma prostředku DIWIDE 

Aby byly moduly skutečně vzájemně propojitelné, musí překladač použitý pro překlad 

interpreteru být kompatibilní s překladačem překládajícím moduly (to se především týká 

formátu objektů jazyka „C++“). To v praxi znamená, že je vhodné interpreter a moduly 

překládat stejným překladačem. V DLL modulech lze definovat i nové datové typy 

interpreteru, pokud je to pro danou aplikaci zapotřebí. 

Prostředek DIWIDE je implementován v jazyce Borland C++ Development Suite verze 

5.02 [7], pro interpretaci příkazů se využívá YACC a pro kompilaci ANSI C pro 

DigiCam překladač Texas Instruments TMS320C3x/C4x C Compiler [32]. Předpokládá 

se rozšíření systému na „Object Component Model“ v prostředí Borland C++ Builder. 
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Příloha E: Studentské projekty 

Na některých projektech, které ověřovaly řadu principů moderních uživatelských 

rozhraní se podíleli i studenti. Řada z těchto projektů byla úspěšná a vedla i k publikaci 

na mezinárodní úrovni. Jedná se zejména o následující projekty: 

 

Boroš J: Image Processing for Fine Arts, Proceedings, CESCG 97 (Central European 

Seminar on Computer Graphics), April 1997, pp. 129-140, Vienna, Austria, 1997 

Tento projekt je zaměřen na ověření principů úpravy obrazů pro dosažení 

„uměleckých“ efektů a současně ověřuje postup ovládání aplikačního 

programového vybavení, které uvedené principy používá. 

 

Klimeš J.: Bitmap Functions Library, Proceedings, CESCG 98 (Central European 

Seminar on Computer Graphics), April 1998, pp. 127-132, Budmerice, Slovensko, 

1997 

Tématem projektu je vytvoření a ověření knihovny funkcí pro technické aplikace 

počítačové grafiky a zpracování obrazu. Součástí projektu je i příklad aplikace 

uvedené knihovny s moderním uživatelským rozhraním. 

 

Suchánek T.: 3D Editor for Archaeology, Proceedings, CESCG 98 (Central European 

Seminar on Computer Graphics), April 1998, pp. 57-64, Budmerice, Slovensko, 

1997 

Cílem projektu je příprava funkcí a uživatelského rozhraní pro archeology 

v prostředí Microstation. Funkce umožňují archeologům provádět efektivně 

rekonstrukci tvaru nadzemní části objektů, z nichž se dochovaly jen základy. 

Projekt byl řešen ve spolupráci s University of Bristol (Dr. A. Chalmers) a byl 

spolufinancován The British Council, Praha. 

 

Doležal M.: Realistic Rendering Using Ray Tracing, Proceedings, CESCG 98 (Central 

European Seminar on Computer Graphics), April 1998, pp. 99-104, Budmerice, 

Slovensko, 1997 

Projekt byl zaměřen na tvorbu programového vybavení pro generování 

realistických obrazů 3D scény s použitím metody sledování paprsku. Součástí 

projektu bylo i řešení interakčního prostředí umožňujícího rychlé zadávání scény 

a řízení výpočtu obrazů. 

 

V současné době je před dokončením studentský projekt „dopravního hřiště“, na němž 

se podílejí tři studenti, a který umožňuje interakční tvorbu modelu dopravního hřiště na 

počítači a následně jeho průjezd s použitím realistické prostorové grafiky (DirectX). 

V budoucnosti se počítá ještě s dalším zapojením studentů do výzkumné činnosti. 

Dalším projektem s návazností na danou problematiku je projekt automatické 

rekonstrukce 3D scény, který je řešen v rámci jedné diplomové a jedné ročníkové práce. 


