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Obrázek 1: návrh hlavního okna
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Zadání

V hlavním okn¥ se vykreslí lineární sí´ uzl·. U kaºdého uzlu bude poslední
nam¥°ená teplota, adresa a jméno uzlu. Uzel si m·ºe uºivatel pojmenovat
podle sebe. Bude umoºn¥no na£tení dat z monitorovací stanice, uloºení dat
do souboru, vykreslení graf· a nastavení periody vzorkování.
Druhé okno bude slouºit pro nastavení poºadovaného grafu (jaké pr·b¥hy
se mají vykreslit a £asové rozmezí).
T°etí okno bude slouºit k zobrazení poºadovaného grafu. Tento graf bude
moºno pojmenovat a uloºit do souboru. Bude také umoºn¥no zobrazovat
jednotlivé díl£í pr·b¥hy.
Toto zadání bylo roz²í°eno o vygenerování tabulky hodnot grafu pro spln¥ní podmínek pro uznání zadání jako semestrální práci.
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Obrázek 2: návrh okna pro nastavení grafu
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Obrázek 3: návrh okna pro vykreslení grafu
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Popis implementace

Tato aplikace slouºí pro zobrazení hodnot nam¥°ených ZigBee R senzorickou
sítí. Tyto hodnoty je moºné uloºit do souboru nebo z nich vygenerovat n¥kolik
grackých pr·b¥h·. Pr·b¥hy je moºné uloºit ve formátech gif, jpg nebo png.
Hodnoty pr·b¥h· lze zobrazit v tabulce, kterou lze uloºit ve formátu csv.

Obrázek 4: Hlavní okno
2.1

Hlavní okno

Hlavní okno (viz obrázek 4) obsahuje JMenu, kde jsou umíst¥ny akce pro
na£tení dat, uloºení dat, zobrazení dat a nápov¥da. Tyto akce lze spustit i
p°ímo z toolbaru umíst¥ného na horním panelu.
Celý hlavní panel s border layoutem se skládá z toolbaru umíst¥ného na
za£átek stránky a z panelu lineární sít¥ umíst¥ného do skrolovacího panelu,
který je umíst¥n na st°ed.
Panel lineární sít¥ implementuje rozhraní Observer a m¥ní své komponenty podle p°edaných dat ze za°ízení. Pokud nejsou k dispozici ºádná data,
vypí²e hlá²ení o jejich neexistenci, ale pokud má k dispozici data za°ízení,
vykreslí pomocí GridBag layoutu panel lineární sít¥, kde kaºdý °ádek p°edstavuje jeden uzel. Kaºdý °ádek je implementován jako JPanel, který má
barvu pozadí závislou na £ísle °ádku. V tomto panelu uzlu jsou dva dal²í
panely, jeden pro ikonu uzlu a jeden pro tabulku.
Panel ikony je vykreslován podle p°edaných dat o konkrétním uzlu. Podle
poslední teploty nam¥°ené uzlem je vykreslena barva tohoto uzlu a teplota
je s p°esností na jedno desetinné místo vykreslena do panelu k uzlu.
Tabulka obsahuje jméno uzlu, identikátor uzlu a poslední nam¥°enou
teplotu. V této tabulce je editovatelné jen jméno uzlu. Zapsáním jména uzlu
si uºivatel pojmenuje daný uzel.

Obrázek 5: Okno pro nastavení grafu
2.2

Okno nastavení grafu

Okno nastavení grafu (viz obrázek 5) je tvo°eno dv¥ma panely s GridBag
layoutem zasazenými do hlavního panelu s Border layloutem.
Horní panel je tvo°en panelem s popisky sloupc· a obarvenými panely
s nastavením jednotlivých pr·b¥h·. Podle typu pr·b¥hu je vykreslen °ádek
s popiskem, °ádek s popiskem a JComboBoxem nebo °ádek s popiskem a
JListem. Podle £ísla °ádku je vykreslována barva panelu.
Dolní panel má také GridBag layout. Obsahuje JComboBoxy pro volbu
£asového rozmezí ve kterém se má vykreslovat pr·b¥h. Zde jsem zám¥rn¥
nepouºil JSpinner, protoºe mi p°ipadal uºivatelsky nep°ív¥tivý a t¥ºko ovladatelný. Pro vizuální spojení jsem na t°i JComboBoxy p°edstavující datum
pouºil barevný panel a pro dva JComboBoxy p°edstavující £as taktéº, ale s
odli²nou barvou.

Obrázek 6: Okno pro vykreslení grafu
2.3

Okno pro vykreslení grafu

Okno pro vykreslení grafu (viz obrázek 6) je sloºeno ze dvou panel· a jednoho
toolbaru.
Horní panel slouºí pro nastavení popisk· os a nadpisu grafu.
Toolbar s výpisem pr·b¥h· a tla£ítky pro vygenerování tabulky a uloºení
grafu je umíst¥n vlevo.
Na st°edu je umíst¥n panel, ve kterém se vykresluje p°íslu²ný graf. V
panelu grafu jsou vykreslovány ob¥ osy s hodnotami, pr·b¥hy, popisky os,
nadpis grafu a legenda grafu. Stupnice s vykreslenými hodnotami se dynamicky m¥ní podle velikosti panelu. Legendu grafu je moºné taºením my²i
posouvat po panelu grafu.
Po stisknutí tla£ítka "Tabulka hodnot"je vygenerována tabulka hodnot
pro vykreslené pr·b¥hy. Tato tabulka je zobrazena v novém okn¥, kde je také
toolbar s tla£ítkem pro uloºení tabulky hodnot. Tabulka hodnot se ukládá do
souboru s p°íponou csv, coº umoº¬uje otev°ít tabulku hodnot i v tabulkovém
editoru.
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Zprávy z testování

Pro otestování výsledné aplikace jsem zvolil t°i r·zné testery jak vzhledem
k v¥ku tak vzhledem ke zku²enostem s po£íta£em. B¥hem t¥chto test· jsem
obdrºel p°ekvapivé výsledky. Hlavn¥ z pohledu programátora aplikace se ukázalo n¥kolik slabých míst tam, kde bych je nikdy nehledal.
Tester·m jsem p°edloºil následující úkoly:
• na£íst data z monitorovaní stanice
• pojmenovat si n¥kolik uzl·
• vykreslit £ervenou barvou graf pr·m¥rné teploty na pojmenovaných

uzlech a uloºit ho

A pro dobrovolníky:
• zkusit uloºit data s pojmenovanými uzly, vypnout/zapnout program a

na£íst tyto data z uloºeného souboru

• zobrazit tabulku hodnot a uloºit ji
3.1

První tester

Tak jsem asi hloupý, ale pojmenovat uzly mi nejde. P°epí²u název uzlu, v
okn¥ seznorická sí´ to vidím se svým jménem, ale do grafu a do tabulky se to
nepromítne a p°i uloºení dat do tabulky a op¥tovném na£tení se názvy vrátí
zp¥t na výchozí hodnoty. V okn¥ grafu jsem nepochopil význam a funkci
tla£ítka Pouºít . Nic mi to ned¥lá a koumal jsem nad tím jak se vrátit zp¥t,
neº jsem pochopil ºe je t°eba okna zavírat, nebylo by ²patné, aby se okna
otevírala posunutá, tak aby bylo patrné ºe to je vºdy nové okno, p°ípadn¥
tam dát tla£ítko Zp¥t. Název grafu Závislost teploty na £ase se mi zdá divný
- teplota p°ece není závislá na £ase, ale m¥ní se v £ase. Chápu ºe si to m·ºu
p°ejmenovat, ale jen taková p°ipomínka (práv¥ jsem pochopil význam tla£ítka
pouºít). Jinak docela dobré.

3.2

Druhý tester

• po£et uzl· si nemohu zm¥nit jen na 3,4 apod.
• ve skupin¥ uzl· nem·ºu vybrat libovolný po£et uzl· (nepochopil jsem

ºe se ozna£ují jako v excelu)

• program je ²edivý a málo barevný
• bylo by dobré u £asu vzorkování ozna£it jestli jde o hodiny a minuty

nebo o minuty a vte°iny

• bylo by hezké, kdyby se p°i volb¥ pr·b¥h· do grafu °adili za sebe pr·-

b¥hy na uzlech a pr·b¥hy na skupinách

• chybí mi moºnost p°ibliºování grafu
3.3

T°etí tester

P°ipomínky k zlep²ení:
• do výb¥ru pro graf bych místo pr·m¥rná teplota, napsala n¥co jako

celková pr·m¥rná teplota nebo pr·m¥rná teplota v²ech uzl·

• Není mi p°íli² jasné co znamenají ty £tvere£ky a nápisy pod výb¥rem

barev £ar. Domnívám se, ºe se jedná o barvu podkladu a písma ovládací
legendy, kde si v grafu p°epínám jednotlivé barvy - to se nechá m¥nit
nebo ne?! M·ºu si t°eba °íct, ºe chci místo £erného písma na £erveném
pozadím zelené písmo p°i stejné barv¥ pozadí? Jestli ano, nena²la jsem
to.

Na druhou stranu kladn¥, velmi kladn¥, hodnotím následující:
• velká ²kála a moºnosti barev u £ar graf·
• nechá se v²e p°epsat podle obrazu mého
• nechá se vyndat ovládací panel pro vkládání/odebírání k°ivek, otev°ít

jej jako vlastní okno. Vypadá to velmi efektn¥. Aneb na detailech v²e
stojí a p°ivádí v¥c k dokonalosti.

3.4

Vyjád°ení programátora

První tester nestisknul po zadání jména uzlu klávesu enter nebo se nep°epnul na jinou bu¬ku tabulky. Evidentn¥ není pro star²í lidi vhodný defaultní
renderer tabulky, bylo by patrn¥ vhodné ob£erstvovat názvy s kaºdým stiskem klávesnice. Ostatní dva teste°i po p°ejmenování uzlu stikli klávesu enter,
takºe jim p°ejmenování uzl· ned¥lalo problémy.
Do okna grafu jsem tla£ítko Pouºít umístil zám¥rn¥ v dom¥ní, ºe tím
docílím lep²í uºivatelské p°ív¥tivosti, coº se v p°ípad¥ prvního testera bohuºel
neprojevilo patrn¥ proto, ºe byl text pro nastavení popisk· grafu (také v
zájmu uºivatelské p°ív¥tivosti) p°edvypln¥n. Toto zp·sobilo dom¥ní, ºe se
"nic"ned¥je p°i stisku tla£ítka.
Okna by bylo vhodné otevírat posunutá, p°i animacích Windows 7 m¥
nenapadlo, ºe by n¥kdo nepost°ehl, ºe se mu otev°elo nové okno, coº se také
u obou mlad²ích tester· neprojevilo.
Po£et uzl· sít¥ jsem ned¥lal prom¥nný, protoºe p°i provozu výsledné aplikace bude po£et na£tených uzl· záviset na po£tu uzl· v síti. 20 uzl· sít¥ jsem
vygeneroval jako ukázkový vstup a nenapadlo m¥, ºe by toto cht¥l n¥kdo m¥nit, jelikoº tento vstup bude v budoucnu nahrazen komunikací s °ídící stanicí
pro senzorickou sí´.
Druhého testera bohuºel zmátla kompnenta JList, protoºe dle jeho slov
o£ekával n¥co jako JComboBox. Tento problém by bylo moºné vy°e²it p°idáním tla£ítka, které by zobrazilo tabulku s CheckBoxem v novém okn¥ nebo
plovoucím panelu nebo pouºít tuto tabulku místo JListu.
Barevné pojetí programu jsem zám¥rn¥ volil málo barevné, aby nep·sobilo na uºivatele ru²iv¥ a nechalo ho soust°edit se na práci s programem,
moºná by bylo lep²í pouºít odstíny jiné barvy neºli ²edé.
U druhého testera bohuºel nedo²lo ke spojení lehce ²edého ráme£ku u
nastavení periody vzorkování se stejn¥ ²edýmy ráme£ky p°i nastavování £asového rozmezí. e²ením by bylo nap°íklad dopsání do závorek za popisky o
jaký formát £asu se jedná.
Nenapadlo m¥ implemetovat °azení v tabulce s nastavením pr·b¥h·, vypadalo by to lépe.
P°ibliºování grafu jsem také neimplementoval. Moºná by to bylo vhodné.
Popisek pr·m¥rná teplota je patrn¥ málo výstiºný, tento popisek jsem
zvolil jako výchozí, protoºe se mi zdál výstiºný a krátký, bohuºel to byl jen
m·j pocit.
T°etího testera zmátla ukázka vybrané barvy p°ímo v komponent¥ JColorChooser, bylo by vhodné tuto ukázku nahradit jinou nebo ji úpln¥ vynechat.
T°etí tester byl jediný, který odhalil moºnost toolbaru "vyndat"jej z okna.
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Souhlas s prezentováním této práce ²kolou

Souhlasím, aby tato semestrální práce byla p°edvád¥na na dnech otev°ených
dve°í a podobných akcích pro ú£ely propagace ²koly.
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