
 

 

 

 



 

 

 

 



ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který je schopen 

vizualizovat výstupy ze simulace výrobních procesů. Za tímto účelem byla vytvořena 

multiplatformní aplikace, která na základě dat, uložených v textových souborech, 

umožňuje přehrávat pohyb objektů na hracím poli. Lze tak podrobně sledovat průběh 

simulace v reálném čase nebo zrychleně. Nástroj je vhodný k validaci navrženého 

simulačního modelu a k odhalení případných chyb. 
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ABSTRACT 

This bachelor's thesis is engaged in concept and implementation of tool that is able to 

visualize output of simulation of production processes. For this purpose multiplatform 

application was created to play back objects movement on the game field based on data, 

saved in text files. It is possible to watch simulation progress carefully in real time or 

faster. Tool is suitable for validation of designed simulating model and for revealing 

possible fault. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá tvorbou nástroje pro vizualizaci průběhu simulace. 

Nedostatkem mnoha simulací je nedostatečná vizualizace výsledků. Ta způsobuje 

špatnou interpretaci dosažených výsledků a může zapříčinit přehlédnutí chyb či 

přílišných zjednodušení v rámci simulace. Tím znehodnocuje relevanci výsledků 

získaných simulací. Tato práce se věnuje typu simulací, kterými se simuluje pohyb na 

pracovišti. Simulace může ušetřit čas i peníze, pokud je správně využitá. Ze vstupních 

dat se počítají souřadnice a trasy. Ty je třeba srozumitelně interpretovat, proto se musí 

výsledky vizualizovat. Průběh takové simulace pak názorně zobrazí požadovaný 

program. Jeho zpracování je úkolem této práce. 

Cílem práce je vytvoření programu, který podle konkrétní mapy vykreslí překážky. 

Pro představu regály, zdi, atd. A to do čtvercového herního pole, na kterém se budou 

pohybovat osoby nebo vozíky. Tyto objekty se budou zobrazovat na základě vstupních 

dat ze souboru. Formát těchto dat a způsob jejich zpracování není zadán, takže se může 

přizpůsobit potřebám početních algoritmů.  

Hlavní částí projektu je zobrazování objektů na daných souřadnicích. Úkolem této 

práce není řešení logiky cest, ta je ponechána na simulaci samotné. To znamená, že 

objekty by měly používat pouze platné cesty. Pokud ne, spočítal simulační program 

něco špatně. 

Hlavní přínos této práce spočívá ve vytvoření aplikace, s jejíž pomocí je možné 

vizualizovat výstupy simulace a zhodnotit kvalitu navrženého řešení. Výstupy této práce 

naleznou uplatnění v projektu „Systém pro optimalizaci business procesů“, MPO TIP 

ev. č. FR-TI1/444. 

Zbytek textu je strukturován následovně. Kapitola dvě se věnuje současnému stavu 

zadaného problému obecně. Třetí kapitola se zabývá popisem návrhu a implementací 

navržené aplikace. Je rozdělena do několika podkapitol, řešících konkrétní problémy. 

Ve čtvrté kapitole je okomentován výsledný vzhled aplikace s názornými obrázky. 

Poslední kapitolou je samotný závěr, jakožto shrnutí dosažených výsledků navazující 

bakalářské práce.   
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2 ROZBOR 

Simulací, vizualizací, analýzou a optimalizací výroby a dalších odvětví se v České 

republice zabývají stovky firem již řadu let. Nabízejí poradenství, analýzu zásob, 

logistické projekty, dynamické simulace a další služby. Svými produkty dokážou 

výrazně zvýšit produktivitu práce a snížit náklady. Tyto společnosti mají týmy expertů, 

kteří se podílejí několik let na vývoji podobného softwaru [2]. 

Díky využití simulace je možné testovat a měnit plán výroby bez nutnosti fyzické 

realizace a předpovídat dopad na skutečný provoz. Firma zadá parametry a na základě 

výsledků může optimalizovat počty pracovníků, strojů, přeskupit nebo přemístit důležité 

části výroby blíže k sobě ke zkrácení času nutného k pohybu, nebo naopak méně 

využívané části výroby odsunout stranou, kde nebrání pohybu lidem ani strojům. 

V logistických skladech by se dalo nalézt nejužší místo cesty brzdící pohyb a práci 

zaměstnanců. Ve všech případech se očekává zefektivnění práce a snížení nákladů. 

Vizualizace je technika přenosu dat nebo zpráv přes obrázky, diagramy a animace. 

Není to fenomén moderní doby. Již před tisíci lety se člověk snažil znázornit svou 

myšlenku. Příkladem mohou být i jeskynní malby, hieroglyfy či řecká geometrie. 

Používání mapy je dalším příkladem vizualizace. Vizualizace se stále více rozšiřuje do 

vědních oborů, vzdělávání, lékařství a dalších. Vznik počítačové grafiky se považuje za 

stejně zlomový, jako byl počátek používání umělecké perspektivy v dobách renesance. 

Ještě dál vizualizaci posunul pokrok ve vývoji animací a grafického rozhraní. [22] 

Tento projekt bude řešit základy dané problematiky na platformě JAVA. Cílem je 

vytvoření aplikace, zobrazující grafické rozhraní s ovládacími prvky a pohybující se 

osoby a vozíky mezi překážkami. Budou představeny možnosti řešení daného 

problému, jako je například zpracování detekce kolizí objektů s dalšími objekty a 

překážkami. Vše pro maximální kontrolu nad grafickým zobrazením výstupů ze 

simulace a snadné kontroly výstupu. 

Rozbor se zabývá teoretickou částí a možnostmi programovacího jazyka Java. 

Vysvětluje možnosti a vlastnosti zvolené platformy, které lze použít pro řešení.   
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2.1 Stručná historie 

Java byla od roku 1991 původně vyvíjena jako další programovací jazyk pro vestavěné 

systémy jako pračky, mikrovlnné trouby atd. Nesla název Oak (dub), posléze se ale 

zjistilo, že programovací jazyk s tímto názvem už existuje, tak vzešla myšlenka 

pojmenovat jazyk dle amerického slangu „kafe“ – Java. Projektu se příliš nedařilo, a tak 

se v roce 1993 začali věnovat programování aplikací pro www, které byly tehdy velice 

perspektivní. Začínající vlna zájmu o obchodní využití internetu a www vzbudila zájem 

právě o Javu. Roku 1995 byla Java oficiálně představena na konferenci firmou Sun 

Microsystems.  

Zpracování programu v Javě je podobné jako u jiných programovacích jazyků: 

editace, překlad, zavedení, ověřování a provádění. Ověřování není zcela standardní pro 

ostatní programovací jazyky. Zde bylo zavedeno z bezpečnostních důvodů kvůli 

ochraně spouštějícího uživatele. Dalším rozdílem proti ostatním programovacím 

jazykům je, že překlad neprobíhá přímo do spustitelného souboru (.exe), tedy do 

strojového jazyka počítače, ale do pseudojazyka nazývaného byte-code. Tento jazyk je 

nezávislý na platformě a programátora tedy nemusí zajímat, na jakém počítači a 

operačním systému program poběží. Po ověření je program spuštěn pomocí interpreteru, 

nainstalovaném na cílové stanici – Java je interpretovaný jazyk, jako např. BASIC. [7] 

 

2.2 Proč právě Java 

V dobách kolem roku 2003 platilo, že běh aplikace napsané v Javě je výrazně 

pomalejší, než by to bylo u klasické nativní aplikace. To bylo způsobeno právě tím, že 

byte-code se musí interpretovat. Toto zpomalení bylo poměrně velmi znatelné – některé 

zdroje mluvily o 20 až 40 krát rychlejším běhu stejného programu, ale napsaném v C. 

Tohoto si ovšem firma Sun všimla a vyvinula tzv. Just In Time Compiler (JIT), který 

urychluje běh aplikace tak, že mezikód překládá do strojového kódu procesoru. Tato 

technologie sice opravdu razantně urychluje běh aplikace (kromě drobného zpoždění při 

startu, kdy se část překládá, aplikace spouštěná pod verzí 1.3 běží zhruba 6x rychleji, ve 

verzi 1.4 je to asi 12x rychleji), zato klade větší nároky na paměť.[8]  
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Mnoho testů se zaměřuje na porovnání rychlosti různých programovacích jazyků. 

O jejich objektivnosti by se dalo polemizovat, jelikož často nesrovnávají adekvátní 

operace. Navíc volbou parametrů se při výkonu programu dá ovlivnit měření tak, jak si 

ho testující osoba přeje. Stává se, že někdo upřednostňuje Javu, a neumí na stejné 

úrovni C/C++. Napíše neefektivně program v C/C++ a ten následně pracuje pomaleji, 

než Javovská aplikace. Prakticky je to ale jeden z nejběžnějších výkonnostních 

problémů, protože pro dosažení vyššího výkonu v C/C++ je potřeba více zkušeností. [9] 

Dnes se dá říci, že Java neskýtá žádné omezení, co se rychlosti týče. Byly 

implementovány další nástroje zvyšující výkon jako např. HotSpot Client – virtuální 

stroj, který provádí minimální množství optimalizací za účelem co nejrychlejšího startu 

aplikace a poskytnutí co nejrychlejší odezvy pro uživatele, dále Garbage Collector, 

který zajišťuje automatickou správu paměti, Throughput Collector pro víceprocesorové 

systémy atd. [10] 

Ač se Java většinou objevuje ve formě appletů, webové aplikace nejsou jejím 

jediným zaměřením. Java je plnohodnotný programovací jazyk, který lze využít pro 

psaní desktopových aplikací (SE), rozsáhlých podnikových programů (EE) či 

nenáročných aplikací pro mobilní zařízení (ME).
1
  

Java je vhodnou volbou pro člověka, který až tak dobře neovládá programovací 

jazyky, nechce se do hloubky věnovat tvoření programu nebo potřebuje rychle vytvořit 

funkční aplikaci. Vhodné vývojové prostředí dokáže téměř vést i nováčka nebo méně 

zkušeného uživatele a ohlídá spoustu případných problémů. Dalším pozitivem je 

dostupnost. Veškeré potřebné programy lze zdarma stáhnout ze stránek oracle.com
2
 

v sekci downloads.  

 

 

                                                

1SE – Standard Edition, EE – Enterprise Edition a ME – Micro Edition. 
2 V mnoha zdrojích se píší stránky java.sun.com. Ty byly přesunuty pod záštitu společnosti Oracle, 

která koupila Sun Microsystems dne 20. 4. 2009. [11] 
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2.3 Začátek práce 

Je potřeba stáhnout a nainstalovat Java Development Kit (JDK) pro vývoj aplikací, Java 

Runtime Environment (JRE) pro spouštění Java aplikací je v JDK již obsažen. Zde je 

možné stáhnout i další knihovny, balíčky a pluginy, jako je log4j pro zapisování zpráv 

do log souboru, Java Media Framework (JMF) pro podporu přehrávání mp3 a mnoho 

dalších.  

Důležitá je také volba vývojového prostředí. K dispozici jsou open sourcová 

vývojová prostředí, jako např. NetBeans, vyvinutý společností Sun Microsystems, 

zakladateli jazyka Java. [12][13] Další možnosti jsou Borland JBuilder od společnosti 

Embacadero, ten je ale určen pro enterprise developery, proto je na menší aplikace 

poměrně těžkopádný. [15] Velice intuitivní a pro méně zkušeného uživatele vhodné 

rozhraní je EasyEclipse, které již v základu obsahuje nadstandardní možnosti, jako 

Visual Editor pro snadné tvoření a vkládání komponent, událostí a úpravě výsledného 

vzhledu. Samo prostředí vkládá potřebné úseky kódu. Je to výhoda pro nováčky ale 

nevýhoda pro zkušené programátory, kteří chtějí mít vše plně pod kontrolou. Pro 

přechod k objektově orientovanému programování v Javě je prostředí EasyEclipse 

vcelku podobné například Visual Basicu, který se zaměřuje především na jazyk .NET, 

ale rozhraním se příliš neliší. [14] Dále je možné používat Eclipse, jakožto původní, 

nezjednodušenou verzi EasyEclipse, která se dá rozšířit o velké množství pluginů. 

[16][17] 

 

2.4 Základy objektově orientovaného programování v Javě 

Nutností je si uvědomit, že téměř cokoliv můžeme popsat jako objekt, který má stavy a 

akce. V softwarovém objektu jsou to vlastnosti a metody, které lze volat. Takováto sada 

vlastností a metod se v Javě nazývá třída, anglicky class. Obsahuje nutné parametry a 

formáty vstupů a výstupů. V literatuře lze nalézt příklady z reálného světa, často 

přirovnání k běžným předmětům, jako je např. obyčejné kolo, a jeho potomky jsou 

konkrétní druhy kol, jako horské, silniční, tandemové atd. [18] [19] 
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2.5 Metody 

Metody by měli řešit pouze jeden problém. Tomu se říká atomizace metod. Je vhodnější 

skládat více jednoduchých metod, než psát vše do jedné rozsáhlé metody. Získá se tak 

přehlednost a snáze se používají metody napříč třídami, jelikož je pak jasné, co má která 

metoda udělat.  

Metody mohou být public, protected nebo private, což určuje úroveň viditelnosti 

pro ostatní třídy. Private metody se používají uvnitř třídy, kdy se volají interní výpočty, 

nejsou viditelné pro vnější okolí. Na rozhraní mezi ostatními metodami je vhodné 

použít metodu veřejnou nebo chráněnou. Public metoda je viditelná pro každého a 

protected je viditelná mezi rodičem a potomkem, ale nikde jinde. 

Využívání metod má výhody v zapouzdření, které chrání program před nevhodnou 

manipulací s obsahem třídy. Zapouzdření znemožňuje sahat do vnitřních záležitostí 

chodu programu, a nechává dostupné jen určité rozhraní, přes které je možné s třídou 

komunikovat, ovládat ji a volat její metody. [19] 

 

2.6 Balíčky 

Balíček (package) je názvový prostor pro skupinu příbuzných tříd a rozhraní. 

Koncepčně je systém balíčků shodný se systémem složek na pevném disku. 

Protože se software napsaný v Javě může skládat ze stovek nebo dokonce tisíců 

jednotlivých tříd, je možnost udržet v nich přehled pomocí organizování příbuzných tříd 

a rozhraní do balíčků.  

Java platforma poskytuje enormní knihovnu tříd (skupinu balíčků), určenou pro 

použití v aplikacích. Tato knihovna je známa jako „Application Programming Interface“ 

(zkráceně jako API). Tyto balíčky reprezentují běžné úkony v programování.  

Existují doslova tisíce tříd, ze kterých si lze vybrat. To umožňuje programátorovi 

zaměřit se přímo na vytváření aplikací, než na vytváření infrastruktury, aby tyto 

aplikace vůbec fungovaly. [18] 

Zde budou uvedeny některé zásadní balíčky použité ve zdrojovém kódu. Pro 
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realizaci zvoleného řešení je potřeba importovat balíčky, které obsahují sady příkazů a 

metod. Důležité byly: 

java.awt.*; - pro podporu kreslení, starší verze grafického rozhraní 

java.io.*; - pro podporu práce se vstupem (a výstupem) ze souborů 

java.util.*;  - pro možnost použití vektorů, ArrayListů apod. 

javax.swing.*;  - pro podporu architektury komponent swing, jako je 

JFrame, JPanel a další prvky grafického rozhraní 

org.apache.log4j.Logger; - pro logování zpráv programu do textového 

souboru 

 

Příkladem použité metody z balíčku java.awt je drawImage, který má čtyři 

parametry, a to obrázek, souřadnice x, y, a do kterého kontejneru se má zobrazit. Použití 

vypadá následovně: 

1. Příklad kódu: načtení obrázku 

Image  img=new Image;   //deklarace a inicializace 

img=getToolkit().getImage(getClass().getResource("img.png")) 

drawImage(img, x, y, this);   //vykreslení na souřadnice x, y 

 

this vyjadřuje instanci, ze které se volá příkaz. V tomto projektu to je objekt třídy 

JFrame, které obsahuje ostatní komponenty, jako je JPanel, ve kterém se provádí 

veškeré vykreslování. 

Java.io se zabývá vstupy/výstupy (input/output) z/do souborů, síťových proudů a 

pamětí. Příkladem je metoda BufferedReader, použitá v programu dvakrát. Pro načítání 

souboru s mapou je použit kód z citované webové stránky [2], který přesně vystihuje 

potřeby programu. Vstupem je textový soubor a výstupem datový typ ArrayList. Druhé 

použití se vyskytuje v části načítání instrukcí pro objekty. Příklad použití: 

BufferedReader r = new BufferedReader(new FileReader(path)); 

while((String line = r.readLine())!=null){line…} 

 

Do proměnné line se uloží aktuálně čtený řádek, se kterým se dá následně 

pracovat. 
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2.7 Třídy 

Třídy v Javě shrnují vlastnosti a metody, jak již bylo uvedeno v odstavci 2.4. Vždy 

začínají velkým písmenem a jmenují se stejně jako název souboru s příponou .java. 

Jazyk Java je case sensitive, tudíž je nutné dodržovat konvence, jako pojmenovávat 

třídy velkým počátečním písmenem, objekty, proměnné a metody malými písmeny.  

Třídy lze poměrně snadno rozšiřovat nebo upravovat pomocí příkazů extends 

nebo implements. Ze základní třídy můžeme vytvořit potomky rozšířením původní 

třídy o nové metody nebo proměnné, čí úpravou stávajících metod. Pokud přidáváme 

metodu či proměnnou se stejným názvem, jako má mateřská třída, je vhodné přidat 

anotaci @override, aby kompilátor upozornil na možný problém. Je možné, že bude 

existovat více instancí se stejnými metodami, tomu se říká polymorfismus.  

 Z takovéto třídy je možné odvodit další potomky, se stejnými vlastnostmi, 

metodami a rozšířit je o nějaké další, které z něj dělají novou jedinečnou třídu. Tato 

vlastnost se nazývá dědičnost. Každá třída může být rodičem mnoha potomků 

(superclass), ale každý potomek může mít pouze jednoho rodiče.  
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3 ŘEŠENÍ METOD 

Tato kapitola se věnuje popisu návrhu aplikace. V rámci semestrální práce byl program 

zpracován v open source vývojovém prostředí EasyEclipse pro platformu JAVA. Za 

zmínku stojí, že instalace platformy JAVA na 64bitový operační systém Windows 7 se 

po mnoha pokusech nedařila, tak byl zvolen virtualizovaný systém Windows XP SP3. 

Řídící znaky jsou stejné, navíc v programu se vyskytují zřídka, respektive pouze jako 

odřádkování výpisu konzole, kterou uživatel nebude používat. Samotný zdrojový kód 

byl tedy funkční na platformě Windows, tudíž nepřinesl žádná omezení, co se využití 

výsledků týče.  

Navazující projekt bakalářské práce byl převeden na platformu vývojového 

prostředí Eclipse, kde již běžel přímo pod operačním systémem a nebylo tedy nutné jej 

virtualizovat. Eclipse byl zvolen ze dvou důvodů, a to kompatibility rozpracovaného 

projektu a hlavně podobnosti prostředí s EasyEclipse. Vizuální porovnání obou 

programů na straně 18. 

Ke zprovoznění a otestování požadovaných funkcí byla použita jedna třída nazvaná 

NastrojVizualizaceSimulace. Podle pravidel programování v Javě má být využito co 

nejvíce tříd s co nejelementárnějšími metodami. Jelikož už byl projekt nevhodně 

založen a rozpracován v rámci semestrální práce, je obtížné tohoto docílit nyní 

v rozšiřování stávajícího kódu. Pro nedostatečné zkušenosti a již rozpracovaný zdrojový 

kód, pokračuje bakalářská práce v této jediné třídě. 

Zde je v několika krocích popis, jak program funguje a jak postupně vznikal. 

Informace na tvorbu grafických komponent ze 3. kapitoly je možné vyhledat na 

stránkách s dokumentacemi a tutoriály od společnosti vyvíjející jazyk Java, která má 

aktuální databázi všech použitelných metod a příkazů. [4][5][6] 
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Obr. č. 1 – EasyEclipse versus Eclipse. 

 

3.1 Vytvoření okna 

Nejprve je potřeba vytvořit pracovní plochu, ve které bude celá aplikace zobrazená. 

Viditelné okno, zobrazené po spuštění, je řešeno komponentou JFrame z balíčku 

javax.swing. Do tohoto rámce je jako výplň vložena komponenta JPanel z téhož 

balíčku. Každý tento vložený objekt je třídou, obsahující sadu vlastností a příkazů pro 
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ně použitelných. Prvotní pokusy probíhaly i s appletem, kde vykreslování také funguje 

na požadované úrovni, ale nebylo by to vhodné řešení. Applety se využívají spíše pro 

webové rozhraní. Zde se počítá s použitím na osobním počítači, proto je zvolen JFrame 

jako klasické okno.  

 

3.2 Inicializace 

Po zvolení pracovní plochy se musí předem určit všechny požadované parametry nutné 

ke spuštění aplikace. Celý program bude mít řadu vlastností, které musí mít zpočátku 

nějaké přednastavené hodnoty, aby se zobrazilo okno s požadovanými vlastnostmi. 

Některé hodnoty prvotní inicializace jsou pevné, jiné se mění za chodu. Jedná se 

zejména o parametry a proměnné obsažené v následujícím úseku kódu.  

2. Výpis kódu: NastrojVizualizaceSimulace.java - deklarace 

Image   img[]=new Image[4]; //počet obrázků zatím pevný 

int  width=8,height=4; //velikost mapy v polich  

int  blocksize=35;     //velikost políčka   

int fluency=40; //plynulost=40ms by mel byt plynuly pohyb 25fps 

float  time=0f;  

float collCalcul=0.40f; //rozlišení výpočtu kolizí. Pro dlouhé sady 

instrukcí se doporučuje zvyšovat v násobcích 

float speed=16f; //násobek kolik poli urazí objekt v jednom //kroku 

String instructions ="objekty.txt"; //název vstupního souboru se 

souřadnicemi 

String mapFile="mapa.txt";//název vstupního souboru s mapou překážek 

Vector<Vector<int[]>> allItemsVector=new Vector<Vector<int[]>>(); 

//obsahuje každý objekt. každý z těchto objektů obsahuje řádky, 

týkající se tohoto objektu 

 

Protože v úplně první fázi se zobrazí okno na základě těchto hodnot, nemůžou být 

při spuštění schované v souboru. Napřed se po spuštění zobrazuje a inicializuje okno, 

potom se zpracovávají data ze souborů. Zatím to tak stačí, než se zpracuje 

sofistikovanější řešení. Proto jsou tyto hodnoty nastaveny ručně. Pro pokračování v 

navazující bakalářské práci se udělá pořadí funkcí tak, že se načte soubor s daty a ty 

budou použity pro inicializaci a zobrazení okna.  
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Zde bude vysvětleno, jak se určuje velikost JFrame a JPanel. JPanel je komponenta 

zvolená jako výplň v okně JFrame. Protože se vše bude vykreslovat do JPanelu, je třeba 

znát právě jeho velikost. Ta se spočte podle velikosti jednoho políčka hrací plochy a 

počtu políček ve 2D zobrazení. JFrame se sice automaticky zvětšuje při určení velikosti 

plochy JPanelu, ale pouze na tu samou hodnotu. JFrame má okraje, záhlaví, menu, 

posuvník a toolbar, proto se musí nastavit jeho velikost o několik pixelů na šířku a na 

výšku větší, aby se do něj zobrazil celý JPanel a nedeformovala se mřížka.  

 

3.3 Mříţka 

Na konci minulé podkapitoly byla zmíněna mřížka. Ta rozděluje graficky hrací plochu a 

je potřebná pro snazší orientaci při průběhu samotné simulace. Její vykreslení spočívá 

ve dvou cyklech typu FOR po tom, co je určena velikost herní mapy. Jeden cyklus 

probíhá pro svislé úsečky, druhý pro úsečky vodorovné.  Kreslení čar se provádí podle 

zadání dvou bodů, z nichž jeden je počáteční, druhý koncový. Pro vodorovné úsečky se 

volí souřadnice x=0 pro počáteční bod, a x=(šířka panelu) pro koncový bod. Souřadnice 

y se pak v cyklu zvětšuje od nuly po kroku o velikosti blocksize, což je hodnota známá 

z inicializace ze strany 19, až po dosažení y=(výška panelu). Pro svislé úsečky je 

způsob obdobný.  

Ve skutečnosti je mřížka to poslední co se do JPanelu vykresluje. Kdyby se 

vykreslovala mřížka jako první, pak by ji objekty „přelétávali“. Překážky jsou sice 

stabilní, ale mřížka přepisuje jinou barvou pixely, které jsou hraniční těmto překážkám.  

Tudíž i překážky se musí vykreslit dříve než mřížka, aby se vše zobrazovalo korektně. 

Jediná věc, která se vykresluje až po mřížce, je označení kolizí, které by mělo být dobře 

vidět v průběhu přehrávání. 
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3.4 Překáţky 

Na řadu přichází zobrazované objekty. Jak už se psalo dříve, projekt se bude zabývat 

statickými překážkami a pohyblivými objekty jako jsou osoby atd. Nejprve se zaměřuje 

na překážky, protože jak již bylo uvedeno, nebudou se pohybovat. To zjednodušuje 

situaci. Pokud nezáleží na vzhledu překážky, ale na praktickém použití, postačí 

v čtverečkovaném poli rozlišit barvou volné pole od polí blokovaných překážkou. 

Rozmístění překážek je v uloženém textovém souboru požadováno v následujícím 

formátu: 

OOOOO 

OXOXO 

OXOXO 

OXOXO 

OOOOO 

Takto zadaná mapa určuje dva svislé bloky překážek, v souboru znázorněnými 

znaky „X“. Toto je jediný nutný znak, nezáleží na tom, jestli je x malé nebo velké. 

Výplň mezi překážkami může tvořit libovolný znak, třeba i mezera. Pro názornost jsou 

pro prázdná pole voleny znaky „O“.  

Nyní již není třeba vypisovat každý znak matice mapy. Pouze pro přehlednost se 

doporučuje vyplnit mapu celou. Předchozí zápis mapy by se dal zkrátit na takovýto 

formát. Pro program je toto zadání totožné s předchozím.  

OOOOO 

OXOX 

OXOX 

OXOX 

O 

Pro určení šířky mapy se vyhledá nejdelší řádek a spočte se počet znaků na něm. 

Podle počtu řádků se určí velikost mapy na výšku. Počet řádků je pro výpočet velikosti 

mapy důležitý, i kdyby měl být na každém řádku pouze jeden znak, např. „O“.  

V předcházející semestrální práci bylo načítání dat a zobrazování překážek řešeno 

ne zcela vhodně. Načítalo se vše do jednoho dlouhého slova a složitě se zjišťovalo, na 

jaké pozici se má vykreslit překážka. Nyní se dá každý znak najít dle indexu řádku a 
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sloupce. Pomohl tomu datový typ vektor, který se přizpůsobí velikosti načítaného pole. 

Lze tedy napřed načíst mapu a až poté odvozovat její velikost. Dříve bylo potřeba 

definovat počet polí a pak se musela vytvořit mapa tak, aby toto nastavení splňovala.  

Načítání ze souboru je stále řešeno poměrně složitě, aby splňovalo požadavky 

datových typů, ale práce s daty je potom mnohem snadnější. Již není mapa jako celek, 

ale může se znak na každé pozici zkoumat zvlášť. Pro vykreslení překážky je potřeba 

určit souřadnici každého znaku „X“. Funkce načítání souboru až po zobrazení je 

znázorněna následujícím diagramem:  

 

 

Obr. č. 2 – Načítání mapy. 

Způsob, jakým se vykresluje překážka, stačí popsat. Jedná se o proceduru 

cyklického vykreslování obdélníka příkazem fillRect(int,int,int,int) na všech pozicích, 

kde je požadována překážka. Tento příkaz má jako vstupní parametry čtyři celá čísla. 

Dvě z nich jsou souřadnice levého horního rohu, od kterého se má začít vykreslovat. 

Druhá dvojice čísel je vzdálenost, po kterou se bude v každé ose vyplňovat obdélník, 

v tomto případě čtverec. Ta bude vždy pouze o velikosti jednoho políčka, tedy o 

velikosti proměnné blocksize, zvolené v deklaraci na straně 19, nyní měnitelné za 

chodu programu. 
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3.5 Pohyblivé objekty 

V předchozí podkapitole bylo docíleno zobrazení celé mapy se všemi překážkami 

v herním poli o zvolené velikosti, s mřížkou rozdělující políčka. Načítání a zobrazování 

objektů je třeba navrhnout jiným způsobem, protože to budou samostatné objekty 

načítané z obrázkových souborů a navíc se mají na rozdíl od překážek pohybovat. Nyní 

již program sám určí, kolik obrázků má načíst. Program se tak vyhnul případům, kdy by 

zbytečně načítal velký počet obrázkových souborů, nebo horší variantě, že bude 

obrázkových souborů potřeba více, než je deklarováno a při samotné simulaci dojde 

k vizuální chybě. V předchozí semestrální práci toto bylo pevně zadáno, a tím omezen 

maximální počet typů objektů. 

Formát vstupních dat uložených v souboru je zvolen následujícím způsobem: 

#1. sloupec je id objektu 

#2. sloupec je druh/typ objektu; záporná čísla znamenají nezobrazovat 

#3. a 4. sloupec jsou souřadnice x,y 

#5. sloupec je čas v sekundách 

0 1 4 1 0 

1 2 3 5 15 

2 1 1 2 10 

3 3 2 1 20 

… 

Nyní k načítání samotných instrukcí pro objekty. První myšlenka byla, použít pole 

celých čísel, do kterého se uloží data ze souboru. Ta fungovala bez problémů, dokud se 

používal stejný počet objektů, jako byla maximální velikost tohoto pole. To byl případ 

prvotního zobrazení objektů na základních pozicích bez dalšího posunu. Jak se postupně 

implementovaly funkce pro pohyb, zjistilo se, že obyčejné pole je se svými možnostmi 

naprosto nedostačující. Nejprve zde dochází opět k nutné pevné deklaraci velikosti 

tohoto pole. Zde jsou nedostatky stejného druhu, jako u dříve zmíněného pole pro 

obrázky. Tedy nevyužití celého pole, nebo v horším případě přetečení dat mimo rozsah. 

Navíc je potřeba spočítat počet objektů, aby šlo určit parametry pro cyklus vykreslující 

objekty, což by znamenalo další algoritmus pro hledání a rozlišování objektů v souboru. 

Nestačí vědět velikost pole, protože ta je pevně zadaná a její hodnota je k ničemu při 
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zjišťování těchto hodnot. Tyto problémy jsou řešeny použitím datového typu o 

dynamické velikosti.  Dalším aspektem, se kterým je třeba počítat, je nutnost znát trasu 

každého objektu ještě před samotným vykreslováním. Je tedy potřeba, aby každý objekt 

byl v databázi samostatným celkem, který zná svoje identifikační číslo, druh/typ, a 

veškeré souřadnice, po kterých se má v budoucnu pohybovat. Těmto potřebám se 

nejlépe jeví použití proměnné datového typu vektor. Dokáže se dynamicky zvětšovat 

přidáváním nových prvků, které mohou být jiným samostatným datovým typem. 

Struktura této proměnné je použita tímto způsobem:  

Vector<Vector<int[]>> s názvem allItemsVector 

Názorněji na Obr. č. 3: 

 

Obr. č. 3 – Struktura ukládání dat. 

Požadovaná data s údaji o objektu a jeho pozici, načtené ze souboru, jsou v poli 

celých čísel, jak bylo původně v plánu. Tyto hodnoty znamenají jednu konkrétní pozici 

a v souboru jsou uloženy na jednom řádku. Toto pole je jednou položkou vnitřního 

vektoru. Vnitřní vektor bude zaznamenávat pouze data týkající se jednoho konkrétního 

objektu. Do vnitřního vektoru se shromáždí veškeré informace o daném objektu. Pro 

další objekt se vytvoří další vnitřní vektor, který bude druhou položkou vnějšího 

vektoru. Díky této struktuře lze snadno zjistit počet objektů, který odpovídá velikosti 

vnějšího vektoru. U každého objektu lze opět snadno zjistit, kolik instrukcí obsahuje, 
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což zjistíme jako velikost konkrétního vnitřního objektu.  

Zjednodušený princip načítání instrukcí: 

 

Obr. č. 4 – Načítání instrukcí. 

Zde je uveden krátký příklad výpisu, jak algoritmus probíhá v praxi s konkrétními 

daty: 

3. Výpis konzole: NastrojVizualizaceSimulace.java – loadInstructions 

Objektů =0 

Přidávám první objekt id= 0 

0 1 4 1 0 

Objektů =1 
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SHODA-doplňuji do objektu id= 0 
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  objekt 1 

1 2 3 5 0 řádek 0 

 

Výsledkem je 
naplněný 

allItemsVector

Mohou nastat 
tři situace

Je potřeba 
vyčíst z řádku 

čísla

Čtení ze 
souboru

Pokud nezačíná 
řádek znakem #, 

uloží ho

Podle mezer se 
rozdělí na 5 čísel

Jedná se o první 
prvek

Přidávám nový 
objekt

Shoduje-li se id s 
některým z 

uložených objektů

Edituji prvek 
přidáním instrukcí

Neshoduje se s 
žádným uloženým 

objektem

Přidávám nový 
objekt



 26 

Počet řádků pro každý objekt ani pořadí objektů v souboru neovlivní výslednou 

simulaci. Pouze čas pro každý jednotlivý objekt by měl narůstat, aby správně fungovala 

metoda výpočtu pohybu. Pět čísel na každém řádku znamenají: id objektu, druh/typ 

objektu, souřadnici x, y a čas v sekundách; a to v tomto pořadí. Tyto výpisy jsou pro 

uživatele skryté. Průběh tohoto procesu se při úrovni logování DEBUG
3
 vypisuje do 

konzole a bez čtených dat se ukládá do logovacího souboru. 

Souřadnice jsou zadány celými čísly, která odpovídají souřadnicovému systému 

[0, 0] až [šířka-1, výška-1], kde se první políčko o souřadnici [0, 0] nachází v levém 

horním rohu mapy. Na to je třeba pamatovat při vytváření souboru instrukcí. Neměli by 

se zadávat souřadnice větší nebo rovna velikosti mapy. To je v kompetenci simulačního 

programu, který generuje data. Pokud se načítají pouze objekty a zkoumají se jejich 

pohyby bez mapy, pak to není problém, protože se velikost herního pole přizpůsobí 

objektům viz Obr. č. 2 na straně 22. Přesná pozice pro program se opět zadává 

v pixelech, to znamená vynásobení celých čísel velikostí blocksize ([x, y]*blocksize) 

zmiňované v deklaraci na straně 19.  

Zobrazení do hrací plochy se provádí příkazem drawImage, který má čtyři 

parametry, a to obrázek, souřadnice x, y, a kam se má vykreslit. Více informací o 

vykreslování bylo popsáno v 1. kapitole na straně 15 . 

 

3.6 Řešení samotného pohybu objektů 

Doposud se řešilo načítání a zobrazení pohyblivých objektů. Tato podkapitola se zabývá 

realizací samotného pohybu. Veškeré instrukce jsou uložené v proměnné. Do části kódu 

pro vykreslování je potřeba přidat opakované vykreslení objektů na nových pozicích. 

Tímto způsobem se ale na hrací pole pouze přidá tentýž objekt na novou pozici. Takže 

každým krokem budou přibývat všechny objekty na nových pozicích, nikoliv se 

pohybovat. Proto se musí vykreslit celá herní plocha znovu pro novou pozici objektů. 

Toto vypadá jako plýtvání systémových prostředků, ale lepší možnost zřejmě 

neexistuje. Jedině vykreslovat před každým dalším krokem navíc mazací proces, který 

                                                

3 O těchto úrovních logování pojednává kapitola 4.2.1 na straně 31. 
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překreslí všechny objekty na hracím poli barvou pozadí. To ale také není zrovna 

elegantní řešení a neřeší, jestli se opravdu všechny objekty posunou a jestli je tedy nutné 

je odstranit. Tím by mohlo docházet k neočekávaným ztrátám objektů z mapy.  

Java si navíc vykreslování řídí částečně sama a vykresluje celé okno, když dojde ke 

změně. Je potřeba jí pouze zadat co se kde má vykreslit a jak často. 

Tento algoritmus se provádí následujícím způsobem, který má za vstup název 

souboru s instrukcemi a jeho výstupem je sada souřadnic pro funkci vykreslování 

objektů. 

Pro krokování bylo při vývoji použito tlačítko JButton. Následně se objekty 

přemisťovali po krocích. Každý krok změní souřadnice na základě načtených instrukcí 

ze souboru na příští pozici. Souřadnice jsou celé číslo, tudíž pozice se opět počítá jako 

souřadnice daného políčka krát velikost jednoho pole ([x, y]*blocksize). I když bude 

změna pouze o jedno pole, nebude pohyb plynulý a s rostoucím počtem objektů se stane 

nepřehledným. Pro lepší efekt se musí každý krok zjemnit na větší počet mezikroků. 

U každého objektu je známa jeho trasa, takže lze vypočítat, jakou cestou se bude 

pohybovat ze stávajícího pole na svoji příští pozici. Do funkce na výpočet trasy 

vstupuje id požadovaného objektu, výstupem jsou parametry potřebné pro jeho 

vykreslení příkazem drawImage. Pro ještě lepší efekt se použije automatický pohyb, 

který je ovládán počítadlem času. Princip tohoto výpočtu probíhá následovně: 
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Obr. č. 5 – Výpočet pohybu. 

Při vývoji aplikace si funkce si ukládala systémový čas pomocí příkazu 

System.currentTimeMillis() v milisekundách do proměnné typu long. Pak v cyklu while 

počítala čas, zadaný v proměnné fluency, která se vztahuje, jak již název napovídá, 

k plynulosti přehrávání a porovnávala ho se změnou systémového času. Čím kratší čas 

je zadán, tím častěji se vykresluje celá plocha a tím jemnější kroky se počítají ve funkci 

znázorněné na Obr. č. 5. Tento způsob ale není šetrný k systémovým prostředkům, 

protože požaduje neustálou pozornost a práci procesoru, který se musí neustále vracet 

k vykonání kontroly času v každém okamžiku. Proto je vhodné použít následující 

příkaz, který uspí vlákno na dobu, po kterou není potřeba nic provádět: 

Thread.sleep(fluency), vlákno se uspí na dobu odpovídající zadání plynulosti. 

Před použitím uspání vlákna, bylo při běhu přehrávání s výpisem aktuálního času 

zatížení jednoho jádra na procesoru Intel CORE i5 přes 30%, což je opravdu hodně na 

takhle malou aplikaci. Po použití uspání vlákna kleslo zatížení pod 1%.  

Nyní přehrávání běží na principu uspávání vlákna na dobu zadané plynulosti a 

v každém kroku přičte ke globální proměnné time hodnotu fluency*speed. Tím 

se při konstantní hodnotě plynulosti přehrává pořád se stejnou přesností a jemností 

kroků, pouze čas se zvyšuje rychleji oproti reálnému času. 
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3.7 Řešení kolizí 

Metoda na řešení kolizí je jednou z nejsložitějších výpočtů programu. Výpočet by se dal 

značně zjednodušit tím, že by se v každém časovém okamžiku prostě spočítali kolize a 

uložili. Problém je v tom, že při jemném rozdělení vzorků na detekci kolizí,  tak 

neúměrně narůstá počet prvků do desítek tisíc, a to jen při tří minutovém testovacím 

běhu. Aby se neztrácelo příliš mnoho paměťových prostředků, tvoří se pro každou 

kolizi jeden element do vektoru collision. Do něj se uloží údaje o prvním objektu 

střetu, jako je jeho id a pozice, rozliší se druh druhého objektu, zda jde o pohyblivý 

objekt či překážku a zapíše se čas střetu. Takto by neustále nabýval počet elementů, 

proto je tedy nutné rozlišit, zda se v dalším vzorku nejedná o tentýž střet, co minule. 

Když ano, aktualizuje čas konce kolize. Až se nebude opakovat, bude mít element 

kompletní záznam o objektech i o čase a trvání kolize. Algoritmus by v tomto stavu 

fungoval správně a ukládal by po jednom elementu každý střet. Problém nastává 

v případě, kdy probíhají dvě kolize současně. Metoda se podívá na poslední střet, zjistí, 

že nesouhlasí, tak přidá nový prvek. To opět vede k zacyklenému přidávání nových 

elementů. Metodu je tedy nutné opět rozšířit, kde kontroluje předposlední element, zda 

se neshoduje s právě kontrolovaným střetem. Takhle je možné rozpoznat 2 souběžné 

kolize. Pro zvýšení maxima souběžných kolizí, je nutné kód opět rozšiřovat. Aplikace je 

napsaná se stabilním rozlišováním tří kolizí současně. Kdyby bylo potřeba zvednout 

maximum, dal by se algoritmus převést do cyklu, který by mohl pracovat bez omezení, 

ale byl by pomalý a jeho vytvoření je složitější, než kolik přinese výsledek užitku.  

Vývojový diagram toto vysvětluje na Obr. č. 6. Zdánlivě jednoduchý algoritmus 

zabírá přes 50 řádků kódu. 

 

Obr. č. 6 – Řešení kolizí 
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4 NAVRŢENÝ NÁSTROJ 

V této kapitole bude demonstrován výsledný program vizualizace průběhu simulace. 

Poté zde budou vysvětleny požadavky na soubory a uživatele, pak bude podrobněji 

rozebráno ovládání a funkce aplikace.  

 

4.1 Demonstrace běhu programu  

Mapa je záměrně zvolena v menší velikosti, aby byly vidět pouze nejpodstatnější 

možnosti aplikace. Na Obr. č. 7 je zobrazen počáteční stav po spuštění aplikace. Ihned 

po spuštění se načítá mapa, obrázky, a ty se vykreslí na své počáteční pozice. Obrázky 

objektů si uživatel může zvolit typu .png jakékoli velikosti. Již není omezen velikostí 

políčka jako dříve. Pouze je musí pojmenovat čísly od nuly dále. Pracovníci jsou zde na 

primitivních obrázcích rozlišováni barvou helmy, případně zobrazeni na vozíku.  

Na Obr. č. 8 je zachycen běh programu. Jak si lze všimnout, pracovníci se pohybují 

Obr. č. 7 – Inicializovan. Obr. č. 8 – V pohybu. 
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skrz mřížku. Toho bylo dosaženo použitím vícekrokového pohybu, s frekvencí 

25 snímků za vteřinu, což se jeví jako plynulý pohyb. Obr. č. 8 vystihuje okamžik, kdy 

se objevil pracovník s vozíkem. Všechny pohyby se již odehrávají s danou časovou 

známkou. Dříve to bylo pouze krokové řešení, kde se postupně projížděl soubor 

s instrukcemi řádek po řádku. Nyní lze určit libovolný čas, libovolnou pozici, libovolný 

typ objektu, vymyslet jakékoli ID pro pracovníka, a program zobrazí daný objekt 

v požadovanou dobu na správném 

místě. 

Díky tomu je možné přidávat 

dynamicky objekty do instrukcí, aby se 

objevily nebo zmizely ve správný 

časový okamžik. Například na Obr. č. 9  

ve spodním řádku nastoupil fialový 

pracovník do vozíku a odjíždí s ním. 

Objekty se zdánlivě sloučily 

dohromady. Za vším je vhodně 

generovaný instrukční soubor.  

 

 

 

4.2 Vstupy 

Nejprve je třeba zajistit vstupní soubory. Ty dle zadání nemusí splňovat žádný 

konkrétní formát, takže mohou být optimalizovány dle potřeb programu. Aplikace 

načítá z textových souborů souřadnice překážek na mapě, identifikační číselná označení 

objektů, jejich typy, a souřadnice v čase. Tato data má generovat simulační program. 

Pokud potřebná data umí vygenerovat, stačí pak vytvořit a použít XML šablonu pro 

konverzi dat do kompatibilního formátu. Detailní požadavky na formát souborů 

s mapou a s instrukcemi byly uvedeny v kapitole 3.5. Aplikace očekává v kořenovém 

adresáři složku /img, ve které budou uloženy obrázky pojmenované číselně od nuly 

Obr. č. 9 – Sloučení objektů. 
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dále. Název obrázku má být číslo, které označuje daný typ objektu, podle souboru 

s instrukcemi.  

 

4.2.1 Chybové vstupy a jejich ošetření 

Může nastat několik kombinací nestandardního vstupu, který by ohrozil chod celého 

programu. Všechny možné kombinace se podařilo ošetřit tak, aby aplikace nepadala.  

Pomocí knihovny log4j je možné logovat akce, chyby a další zprávy programu do 

textového souboru. S uživatelsky nastaveným souborem vlastností zapisuje logger čas, 

druh zprávy a text zprávy. Lze přidat i další parametry jako název vykonávané funkce, 

řádek funkce ve zdrojovém kódu a další, ale pro udržení přehlednosti byly ponechány 

jen základní údaje.  

Logování funguje na úrovních se vzrůstající důležitostí v tomto pořadí: TRACE, 

DEBUG, INFO, WARN, ERROR a FATAL. Ve zdrojovém kódu je nastavena úroveň 

logování od informačních zpráv výše. Pokud by bylo třeba modifikovat zdrojový kód, 

nastaví se úroveň na DEBUG a lze tak kontrolovat počínání vnitřních funkcí. Ty jsou 

nastaveny na logování zprávy typu debug a zobrazují slovně i číselně, co se právě 

provádí. Pro maximální zestručnění výpisu lze nastavit úroveň na warn, kdy se budou 

vypisovat pouze chybné hlášky jako nenalezení souboru atd. Za zmínku stojí, že 

velikost exportovaného souboru se po přidání knihovny log4j více než 

zdesetinásobila. [20] 

4.2.2 Soubor nenalezen 

Nejčastějším problémem bude pravděpodobně absence, nebo nesprávný název souborů 

s překážkami či instrukcemi. Pokud je vše v pořádku, program hlásí, co právě načítá a 

co již bylo úspěšně načteno. Když chybí soubor s instrukcemi, vůbec nic se neděje. Ty 

nejsou k chodu aplikace potřeba. Vykreslí se mapa a znepřístupní se ovládací prvky 

přehrávače. Do logu se zapíše „Objects path not found!“.  

Pokud chybí mapa, aplikace je schopna určit velikost ze souboru instrukcí tak, aby 

se všechny objekty při pohybu zobrazovali bez problémů. Potom funguje aplikace bez 

jakýchkoli omezení a stále dokáže počítat kolize. Do logu se zapíše „Map file not 
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found!“. Tento případ zachycuje Obr. č. 10.  

Jestliže program nenalezne soubor 

s mapou, ani soubor s instrukcemi, otevře se 

okno přehrávače v defaultní velikosti 8x4 polí.  

Pokud se složka /img s obrázky 

nenachází v kořenovém adresáři, do logu se 

zapíše „Images not found!“. Pokud u 

obrázků nejsou dodrženy správné názvy, 

obrázky se nezobrazí. Toto je jediný náročnější 

požadavek od aplikace, jelikož soubory 

s instrukcemi a mapou lze generovat 

automaticky přes převodník XML, tudíž by 

měly být vždy v pořádku, zatímco názvy 

obrázků jsou v kompetenci uživatele. Program 

zapíše do logu „Expected 6 images. 6 

images loaded right size.“. Pokud bude 

načteno méně obrázků, než program očekává, 

nebude vykreslovat nic, aby se vyvaroval 

kritické chyby a uživatel poznal, že něco není v pořádku. Pokud není dodrženo 

číslování, program obrázky načte správně, ale jejich počet musí být alespoň takový, jaká 

je nejvyšší číselná hodnota požadovaného druhu objektu v instrukčním souboru. Jinak 

existuje riziko, že program přestane načítat obrázky s vyššími čísly než je počet souborů 

ve složce /img. Důrazně se doporučuje zkontrolovat před spouštěním složku s obrázky. 

Pokud nastane v programu problém, nejčastější příčinou budou obrázky. Pokud budou 

obrázky pojmenovány správně nebo bude ve složce obrázků více, vše bude v pořádku. 

Počet typů objektů a rozdílných obrázků není prakticky omezen. Maxima dříve dosáhne 

souborový systém disku než tato aplikace. 

 

4.2.3 Špatný formát souboru 

Jestliže soubor s instrukcemi neobsahuje, co obsahovat má, vypíše se do logu „Bad 

Obr. č. 10 – Map file not found. 
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file format!“. Tím se předejde výjimce NumberFormatException. Program se dále 

chová, jako by se soubor s instrukcemi vůbec nevolal.  

Pokud uživatel nalezne v logu chybovou zprávu, kde zjistí, že problém je „Map 

format is not compact.“ tedy chyba ve formátu mapy, nastal problém, kdy mapa 

nebyla kompaktní obdélníkovou maticí. To znamená, že všechny řádky nemají stejný 

počet znaků a aplikace způsobovala kritickou chybou v místě absence znaků. Toto se 

podařilo při závěrečných opravách opravit a již by tato chyba neměla nikdy nastat. 

Pokud nejsou obrázky ve formátu .png, žádná chyba nenastane, pouze se nebudou 

správně vykreslovat. Obrázky je vhodné ukládat ve formátu s alfa kanálem, tedy 

s průhledností pozadí, aby se v případě překrývání objektů nezobrazoval pouze jeden, 

poslední načtený. 

 

4.3 Ovládací prvky 

Na všechna viditelná tlačítka a menu lze přistupovat pomocí myši nebo klávesovými 

zkratkami v kombinaci se stisknutou klávesou ALT. Nastavena jsou především 

počáteční písmena funkcí a nabídek, dále na toolbaru šipky pro posun a +/− pro změnu 

rychlosti přehrávání. Posuvník reaguje na potažení myší. Po zaměření toolbaru se dá 

kurzorovými šipkami vybrat tlačítko a mezerníkem spustit požadovaná funkce. 

 

4.3.1 Menu File 

První menu obsahuje 3 základní příkazy pro práci se vstupními soubory. Každý zde 

bude popsán zvlášť se všemi vlastnostmi.  

Příkaz „Open map“ vyvolá dialog pro otevření souboru, s přednastaveným filtrem 

na textové soubory. Po výběru mapy se provedou kontroly formátu uvedené 

v kapitole 3.4 a následně se znovu inicializuje okno, pro změnu rozložení aplikace. 

Posuvník a toolbar se přizpůsobují velikosti okna. Počítá se s využíváním větších map, 

než zde demonstrovaných a program tedy není optimalizován pro extrémně malé 

rozměry, řádově jednotky polí. Nedoporučuje se celková velikost mapy na šířku menší 
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než zhruba 150 pixelů, kvůli správnému zobrazení toolbaru. 

Pokud načítaná mapa přesahuje velikostí polí násobené počtem řádků čí sloupců 

velikost obrazovky, přizpůsobí se rozměrům monitoru. Podrobněji se k tomu dostává 

kapitola 3.4 o změnách velikostí a k vysvětlení je zde algoritmus Obr. č. 2 – Načítání 

mapy. na straně 22.  

Další položkou menu File je „Open Path“, který vyvolá dialogové okno podobně 

jako předchozí příkaz „Open map“. Opět nabízí předvolený filtr na textové soubory a 

kontroluje vstupní formát. Na rozdíl od načítání mapy, lze „Open Path“ volat vícekrát a 

řetězit tak instrukce do jednoho běhu. Data se totiž ukládají do jedné proměnné za sebe. 

Data by ale měla být synchronizována časově, pokud se týkají totožných objektů, jinak 

se v přehrávání mohou pomíchat. Pokud se načítá soubor s instrukcemi jiných objektů, 

musí mít různé id od již načtených objektů. Potom vše funguje správně. Úspěšné 

vykonání příkazu znovu povolí používat funkce přehrávače, pokud tyto byly zakázány 

z důvodu absence instrukcí. 

Poslední položkou je příkaz „Clear Path“, který smaže veškeré instrukce v případě 

potřeby. Pokud je potřeba načíst jeden soubor zvlášť nebo když uživatel zvolil jiný 

soubor s instrukcemi, než původně chtěl. Tento příkaz znepřístupní funkce přehrávače, 

jelikož po jeho vykonání není co přehrávat. Také smaže vypočtené kolize viz 4.3.3. 

 

4.3.2 Menu Options 

V případě potřeby lze měnit velikost 

okna změnou velikosti polí. Příkazy 

v tomto menu umožňují zmenšovat a 

zvětšovat mřížku. Příklad na Obr. č. 

11. Blocksize je vnitřní proměnnou 

programu, která určuje velikost 

čtverců mřížky. Spodní hranice je 

softwarově zvolena 2 pixely, pod 

které už další zmenšování nebude mít 

efekt. Kdyby toto nebylo omezeno, 

Obr. č. 11 – Menší blocksize. 
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Obr. č. 12 – Kolize dvou objektů. 

při velikosti 1 pixel by celou plochu vyplnila mřížka a při nule a nižších hodnotách 

dojde ke kritické chybě.  

 

4.3.3 Menu Navigate 

Toto menu slouží k výpočtu kolizí a jejich následnému zobrazování. První položka 

„Next Collison“ se stane funkční až po výpočtu. Je zvolena jako první z důvodu logiky 

uživatelské práce. Výpočet se provede jednou, ale hledání další kolize se bude volat 

mnohem častěji.  

Byly 2 možnosti, jak řešit výpočet a zobrazení. Buď počítat kolize přímo za chodu 

při přehrávání, nebo si je spočítat předem. Výpočet kolizí je poměrně náročný a při 

přehrávání by na pomalejších strojích mohl dělat potíže. Navíc se nedá zapsat výsledek, 

pokud se bude pouze přehrávat. Uživatel může posouvat čas a přeskočit tak některé 

pasáže nebo několikrát přehrát stejné místo. Kolize by se tak nenašly v celém souboru 

instrukcí a některé by se mohly duplikovat i vícekrát. Napřed je tedy potřeba provést 

výpočet. Jeho výsledek se zapíše do logu. Pro jednu konkrétní kolizi může výsledek 

vypadat následovně: [2011-05-30 10:54:56,979] -  WARN - Object id3 and object id4, 

collision at 5.0001636,3.0 time:0:1:10 to 0:1:29. Obr. č. 12 zobrazuje detekovanou 

kolizi na souřadnicích [0,5]. 

Výpočet rozlišuje kolizi s dalším 

objektem a kolizi s překážkou. 

Zaznamená pozici prvního výskytu a 

čas střetu. Dále také spočítá, jak dlouho 

střet trval, neboli od kdy do kdy 

probíhal. Poměrně složitý algoritmus 

byl blíže popsán v kapitole 3.7.  

Po stisku položky menu 

„Callculate collisions“ se provede 

výpočet, který trvá tím déle, čím déle 

trvá celková doba přehrávání a čím 

větší jemnost přehrávání je nastavena. 
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Tedy čím menší je proměnná frekvence kontroly kolizí zmíněná v kapitole 3.2. Každé 

další stisknutí příkazu pro výpočet smaže již spočtené kolize. Pro několika minutové 

přehrávání trval výpočet zlomek vteřiny. Pro simulaci hodinové sady instrukcí zhruba 

jednu vteřinu. Pro delší sady instrukcí by se dala snížit ve zdrojovém kódu frekvence 

výpočtu kolizí. Program má předpoklad pracovat se sadami instrukcí o délce řádově 

několika dní. Pro sadu instrukcí o délce zhruba jednoho dne trval výpočet při nastavení 

frekvence výpočtu kolizí na jednu sekundu opět jen pár vteřin. Čím menší je frekvence, 

tím náročnější a přesnější je výpočet. 

Po zpracování vstupních dat a výpočtu kolizí se v menu Navigate zpřístupní příkaz 

„Next collision“, který posune přehrávání na čas první kolize a zvýrazní se červeným 

čtverečkem její pozice. Takto se dají projít kolize v celé sadě instrukcí. Při zobrazení 

poslední kolize tímto příkazem se vypíše: No other collision. Od chvíle, kdy jsou kolize 

vypočteny, se při přehrávání všechny zjištěné kolize zvýrazňují červeně.  

 

4.3.4 Toolbar 

Toolbar obsahuje několik ovládacích prvků, ale není nutné je příliš komentovat. 

Ovládání přehrávání je velice intuitivní. Zleva je prvním prvkem „<<“ převíjení vzad. 

To posune čas o 5 vteřin dozadu, pokud by to neznamenalo jít do záporných čísel. Po 

stisku tlačítka se okno ihned vykreslí. V pořadí čtvrtý, avšak významem stejný je prvek 

převíjení vpřed „>>“, opět o pět vteřin, pokud to neznamená přesáhnutí koncového času 

v instrukcích.  

Tlačítko „play“ spouští přehrávání. Jedinou vadou je, že Event dispatching thread 

(EDT) pro správu vykreslování objektů typu Abstract Windows Toolkit (AWT) za běhu 

neaktualizuje posuvník a číselník. [21] Toto bylo testováno zvlášť v jednoúčelové 

aplikaci za použití posuvníku a časovače, kde vše fungovalo i se vstupy uživatele za 

běhu. Najít ale chybu v tak obsáhlém kódu, jako byl tento projekt, je již bohužel téměř 

nemožné.  

Tlačítko „stop“ by zastavovalo přehrávání, nebýt předchozího problému. V tomto 

stavu pouze posouvá čas na počátek.  

Tlačítka +/− ovlivňují rychlost přehrávání. + rychlost zdvojnásobí, − vydělí dvěma. 
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S rychlostí 1x jede přehrávání jako ve skutečném čase. Pro přehrávání simulací je 

vhodné čas urychlit. Základní hodnota v programu je 16x. 

Poslední komponentou ovládání je posuvník. Funguje jako v klasickém 

videopřehrávači. Posune čas na danou pozici po přetažení a puštění tlačítka myši.  
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá tvorbou nástroje pro vizualizaci průběhu simulace 

v programovacím jazyce Java. Nástroj je schopen vizualizovat výsledky simulace, 

získané z externích programů. Na konverzi výsledků ze simulací by měl postačit 

textový převodník dat typu XML šablony, který převede formát vstupních souborů do 

tvaru, požadovaného touto aplikací, viz kapitoly 3.4 a 3.5. K vytvoření převodníku jsou 

potřeba znalosti formátu výstupních souborů simulačních programů, které jsou pro tuto 

aplikaci vstupem – toto nebylo cílem zadání.  

Přínos této práce spočívá v realizaci nástroje pro vizualizaci výstupů ze simulace, 

které mohou pomoci zhodnotit kvalitu navrženého řešení. Výstupy této práce naleznou 

uplatnění v projektu „Systém pro optimalizaci business procesů“, MPO TIP ev. č. FR-

TI1/444. 

Jazyk Java už sama o sobě zaručuje přenositelnost a tedy multiplatformní využití. 

Aplikace byla testována na operačních systémech Windows 7 64bit  a Windows XP sp2 

32bit, kde běžela bez potíží.  

Aplikace kontroluje všechny načítané vstupy a v případě chyby se zachová v zájmu 

udržení stability chodu aplikace a všechny načítané, dokončené či chybné úkoly 

zapisuje do logovacího souboru. Obsahuje několik ovládacích prvků, jako tlačítka na 

nástrojové liště, posuvník a nabídky. Dokáže přehrávat pohyb objektů na hracím poli s 

překážkami, zrychlit či zpomalit přehrávání, zvládá posun v čase jak krokově vpřed či 

vzad, tak pomocí tažení posuvníkem. Zobrazuje čas přehrávání, jeho rychlost a procenta 

z celkového průběhu. Dokáže detekovat kolize objektů mezi sebou i s překážkami. Tyto 

kolize zachytí jak s pozicí místa střetu, tak s časem od kdy do kdy kolize trvala. 

V průběhu přehrávání je dokáže zvýraznit nebo vyhledat.  

Mřížku okna přehrávače je možné dynamicky zmenšovat či zvětšovat. Navíc je 

možné za chodu načíst jiné existující vstupní soubory, jako mapu s překážkami, či 

pozicemi objektů. Instrukce s pohybem objektů lze načítat z více souborů zároveň do 

jednoho přehrávání a sloučit tak více objektů uložených ve více souborech, či přidat 

nové časové údaje stávajícím objektům. Pokud toto není žádoucí, načtené instrukce je 

možné vymazat bez nutnosti restartovat program.  
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Co se požadavků programu týče, obrázky si uživatel může zvolit jakékoli, jedinou 

podmínkou je jejich správné pojmenování. Jejich počet musí být minimálně stejný jako 

požadovaný počet druhů objektů v instrukcích. Tedy žádné pevné číslo, omezující bude 

fyzicky úložný prostor. Dodržení formátu zápisu vstupních souborů je považováno za 

samozřejmost, ty by měl tvořit optimalizovaný převodník. Omezení na délku chodu 

není softwarově žádné, aplikace počítá i dny přehrávání, problém dříve nastane opět na 

straně nedostačujícího hardwaru. Rozlišení mřížky lze použít libovolné, kolik dovolí 

rozlišení displeje. Maximální počet polí se dá vypočítat jako rozlišení obrazovky 

v každém směru děleno dvěma, jelikož minimální velikost jednoho pole, aby zůstalo 

viditelné, jsou 2 pixely.  

Aplikace byla tvořena s cílem neomezovat uživatele, pokud mu hardware dovoluje 

více. Na ideálním počítači může uživatel přehrát neomezeně velkou a dlouhou simulaci. 

Omezující může být použití datových typů, jako je např. int(rozsah 32bitů – přes 2mld. 

v kladných číslech), toto je ale reálně obrovská rezerva. Odpovídá to např. délce 

simulace přes 68 let. Jediné softwarové omezení je rozlišení souběžných kolizí na tři 

v jeden okamžik. Algoritmus se dá rozšířit na neomezený počet současných kolizí, 

kdyby toto bylo potřeba. Tento algoritmus je podrobněji popsán v kapitole 3.7.  

Tento nástroj je vhodný k vyhledání případných chyb v simulaci a validaci 

navrženého simulačního modelu. Jeho implementace splňuje všechny požadavky zadání 

bakalářské práce. 
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