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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací konfiguračního programu pro inteligentní 
elektroinstalaci INELS od společnosti ELKO EP s.r.o. Tento systém slouží k ovládání vybavení 
budov a eletrických spotřebičů prostřednictvím centrálního ovládání. Výsledná aplikace umožňuje 
uživateli vytvořit návrh a nabídku pro koncového zákazníka postupným vybíráním a propojováním 
jednotek se zařízeními. Práce popisuje rozbor požadavků kladených na konfigurátor, návrh 
uživatelského rozhraní a implementaci celé aplikace.

Abstract
Bachelor's thesis describe proposal and implementation of configuration software for intelligent 
wiring INELS designed by ELKO EP Ltd . This system is used to controls equipment in buildings 
and appliances trought central unit. The final application allows the user to design proposal and offer 
for customers simply by adding the units and linking devices. This work describe the analysis 
requirements for the configurator, graphic user interface and implementation of application.
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1 Úvod

V dnešní době se stále více setkáváme s moderními domy, ve kterých lze ovládat světla, topení, ale i 
například  běžné  spotřebiče,  přes  jedno  centrální  zařízení,  nebo  vzdáleně  přes  počítač  či  mobil. 
Obecně  je  nazýváme  “Inteligentními  domy“.  Jejich  středem  je  systém,  který  je  propojen  s 
elektrickými spotřebiči a stává se tak prostředníkem mezi  člověkem a jeho domovem.  Cílem této 
bakalářské práce je  navrhnout  konfigurátor  pro takový systém od společnosti  ELKO EP,  s.r.o.  s 
názvem INELS, jenž umožní systémovým partnerům rychlý a efektivní návrh celého produktu pro 
své zákazníky.

Ve  druhé  kapitole  jsou  definovány  základní  pojmy  a  obecný  popis  inteligentních 
elektroinstalací v budovách, včetně popisu jejich technologií. Dále se práce zabývá teorií grafických 
uživatelských rozhraní  a  vyplývajících důsledků pro navrhovanou aplikaci.  Po  teoretické analýze 
následuje stanovení konkrétních požadavků z několika pohledů a je navrhnuto možné řešení.

V  dalších  kapitolách  je  zmíněn  návrh  konkrétního  konfigurátoru  s  popisem jednotlivých 
dílčích  částí.  Na  závěr  této  kapitoly  jsou  shrnuty  důvody  pro  volbu  některých  řešení  v  rámci 
programu.  Následující  kapitola  se  týká  implementace  samotného  konfigurátoru  s  popisem tříd  a 
samotného fungování.

Závěrečná část  se  zabývá možným rozšířením aplikace a popisuje  slabá místa  v systému, 
která by měla být předmětem dalšího testování a úprav. Následuje zhodnocení celého projektu ze 
strany řešitele a přínos pro něj.
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2 Inteligentní domy

2.1 Definice
Inteligentní  dům  je  takový  dům,  který  zajišťuje  optimální  vnitřní  prostředí  pro  komfort  osob 
prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je  
efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové  
použití a rekonfigurace. Inteligentní dům reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich pohodlí,  
zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Často se také používají  
termíny jako "digitální domácnost", "digitální dům" nebo "chytrý dům". [1]

Jak je patrné, jedná se o dům, který má svému majiteli pomoci využít v nejvyšší možné míře 
celý potenciál domu. Mělo by to být místo, které slouží svému účelu a přitom nenarušuje své okolí a 
může naopak reagovat na jeho změny a přizpůsobovat se jim.

2.2 Části systému
Centrální systém je hlavní součástí celého inteligentního domu. Skrze něj lze řídit elektrospotřebiče, 
vytápění,  klimatizaci,  ventilaci,  osvětlení,  zabezpečení  a  také  komunikaci.  S  ostatními  částmi  je 
propojen většinou komunikačním kanálem, který je rozveden po celé budově nebo její části. Centrální 
část se nejčastěji umísťuje do rozvaděčů, a to buď do speciálních, které jsou k tomuto účelu speciálně 
vyhrazeny,  nebo do klasických elektrických rozvaděčů,  kde  jsou jednotlivé  komponenty osazeny 
spolu s ostatní elektroinstalací.  Propojena bývá také s počítačovou sítí  pro ovládání  přes počítač, 
většinou ethernetovým rozhraním do standardního switche nebo přes bezdrátové technologie.

Ovládání  systému  může  být  řešeno  přímo  tlačítky  v  jednotlivých  místnostech,  pomocí 
dotykových obrazovek, centrálně přes multimediální centrum, nebo vzdáleně přes počítač. Pokud je 
systém připojen k Internetu, může být spravován téměř odkudkoliv. Některá řešení mají v nabídce i 
propojení přes GSM síť. Je tedy možné je ovládat pomocí mobilního telefonu zasláním určité SMS 
zprávy.  Správu domu lze také zajistit hlasovým ovládáním, které může nejen přijímat příkazy,  ale 
také reagovat hlasovým výstupem.

2.2.1 Automatizace
Inteligentní dům je na základě aktuálních údajů sbíraných z čidel připojených do systému schopen 
automaticky řídit vytápění, klimatizaci i ventilaci, díky čemuž může udržovat nastavenou teplotu v 
jednotlivých místnostech, nebo je schopen řídit vytápění podle zadefinovaných schémat. V případě, 
že jsou k systému zapojeny i senzory na snímání venkovní teploty, je možnost reagovat a přizpůsobit 
tak nastavení aktuálním povětrnostním podmínkám.  Stejně tak je možné nadefinovat určitou sadu 
úkonů na určitý čas či na přítomnost obyvatel domu. V případě delší nepřítomnosti majitele, systémy 
nabízejí simulaci přítomnosti v domě pro odrazení případných zlodějů.
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2.2.2 Světla
Všechna světla bývají připojena do centrálního systému, takže je možné jejich ovládání na dálku, 
případně  i  plynule  měnit  jejich  intenzitu  či  barvu.  Tyto  funkce  bývají  nejčastějším  využitím 
inteligentních elektroinstalací.

2.2.3 Schémata
Propojením  všech  možností  systému  dostáváme  šanci  nakonfigurovat  si  parametry  jednotlivých 
zařízení do předem připravených schémat. Například večer bude topení udržovat vyšší teplotu, než 
přes den, rolety na oknech se zatáhnou a světla se zapnou. Naopak ráno budou rolety vytaženy a 
světla zhasnuta. Takové chování napomáhá k větším úsporám energií a také k pohodě obyvatel.

2.2.4 Zabezpečení
Pokud je k systému připojeno zabezpečovací zařízení, lze ho zpravidla ovládat přímo prostřednictvím 
inteligentní  elektroinstalace,  čímž  se  značně  rozšiřují  jeho  možnosti  .  Součástí  bývají  také různé 
senzory a hlásiče, které hlídají určité veličiny. Příkladem mohou být teplotní čidla, kouřová čidla, 
nebo čidla citlivá na pohyb, vodu či plyn. Díky spolupráci se systémem je možné varovat majitele 
objektu při zaznamenání nějakého problému vyhlášením poplachu, nebo zasláním zprávy na mobilní 
telefon.

2.3 Souhrn
Jak  bylo  výše  popsáno,  inteligentní  elektroinstalace  je  velmi  komplexní  a  sestává  se  z  mnoha 
propojených částí, které spolu komunikují a navzájem reagují. Návrh takovýchto systémů je tudíž 
náročný  zvláště  u  rozsáhlých  systémů  obsahující  desítky  zařízení  a  pokrývající  několikapatrové 
budovy. O zjednodušení takového návrhu, současně s vytvořením cenové nabídky pro zákazníka, by 
se měl postarat právě navrhovaný konfigurátor.

2.4 Konfigurátor
Konfigurátor  je  obecně  program,  který  umožňuje  uživatelům přizpůsobit  variabilní  systém svým 
požadavkům  na  základě  jednoduchého  rozhraní.  Asi  nejznámější  konfigurátory  jsou  na  výběr 
automobilů.  Jedná  se  většinou o jednoduchou internetovou aplikaci,  ve  které  si  zákazník  vybere 
model  automobilu,  typ  karoserie,  druh motoru a vše ostatní až po barvu interiéru.  Právě vybraná 
sestava se zobrazuje buď na obrázku, nebo je zobrazen pouze výtah důležitých parametrů, což je 
především, v tomto případě, cena. Po provedení všech kroků je zobrazen souhrn zadaných nastavení a 
možnost danou konfigurací vytisknout, nebo poslat poptávku prodejci.
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Z pohledu uživatele se jedná o atraktivní formu zjištění aktuální nabídky prodejce a možností 
dostupných konfigurací  vybíraného  systému.  Zákazník  tak  rychle  získá  rámcové  údaje  o  ceně  a 
celkový obraz zvoleného řešení.  Může se pak snadněji  rozhodnout,  zda nabízený produkt  dokáže 
splnit jeho požadavky a za jakých podmínek.

Z pohledu prodejce pak znamená využití konfigurátoru vytvoření nabídky zákazníkovi, které 
bude efektivní, rychlé a bude mít  srozumitelný výstup. Pro potenciálního klienta znamená použití 
takového softwaru možnost volby všech aspektů nabízeného řešení a nemusí se tedy omezovat jen na 
úzkou skupinu sestav vytvořenou jinými lidmi.
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3 Grafické uživatelské rozhraní

3.1 Teorie
Grafické uživatelské rozhraní (anglicky Graphical User Interface, GUI) je uživatelské rozhraní, které  
umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. Na monitoru počítače  
jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup. Uživatel používá klávesnici, myš a  
grafické vstupní prvky, kterými jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře a podobně. [2]

3.2 Nastavené trendy
V současnosti se návrh grafického uživatelského rozhraní nejvíce přizpůsobuje potřebám uživatelů. 
Proto je velice důležité uvědomit si, ještě před samotným návrhem, pro koho bude aplikace určena, 
zda bude používána lidmi, kteří počítač používají jen občasně, nebo bude naopak využívána lidmi, 
kteří stráví u počítače celou pracovní dobu. Dále je důležité zaměřit se na to, jak bude využívána, zda 
bude hlavním programem pro výkon práce a nebo jen jejím doplňkem pro usnadnění a zrychlení 
některých dílčích procesů. Za velmi důležité se dá považovat i to, jak uživateli co nejvíce usnadnit a 
přitom i zpříjemnit  práci.  Dosáhnout toho lze použitím adekvátních barev nenamáhající oči,  nebo 
dostatečnými popisky. Celá tvorba se tak řídí třemi jednoduchými pravidly, která jsou jednoduchost, 
přehlednost a intuitivnost.

3.3 Cílová skupina
Zaměření se na určité cílové skupiny, a rozbor jejich požadavků, je velmi důležitý předpoklad pro 
úspěšné vytvoření funkčního uživatelského rozhraní.  Každý okruh uživatelů, pro které je program 
určen,  mají  jiné  představy  o  ideálním  rozvržení  všech  prvků,  či  intuitivnosti  některých  řešení. 
Respektováním takovýchto předpokladů se vyhneme, nebo alespoň do určité míry minimalizujeme, 
například špatnou interpretaci popisů, zdlouhavé školení, či nucení číst obsáhlé manuály.  

3.4 Jednoduchost ve vztahu ke konfigurátorům
Pokud chceme docílit toho, aby uživatelé byli schopni využívat naší aplikaci co možná nejdříve a bez 
zbytečného  studování  dlouhých  návodů,  je  zapotřebí  držet  se  osvědčených  konceptů  a  volit 
jednoduché  prvky,  na  které  jsou lidé  zvyklí.  Jestliže  bude GUI  jednoduché,  bude  i  celá  práce s 
programem snažší.
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3.5 Přehlednost
V přehledném uživatelském rozhraní má uživatel všechny důležité části nutné pro práci pohromadě a 
na očích, ale pracovní plocha není přeplněna nejrůznějšími přepínači či informacemi, které nejsou 
relevantní k aktuální činnosti. Velmi žádoucí je omezení různých vyskakovacích oken a hlášení, ve 
kterých se  musí  potvrzovat  právě prováděné akce.  Znepříjemňuje  to  používání,  zdržuje  a  odvádí 
pozornost od práce. Proto je dobré zobrazovat například jen částečné nebo souhrnné informace, které 
uživatel může potřebovat a detailní výpisy zobrazovat až na vyžádání.

Stejně  tak  je  příjemné,  pokud  jsou  informace  zobrazeny  graficky,  což  je  pro  předání 
informace ve směru od programu k uživateli daleko rychlejší a srozumitelnější forma, než dlouhé 
výpisy proměnných systému.

3.6 Intuitivnost
Intuitivní aplikace používá především standardní ovladače, se kterými se uživatel setkává i v jiných 
aplikacích, a proto je jejich obsluha naprosto jasná a bezproblémová. Důležité je také pojmenovávání 
jednotlivých  prvků  vhodnými  a  jasnými  názvy.  Pokud  by  popis  nějakého  tlačítka  byl  až  příliš 
komplikovaný,  je  vhodné  ho  nahradit  například  ikonou,  která  bude  pro  uživatele  daleko 
srozumitelnější  a pro následující  práci i  zapamatovatelnější.  Samozřejmostí  je držet se klasického 
zaběhnutého vzoru pro psaní aplikací, jelikož většina lidí je konzervativní a nerada si zvyká na nové 
prvky, či postupy. Pokud by si měl člověk vybírat mezi starým rozhraním a novým, rozhodne se ve 
většině případů pro to staré, jelikož je na něj již zvyklý,  a práci v něm si už dokázal dostatečně 
osvojit.
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4 Elektroinstalace v podání INELS

4.1 Popis
Systém INELS je inteligentní sběrnicová instalace pro obsluhu elektrických spotřebičů v budovách. 
Jedná se o souhrn prvků, které mezi sebou komunikují a reagují a vytváří tak rozhraní mezi člověkem 
a domem.

INELS  je  modulární  systém  pracující  na  sběrnicové  technologii,  tím pádem má  velikou 
variabilitu jak použitím, tak i řešením jednotlivých částí. Uplatnění nachází jak v malém rodinném 
domě, kde může být využit například jen pro obsluhu osvětlení, přes nasazení v objektech, kde řídí 
navíc vytápění, rolety i multimediální centrum, až po moderní inteligentní domy, kde může ovládat 
chod prakticky celého domu i s jeho okolím.

Systém je propojitelný s počítačovou sítí, takže je možná jeho správa přes počítač prakticky 
odkudkoliv. V nabídce je i GSM brána, se kterou můžete komunikovat pomocí mobilního telefonu 
přes SMS a zasílat  tak příkazy pro INELS. Stejně tak je možná komunikace i  opačným směrem 
například v případě alarmu.

K systému lze připojit různá čidla a senzory, které sledují stav v domě a umožňují tak reakci 
na měnící se prostředí, ať už z hlediska teploty, světla nebo pohybu. Instalaci je možné rozšířit i o 
záložní napájení a udržet tak hlavní součásti systému v provozu i při výpadku elektrického proudu.

Obrázek 4.1: Centrální jednotka INELS (převzato z [4])

INELS se  skládá  z  několika  druhů zařízení,  které  dohromady  tvoří  jeden  funkční  celek. 
Základním prvkem je centrální jednotka, ke které se přes sběrnici připojují ostatní jednotky. K těmto 
jednotkám se připojují další zařízení, které lze prostřednictvím tohoto systému ovládat. Sběrnice má 
proměnlivou topologii a může se zapojovat jak v struktuře liniové, kruhové nebo hvězdicové, tak i ve 
struktuře stromové. Ke každé je možné připojit maximálně 32 jednotek a její maximální  délka je 
550m.  K centrální  jednotce  se  dají  připojit  dvě takovéto sběrnice  a  navíc  je  možno  celý systém 
rozšířit pomocí dalších zařízení až na 6 sběrnic, ke kterým lze celkově připojit až 192 jednotek. K 
těmto jednotkám pak jdou připojovat elektrické spotřebiče, spínače a čidla.
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4.2 Centrální jednotka
Je hlavní a nezbytnou součástí systému. Slouží jako prostředník mezi uživatelským programovým 
prostředím a ostatními senzory a aktory připojenými na sběrnici. K samotné jednotce lze připojit dvě 
nezávislé  sběrnice  CIB  a  přes  sběrnici  TCL2  je  možné  připojit  další  dvě  rozšiřující  zařízení  s 
možností připojení dvou sběrnic CIB. Jednotka se vyrábí v provedení pro instalaci do rozvaděče.  Na 
přední straně je umístěn konektor RJ-45, pro připojení systému přes ethernet do počítačové sítě, a 
displej na zobrazování aktuálního stavu. Jednotka dále obsahuje rozhraní pro komunikaci po RS 232 
sloužící  k připojení  GSM brány.  K systému se nechá připojit  také záložní  napájení  a zajistit  tak 
udržení všech dat a času i při výpadku elektrického proudu.

4.3 Vstupní jednotky
Jedná se o zařízení, které dovolují připojit do systému zařízení s bezpotenciálovým kontaktem tzn. 
spínače, přepínače, tlačítka, pohybové senzory,  požární a plynové detektory.

Jsou v provedení pro 2, 4, 8 nebo 14 zařízení a disponují napájecím napětím 12V, díky čemuž 
mohou napájet externí součástky. Všechny jednotky Jsou vybaveny vstupem pro připojení teplotního 
čidla a jsou vyráběny jak ve verzi pro montáž do instalační krabice, tak i v provedení do rozvaděče. K 
centrální jednotce se připojují přes sběrnici CIB.

4.4 Stmívací aktory
Jsou  určeny především pro  stmívání  světelných  zdrojů.  Je  ale  možné  je  použít  také  pro  spínání 
některých spotřebičů. Vyráběny jsou opět ve dvou variantách jak pro montáž do instalační krabice, 
tak  i  do  rozvaděče.  Připojeny  jsou  přes  sběrnici  a  ovládání  spotřebiče  se  děje  spínáním vodičů 
přivedených do zařízení.

4.5 Spínací aktory
Slouží pro spínání nejrůznějších spotřebičů a zátěží s bezpotenciálním kontaktem. Výstupní kontakty 
jsou samostatně ovladatelné a adresovatelné skrze systém INELS. Vyrábějí se v provedení pro 1,2,4,8 
a 12 spínaných zařízení ve variantě box, i do rozvaděče.

4.6 Převodníky
Přes převodníky je možné připojit analogové snímače, které generují napěťový nebo proudový signál 
či  pasivní  odporové  senzory.  Rozlišení  zařízení  je  14  bitů.  Senzory  se  mohou  napájet  skrze 

10



převodník, tudíž není nutný dodatečný zdroj. Existuje i varianta pro převod digitálního signálu na 
analogový.

4.7 Nástěnné jednotky a ovladače
Nástěnné  ovladače  slouží  k  obsluze  jednotlivých  jednotek  a  zařízení  systému  INELS.  Jsou  tak 
nejčastěji  zastoupenými  senzory  v  celé  soustavě.  Většina  těchto  zařízení  obsahuje  barevné  LED 
diody, které slouží k indikaci stavu ovládaného zařízení a jsou řízeny centrální jednotkou. K dispozici 
jsou  varianty  s  různým  počtem  tlačítek  a  to  dvoukanálové,  čtyřkanálové  nebo  osmikanálové  a 
všechny mají rozměr základního modulu vypínače. Každý ovladač také obsahuje  senzor pro snímání 
okolní teploty.

Funkce tlačítek se určují nastavením systému INELS a mohou soužit v několika režimech.
• klasický vypínač – horní tlačítko znamená zapnuto, dolní vypnuto
• tlačítkový ovladač – jedním stiskem tlačítka zapnuto, dlouhým stiskem vypnuto
• stmívač – krátké stisky znamená zapnout nebo vypnout, dlouhé pak podle nastavení umožňují 

určit pomalé zapínání, nebo rozsvícení jen do určité míry.
• nastavení světelných scén – stisknutím jediného tlačítka lze provést sadu definovaných úkolů 

nebo nastavit různé parametry na daných zařízeních.
Mezi  další  nástěnné  jednotky  patří  například  čtečka  čipových  karet,  která  slouží  ke  čtení 
bezkontaktních  médií,  nebo  teplotní  ovladače  a  termoregulátory  jak  v  digitální,  tak  analogové 
podobě. Tyto ovladače mohou být používány k regulaci vytápění, či pro obsluhu jiných zařízení.

4.8 Klávesnice
K systému lze připojit zabezpečovací klávesnici, přes kterou jde ovládat celé zabezpečení objektu a 
monitorovat  okruhy vytápění.  Klávesnice  má  zabudovaný displej  pro  zobrazování  informací  a  je 
vybavena bezkontaktním snímačem magnetických médií. Lze ji proto využít jako základní jednotku 
pro střežení objektu a řízení přístupu.

4.9 Zapojování jednotek
Všechny součásti INELS jsou mezi sebou propojeny sběrnicí. Díky volné topologii je celý systém 
dostatečně  variabilní  a  nevyžaduje  žádné  speciální  postupy  při  rozšiřování.  V  rámci  zachování 
přehlednosti je však důležité dodržet několik pravidel. Pokud je instalace rozprostřena přes více pater 
budovy,  není vhodné míchat jednotlivé sběrnice do více pater, jelikož to může způsobit zmatek v 
zapojení, a v některých případech to může být i technicky nemožné. Proto je vhodné do dalšího patra 
vložit  rozšíření  sběrnice  přes  speciální  jednotku,  nebo  použít  volnou sběrnici.  Tímto  zaručíme  i 
dostatečnou rezervu z hlediska pozdější rozšiřitelnosti.

11



5 Požadavky na konfigurátor

5.1 Obecné
Konfigurátor bude sloužit jako pomůcka pro návrh instalace systému INELS do budov. Měl by být 
schopen odstínit neznalého uživatele od problémů zapojování, ale zároveň musí poskytovat volnost 
pro přidávání jednotek a umožnit tak návrh systému v mezích technických omezení co možná nejvíce 
podle  požadavků  zákazníka.  Je  tedy  zapotřebí,  aby  program přesně  dodržoval  parametry  celého 
systému, a v případě jejich překročení za určitou mez, nabídl odpovídající řešení.

V  případě  návrhu  od  centrální  jednotky,  přes  rozvržení  topologie  sběrnic  k  jednotkám, 
ponechá rozhodování v maximální míře na uživateli. Pokud bude zvolen návrh od cílových spotřebičů 
a zařízení, bude zapotřebí navrhovat vhodné obslužné jednotky, které se následně připojí do systému 
přes sběrnici. Průběžně se budou vypočítávat jednotlivé parametry systému a hlídat jejich meze.

Obecně by program při návrhu měl vytěžovat jednotky na 70%, aby byla zajištěna případná 
pozdější rozšiřitelnost. Výstupem bude výpis všech jednotek v systému, spolu s cenovou kalkulací 
podle aktuálního ceníku, návrh na rozložení v rozvaděči a schematické zapojení jednotek.

5.2 Požadavky na uživatelské rozhraní
Grafické uživatelské rozhraní se vztahuje k cílové skupině uživatelů. V tomto případě se jedná o 
systémové partnery, kteří již ve většině případů někdy přišli do styku se systémem INELS a znají 
jeho specifika.  Návrh tedy nemusí  počítat  s  naprosto neznalým člověkem,  který nemá  přehled o 
základních jednotkách, jejich propojování a připojování jednotlivých spotřebičů. Na druhou stranu 
není  možné  požadovat  od  uživatelů  detailní  znalosti  systému  a  jeho  parametrických  omezení. 
Vychází se tedy z předpokladu základní znalosti elektroinstalace INELS a její zapojování.

Rozhraní  tedy nabídne grafické ikony jednotek,  které bude možné  pomocí  drag and drop 
umístit na kreslící plochu s půdorysem budovy.  Zde se přehledně navrhne rozmístění jednotlivých 
částí  a  jejich  vzájemné  propojení.  O  přidaných  jednotkách  bude  možnost  zjistit  jejich  detaily 
připojení do systému s aktuálním vytížením a s informacemi o sběrnici. Cenová kalkulace navrženého 
řešení je počítána průběžně a zobrazí se, pro zachování přehlednosti, pouze celková cena. Důležité 
detaily o právě zobrazovaném podlaží se vypíší na určené místo, aby nepřekážely, stejně jako návrh 
rozvaděče. Program by se měl držet standardních ovládacích prvků, na které jsou uživatelé zvyklí a 
umožní tak jednoduchou a pohodlnou práci.

5.3 Požadavky na program
Program  musí  být  schopen  navrhnout  správně  rozvržení  instalace  INELS  pokud  možno  s  co 
nejmenším počtem informací  získaných od uživatele,  čímž se zaručí  rychlost  a efektivnost  práce. 
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Vnitřní  část  bude  sledovat  postup  návrhu  a  podle  aktuální  situace,  v  maximální  možné  míře, 
navrhovat správné řešení.

Jelikož je propojování jasně definovaný soubor pravidel, je možné odhadnout další kroky a 
ušetřit tak práci. Pokud se tedy například vloží na plochu světlo, a v nejbližším okolí nebude žádná 
jednotka, ke které by bylo možné světlo připojit, vloží program automaticky přednastavenou výchozí 
jednotku pro daný typ zařízení a propojí ji se systémem. Vychází se z předpokladu, že pokud návrhář 
chce určitý typ jednotky, pro kterou se rozhodl, vloží ji jako první a teprve pak k ní připojuje ostatní 
zařízení. V opačném případě, kdy si není jist jakou jednotku zvolit, nebo není třeba speciální volba, 
stačí vložit požadované zařízení a jednotka INELS bude vložena automaticky. Celá tato operace je 
jednou ze základních a měla by proto být časově nenáročná a nesmí uživatele zdržovat.

5.4 Požadavky z hlediska konfigurátoru
Z hlediska  konfiguračního  software  je  obvyklé  rozvrhnout  celý  proces  návrhu  a  konfigurace  do 
jednotlivých oddělených etap.

V úvodu se po uživateli  vyžádají  základní obecné informace, podle kterých se pak určuje 
hlavní zaměření systému, pokud má více variant. V tomto případě by šlo o zvolení typu budovy pro 
instalaci, její rozměry a počet pater. Více informací o prostředí není pro systém INELS potřeba. V 
dalším kroku se jedná o nahrání půdorysů podlaží, což usnadní orientaci na pracovní ploše a umožní 
vytvořit přehledné schéma zapojení. Třetí částí je upřesnění požadavků na samotný systém INELS, 
tedy jak se budou vytěžovat jednotky,  zvolení variant jednotek do rozvaděče nebo do instalačních 
krabic, jeho větvení a dodatečné rozšiřující zařízení. Tím je uzavřena úvodní část, ve které uživatel 
poskytl všechny základní informace pro správný návrh.

Následuje část, kdy návrhář vybírá jednotlivé jednotky INELS ze seznamů a umisťuje je na 
pracovní plochu s půdorysem, čímž určuje jejich polohu a vzájemné propojení. Samozřejmostí musí 
být možnost manuálního spojování i odpojování všech částí. Po skončení návrhu se program přesune 
do závěrečné fáze, kde umožní vytvoření seznamu použitých jednotek, výpočet a zobrazení cenové 
kalkulace.

Celkový výstup by měl vytvořit kompletní nabídku pro koncového zákazníka, což znamená i 
nastavení  loga  prodejce,  případně  doplnění  dalších  kontaktních  informací.  Tyto  úkony  je  nutné 
nastavovat globálně při prvním spuštění programu a je vhodné si toto nastavení uložit, čímž se značně 
urychlí a usnadní práce s konfigurátorem.

Jelikož je systém značně modulární, musí se počítat s novými jednotkami, které bude třeba 
pravidelně aktualizovat, a s nimi samozřejmě i ceník jednotlivých součástí.

Navrhovaný program má jeden specifický požadavek a to, že půjde o klasickou aplikaci pro 
PC. Toto řešení s sebou nese omezení ve smyslu přenositelnosti mezi jednotlivými systémy, avšak 
zaručuje autonomitu z hlediska nutnosti připojení k internetu a závislosti na případném serveru, na 
kterém by program běžel. Pozitivní přínos je hlavně v uložení všech dat na lokálním počítači a tudíž 
možnost pracovat i v terénu operativně bez internetového připojení.
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6 Návrh řešení

6.1 Hlavní opěrné body návrhu
Po  stanovení  základních  požadavků,  a  prostudování  několika  různých  podobných  softwarových 
řešení,  bylo  nutné shromáždit  všechny pozitivní  poznatky a  nápady vhodné pro tento program a 
navrhnout řešení, které by naplnilo všechna očekávání a splnilo zadaná kritéria.

Prvním bodem bylo zachovat jednoduchost celého programu, což se odrazilo především v 
uživatelském rozhraní, kde bylo po delší úvaze zvoleno řešení bez přechodů mezi jednotlivými částmi 
návrhu, čímž se odstranila potřeba řešení redefinice základních údajů. Dalším bodem se stalo udržení 
maximální  přehlednosti  a  srozumitelnosti  pro  cílové  uživatele,  čehož  se  dosáhlo  klasickým 
rozložením  všech  ovládacích  prvků.  Navíc  bude  většina  důležitých  informacích  zobrazována 
graficky, tím se tak napomůže rychlejší orientaci.

Mnohé konfigurátory obtěžují  své uživatele  dlouhými  výpisy informací,  které  nejsou  pro 
aktuální práci, či rozhodování uživatele, potřebné. Jako možné řešení bylo zvoleno zobrazování pouze 
nejdůležitějších informací a ostatní detailní výpisy předkládat až na přímé vyžádání nebo při akci, kde 
je to nezbytně nutné.

Posledním  důležitým  kritériem  bylo  udržet  názornost  zapojení  celého  systému.  Tento 
problém se podařilo minimalizovat vykreslením všech propojení mezi jednotkami barevně odlišenými 
čarami, které usnadní návrh zařízení.

Obecným,  avšak  neméně  důležitým  bodem  návrhu,  je  nezatěžovat  uživatele  zadáváním 
nepotřebných informací, které lze zjistit jinou formou. Proto se vyskakovací okna omezí na nezbytné 
minimum.

6.2 Předpoklad práce s programem
Při  vytváření  návrhu systému daným konfigurátorem se předpokládá intuitivní  postup na základě 
požadavků zákazníka, jak směrem od středu tj. centrální jednotky,  tak od koncových zařízení. Po 
spuštění programu je možné ihned začít práci a není nutné nic konfigurovat.

Jako první se na pracovní plochu umístí centrální jednotka, čímž bude zadaný základní bod 
systému. Nyní je možné přidávat další části systému INELS pro obsluhu zařízení, nebo i samotná 
zařízení k nimž se automaticky přiřadí výchozí jednotka. Pokud je k dispozici půdorys budovy, lze jej 
přidat pomocí tlačítek na úpravu podlaží, stejně tak i nastavit rozměry objektu. Jednotlivá patra se 
dají libovolně přidávat, či mazat v jakékoli fázi návrhu, takže není nutné definovat přesný počet hned 
na  začátku.  Umisťování  jednotek  do  rozvaděče,  nebo do  instalačních  krabic,  není  nutné  předem 
specifikovat a uživatel může volit obě varianty podle aktuální situace.

Všechny hlídané parametry mají při automatickém přidávání a propojování omezení na 70% 
své kapacity,  takže se zachovává i  jistá rezerva pro případné rozšíření.  Jednotky lze samozřejmě 
propojovat  i  ručně,  pouze  jejich  označením.  Pokud  je  to  technicky možné,  program je  následně 
propojí.
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Po  všech  úpravách  se  uživateli  zobrazí  souhrnná  nabídka  s  výpisem položek  a  cenovou 
kalkulací,  kterou   si  může  uložit  do  formátu  PDF a  poté  vytisknout  pro  zákazníka.  Pokud není 
nastaveno jinak,  program doplní  na  nabídku svoje  logo  a  kontaktní  adresu.  Tímto  je  celý návrh 
ukončen.

6.3 Seznamy jednotek
Všechny jednotky jsou reprezentovány grafickými ikonami, které jsou roztříděny do tří skupin podle 
funkce.

První  skupinu  tvoří  systémové  jednotky  INELS,  druhou  elektrická  zařízení  ovládaná 
jednotkami a třetí jsou ostatní čidla a zařízení. Jednotlivé seznamy jsou uspořádány na záložkách v 
levé  horní  části  uživatelského  rozhraní,  aby  byly  co  nejblíže  pracovní  ploše  a  usnadnila  se  tak 
manipulace s nimi.

6.4 Pracovní plocha
Pracovní plocha je umístěna ve středu aplikace a je na ní možno přetahovat ikony ze seznamu pomocí 
drag  nad  drop.  Přetažením ikony na  určité  místo  dojde  k  propojení  s  ostatními  částmi  systému. 
Jednotlivé  spoje  jsou  vyznačeny  čarami  a  barevně  odlišeny.  Modrý  spoj  znamená  sběrnici  CIB, 
zelený  pak  propojovací  sběrnici  TCL2.  Červená  čára  značí  běžné  spojení  jednotky s  ovládaným 
zařízením nebo ovládacím zařízením. Jednotlivé spoje jsou přivedeny k okraji ikony zhruba do míst, 
kde se fyzicky nachází vstupní, nebo výstupní svorky. U sběrnic, je to levý horní roh, u výstupů, pak 
spodní levý a u vstupů zbytek horní hrany.

Obrázek  6.1: Detail pracovní plochy s jednotkami

Při  označení  jednotky myší,  se  vybraná  ikona  zvýrazní  a  zobrazí  se  o  ní  informace  v  detailech 
jednotky v pravé části okna. Stejně tak budou zvýrazněny i jednotlivé spoje.
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6.5 Seznam podlaží
Seznam  podlaží  uchovává  pracovní  návrhy  pater  v  daném  projektu.  Názvy  jsou  editovatelné  a 
seřazeny podle pořadí ve kterém byly přidány. Přepínání pracovní plochy se děje na základě označení 
některého z pater tlačítkem myši. Pro správu seznamu slouží tři tlačítka nad výpisem. Je možné přidat 
patro,  editovat  jeho  nastavení,  či  odebrat  celé  podlaží  ze  systému.  V editaci  lze  nastavit  pozadí 
podlaží, které se zobrazí na pracovní ploše a také jeho rozměry.

6.6 Detaily jednotky
Po označení některé ikony na pracovní ploše se tato jednotka označí za aktuální a její parametry se 
vypíší na obrazovku. Jedná se především o typ, název, počet vstupů a výstupů, počet volných vstupů 
a výstupů a také o informaci ke které sběrnici je jednotka připojena a kolik jednotek obsahuje.

6.7 Parametry systému
Mezi důležité parametry systému, které je třeba hlídat, patří zaplnění sběrnice, její délka a zatížení. 
Všechny  tyto  tři  údaje  se  zobrazují  v  grafické  podobě  pomocí  pruhů  na  kartě  sběrnice  a  jsou 
vyjádřeny také číselnou hodnotou. Tento výpis je umístěn vlevo pod seznamy jednotek a má dvě 
záložky. První záložka je souhrn celého systému v celé budově. Na druhé záložce se zobrazují pouze 
informace o aktuální sběrnici, ke které je připojena vybraná jednotka na pracovní ploše.. Označení 
sběrnic je v rozmezí 1 – 6 a zobrazuje se v popisku záložky.

6.8 Kalkulace ceny
Pod parametry systému se nachází průběžná kalkulace ceny navrženého systému. Jedná se o součet 
cen  všech  jednotek,  které  jsou  připojeny  na  sběrnice  k  centrální  jednotce.  Cena  zahrnuje  pouze 
součásti INELS, ne však další spotřebiče a zařízení připojené k jednotkám.

6.9 Přehledové údaje
Na  základě  právě  zobrazeného  podlaží  se  aktualizují  podrobnosti  pod  pracovní  plochou,  kde  se 
nachází přehled použitých jednotek a jejich počet, případně další podrobnosti o patře.
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6.10 Rozvaděč
V levém dolním rohu se nachází návrh umístění jednotek do rozvaděče. Jde o grafické znázornění 
rozložení součástí systému INELS v elektrickém rozvaděči v budově. Pokud má budova více pater s 
různými rozvaděči, je zobrazen pouze příslušející k aktuálnímu editovanému podlaží.

6.11 Zapojení jednotek
Připojování jednotek se děje automaticky na základě aktuálního stavu pracovní plochy. Program by se 
měl pokusit najít v okolí přidávaného zařízení vhodnou jednotku, a pokud je to možné, zapojit ji do 
systému. Každá ikona samozřejmě umožňuje uživateli přímo nastavit její připojení skrze kontextové 
menu přístupné pravým tlačítkem myši.

Obrázek 6.2: Návrh hlavního okna aplikace
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6.12 Důvod volby některých řešení
Hlavní  rozdíl  mezi  navrženým  konfigurátorem  a  jinými  aplikacemi  řešící  podobný  problém,  je 
nerozložení  celého návrhu do několika samostatných funkčních částí.  K tomuto  rozhodnutí  vedlo 
několik základních faktorů.

Návrhář začínající práci na projektu nemá většinou předem přesný popis všech požadavků od 
zákazníka.  Přijde-li  potenciální  klient  za  odbornou firmou,  a  požaduje  instalovat  do svého domu 
systém  INELS,  nepředpokládá  se  jeho  perfektní  znalost,  a  proto  nelze  všechny  rozhodovací 
parametry  zadávat  hned  na  počátku  návrhu.  Například  zadávání  počtu  podlaží  je  značně 
problematické, neboť v průběhu návrhu klient může dospět k názoru, že ve sklepních prostorách chce 
různá čidla a ovládání světel, což na začátku neměl vůbec v úmyslu.

Požadavky se v průběhu návrhu mění. Zákazníci se mnohdy rozhodují spíše na základě svých 
pocitů, než na základě technických postupů. Proto například určování, zda volit jednotky pro instalaci 
do rozvaděče, nebo do boxů přímo v místě určení, není možné. Pokud je k dispozici v jedné části 
budovy rozvaděč  s  dostatečnou kapacitou,  je  logické  umístit  části  INELS  právě  tam.  Naopak v 
nejvyšším patře  nemusí  takový rozvaděč vůbec být  nebo by se  ho kvůli  malému počtu jednotek 
nevyplatilo přidávat, zvolíme jednotky do instalačních krabic.

Některé návrhy jsou si podobné. Pokud se vyskytne situace, že dva klienti požadují obdobný 
systém, není nutné vytvářet nový, ale stačí upravit již jednou navržené řešení. V případě krokového 
návrhu by bez možnosti dodatečných úprav byla takováto akce nemožná.

Požadované údaje nemusí být v danou chvíli dostupné. Například vkládání půdorysu objektu 
může být v době prvních náčrtů návrhu neřešitelné, stejně jako například rozměry všech podlaží. Tyto 
informace by proto neměly být striktně vyžadovány a měly by být dodatečně změnitelné.

Nutné  zadávání  údajů,  které  s  problémem přímo  nesouvisí,  uživatele  obtěžuje.  Zákazník 
například požaduje, aby mohl pohodlně ovládat rolety v obýváku, a v dané chvíli ho nezajímá, že 
program vyžaduje rozměr půdních prostor, kam je plánováno umístit pouze požární čidlo. Takovéto 
odbíhání od tématu značně rozptyluje a zdržuje, což není v případě potenciálního zákazníka žádoucí.

18



7 Implementace

Na  základě  provedené  analýzy,  zvážení  všech  prvků  návrhu  a  požadavků,  byla  provedena 
implementace konfigurátoru.

7.1 Výběr nástroje
Pro implementaci grafického rozhraní byla zvolena multiplatformní knihovna Qt 4.6. Důvodem byla 
dobře  psaná  dokumentace  pro  všechny  části  knihovny,  přívětivé  rozhraní  a  dostupné  ukázky  a 
návody. Dalším důvodem bylo to, že je využívána některými známými a rozšířenými projekty, které 
jsou úspěšné na všech platformách, a využívají je lidé po celém světě.

7.2 Hlavní okno programu
Hlavní  okno  aplikace,  otevírané  po  spuštění,  obsahuje  základní  ovládací  prvky  programu.  Je 
reprezentováno  třídou  SummaryOfSystem,  která  tvoří  základ  celého  programu.  Po  zobrazení  je 
možné ihned začít práci bez nutnosti spouštět jiná okna, či potvrzovat některé volby.

7.3 Třída SummaryOfSystem
Třída SummaryOfSystem v sobě uchovává všechny klíčové údaje o navrhovaném systému a řídí 
funkce některých prvků, které zobrazují aktuální údaje a hodnoty. Obsahuje seznamy všech podlaží 
přidaných do návrhu, jejich správu, včetně obsluhy jejich vykreslování na pracovní plochu. Definuje 
také grafické rozložení všech ovládacích prvků a součástí programu.

Tato třída  je  logicky nejvyšším bodem v programu starající  se  o  jeho  chod.  V těle  jsou 
definovány funkce pro výpočet  vytíženosti  systému,  které  se  následně používají  pro automatické 
propojování jednotek. Stěžejní částí  je uchovávání seznamu jednotek na jednotlivých sběrnicích a 
jejich aktualizace. Z těchto informací se mohou získávat údaje potřebné pro vypisování souhrnných 
statistik. V základním nastavení systém vytěžuje jednotky na požadovaných 70%, ale tuto hodnotu 
lze překročit manuálním propojením jednotek až do maximální kapacity. Součástí je obsluha výpisu 
informací o právě vybrané jednotce na pracovní ploše.
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7.4 Třída MyLabelIcon
Tato třída slouží k uchovávání grafické reprezentace jednotky INELS v návrhu na pracovní ploše. 
Jedná se Qlabel který obsahuje obrázek a polohu na kterou byla přetažena ikona ze seznamu zařízení. 
Samotná třída slouží pouze pro oddělení grafické části od systémové.

Obsahuje  implementaci  kontextového menu  s  možností  jednotku  spojit,  nebo odpojit,  od 
určité jednotky, a nebo ji zcela odstranit. Pokud to systém umožňuje, je povolena volba “rozšířit“, což 
má za následek nahrazení stávajícího zařízení odpovídající jednotkou s větší kapacitou. Pokud tato 
možnost není dostupná, je tato volba zakázána.

Obrázek 7.1 Ikony s kontextovým menu

7.5 Třída ConnectionInSystem
Obsahuje údaje o propojení jednotlivých jednotek mezi sebou, typ spoje a délku. Spojení je možné 
jen mezi 2 objekty. Pro následné zpracování uchovává také ukazatele na obě zařízení.

7.6 Třída UnitOfSystem
Uchovává technické vlastnosti jednotek INELS. Je provázána s určitou instancí třídy MyLabelIcon, 
která  ji  reprezentuje  v  grafické  podobě.  Jedná  se  tak  o  základní  část  celého  programu,  neboť 
jednotlivé  jednotky  se  mezi  sebou  propojují  a  vytváří  tak  celý  návrh.  V  těle  této  třídy  jsou 
implementovány hlavní metody pro připojování a propojování zařízení INELS jak automaticky, tak 
zadaným vstupem od uživatele.

Automatické připojení do systému je rozděleno do několika dílčích kroků a přizpůsobuje se 
aktuálním podmínkám. Nejdříve dojde k rozpoznání, zda se jedná o senzor, aktor nebo o jiné zařízení. 
Senzor se připojuje obyčejným elektrickým kabelem k jednotce INELS na vstupní svorky. Aplikace 
prochází seznam jednotek na pracovní ploše v aktuálním patře a hledá nejbližší zařízení, ke kterému 
lze připojit senzor nebo nějaké vstupní zařízení. Pokud je takové zařízení nalezeno, je otestována jeho 
vytíženost  podle  aktuálního  nastavení  v  třídě  SummaryOfSystem.  Je-li  zařízení  plné,  systém  se 
pokusí rozšířit tuto jednotku a navýšit tak její kapacitu. V případě, že kapacitu již nelze navyšovat, 
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nebo to není možné, nabídne program uživateli přidat odpovídající jednotku potřebnou k připojení 
senzoru do systému, a tyto jednotky jsou následně propojeny.

Základní postup kroků při propojování je následující:
1. Připojení k nejbližší jednotce
2. Navýšení kapacity okolních jednotek
3. Přidání nové jednotky do návrhu

Pokud  se  jedná  o  aktor,  je  situace  rozdílná  pouze  v  části,  kdy  se  prochází  návrh  a  hledá  se 
odpovídající výstupní jednotka s volnými výstupy.

V případě propojování  zařízení  INELS je  nutné nalézt  odpovídající  volnou sběrnici  CIB. 
Aplikace znovu prochází seznam a hledá jednotku připojenou k centrální jednotce. Nalezená sběrnice 
musí  vyhovovat  požadavkům  na  vytěžování  jednotek,  tudíž  nesmí  obsahovat  více  jak  70% 
maximálního počtu zařízení. Obsazenost sběrnice však není jediným faktorem ovlivňující připojení. 
Centrální  jednotka a podružný master sběrnice mohou obsahovat dvě nezávislé sběrnice. V takovém 
případě je vytvořena nová CIB a připojena právě k tomuto zařízení. Tím vznikne volná kapacita pro 
propojení původní jednotky se systémem. Tato posloupnost úkonů je zcela automatická a děje se na 
pozadí. Uživatel je tedy odstíněn od složitého definování nového větvení a následného připojování.

V  situaci,  kdy  přes  stávající  kroky  není  v  daném místě  kapacita  na  připojení,  aplikace 
rozvětví systém o podružným master sběrnice, který se připojuje k centrální jednotce přes sběrnici 
TCL2. Ve třídě SummaryOfSystem je nalezen záznam o poloze centrální jednotky a přidán údaj o 
rozšíření. Na pracovní ploše se tato situace projeví vytvořením a propojením rozšiřující jednotky s 
původně vloženým zařízením.

Aby  byl  návrh  co  nejvíce  přehledný,  prohledává  se  okolí  daného  zařízení  jen  do  určité 
vzdálenosti,  která  je  nastavitelná.  Tato  konstrukce  zabraňuje  nežádoucí  propojení  dvou  jednotek 
ležících na opačných stranách aktuálního podlaží. V případě spojů přes sběrnici, není tato vzdálenost 
brána do úvahy, a je nalezeno nejbližší možné zařízení.

Obrázek 7.2 Schéma tříd a vzájemné vztahy
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7.7 Třída DragFrame
Třída DragFrame obsluhuje pracovní plochu konfigurátoru. Obsahuje ikony jednotek přidaných do 
systému,  a  objekty třídy UnitOfSystem,  které  reprezentují  samotné  jednotky.  Po  přetažení  určité 
ikony uživatelem na  pracovní  plochu,  je  nejdříve  na  daném místě  vytvořen  objekt  MyLabelIcon 
obsahující číselný popis a obrázek reprezentující prvek systému INELS. Následně je vytvořen objekt 
UnitOfSystem,  který načte potřebné parametry jednotky ze souboru a uloží je. Zároveň je uložen 
ukazatel na grafickou ikonu pro následné operace s jednotkou v návrhu. V případě, že se jedná o 
připojitelnou součást elektroinstalace, je tato jednotka připojena do systému s použitím metod třídy 
UnitOfSystem.

Ikony na pracovní ploše lze libovolně přesouvat pomocí tažení myši a určovat tak její polohu. 
V tomto případě dojde pouze k přepsání souřadnic a k přesunutí grafické ikony. Zbytek údajů zůstává 
nezměněn.

Tato třída se také stará o vykreslování spojů mezi jednotkami a zařízeními, které se  vztahují 
k danému podlaží. Při překreslování prochází aplikace seznam, který obsahuje reference na instance 
třídy ConnectionInSystem, a podle typu jednotek a druhu spoje, se zařízení spojují barevnými čárami 
znázorňující daný typ kabeláže.

7.8 Třída ListOfUnit
Implementuje  seznam jednotek  umístěný  v  levé  horní  části  hlavního  okna,  který  se  skládá  ze  3 
záložek,  obsahující  instanci  této třídy.  Každá záložka obsahuje pouze jednu skupinu zařízení  pro 
snadnější  orientaci  uživatele.  Při  vybrání  určité  ikony,  a  přetažení  na  pracovní  plochu,  dojde  ke 
zkopírování popisu jednotky reprezentované touto ikonou a předání informací třídě DragFrame.

Obrázek 7.3 Ukázka propojení jednotek
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7.9 Další ovládací a zobrazovací prvky
Ostatní prvky programu jsou reprezentovány třídami ListOfOptions, ListOfPrice a RackDetail. Tyto 
části  spadají  také  pod hlavní  část  aplikace  a  čerpají  z  ní  zobrazované  informace.  Nejedná  se  o 
základní funkční třídy, ale slouží ke zpřehlednění a napomáhají uživateli lépe se orientovat v návrhu. 
ListOfOptions implementuje výpis údajů o aktuálně vybrané jednotce, nebo zařízení a aktualizuje se 
po kliknutí  na ikonu na pracovní ploše. ListOfPrice zobrazuje aktuální součet ceny navrhovaného 
systému. Jedná se jen o souhrn všech jednotek. Podrobný výpis je dostupný přes položku v menu. 
RackDetail ukazuje možné zaplnění na lištu rozvaděče jednotkami. Zohledňuje přitom jejich různé 
velikosti.

7.10 Postup při implementaci
Nejdříve  byla  implementována  třída  DragFrame  spolu  s  MyLabelIcon  a  UnitOfSystem  pro 
zobrazování návrhu systému. Rozdělení reprezentace zařízení do dvou částí je z důvodu snadnější 
implementace  grafického  návrhu,  a  také  vede  ke  zpřehlednění  následných  operací.  Ve  třídě 
DragFrame se definovaly metody pro obsluhu událostí myši pro vkládání a přesun ikon po pracovní 
ploše. Dále bylo nutné vytvořit seznam jednotek třídou ListOfUnit. Poté se pozornost přesunula na 
spojování objektů, což zabralo nejvíce času.

Při návrhu postupu připojování jednotek byla  zohledněna intuitivní posloupnost  kroků při 
hledání vyhovujícího zařízení, tak jak by uživatel nejspíše sám postupoval při instalaci. Tato metoda 
je z velké části univerzální, a proto ji lze, až na menší odchylky, použít pro všechny části systému.

Po zvládnutí propojování jednotlivých částí systému INELS byly implementovány třídy pro 
zobrazování informací  o aktuálním návrhu. Samy o sobě žádné statistické údaje neudržují,  pouze 
interpretují dostupná data z hlavní třídy SummaryOfSystem, kde jsou uložena v datových strukturách.

Jako poslední přišly na řadu výpisy s cenovou kalkulací a s výpisem jednotek. Po zvolení 
odpovídající položky v menu se otevře nové okno s aktuálním seznamem a daty.

Další úpravy a vylepšení by se již měly opírat o praktické zkušenosti s používáním aplikace 
ve zkušebním provozu, nebo na přání zadavatele. Program je lehce rozšiřitelný o další jednotky a lze 
aktualizovat i ceny zařízení, proto se předpokládá rozšíření spíše v některé části s propojováním.
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8 Závěr

V rámci této bakalářské práce byl  navrhnut a implementován konfigurátor, který by měl usnadnit 
návrh  inteligentní  elektroinstalace  INELS.  Při  vývoji  byly  v  maximální  možné  míře  zohledněny 
požadavky,  jak z hlediska zadavatele, tak z hlediska uživatele. Výsledná aplikace by tak měla být 
použitelná v praxi, a s případnými rozšířeními poskytovat konkurenční výhodu pro společnost ELKO 
EP s.r.o.

8.1 Možnosti rozšíření
Z hlediska dalšího vývoje a rozšíření konfigurátoru je asi nejpodstatnější další, a neustálé, zlepšování 
automatického propojování jednotek, aby byla práce s aplikací pro uživatele co nejefektivnější. Návrh 
na rozšíření a další vývoj je hlavně v oblasti větvení sběrnic do jednotlivých pater, kde je stávající 
systém nastaven pro maximální možné využití kapacit celé topologie, což ale může vést, v některých 
případech, k zbytečnému prodlužování kabeláže. 

Dále  je  pak  možné  se  zaměřit  na  převod  uživatelského  rozhraní  do  dalších  jazyků  jako 
například angličtina nebo němčina.

Mezi  dalšími  rozšířeními  lze  předpokládat  vyreslení  propojení  jednotlivých  svorek  na 
zařízeních, nebo i různá schémata zapojení. Toto vše by bylo možné implementovat pouze upravením 
částí týkající se spojů v návrhu.  

8.2 Přínos pro řešitele
Veškerá práce na tomto projektu byla velmi dobrým zdrojem zkušeností jak v oblasti navrhování a 
implementace uživatelských rozhraní, tak i v oblasti psaní programů v C++. Díky spolupráci s externí 
firmou  pro kterou je  konfigurátor  určen,  jsem měl  možnost  nahlédnout  do  praktického vývoje  a 
výroby elektrotechnických součástek a zúčastnit se školení na aplikace k jejich ovládání. Získal sem 
tak dovednosti z praxe, které doufám budou přínosné pro mě i pro mé okolí a budu je moci zúročit v 
nějakém dalším pojektu.
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