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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací knihovny v jazyce
C++ pro ovládání LCD monitorů NEC X463UN. Knihovna bude umožňovat
nastavování parametrů monitorů, jako je jas, kontrast, podsvícení a další. Sou-
částí práce je vytvoření ukázkové aplikace používající tuto knihovnu. V řešení
bylo využito analýzy technické dokumentace monitorů. Knihovnu i ukázkovou
aplikaci se podařilo úspěšně zrealizovat a jsou nasazeny v síťové a multime-
diální laboratoři SAGElab Českého vysokého učení technického v Praze pro
ovládání tamní stěny dělených displejů.

Klíčová slova SAGElab, knihovna, C++, API, ovládání monitorů, LCD,
NEC X463UN
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Abstract

This bachelor thesis describes a design and implementation of a library in
C++ programming language for controlling LCDmonitors NEC X463UN. The
library will allow controlling parameters of the monitors, such as brightness,
contrast, backlight and more. This work will also create a demo application
that uses this library. The design part of this thesis was based on analysis
of technical documentation of monitors. Library and demo application were
successfully implemented and both are deployed in the laboratory SAGElab
of the Czech Technical University in Prague to control local display wall.

Keywords SAGElab, library, C++, API, monitor control, LCD, NEC X463UN
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Úvod

Stěny dělených displejů v dnešní době zaznamenávají významný růst popula-
rity. Ať už se jedná o univerzity, planetária, muzea, televizní studia, předváděcí
akce či pouhé reklamní upoutávače v nákupním centru, vždy je obraz ve vyso-
kém rozlišení vnímán velice pozitivně. K takovýmto stěnám je také zapotřebí
jednoduchost ovládání a nastavování jejich parametrů. Při koupi komplexního
řešení to sice není problém díky proprietárnímu softwaru, avšak při vlastním
sestavování stěny přijdou vhod open-source programy, kterých je však v této
oblasti prozatím skromně a to obzvláště pro operační systémy Linux.

Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikačního rozhraní ve
formě knihovny s názvem NEC-Controller, která umožní snadné získávání
a nastavování parametrů obrazovek ze stěny dělených displejů pomocí operač-
ního systému Linux. Knihovna tedy bude představovat vrstvu mezi hardwarem
stěny dělených displejů a aplikačním prostředím, která bude zprostředkovávat
různé operace pro získání či nastavení parametrů obrazovek. Vznik knihovny
NEC-Controller také iniciovala možnost podpory síťové a multimediální labo-
ratoře SAGElab, která je nově spuštěna od února roku 2014 ve společné budově
Fakulty informačních technologií a Fakulty stavební Českého vysokého učení
technického v Praze. V laboratoři je momentálně nainstalována stěna dělených
displejů, full-HD LCD monitorů o celkovém rozlišení 9600 x 4320 pixelů.

Práce se také zabývá návrhem a realizací ukázkové aplikace, která bude
obalovat rozhraní knihovny NEC-Controller a bude demonstrovat její použi-
telnost. Ukázková aplikace bude zprovozněna právě v laboratoři SAGElab.
Jelikož bude knihovna NEC-Controller vyvíjena jako open-source projekt,
usnadní to práci s monitory nejen v laboratoři SAGElab, ale také na mnoha
dalších místech se stěnami dělených displejů. Knihovnu bude dále také možné
využívat jako podporu pro několik dalších aplikací v rámci závěrečných prací
na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.
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Kapitola 1
Cíl práce

Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikační rozhraní pro ovládání
stěny dělených displejů. Aplikační rozhraní bude implementováno ve formě
knihovny pomocí jazyka C++ a bude poskytovat rozhraní pro získání či na-
stavení různých parametrů jednoho či více displejů ze stěny dělených displejů.
Knihovna bude navrhnuta a implementována především pro full-HD LCD mo-
nitory X463UN od firmy NEC Display Solutions.

Dalším cílem je vytvoření ukázkové aplikace, která bude využívat služeb
této knihovny. Přínosem ukázkové aplikace bude nejenom demonstrovat funkč-
nost a použitelnost této knihovny, ale také nasazení a možnost správy moni-
torů v síťové a multimediální laboratoři SAGElab.
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Kapitola 2
Analýza

Tato kapitola se zabývá vysvětlením pojmů nezbytných pro hlubší porozumění
textu, analýzou existujících řešení, specifikací požadavků a rozborem technické
dokumentace monitorů.

2.1 Definice pojmů
SAGElab
Jedná se o síťovou a multimediální laboratoř, která je nově spuštěna od února
roku 2014 ve společné budově Fakulty informačních technologií a Fakulty sta-
vební Českého vysokého učení technického v Praze. V laboratoři je nainsta-
lována stěna dělených displejů, full-HD LCD monitorů typu NEC X463UN
o celkovém rozlišení 9600 x 4320 pixelů. Více o laboratoři SAGElab na [1]

NEC-Controller
NEC-Controller je název výstupu této bakalářské práce, tedy knihovny pro
získávání a nastavování parametrů monitorů ze stěn dělených displejů.

Knihovna
V informatice se jedná o označení pro soubor funkcí, procedur či různých da-
tových typů, který může být sdílen mezi více aplikacemi.

Open-source
Jedná se o počítačový software s veřejnou dostupností jeho zdrojového kódu.
Open-source software je obvykle dostupný pod licencí, která umožňuje, při
dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat či modifikovat.

API
API je sbírka procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny nebo pro-
gramu, které může programátor využívat.
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2. Analýza

GUI
Pojem GUI stojí za grafickým uživatelským rozhraním, které uživatelům usnad-
ňuje používání a často zkrášluje vzhled aplikací.

ASCII
Jedná se o kódovou tabulku, která definuje znaky anglické abecedy, i některé
další. Tato tabulka kóduje 128 znaků do sedmi bitů.

POSIX
Jedná se o standard používaný hlavně unixovými operačními systémy. Tento
standard tvoří jednotné rozhraní, které zajišťuje přenositelnost aplikací mezi
různými hardwarovými platformami.

Make
Make je dle [2] program pro automatické kompilování programů, které jsou
složeny z více souborů. Aby program make věděl, co má s projektem dělat,
potřebuje k tomu konfigurační soubor Makefile.

TCP/IP
TCP/IP je sada komunikačních protokolů, které určují syntaxi a význam jed-
notlivých zpráv při komunikaci v počítačové síti. Protokol TCP prostřednic-
tvím potvrzování zajištuje spolehlivost přenosu dat. Protokol je dále vybaven
řízením toku dat a ochranou proti chybám, které mohou vzniknout opakova-
ným navazováním spojení.

UDP
Jedná se, oproti TCP, o nezabezpečený datagramový protokol pro komunikaci
v počítačové síti.

CSMA/CD
Jedná se o protokol pro přístup k přenosovému médiu v počítačových sítích.
Tento protokol patří do třídy CSMA, což jsou metody s vícenásobným koliz-
ním přístupem.

2.2 Rozbor zadání

1. Prostudujte dokumentaci k síťovému protokolu pro ovládání
HW displejů NEC X463UN, proveďte rešerši funkcí nutných
pro ovládání stěny dělených displejů instalované v SAGE labo-
ratoři.
Stěna dělených displejů v laboratoři SAGE obsahuje zmíněné monitory
typu NEC X463UN. Pro detailní pochopení komunikace s těmito mo-
nitory je důležité zanalyzovat jejich technickou dokumentaci (viz [3]).
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2.3. Existující řešení

Analýzu technické dokumentace je důležité provést nejen kvůli pocho-
pení síťové komunikace s monitory, ale i kvůli rešerši všech možných
funkcí pro ovládání monitorů.

2. Navrhněte API a v jazyce C++ implementujte knihovnu pro
ovládání displejů, zajistěte podporu pro funkce jako ovládání
jasu/barev/správu napájení a dalších zjištěných v rešerši.
Výsledkem analýzy technické dokumentace bude návrh knihovny pro
ovládání monitorů ze stěny dělených displejů v laboratoři SAGE. Návrh
knihovny bude zahrnovat funkce pro navázání spojení s monitory a dále
ovládání monitorů pomocí funkcí pro změnu jasu, barev a dalších.

3. Knihovnu využijte v ukázkové aplikaci s GUI.
Dalším bodem návrhu bude vytvoření ukázkové aplikace s grafickým
uživatelským rozhraním, která bude využívat výše zmíněnou knihovnu.
Pomocí této aplikace bude možné skrz knihovnu jednoduše a pohodlně
ovládat dané monitory.

4. Aplikaci zprovozněte pro reálné využití v SAGE laboratoři
k ovládání stěny dělených displejů.
Vytvořená ukázková aplikace spolu s knihovnou bude otestována a v pří-
padě funkčnosti budou nasazeny v SAGE laboratoři pro ovládání tamní
stěny dělených displejů.

2.3 Existující řešení

Na trhu již existuje software, který dokáže výborně spravovat parametry LCD
monitorů X463UN. Jedná se o software od firmy NEC Display Solutions, což
je firma, která stojí i za vývojem zmíněných monitorů, které jsou cílovým
hardwarem pro tuto bakalářskou práci. Tento software je k nalezení pod ná-
zvem NaViSet Administrator 2TM na oficiálních stránkách společnosti NEC
Displays Solutions [4].

Jedná se o volně dostupný, avšak proprietární software. Jeho verze existuje
pouze pro operační systémy rodiny Windows. Jelikož je NaViSet Administra-
tor 2TM proprietární software, pak není možné dohledat a inspirovat se jeho
zdrojovými kódy. Proto se v průběhu analýzy a návrhu bude postupovat od
základů postavených na veřejně dostupné technické dokumentaci [3].

2.4 Specifické požadavky

V této kapitole je uveden výčet všech funkčních i nefunkčních požadavků
na knihovnu NEC-Controller i na ukázkovou aplikaci. Tyto požadavky byly
vytvořeny na základě dohody se zadavatelem této práce.
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2. Analýza

2.4.1 Funkční požadavky

Požadavky na knihovnu NEC-Controller

F1 – Zavedení jednoznačné identifikace monitorů
Knihovna NEC-Controller bude poskytovat funkce na zahájení spo-
jení, pomocí kterých se určí na které síťové adrese, popřípadě portu
dané monitory naslouchají.

F2 – Způsob komunikace s monitory pomocí TCP/IP
Knihovna NEC-Controller bude s obrazovkami komunikovat vý-
měnou zpráv pomocí síťového rozhraní a pomocí sady protokolů
TCP/IP.

F3 – Nastavování parametrů monitorů
Knihovna NEC-Controller musí umět nastavovat takové parametry
na stěně dělených displejů, které jsou uvedeny v sekci Požadavky
na změnu parametrů monitorů.

F4 – Kontrola okrajových hodnot parametrů monitorů
Knihovna NEC-Controller bude umět kontrolovat rozsahy hodnot
platné pro základní sadu implementovaných operací a v případě
chybových hodnot bude umět vyhodnotit daný stav jako chybový.

Požadavky na změnu parametrů monitorů
V této podkapitole je uveden pouze výběr z mnoha parametrů monitorů,
které lze nastavovat. Výběr byl proveden na základě požadavků zadava-
tele této práce. Dále byly přidány některé parametry, o kterých autor
této práce předpokládá, že bývají často používány ve stěnách dělených
displejů. Seznam všech parametrů, které je možné na těchto monitorech
nastavovat je k dispozici na [3].

FP1 – Změna podsvícení
Knihovna NEC-Controller bude umět získat či upravit podsvícení
jednomu či více monitorům v rozmezí hodnot 0 (tmavá) až 100 (světlá).

FP2 – Změna kontrastu
Knihovna NEC-Controller bude umět získat či upravit kontrast jed-
nomu či více monitorům v rozmezí hodnot 0 (nízký kontrast) až
100 (vysoký kontrast).

FP3 – Změna ostrosti barev
Knihovna NEC-Controller bude umět získat či upravit ostrost ba-
rev jednomu či více monitorům v rozmezí hodnot 0 (matný) až
24 (ostrý).

FP4 – Změna jasu
Knihovna NEC-Controller bude umět získat či upravit jas jednomu
či více monitorům v rozmezí hodnot 0 (tmavá) až 100 (světlá).
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2.4. Specifické požadavky

FP5 – Změna odstínu barev
Knihovna NEC-Controller bude umět získat či upravit odstín barev
jednomu či více monitorům v rozmezí hodnot 0 (nafialovělý) až
100 (nazelenalý).

FP6 – Změna bledosti barev
Knihovna NEC-Controller bude umět získat či upravit bledost ba-
rev jedné či více obrazovkám v rozmezí hodnot 0 (vybledlá) až
100 (nejméně bledá).

FP7 – Změna teploty barev
Knihovna NEC-Controller bude umět získat či upravit teplotu ba-
rev jednomu či více monitorům v rozmezí hodnot 0 (2600 Kelvinů)
až 74 (10000 Kelvinů).

FP8 – Změna hodnoty gamma
Knihovna NEC-Controller bude umět získat či upravit hodnotu
gamma jednomu či více monitorům, a to v rozmezí hodnot 1 (na-
tivní gamma), 4 (gamma hodnota 2,2), 8 (gamma hodnota 2,4),
7 (S křivka), 5 (DICOM), 6 (programovatelná)

FP9 – Nastavení hlasitosti
Knihovna NEC-Controller bude umět získat či upravit hlasitost
v rozmezí hodnot 0 (tichý) až 100 (hlučný).

FP10 – Vypnutí a zapnutí monitoru
Knihovna NEC-Controller bude umět získat informaci o tom, zda
je jeden či více monitorů v módu 1 (zapnutý), 2 (stand-by režim),
3 (suspend režim) či 4 (vypnutý). Knihovna dále bude umět moni-
tory zapnout i vypnout.

Požadavky na ukázkovou aplikaci

F1 – Použití knihovny NEC-Controller
Ukázková aplikace bude využívat výše uvedenou knihovnu pro ovlá-
dání monitorů a zároveň bude aplikace striktně dodržovat její kon-
trakt.

F2 – Změna parametrů monitorů
Ukázková aplikace bude obalovat knihovnu NEC-Controller a bude
umožňovat získat či změnit základní sadu parametrů monitorů spe-
cifikovanou výše (viz funkční požadavky FP1 až FP10).

F3 – Možnost výběru podskupiny monitorů
Grafické uživatelské rozhraní ukázkové aplikace bude umožňovat
výběr podskupiny monitorů, na kterých se následné úkony budou
provádět.

F4 – Ovládání více monitorů zároveň
Grafické uživatelské rozhraní bude poskytovat možnost provádět
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zisk či změnu parametrů na vybraných skupinách obrazovek záro-
veň.

2.4.2 Nefunkční požadavky

Požadavky na knihovnu NEC-Controller

N1 – Spolehlivost komunikace
Knihovna NEC-Controller bude dbát na doručování všech potřeb-
ných přenášených paketů ve správné formě, správném pořadí a bez
chyb.

N2 – Nízká doba odezvy
Knihovna NEC-Controller bude zaručovat nízkou dobu odezvy při
nastavení jednotlivých parametrů v řádu stovek milisekund a to
tak, že se parametr buď podaří získat či nastavit, nebo po uplynutí
určitého časového intervalu bude zaznamenán problém v komuni-
kaci.

N3 – Dodržení jednotné programátorské konvence
Knihovna bude naprogramována jednotnou programátorskou kon-
vencí pro jména tříd, metod, funkcí, atributů, atp.

N4 – Zapouzdření knihovny
Knihovna NEC-Controller bude poskytovat pouze veřejné rozhraní
pro správu monitorů, dále pro získání či změnu základní sady pa-
rametrů monitorů (viz sekce Požadavky na změnu parametrů mo-
nitorů) a vše ostatní zůstane skryto.

Požadavky na ukázkovou aplikaci

N1 – Graficky přívětivé uživatelské rozhraní
Ukázková aplikace bude nabízet graficky přívětivé, jednoduché a in-
tuitivní uživatelské rozhraní, které umožní ovládání aplikace po-
mocí klávesnice.

N2 – Stabilita komunikace
Ukázková aplikace bude ošetřovat veškeré neočekávané výkyvy, úkony
i chybové stavy komunikačního rozhraní.

N3 – Optimální doba odezvy
Ukázková aplikace bude zaručovat nízkou dobu odezvy při nasta-
vení jednotlivých parametrů v řádu stovek milisekund a to tak, že se
parametr buď podaří získat či nastavit, nebo po uplynutí určitého
časového intervalu bude uživatel upozorněn na problém v komuni-
kaci.
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2.5 Rozbor technické dokumentace
Obrázky 2.1 až 2.9 uvedené v této kapitole jsou převzaty z veřejně dostupné
technické dokumentace [3].

2.5.1 Komunikační rozhraní s monitory

Monitory NEC X463UN dle [3] umožňují komunikaci s různými zařízeními po-
mocí sítě LAN. Pro tuto komunikaci je nutné, jako přenosové médium, použít
kabel typu kroucená dvojlinka, kategorie 5 či vyšší.

Obrázek 2.1 ukazuje příklad komunikace několika počítačů s monitorem,
právě pomocí LAN kabelu.

Obrázek 2.1: Připojení monitoru pomocí LAN

Komunikačním systémem pro ovládání monitorů pomocí LAN je rodina
protokolů TCP/IP. Dále je použita technologie Ethernet s kolizním přístu-
pem CSMA/CD. Výchozí síťové adresy monitorů jsou nastaveny na adresu
192.168.0.10, která jde kdykoliv změnit. Komunikační port je však fixně na-
staven na hodnotu 7142, jak je uvedeno v [3]. Monitor zruší každé spojení,
od kterého neobdrží žádný paket po dobu delší než 15 minut. Aplikace, která
s monitory komunikuje se proto musí po každých 15-ti či více minutách, během
kterých s monitory nekomunikuje, připojit znovu. Komunikace s monitory po-
mocí sítě LAN je postavena na zasílání a přijímání jednotlivých příkazových
paketů. Tyto příkazové pakety jsou více specifikované v následujících podka-
pitolách. Aplikace, která s monitory komunikuje by měla vyčkat určitou dobu
před posláním dalšího příkazového paketu, neboť monitor potřebuje určitý ča-
sový interval pro zpracování jednotlivých příkazů. Časový interval by měl být,
dle [3], delší, než 600 milisekund.
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2.5.2 Formát komunikace s monitory

Podle [3] se každý příkazový paket, pomocí kterého lze komunikovat s moni-
tory, musí skládat ze čtyř částí: header (hlavička), message (samotná zpráva),
check code (kontrolní kód) a delimiter (oddělovač). Dále budeme v diagramech
komunikace, jako příkazový paket, uvažovat obrázek 2.2.

Obrázek 2.2: Formát příkazového paketu

Dle technické dokumentace monitorů NEC X463UN (viz [3]) existují dva
druhy komunikace s monitory pro nastavování či získání parametrů. Prvním
druhem jsou takzvané běžné příkazy. Jde o získání či nastavení číselných pa-
rametrů, jako je nastavení jasu, kontrastu apod. Druhým druhem komunikace
je posílání tzv. speciálních příkazů, pro některé číselné, ale i textové parame-
try monitoru. Příkladem speciálních příkazů je například vypnutí monitoru,
zapnutí monitoru či přečtení sériového čísla daného monitoru.

Doporučené pořadí zasílání jednotlivých příkazových paketů pro tzv. běžné
příkazy je možné uskutečnit pomocí schématu znázorněném na obrázku 2.3
na následující straně. Na obrázku 2.3 je vidět, že operace Get Parameter
a Get Parameter Reply se zde vyskytují dvakrát, to je z důvodu vyšší
jistoty toho, zda byl parametr nastaven či nikoliv. Dále jsou popsány jednotlivé
kroky v komunikaci z tohoto obrázku.

Get Parameter
Aplikace pošle paket s příkazem, kterým monitor požádá o vrácení hod-
noty daného parametru.

Get Parameter Reply
Monitor odpoví aktuální hodnotou požadovaného parametru.

Set Parameter
Aplikace pošle paket s příkazem, kterým nastaví daný parametr na no-
vou hodnotu.

Set Parameter Reply
Monitor odpoví aplikaci zprávu s potvrzením nastavované hodnoty.

Save Current Setting Command
Aplikace pošle paket s příkazem, kterým řekne monitoru, aby perma-
nentně uložil hodnotu daného parametru.

Save Current Setting Command Reply
Monitor odpoví aplikaci zprávu s potvrzením uložení nastavení.
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Obrázek 2.3: Forma komunikace pro běžné příkazy

Doporučené pořadí zasílání jednotlivých příkazových paketů pro posílání
speciálních příkazů je, dle [3], možné uskutečnit pomocí schématu na obrázku
2.4 na následující straně.

Dále jsou popsány jednotlivé kroky v komunikaci z obrázku 2.4.

Command
Aplikace pošle monitoru paket, který vyžaduje různou formu zprávy pro
různé speciální příkazy.

Command Reply
Monitor odpoví příkazem se strukturou, která je definována pro každý
speciální příkaz zvlášť.
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Obrázek 2.4: Forma komunikace pro speciální příkazy

2.5.3 Struktura hlavičky

Podle [3], blok hlavičky každého příkazového paketu je složen ze šesti různých
informací, jak je uvedeno na obrázku 2.5.

Obrázek 2.5: Formát hlavičky příkazového paketu

Jak již bylo řečeno, hlavička je rozdělena na šest různých bloků dat, při-
čemž prvních pět má velikosti po jednom bajtu a poslední má velikost dva
bajty. Dále jsou popsány jednotlivé informace obsažené v hlavičce příkazo-
vého paketu.

1. bajt – SOH
Jedná se o začátek hlavičky příkazového paketu. Bajt SOH má fixní
hodnotu a v ASCII tabulce je známá jako start of header, což je hexa-
decimálně 0x01.

2. bajt – Reserved
Druhý bajt je rezervovaný pro možné budoucí úpravy. Hodnota bajtu je
prozatím též fixní a jeho hodnota je hexadecimálně 0x30, neboli ASCII
znak nuly.

3. bajt – Destination
Jedná se o adresu příjemce aktuálního příkazového paketu. Pokud pří-
kazový paket pošle monitor, pak bajt vyplní hexadecimální hodnotou
0x30. Pokud však příkazový paket posílá vnější aplikace, pak bajt na-
staví buď na cílové ID monitoru (Monitor ID v tabulce 2.1) nebo na ID
skupiny monitorů (Group ID v tabulce 2.2).
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Tabulka 2.1: Cílové adresy jednotlivých monitorů

Monitor ID Destination Address Monitor ID Destination Address
1 41h (’A’) 11 4Bh (’K’)
2 42h (’B’) 12 4Ch (’L’)
3 43h (’C’) 13 4Dh (’M’)
4 44h (’D’) 14 4Eh (’N’)
5 45h (’E’) 15 4Fh (’O’)
6 46h (’F’) 16 50h (’P’)
7 47h (’G’) 17 51h (’Q’)
8 48h (’H’) 18 52h (’R’)
9 49h (’I’) 19 53h (’S’)
10 4Ah (’J’) 20 54h (’T’)
ALL 2Ah (’*’)

Tabulka 2.2: Cílové adresy skupin monitorů

Group ID Destination Address Group ID Destination Address
A 31h (’1’) F 36h (’6’)
B 32h (’2’) G 37h (’7’)
C 33h (’3’) H 38h (’8’)
D 34h (’4’) I 39h (’9’)
E 35h (’5’) J 3Ah (’:’)

Všechna ID skupin monitorů z tabulky 2.2 a adresa monitoru s ID
„ALL“ z tabulky 2.1 umožnují pomocí jednoho příkazového paketu apli-
kovat jeho účinek na více než jeden monitor a to i přestože byl paket
poslán pouze jednou. Je to umožněno pomocí takzvaného systému Daisy
chain, což je způsob, kdy je několik monitorů zvlášť spojeno sériově
mezi sebou. V laboratoři SAGElab bohužel nejsou monitory propojeny
systémem Daisy chain, proto jeho implementace bude soustředěna do
budoucích verzí knihovny.

4. bajt – Source
Source bajt je adresa odesílatele aktuálního příkazového paketu. Vnější
aplikace komunikující s monitorem nastaví vždy tento bajt na hexadeci-
mální hodnotu 0x30. Pokud příkazový paket odeslal monitor, pak vyplní
source bajt vlastním Monitor ID z tabulky uvedené výše.

5. bajt – Message type
Jedná se o typ zprávy aktuálního příkazového paketu. Bajt může nabývat
pouze následujících hodnot:

• ASCII hodnota ‘A’ (0x41): Zpráva typu Command
• ASCII hodnota ‘B’ (0x42): Zpráva typu Command Reply
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• ASCII hodnota ‘C’ (0x43): Zpráva typu Get Parameter
• ASCII hodnota ‘D’ (0x44): Zpráva typu Get Parameter Reply
• ASCII hodnota ‘E’ (0x45): Zpráva typu Set Parameter
• ASCII hodnota ‘F’ (0x46): Zpráva typu Set Parameter Reply

6. - 7. bajt – Message length
Jená se odva bajty znázorňující délku zprávy obsažené v aktuálním pří-
kazovém paketu. Délkou se myslí počet bajtů od prvního bajtu samotné
zprávy, do posledního bajtu samotné zprávy a to včetně. Délka zprávy
musí být do těchto dvou bajtů zakódována pomocí ASCII znaků. Příklad
vyplnění:

• Délka 4 bajty musí být zakódována jako ‘0’ a ‘4’ (0x30, 0x34).
• Délka 10 bajtů musí být zakódováno jako ‘0’ a ‘A’ (0x30, 0x41).
• Délka 18 bajtů musí být zakódováno jako ‘1’ a ‘2’ (0x31, 0x32).

Maximální počet bajtů, které mohou být zapsány do monitoru v jedné zprávě
je 32bajtů. Tuto maximální hodnotu lze zakódovat pomocí ASCII znaků na
‘2’ a ‘0’ (0x32, 0x30).

2.5.4 Struktura zprávy

Formát vlastní zprávy každého příkazového paketu se dělí na různé druhy.
Všechny možné druhy zpráv jsou uvedeny v popisu pátého bajtu hlavičky
příkazového paketu.

2.5.4.1 Get parameter

Podle [3] pošle aplikace monitoru zprávu Get Parameter, pokud chce získat
aktuální hodnotu daného parametru monitoru. Zpráva je rozdělena na čtyři
různé bloky dat. Prostřední dva bloky dat mají velikost dva bajty, další dva
pak po jednom bajtu. Obrázek 2.6 znázorňuje formát zprávyGet Parameter.

Obrázek 2.6: Formát zprávy typu Get Parameter
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Dále popíši jednotlivé informace obsažené ve zprávě Get Parameter.

1. bajt – STX
Jedná se o začátek zprávy. Bajt je fixní a jeho hodnota je v ASCII tabulce
známá jako start of text, což je hexadecimálně 0x02.

2. - 3. bajt – OP code page
Tyto dva bajty určují stránku s výskytem operačního kódu daného pa-
rametru. Stránka musí být do těchto dvou bajtů zakódována pomocí
ASCII znaků. Příklad: Stránka s hodnotou „02“ nastaví 2. bajt na AS-
CII hodnotu ‘0’ (0x30) a 3. bajt na ASCII hodnotu ‘2’ (0x32).

4. - 5. bajt – OP code
OP code jsou dva bajty určující samotný operační kód daného para-
metru. Operační kód musí být do těchto dvou bajtů zakódován taktéž
pomocí ASCII znaků. Příklad: Hodnota operačního kódu “3A” nastaví
4. bajt na ASCII hodnotu ‘3’ (0x33) a 5. bajt na ASCII hodnotu ‘A’
(0x41).

6. bajt – ETX
Jedná se o konec zprávy. Hodnota tohoto bajtu je fixní a je v ASCII
tabulce známá jako end of text, což je hexadecimálně 0x03.

2.5.4.2 Odpověď na Get parameter

Monitor, podle [3], odpoví na zprávu Get Parameter tímto typem zprávy
s aktuální a maximální možnou nastavitelnou hodnotou daného parametru.
Zpráva Get Parameter Reply je rozdělena celkem na osm různých bloků
dat. První a poslední blok mají velikosti po jednom bajtu, druhý, třetí, čtvrtý
a páty pak mají velikosti po dvou bajtech a šestý spolu se sedmým mají veli-
kosti po čtyřech bajtech. Obrázek 2.7 znázorňuje formát tohoto typu zprávy.

Obrázek 2.7: Formát zprávy typu Get Parameter Reply

Nyní popíši jednotlivé informace obsažené ve zprávě typu odpověď na Get
Parameter.

1. bajt – STX
Jedná se o bajt obsahuje informaci o začátku zprávy.
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2. - 3. bajt – Result
Result jsou dva bajty určující výsledek operace získání parametru. Tento
datový blok může nabývat následujících hodnot:

• ASCII hodnoty ‘0’ a ‘0’ (0x30, 0x30) značí No Error, tedy že ope-
race zisku parametru se zdařila.

• ASCII ‘0’ a ‘1’ (0x30, 0x31) značí Unsupported operation, tedy že
daný typ operace není podporován a operace se nezdařila.

4. - 5. bajt – OP code page
Tyto dva bajty určují stránku s výskytem operačního kódu daného para-
metru. Formát je totožný s tím u 2. - 3. bajtu zprávy Get Parameter.

6. - 7. bajt – OP code
OP code jsou dva bajty určující samotný operační kód daného parame-
tru. Formát je totožný s tím u 4. - 5. bajtu zprávy Get Parameter.

8. - 9. bajt – Type
Type jsou dva bajty určují typ operačního kódu. Hodnota těchto dvou
bajtů může být ASCII ‘0’, ‘0’ nebo ‘0’, ‘1’. Hodnotu tohoto atributu
po přijetí zprávy není nutné kontrolovat, protože z pohledu technické
dokumentace se jedná o nedůležitý atribut.

10. - 13. bajt – Max value
Jedná se o čtyři bajty obsahující maximální hodnotu, na kterou lze na-
stavit daný parametr. Hodnota je do čtyř bajtů zakódována pomocí AS-
CII znaků. Příklad: Hodnota 291 se zapíše postupně od 10. bajtu ke 13.
bajtu jako ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’.

14. - 17. bajt – Current value
Jedná se o čtyři bajty obsahující aktuální hodnotu daného parametru.
Formát je stejný, jako u předchozího datového bloku.

18. bajt – ETX
Bajt ETX obsahuje informaci o konci zprávy.

2.5.4.3 Set parameter

Jak je uvedeno v [3], aplikace pošle monitoru zprávu typu Set Parameter,
pokud chce nastavit hodnotu daného parametru monitoru. Zpráva tohoto typu
je rozdělena do pěti bloků dat. První i poslední blok dat jsou velké jeden bajt,
druhý a třetí blok mají velikosti po dvou bajtech a čtvrtý blok je velký čtyři
bajty. Obrázek 2.8 znázorňuje formát tohoto typu zprávy.
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Obrázek 2.8: Formát zprávy typu Set Parameter

Nyní budou popsány jednotlivé informace obsažené ve zprávě Set Para-
meter.

1. bajt – STX
Jedná se o začátek zprávy. Bajt je fixní a jeho hodnota je v ASCII tabulce
známá jako start of text, což je hexadecimálně 0x02.

2. - 3. bajt – OP code page
Tyto dva bajty určují stránku s výskytem operačního kódu daného pa-
rametru. Formát je totožný s tím u zprávy typu Get Parameter.

4. - 5. bajt – OP code
Atribut určují samotný operační kód daného parametru. Formát je to-
tožný s tím u zprávy typu Get Parameter.

6. - 9. bajt – Set value
Jedná se o čtyři bajty obsahující hodnotu, na kterou se daný parametr
má nastavit. Hodnota musí být do těchto čtyř bajtů zakódována po-
mocí ASCII znaků podobně jako v 10. - 13. bajtu u zprávy typu Get
Parameter Reply.

10. bajt – ETX
Jedná se o bajt informující o konci zprávy. Bajt je fixní a jeho hodnota je
v ASCII tabulce známá jako end of text. Hexadecimální hodnota tohoto
bajtu je 0x03.

2.5.4.4 Odpověď na Set parameter

Monitor odpoví, jak je uvedeno v [3], na zprávu typu Set Parameter tímto
druhem zprávy s výsledkem nastavení, maximální možnou nastavitelnou hod-
notou daného parametru a jeho aktuální hodnotou pro ověření správnosti na-
stavení. Zpráva Set Parameter Reply je rozdělena celkem na osm různých
bloků dat. Velikost jednotlivých bloků dat je totožná s velikostmi bloků dat
u zprávyGet Parameter Reply. Obrázek 2.9 znázorňuje formát tohoto typu
zprávy.
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Obrázek 2.9: Formát zprávy typu Set Parameter Reply

Nyní popíši jednotlivé informace obsažené ve zprávě typu odpověď na Set
Parameter.

1. bajt – STX
Bajt STX obsahuje informaci o začátku zprávy.

2. - 3. bajt – Result
Jedná se o dva bajty určující výsledek operace nastavení parametru.
Tento datový blok může nabývat hodnot obdobných, jako 2. - 3. bajt
u zprávy typu Get Parameter Reply.

4. - 5. bajt – OP code page
Bajty OP code page určují stránku s výskytem operačního kódu da-
ného parametru. Formát je totožný s tím u 2. - 3. bajtu zprávy Get
Parameter.

6. - 7. bajt – OP code
Bajty OP code určují samotný operační kód daného parametru. Formát
je totožný s tím u 4. - 5. bajtu zprávy Get Parameter.

8. - 9. bajt – Type
Tyto dva bajty určují typ operačního kódu.

10. - 13. bajt – Max value
Jedná se o čtyři bajty obsahující maximální hodnotu, na kterou lze na-
stavit daný parametr. Hodnota je do těchto čtyř bajtů zakódována po-
mocí ASCII znaků, stejně, jako tomu je u 10. - 13. bajtu zprávy Get
Parameter Reply.

14. - 17. bajt – Requested setting value
Jsou to čtyři bajty obsahující aktuální hodnotu daného parametru. Hod-
nota atributu slouží především pro ověření správnosti nastavení. Formát
je stejný, jako u předchozího datového bloku.

18. bajt – ETX
Bajt ETX obsahuje informaci o konci zprávy.
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2.5. Rozbor technické dokumentace

2.5.4.5 Speciální příkaz

Formát zprávy se speciálním příkazem se, podle [3], liší u každého speciálního
příkazu zvlášť. Speciální příkaz se obvykle používá pro takové parametry, které
se nedají nastavit jakýmsi „posuvníkem“, například uložení nastavení, vypnutí
či zapnutí monitoru a podobně.

2.5.4.6 Odpověď na speciální příkaz

Monitor odpoví touto zprávou pouze na zprávu typu speciální příkaz. Formát
této odpovědi se taktéž liší u každého speciálního příkazu zvlášt.

2.5.5 Kontrolní kód

Jedná se o předposlední bajt celého příkazového paketu. Tento bajt podle [3]
vyjadřuje blokový kontrolní kód paketu mezi všemi bajty hlavičky a zprávy
kromě prvního bajtu hlavičky, tedy start of header. Kontrolní kód slouží jako
další vrstva bezpečnosti komunikace mezi aplikací a monitory. Po přijetí pa-
ketu jednou z komunikujících stran se provede výpočet kontrolního kódu nad
přijatými daty a pokud nesouhlasí s přijatým kontrolním kódem, pak je paket
nejspíše poškozen.

Kontrolní kód se vypočítá, jako exkluzivní disjunkce (XOR) takových
bajtů, které jsou šedivě označeny v tabulce 2.3. Každý řádek v tabulce 2.3
znázorňuje jeden bajt příkazového paketu.

Tabulka 2.3: Znázornění výpočtu kontrolního kódu

27 26 25 24 23 22 21 20

SOH D0
Reserved D1
Destination D2
Source D3
Type D4
Length (Hi) D5
Length (Lo) D6
STX D7
Data D8

| |
| |

ETX Dn

Check code Dn+1 P P P P P P P P

Označíme-li operaci exkluzivní disjunkce znaménkem ⊕, pak se kontrolní
kód na pozici Dn+1 vypočítá následovně:

Dn+1 = D1 ⊕ D2 ⊕ D3 ⊕ . . . ⊕ Dn
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2. Analýza

2.5.6 Oddělovač

Jedná se o bajt, který informuje o konci příkazového paketu. Oddělovač má
fixní hodnotu, která je známá jako ASCII hodnota 0x0D, neboli carriage re-
turn.
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Kapitola 3
Návrh

3.1 Knihovna NEC-Controller

Jelikož zadavatel práce stanovil jako možnost použít jazyk C++, který umož-
nuje objektově orientované programování, pak jsem shledal jako východisko,
naimplementovat, ale i navrhnout tuto knihovnu objektově.

Návrh knihovny NEC-Controller byl z velké části inspirován z kapitoly
Analýza, kde je v podkapitole Formát komunikace s monitory (viz 2.5.2) uve-
deno mnoho prvků, které lze chápat jako objekty. Jedná se o prvky počínaje
hlavičkou příkazového paketu, přes zprávu příkazového paketu, ale i samotné
monitory nebo parametry monitorů lze chápat jako objekty.

3.1.1 Komunikace s monitory

Knihovna NEC-Controller bude se stěnou dělených displejů komunikovat po-
mocí komunikačního systému TCP/IP.

V laboratoři SAGELab monitory počínají IP adresou 10.0.0.100 a každý
monitor umožňuje komunikaci přes fixní port, jehož hodnota je 7142.

Jak již bylo zmíněno v analýze, tak knihovna by měla čekat o něco déle než
600 milisekund mezi posíláním jednotlivých příkazů, neboť monitor vyžaduje
minimálně tento časový interval mezi zpracováním jednotlivých požadavků.
Pokud monitor obdrží paket dříve, než stihne dokončit rozpracovaný příkaz,
pak odpoví příkazem Null command.

Knihovna NEC-Controller bude komunikovat se stěnou dělených displejů
pomocí přeposílání příkazových paketů s definovanou strukturou. Struktura
příkazových paketů je uvedena v rozboru technické dokumentace, v kapitole
Analýza (viz 2.5.2). Ve zkratce se každý příkazový paket skládá ze čtyř částí:
hlavička, samotná zpráva, kontrolní kód a oddělovací znak.

Nejprve jsem navrhl tříduCHeader. Třída CHeader reprezentuje hlavičku
příkazového paketu a je znázorněna na obrázku 3.1.
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3. Návrh

Obrázek 3.1: Třída CHeader

Struktura třídy CHeader, co se týče atributů, koresponduje s formátem
hlavičky uvedeném v kapitole Analýza. Třída má tedy šest atributů, prvních
pět po jednom bajtu a poslední má bajty dva. Stručné vysvětlení atributů je
poskytnuto dále.

soh – Informace o začátku hlavičky

reserved – Bajt rezervovaný pro možné budoucí úpravy

destination – Adresa příjemce tohoto příkazového paketu

source – Adresa odesílatele tohoto příkazového paketu

msgType – Typ zprávy tohoto příkazového paketu

msgLen – Délka zprávy obsažené v tomto příkazovém paketu

Dále popíši jednotlivé metody třídy CHeader.

CHeader(destination, msgType, msgLen)
Jedná se o konstruktor třídy CHeader. Jako parametr akceptuje pouze
tři atributy, jelikož soh i reserved bajty jsou předem definované při vy-
tváření instance této třídy a source bajt bude v případě použití tohoto
konstruktoru vždy nastaven na hodnotu 0x30, neboť tento typ konstruk-
toru bude volán pouze při posílání zprávy z aplikace do monitoru. Kon-
struktor pouze nastaví jednotlivé atributy na zadané parametry.

CHeader(buffer)
Jedná se taktéž o konstruktor třídy CHeader. Jako parametr akceptuje
pole bajtů, které bude představovat hlavičku příkazového paketu. Kon-
struktor zkontroluje, zda pole odpovídá struktuře hlavičky. V případě
neúspěchu konstruktor vyhodí vyjimku a v případě úspěchu nastaví jed-
notlivé atributy na požadované hodnoty.
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3.1. Knihovna NEC-Controller

CHeader(header)
Jedná se o kopírující konstruktor třídy CHeader, který do nově vytvořené
instance zkopíruje atributy z již existující instance předané parametrem.

getCheckCode()
Metoda vypočítá kontrolní kód hlavičky a vrátí jej. Kontrolním kódem
hlavičky se zde myslí exkluzivní disjunkce (XOR) všech atributů od re-
served do atributu msgLen a to včetně.

getBuffer()
Metoda serializuje všechny atributy objektu do pole bajtů, které vrátí.

Dále jsem pokračoval návrhem třídy reprezentující zprávu příkazového pa-
ketu. Jelikož existuje více druhů zpráv, které mají některé atributy a me-
tody společné, rozhodl jsem se nejprve vytvořit abstraktní třídu CAbstract-
Message a poté třídy pro jednotlivé konkrétní zprávy. Struktura třídy CAbs-
tractMessage je znázorněna na obrázku 3.2.

Obrázek 3.2: Třída CAbstractMessage

Co se týče atributů, tak abstraktní třída CAbstractMessage obsahuje pouze
dva, které jsou společné pro všechny typy zpráv. Jedná se o STX což je bajt
obsahující informaci o začátku zprávy a ETX obsahující informaci o konci
zprávy. Abstraktní třída CAbstractMessage obsahuje dále tři důležité metody,
které jsou popsány dále.

getCheckCode()
Tato metoda, implementovaná v podtřídách, vypočítá kontrolní kód
zprávy a vrátí jej. Kontrolním kódem každé zprávy se zde myslí ex-
kluzivní disjunkce (XOR) všech atributů od STX do atributu ETX, což
zahrnuje všechny jednotlivé bajty v dané podtřídě.
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3. Návrh

getLength()
Metoda, též implementovaná v podtřídách, která vrátí délku dané zprávy
v počtu bajtů, které zpráva obsahuje. Délka dané zprávy je myšlena od
bajtu STX do bajtu ETX a to včetně.

getBuffer()
Metoda, která serializuje všechny atributy dané zprávy do pole bajtů
a toto pole vrátí.

Na obrázku 3.2 je také vidět, že z abstraktní třídy dědí dva balíčky, a sice
balíček MsgOutgoing a MsgIncoming. Jedná se o balíčky tříd, které obsa-
hují třídy již konkrétních zpráv. Nejprve se podíváme na balíček tříd MsgOut-
going. Jedná se o odchozí zprávy, které bude aplikace odesílat do monitorů.
Výčet těchto tříd je uveden na obrázku 3.3.

Obrázek 3.3: Balíček tříd MsgOutgoing
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3.1. Knihovna NEC-Controller

Na obrázku 3.3 jsou uvedeny některé třídy pro již zmíněné běžné příka-
zové pakety i některé třídy pro speciální příkazové pakety. Třídy pro speciální
příkazové pakety jsou odlišitelné tak, že ve svém názvu obsahují předponu
„CMsgComm“. Třídy v balíčku MsgOutgoing reprezentují takové typy zpráv,
které jsou uvedeny v kapitole Analýza v podkapitole Struktura zprávy (viz
2.5.4). Obsah zpráv v balíčku MsgOutgoing, co se týče atributů, je s nimi
téměř indentický.

Dále popíši jednotlivé třídy z balíčku tříd MsgOutgoing.

Struktura třídy CMsgGetCurrParam
Jedná se o třídu reprezentující zprávu typu Get parameter. Zprávy
tohoto typu umožňují získání aktuální hodnoty parametru na daném
monitoru.
Metoda CMsgGetCurrParam(opCodePage, opCode) je konstruk-
torem třídy CMsgGetCurrParam. Konstruktor přebírá dva parametry.
Prvním parametrem jsou dva bajty určující stránku s výskytem ope-
račního kódu daného parametru. Druhým parametrem jsou dva bajty
určující samotný operační kód daného parametru. Konstruktor nastaví
své atributy dle zadaných parametrů.

Struktura třídy CMsgSetParam
Jedná se o třídu reprezentujíci zprávu typu Set parameter. Zprávy
tohoto typu umožňují, na daném monitoru, změnu aktuální hodnoty
parametru na novou hodnotu z příslušného rozsahu hodnot.
Metoda CMsgSetParam(opCodePage, opCode, setValue) je kon-
struktorem třídy CMsgSetParam. Konstruktor přebírá tři parametry.
První dva parametry mají totožný význam s parametry v konstruktoru
třídy CMsgGetCurrParam. Třetím parametrem je hodnota, na kterou
se má daný parametr nastavit. Konstruktor nastaví své atributy dle za-
daných parametrů.

Struktura třídy CMsgCommSaveCurrSettings
Třída CMsgCommSaveCurrSettings reprezentuje zprávu pro speciální
příkazový paket, jehož příkaz slouží k uložení nastavení na monitoru.
Tělo zprávy tvoří dvoubajtový kód, který musí být nastaven na hexade-
cimální hodnoty 0x30 a 0x43. Teto dvoubajtový kód určuje, že se jedná
právě o příkaz pro uložení nastavení. Poslání příkazového paketu s touto
zprávou zaručí, že veškeré nastavení na monitoru provedené do odeslání
této zprávy bude uloženo i po vypnutí monitoru.

Struktura třídy CMsgCommPowerStatusRead
Je to třída reprezentující zprávu pro speciální příkazový paket, jehož pří-
kaz slouží k získání aktualního stavu zapnutí či vypnutí monitoru. Tělo
zprávy tvoří čtyřbajtový kód, který musí být nastaven na hexadecimální
hodnoty 0x30, 0x31, 0x44 a 0x36.
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3. Návrh

Struktura třídy CMsgCommPowerControl
Třída reprezentuje zprávu pro speciální příkazový paket, jehož příkaz
slouží k ovládání stavu monitoru. Ovládáním stavu monitoru se v kon-
textu této třídy myslí pouze vypnutí či zapnutí monitoru.
Třída CMsgCommPowerControl má dva atributy. První atribut com-
mandCode je šestibajtový kód, jehož hodnota je specifická pro tento
typ zprávy a musí být nastavena na hexadecimální hodnoty 0x43, 0x32,
0x30, 0x33, 0x44 a 0x36. Druhým atributem je powerMode. Jedná se
o čtyřbajtový kód, který určuje stav, do kterého se monitor přepne po
přijetí příkazového paketu s touto zprávou. Atribut powerMode může
nabývat následujících hodnot:

• ASCII hodnoty ‘0’,’0’,’0’,’1’ (0x30, 0x30, 0x30, 0x31) – zapnutí mo-
nitoru

• ASCII hodnoty ‘0’,’0’,’0’,’4’ (0x30, 0x30, 0x30, 0x34) – vypnutí
monitoru

Přestože atribut powerMode může nabývat pouze dvou hodnot, bylo by
smysluplné, aby měl výrazně menší velikost. V tomto případě atribut
powerMode obsahuje tři zbytečné bajty. Při návrhu jsem však zanechal
velikost na čtyřech bajtech z důvodu soudržnosti s technickou dokumen-
tací (viz [3]).
Metoda CMsgCommPowerControl(powerMode) je konstruktorem
třídy CMsgCommPowerControl. Jako parametr přebírá celočíselnou hod-
notu, na kterou má být stav monitoru nastaven. Přípustné hodnoty jsou
1 (zapnout) nebo 4 (vypnout). Pokud budou parametrem specifikovány
nesprávné hodnoty, dojde k vyhození vyjimky.

Dále se podíváme na balíček tříd MsgIncoming. Balíček MsgIncoming ob-
sahuje příchozí zprávy, které bude monitor odesílat a aplikace je bude přijímat.
Výčet těchto tříd je uveden na obrázku 3.4 na následující straně.

Na obrázku 3.4 jsou uvedeny dvě třídy pro již zmíněné běžné příkazové
pakety a čtyři třídy pro speciální příkazové pakety. Třídy pro speciální pří-
kazové pakety jsou odlišitelné předponou „CMsgComm“. Dále je možné si
všimnout, že názvy tříd obsahují koncovku „Reply“, což je z důvodu, že se
jedná o zprávy příchozí od monitorů.

Třídy v balíčku MsgIncoming reprezentují typy zpráv, které jsou uvedeny
v kapitole Analýza v podkapitole Struktura zprávy (viz 2.5.4) a které jsou
uvozené slůvkem „Odpověď“. Obsahy zpráv CMsgGetCurrParamReply a CM-
sgSetParamReply jsou, co se týče atributů, s nimi téměř indentické. Ovšem
u dalších čtyřech zpráv, které reprezentují zprávy speciálních příkazových pa-
ketů, je struktura zprávy odlišná. Z důvodu této odlišnosti bylo nutné navrh-
nout třídu pro každý speciální příkaz zvlášť.
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3.1. Knihovna NEC-Controller

Obrázek 3.4: Balíček tříd MsgIncoming

Dále jsou popsány jednotlivé třídy z balíčku tříd MsgIncoming.

Struktura třídy CMsgGetCurrParamReply
Třída reprezentující odpověď na zprávu typuGet parameter. Atributy
třídy jsou detailněji popsané v kapitole Analýza, v podkapitole Odpověď
na Get parameter (viz 2.5.4.2).
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3. Návrh

Níže jsou uvedeny metody třídy CMsgGetCurrParamReply:

CMsgGetCurrParamReply(recvBytes)
Jedná o konstruktor. Jako parametr akceptuje pole bajtů, které
bude představovat tělo zprávy. Konstruktor zkontroluje, zda pole
odpovídá struktuře zprávy. V případě neúspěchu konstruktor vy-
hodí vyjimku a v případě úspěchu nastaví jednotlivé atributy na
požadované hodnoty.

getMaxValue()
Instanční metoda, která vrátí získanou maximální nastavitelnou
hodnotu daného parametru.

getCurrValue()
Instanční metoda, která vrátí získanou aktuální hodnotu daného
parametru.

Struktura třídy CMsgSetParamReply
Třída reprezentující odpověď na zprávu typu Set parameter. Atributy
třídy jsou detailněji popsané v kapitole Analýza, v podkapitole Odpověď
na Set parameter (viz 2.5.4.4).
Dále uvedu definici jednotlivých metod třídy CMsgSetParamReply.

CMsgSetCurrParamReply(recvBytes)
Jedná o konstruktor podobný tomu u třídy CMsgGetCurrPara-
mReply. Jako parametr akceptuje pole bajtů, které bude před-
stavovat tělo zprávy. Konstruktor zkontroluje, zda pole odpovídá
struktuře zprávy. V případě neúspěchu konstruktor vyhodí vyjimku
a v případě úspěchu nastaví jednotlivé atributy na požadované hod-
noty.

getMaxValue()
Instanční metoda, která vrátí získanou maximální nastavitelnou
hodnotu právě nastaveného parametru.

getCurrValue()
Instanční metoda, která vrátí získanou aktuální hodnotu právě na-
staveného parametru pro ověření nastavení.

Struktura třídy CMsgCommSaveCurrSettingsReply
Třída reprezentující odpověď na zprávu speciálního příkazového paketu
CMsgCommSaveCurrSettings.
Třída CMsgSetCurrParamReply obsahuje pouze jednu metodu.

CMsgCommSaveCurrSettingsReply(recvBytes)
Jedná o konstruktor třídy CMsgCommSaveCurrSettingsReply. Jako
parametr akceptuje pole bajtů, které bude představovat tělo zprávy.
Konstruktor slouží především jako ověření struktury příchozího pole
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3.1. Knihovna NEC-Controller

bajtů ze síťového spojení. V případě neúspěchu ověření formátu to-
hoto parametru bude vyhozena vyjimka.

Struktura třídy CMsgCommPowerStatusReadReply
Třída reprezentující odpověď na zprávu speciálního příkazového paketu
CMsgCommPowerStatusRead.
Dále zmíním atributy třídy CMsgCommPowerStatusReadReply:

reservedData – Jedná se o dva rezervované bajty, které budou vždy
nastaveny na hexadecimální hodnoty 0x30 a 0x32.

resultCode – Jedná se o dva bajty určující výsledek operace.
• ASCII hodnoty ‘0’ a ‘0’ (0x30, 0x30) značí No Error, tedy že
operace přečtení stavu monitoru se zdařila.

• ASCII ‘0’ a ‘1’ (0x30, 0x31) značí Unsupported operation, tedy
že daný typ operace není podporován a operace se nezdařila.

displayPowerModeCode – Jedná se o dvoubajtový kód, který určuje,
že se jedná o operaci přečtení stavu monitoru. Atribut bude vždy
nastaveny na hexadecimální hodnoty 0x44 a 0x36.

parameterTypeCode – Atribut tvořící dva bajty, které určují typ
operačního kódu. Atribut bude vždy nastaveny na hexadecimální
hodnoty 0x30 a 0x30.

numOfPowerModes – Jedná se o čtyři bajty, které značí maximální
počet možných stavů, ve kterých může monitor být (například za-
pnutý či vypnutý). Výsledkem bude vždy čtveřice bajtů s hexadeci-
málními hodnotami 0x30, 0x30, 0x30 a 0x34. Dle hodnoty posled-
ního bajtu usoudíme, že existují pouze čtyři možné stavy.

currentPowerMode – Jedná se o čtveřici bajtů určující aktuální stav
daného monitoru. Hodnoty čtveřice bajtů atributu currentPower-
Mode mohou být následující:

• ASCII hodnoty ‘0’,’0’,’0’,’1’ (0x30, 0x30, 0x30, 0x31) – zapnutý
monitor

• ASCII hodnoty ‘0’,’0’,’0’,’2’ (0x30, 0x30, 0x30, 0x32) – režim
stand-by

• ASCII hodnoty ‘0’,’0’,’0’,’3’ (0x30, 0x30, 0x30, 0x33) – režim
suspend

• ASCII hodnoty ‘0’,’0’,’0’,’4’ (0x30, 0x30, 0x30, 0x34) – vypnutý
monitor
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Metody třídy CMsgCommPowerStatusReadReply:

CMsgCommPowerStatusReadReply(recvBytes)
Jedná o konstruktor třídy CMsgCommPowerStatusReadReply. Jako
parametr akceptuje pole bajtů, které bude představovat tělo zprávy.
Konstruktor slouží především jako ověření struktury příchozího pole
bajtů ze síťového spojení. V případě neúspěchu ověření formátu to-
hoto parametru bude vyhozena vyjimka.

getMaxModeCount()
Instanční metoda vracející získaný maximální možný počet různých
stavů monitoru, které mu lze nastavit.

getCurrMode()
Instanční metoda, která vrátí získaný aktuální stav daného moni-
toru. Možné hodnoty vrácené touto metodou jsou totožné s těmy,
kterých může nabývat atribut currentPowerMode.

Struktura třídy CMsgCommPowerControlReply
Třída reprezentující odpověď na zprávu speciálního příkazového paketu
CMsgCommPowerControl.
Dále zmíním atributy třídy CMsgCommPowerControlReply.

resultCode – Jedná se o dva bajty určující výsledek operace. Bajty
mají totožný význam, jako stejně pojmenovaný atribut ve třídě
CMsgCommPowerStatusReadReply.

replyCommandCode – Jedná se o šestibajtový kód, který má stejný
význam jako atribut commandCode třídy CMsgCommPowerCont-
rol.

powerMode – Čtyřbajtový kód určující stav, do kterého se monitor
právě přepnul. Atribut powerMode slouží pro ověření nastavení
stavu monitoru a nabývá stejných hodnot, jako atribut powerMode
třídy CMsgCommPowerControl.

Dále jsou popsány metody třídy CMsgCommPowerControlReply.

CMsgCommPowerControlReply(recvBytes)
Jedná o konstruktor třídy CMsgCommPowerControlReply. Jako
parametr akceptuje pole bajtů, které bude představovat tělo zprávy.
Konstruktor slouží především jako ověření struktury příchozího pole
bajtů ze síťového spojení. V případě neúspěchu ověření formátu to-
hoto parametru bude vyhozena vyjimka.

getCurrMode()
Instanční metoda, která vrátí právě nastavený stav daného moni-
toru pro ověření nastavení. Možné hodnoty vrácené touto metodou
jsou totožné s těmy, kterých může nabývat atribut powerMode.
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Struktura třídy CMsgCommNull
Jedná se o třídu reprezentující speciální zprávu typu Null Command.
Tělo zprávy tvoří dvoubajtový kód, který je vždy nastaven na hexa-
decimální hodnoty 0x42 a 0x45. Zprávu tohoto typu lze od monitoru
očekávat v následujících případech:

• Monitor nemá aktuálně žádnou odpověď, kterou by odpověděl na
daný druh přijaté zprávy (přijatá zpráva buď nebyla očekávána
nebo monitor ještě nebyl připraven akceptovat právě přijatou zprávu).

• Pro zapnutí či vypnutí monitoru potřebuje monitor určitý čas na
zpracování (řádově sekundy). Pokud však přijde jakýkoliv příka-
zový paket v průběhu provádění jedné z těchto dvou operací, mo-
nitor odpoví právě zprávou CMsgCommNull.

3.1.2 Vnitřní struktura

Knihovna NEC-Controller bude poskytovat veřejné API pro poskytování pří-
ležitostí získávat či měnit parametry monitorů. Součástí tohoto API budou
funkce pro získávání a nastavování parametrů uvedených ve funkčních poža-
davcích na knihovnu (viz 2.4.1) a také těch, které jsou uvedeny v tabulce
operačních kódů různých parametrů (viz [3]).

Knihovna bude dále poskytovat rozhraní pro nastavení síťové komunikace
se stěnou dělených displejů a také funkce pro jednodušší manipulaci s monitory
pomocí identifikátorů.

Jelikož je návrh orientován objektově, rozhodl jsem se považovat každý
fyzický monitor jako objekt. Takovýto objekt by zapouzdřoval metody jako
zisk parametru, nastavení parametru i poslání speciálních příkazů a tedy by
skrýval veškerou síťovou komunikaci uvnitř těchto metod. Vytvořil jsem proto
třídu CMonitor, jejíž každá instance reprezentuje daný fyzický monitor.

Dále jsem zavedl třídu CController, která obsahuje veřejné API, tedy
funkce, pomocí kterých bude možné skrz knihovnu ovládat monitory ze stěny
dělených displejů. Třída CController bude také obsahovat veřejné metody pro
správu jednotlivých obrazovek, jako je přidání nového monitoru, smazání no-
vého monitoru, připojení či odpojení daného monitoru apod.

K tomu, aby bylo možné přidávat, odebírat a pracovat s monitory, je nutné
mít monitory uložené, tedy je nutné použít nějakou kolekci, která bude uklá-
dat objekty třídy CMonitor. Ve třídě CController jsem tedy vytvořil mapu,
která bude uchovávat instance třídy CMonitor a k nim přiřazené jednoznačné
identifikátory.

Nejprve však zmíním atributy třídy CMonitor.

serverAddr – Atribut, který udržuje IPv4 adresu daného monitoru jako ře-
tězec znaků.

port – Atribut obsahující číslo portu pro spojení s daným monitorem.
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socket – Atribut, který uchovává identifikátor soketu daného spojení s mo-
nitorem na adrese specifikované atributem serverAddr.

Dále popíši metody třídy CMonitor.

CMonitor(srvAddr, port)
Jedná se o konstruktor třídy CMonitor. Jako parametr akceptuje IPv4
adresu daného monitoru a port, na kterém se v budoucnu uskuteční spo-
jení s monitorem. IPv4 adresa monitoru, předáváná prvním parametrem
konstruktoru, je řetězec znaků. Port je pak celočíselná hodnota.

establishConnection()
Veřejná instanční metoda, která se pokusí o navázání spojení s monito-
rem charakterizovaným dvojicí serverAddr a port. Metoda nejprve pro-
vede ověření správného formátu adresy monitoru a portu. V případě
nesprávných hodnot parametrů metoda vyhodí vyjimku, jinak metoda
vrátí příznak, zda se spojení podařilo navázat či nikoliv.

disconnect()
Metoda, která ukončí spojení s monitorem.

isConnected()
Tato metoda ověří, zda je monitor stále připojen či nikoliv. Metoda vrátí
příznak úspěšnosti připojení.

sendPacket(destination, msg_type, msg)
Metoda, která vytvoří příkazový paket z parametru msg, což je poto-
mek třídy CAbstractMessage. Dále pak do hlavičky příkazového paketu
vyplní atributy, jako je typ zprávy (msg_type) a cíl (destination). Nako-
nec metoda vytvořený příkazový paket pošle do monitoru charakterizo-
vaného pomocí dvojice serverAddr a port. Metoda využívá pro odeslání
bajtů funkci write, která je k dispozici v knihovně jazyka C, unistd.h.

receiveData(header, msg)
Metoda naslouchající na spojení s monitorem a čekající na přijetí zprávy.
Metoda je blokující. Jakmile přijme nějaké bajty, pokusí se ověřit správ-
nost struktury přijatých bajtů. V případě chyby metoda vyhodí vyjimku,
jinak provede rozbor přijatých bajtů, uloží je do hlavičky a do správného
typu zprávy. Metoda poté tuto hlavičku a zprávu vrátí ve formě vstupně
výstupních parametrů header a msg. Pro přijetí bajtů používá tato me-
toda funkci read, která je k dispozici v knihovně jazyka C, unistd.h.

getParameter(msg)
Metoda, která využívá metod sendPacket i receiveData. Metoda pošle
monitoru zprávu zadanou parametrem msg a čeká na obdržení zprávy
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typu CMsgGetCurrParamReply pokud se tuto zprávu podaří přijmout,
pak metoda vrátí její instanci, jinak bude vyhozena vyjimka. Vyjimka
bude vyhozena i v případě přijetí zprávy typu Null command, která může
znamenat například to, že monitor ještě nestihl zpracovat předchozí pří-
kaz.

setParameter(msg)
Metoda taktéž využívající metod sendPacket i receiveData. Metoda po-
šle monitoru zprávu zadanou parametremmsg a čeká na obdržení zprávy
typu CMsgSetParamReply pokud se tuto zprávu podaří přijmout, pak
metoda vrátí její instanci, jinak bude vyhozena vyjimka. Vyjimka bude
vyhozena též při přijetí zprávy typu Null command.

saveCurrentSettings()
Metoda, která pošle monitoru zprávu typu CMsgCommSaveCurrSettings
pomocí metody sendPacket a pomocí metody receiveData se pokusí
o přijetí zprávy typu CMsgCommSaveCurrSettingsReply. Metoda však
její instanci již nevrací, neboť ze třídy CMsgCommSaveCurrSetting-
sReply se nezjišťují žádné hodnotné informace. Pokud se nepodaří obdr-
žet danou zprávu, pak je vyhozena vyjimka, jinak je jasné, že se podařilo
uložit nastavení na monitoru. Vyjimka bude vyhozena i v případě přijetí
zprávy typu Null command.

powerStatusRead()
Metoda, která pošle monitoru zprávu CMsgCommPowerStatusRead a čeká
na obdržení zprávy typu CMsgCommPowerStatusReadReply. Pokud se
zprávu podařilo přijmout, pak metoda provede ještě drobná ověření
ohledně získaného počtu možných stavů na monitoru apod. Pokud všechna
ověření dopadnou bez chyb, je navrácena aktuální hodnota stavu mo-
nitoru. V případě jakékoliv chyby je vyhozena vyjimka. Chybou je zde
myšleno i přijetí zprávy typu Null command.

powerControl(powerMode)
Tato metoda pošle monitoru zprávu CMsgCommPowerControl u které
předem nastaví požadovanou hodnotu stavu monitoru na parametr power-
Mode. Metoda dále čeká na obdržení zprávy CMsgCommPowerCont-
rolReply. Pokud v průběhu zaslání, přijetí či ověření struktury zprávy
nastal chybový stav, je vyhozena vyjimka. Pokud se vše podaří bez chy-
bového stavu, je navrácena přijatá hodnota aktuálního stavu monitoru
pro ověření. Chybový stav zde zahrnuje i přijetí zprávy typu Null com-
mand.

Zmíněné třídy CController a CMonitor jsou definovány na obrázku3.5.

35



3. Návrh

Obrázek 3.5: Třídy CController a CMonitor

Nyní se ještě zaměřím na třídu CController. Třída obsahuje dva důležité
atributy, které jsou popsány dále.

parameters – Atribut, deklarován jako mapa parametrů, které lze v monito-
rech nastavovat. V mapě je klíčem řetězec, který obsahuje název daného
parametru a hodnotou je instance třídy CParameter, která bude po-
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psána dále. Parametry obsažené v této mapě jsou do ní pevně vloženy
a nelze s nimi manipulovat. Slouží tedy především k jejich snadnému vy-
užívaní napříč knihovnou a také k ověřování hodnot daných parametrů
ať už u odchozích či příchozích zpráv.

monitors – Atribut, deklarován jako mapa monitorů a jejich identifikátorů.
Klíčem mapy je jednoznačný identifikátor daného monitoru a hodno-
tou přiřazenou k tomuto klíči je instance třídy CMonitor reprezentující
daný monitor. Mapa slouží především ke zjednodušení identifikace jed-
notlivých monitorů napříč funkcemi veřejného API. Tuto mapu lze mimo
knihovnu ovládat pomocí API funkcí, které jsou v podkapitole Veřejné
rozhraní označeny jako Monitor wall management funkce.

Struktura třídy CParameter, která je použita v atributu parameters třídy
CController, je znázorněna na obrázku 3.6.

Obrázek 3.6: Třída CParameter

Třída CParameter obsahuje atributy opCodePage (dva bajty určující stránku
s výskytem operačního kódu daného parametru), opCode (dva bajty určující
samotný operační kód daného parametru) a range. Atribut range obsahuje
instanci takové třídy, která implementuje rozhraní IRange.
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Atribut range obsahuje instanci jedné ze dvou tříd, jejichž předponou je
řetězec „CRange“. Tyto dvě třídy reprezentují rozsahy celočíselných hodnot.

Třída CRangeInterval reprezentuje rozsah hodnot, jako interval se spodní
hranicí, jejíž hodnota je minValue a horní hranicí, jejíž hodnota je maxValue.
Tyto hraniční hodnoty také obsahují popis, který je reprezentován atributem
minDescription či maxDescription.

Třída CRangeEnum reprezentuje rozsah hodnot, jako výčet platných hod-
not. Třída obsahuje atribut values, což je mapa, jejímž klíčem je platná hod-
nota formující daný interval a jejíž hodnotou je řetězec popisující hodnotu
klíče. Do mapy lze hodnoty přidávat pomocí funkce add (parametry jsou
hodnota a řetězec s popisem) i odebírat pomocí funkce remove (parametrem
je hodnota ke smazání).

Rozhraní IRange je jednoduché rozhraní o jedné metodě contains, která
ověří, zda předaný parametr val je obsažen v rozsahu hodnot dané CRange
třídy. Návratovou hodnotou je tedy příznak určující pravdivost obsažení hod-
noty val v povoleném rozsahu.

3.1.3 Veřejné rozhraní

Nyní popíši veřejné rozhraní knihovny NEC-Controller. Rozhraní je tvořeno
metodami, které jsou součástí již zmíněné třídy CController.

initController()
Metoda, která musí být zavolána před použitím jakékoliv další veřejné
funkce. Metoda se stará o alokaci a inicializaci protředků.

destroyController()
Metoda, která musí být zavolána po posledním použití jakékoliv veřejné
funkce. Metoda zajistí dealokaci všech prostředků alokovaných knihov-
nou, popřípadě ukonční neukončená spojení apod.

Monitor wall management
Jedná se o metody pro správu jednotlivých monitorů, od přidání, mazání,
připojení či odpojení monitoru.

addMonitor(monitorAddr, monitorPort, monitorID)
Tato metoda přidá monitor s IPv4 adresou monitorAddr, portem moni-
torPort a identifikátorem monitoru monitorID, do mapy, která je atribu-
tem s názvem monitors ve třídě CController. Metoda ověří formát IPv4
adresy a dále ověří hodnotu portu, která musí ležet v intervalu 1025 až
65535 včetně. Pokud nastane chybový stav při ověření, metoda monitor
do mapy nepřidá a vyhodí vyjimku.

deleteMonitor(monitorID)
Metoda najde v mapě monitor identifikovatelný pomocí moitorID. Po-
kud je nalezený monitor připojený, pak jej odpojí a smaže ho z mapy.
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Pokud nastane chybový stav, nebo daný monitor neexistuje, metoda vy-
hodí vyjimku.

connectMonitor(monitorID)
Metoda se pokusí o připojení monitoru monitorID. Pokud daný monitor
neexistuje, metoda vyhodí vyjimku. Metoda vrátí příznak, určující, zda
se podařilo k monitoru připojit či nikoliv.

disconnectMonitor(monitorID)
Metoda najde v mapě monitor identifikovatelný pomocí moitorID. Po-
kud je nalezený monitor připojený, pak jej odpojí. Pokud nastane chy-
bový stav, nebo daný monitor neexistuje, metoda vyhodí vyjimku.

connectAll()
Metoda se pokusí o připojení všech monitorů obsažených v mapě moni-
tors. Metoda volá opakovaně metodu connectMonitor. Návratovou hod-
notou je příznak true, pokud se podařilo připojit všechny monitory, nebo
false, pokud se alespoň jeden monitor nepodařilo připojit.

disconnectAll()
Metoda je opakem předchozí metody. Metoda volá opakovaně metodu
disconnectMonitor a tím odpojí všechny monitory obsažené v mapě mo-
nitors.

isConnected(monitorID)
Metoda zjistí stav připojení monitoru monitorID. Pokud daný monitor
neexistuje, metoda vyhodí vyjimku. Návratovou hodnotou je příznak,
zda-li je daný monitor připojen či nikoliv.

Parameter management
Jedná se o metody pro získání či nastavení parametrů monitorů.

Následující metody, které začínají předponou „get“ jsou metody pro získá-
vání parametrů monitorů. Metody akceptují jeden parametr, kterým je iden-
tifikátor monitoru, nad kterým se má operace provést. Identifikátor monitoru
je celé číslo, kterým byl identifikován daný monitor při volání metody addMo-
nitor. Lze tedy použít pouze takové identifikátory monitorů, které byly dříve
přidány funkcí addMonitor. Pokud bude předán neplatný identifikátor mo-
nitoru jako parametr, metody vyhodí vyjimku. Každá z těchto „get“ metod
vrací celočíselou hodnotu, jako aktuální hodnotu daného parametru.

getBacklight(monitorID)
Metoda pro získání podsvícení. Metoda vyhovuje funkčnímu požadavku
FP1.

getContrast(monitorID)
Metoda pro získání kontrastu. Metoda vyhovuje funkčnímu požadavku
FP2.
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getSharpness(monitorID)
Metoda pro získání ostrosti barev. Metoda vyhovuje funkčnímu poža-
davku FP3.

getBrightness(monitorID)
Metoda pro získání jasu. Metoda vyhovuje funkčnímu požadavku FP4.

getHue(monitorID)
Metoda pro získání odstínu barev. Metoda vyhovuje funkčnímu poža-
davku FP5.

getPaleness(monitorID)
Metoda pro získání bledosti barev. Metoda vyhovuje funkčnímu poža-
davku FP6.

getColorTemperature(monitorID)
Metoda pro získání teploty barev. Metoda vyhovuje funkčnímu poža-
davku FP7.

getGammaCorrection(monitorID)
Metoda pro získání hodnoty gamma. Metoda vyhovuje funkčnímu po-
žadavku FP8.

getVolume(monitorID)
Metoda pro získání hlasitosti. Metoda vyhovuje funkčnímu požadavku
FP9.

Následující metody slouží pro nastavování parametrů monitorů. Metody
začínají předponou „set“ a akceptují dva parametry. Prvním parametrem
funkce je identifikátor monitoru, který má stejný význam, jako parametr
u „get“ metod. Druhým parametrem funkce je celočíselná hodnota, na kte-
rou se má nastavit daný parametr u daného monitoru. Každá z těchto metod
provede kontrolu zadané hodnoty druhého parametru funkce pomocí třídního
atributu parameters, kde jsou mimo jiné uloženy přípustné hodnoty pro da-
nou operaci. Pokud hodnota druhého parametru neleží v intervalu přípustných
hodnot, funkce vyhodí vyjimku. Rozsahy hodnot parametru value u každé
z následujících funkcí jsou uvedeny v kapitole Analýza u příslušných funkčích
požadavků FP1 - FP9.

setBacklight(monitorID, value)
Metoda pro nastavení podsvícení. Metoda vyhovuje funkčnímu poža-
davku FP1.

setContrast(monitorID, value)
Metoda pro nastavení kontrastu. Metoda vyhovuje funkčnímu poža-
davku FP2.
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setSharpness(monitorID, value)
Metoda pro nastavení ostrosti barev. Metoda vyhovuje funkčnímu po-
žadavku FP3.

setBrightness(monitorID, value)
Metoda pro nastavení jasu. Metoda vyhovuje funkčnímu požadavku FP4.

setHue(monitorID, value)
Metoda pro nastavení odstínu barev. Metoda vyhovuje funkčnímu po-
žadavku FP5.

setPaleness(monitorID, value)
Metoda pro nastavení bledosti barev. Metoda vyhovuje funkčnímu po-
žadavku FP6.

setColorTemperature(monitorID, value)
Metoda pro nastavení teploty barev. Metoda vyhovuje funkčnímu poža-
davku FP7.

setGammaCorrection(monitorID, value)
Metoda pro nastavení hodnoty gamma. Metoda vyhovuje funkčnímu
požadavku FP8.

setVolume(monitorID, value)
Metoda pro nastavení hlasitosti. Metoda vyhovuje funkčnímu požadavku
FP9.

Následují dvě metody, které nemají předponu „set“. Slouží však jako uni-
verzální příkazy.

powerStatusRead(monitorID)
Metoda, která zjistí aktuální stav monitoru identifikovaným pomocí pa-
rametru monitorID. Rozsah návratových hodnot je uveden v kapitole
Analýza u funkčního požadavku FP10. Pokud metoda obdrží neplatný
identifikátor monitoru, vyhodí vyjimku.

powerControl(monitorID, powerMode)
Jedná se o opak předchozí metody. Metoda na daném monitoru moni-
torID nastaví stav na hodnotu powerMode. Rozsah hodnot parametru
powerMode je uveden v kapitole Analýza u funkčního požadavu FP10.
Pokud metoda obdrží neplatné parametry, vyhodí vyjimku.
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3.2 Ukázková aplikace
Ukázkovou aplikaci bylo také možno realizovat pomocí jazyka C++, proto
jsem ani zde neváhal s objektovým návrhem.

Při návrhu ukázkové aplikace jsem použil knihovnu ncurses, jako prostře-
dek pro vytvoření grafického uživatelského rozhraní. Pomocí knihovny ncur-
ses lze vytářet jednoduchá, intuitivní i dokonce uživatelsky přívětivá rozhraní
v terminálu operačního systému. Ncurses knihovna je jakýsi wrapper pro ovlá-
dání terminálu i vykreslování do něj a poskytuje pro tyto operace velmi fexi-
bilní API. Ncurses API poskytuje funkce pro pohyb kurzoru, vytváření oken,
změnu barev, vykreslování a spoustu dalších. Rozšiřující informace o knihovně
ncurses jsou k dispozici na [5]. Podrobný popis API knihovny ncurses je pak
k dispozici na [6].

3.2.1 Uživatelské rozhraní

Ukázková aplikace bude poskytovat grafické uživatelské rozhraní, které bude
obalovat veřejné aplikační rozhraní knihovny NEC-Controller.

Nejprve se zaměřím na skupiny uživatelů, kteří budou tuto ukázkovou apli-
kaci používat. Jelikož se jedná pouze o demonstraci konkrétní knihovny NEC-
Controller, pak uživatelé budou vesměs odborníci na stěny dělených displejů
a tedy i technicky zdatní uživatelé. Je však možnost, že parametry monitorů
bude chtít ovládat i nezkušený uživatel, proto budu dbát i na jednoduchost
a intuitivnost ovládání.

Dále je nutné rozebrat, co bude uživatel čekat, že mu aplikace nabídne
a co bude od ní potřebovat.

Bylo řečeno, že ukázková aplikace bude obalovat aplikační rozhraní knihovny
NEC-Controller, je tedy vhodné, aby uživatel po spuštění aplikace měl, po-
kud možno, přímý přístup k funkcím poskytovaným knihovnou. Čím více bude
zjednodušen přístup k těmto funkcím, tím menší bude složitost ukázkové apli-
kace a tím méně bude potřeba přítomnost uživatelské příručky.

Dle těchto podkladů jsem se rozhodl, že po spuštění aplikace bude zobra-
zeno hlavní menu, které bude nabízet následující volby:

ADD MONITOR

DELETE MONITOR

CONNECT MONITOR

DISCONNECT MONITOR

CONNECT ALL

DISCONNECT ALL

IS CONNECTED
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GET PARAMETER

SET PARAMETER

COMMAND

OPTIONS

EXIT

Prvních sedm voleb, které budou zobrazeny v hlavním menu ukázkové
aplikace, bude obalovat funkce knihovny NEC-Controller se stejným názvem.
Jedná se tedy o volby ADD MONITOR, DELETE MONITOR, CONNECT
MONITOR, DISCONNECT MONITOR, CONNECT ALL, DISCONNECT
ALL a IS CONNECTED. Význam jednotlivých metod je uveden dále.

Hlavní menu ukázkové aplikace bude také obsahovat volby GET PARA-
METER a SET PARAMETER, které budou sloužit pro volání knihovních
funkcí pro získání či nastavení jednotlivých parametrů monitorů.

Hlavní menu bude dále obsahovat volbu COMMAND. Volba COMMAND
bude pracovat podobně, jako například GET PARAMETER a bude sloužit pro
volání funkcí powerStatusRead a powerControl neboť se jedná spíše o příkazy,
než o „get“ či „set“ funkce.

V neposlední řadě bude hlavní menu obsahovat volbu OPTIONS. Volba
OPTIONS bude obsahovat možná nastavení ukázkové aplikace. Prozatím bude
volba obsahovat možnost zvolit vícevláknové či sekvenční ovládání monitorů.

Konečně bude hlavní menu obsahovat volbu EXIT, která provede „úklid“,
tedy odpojí připojené monitory a ukončí ukázkovou aplikaci.

Dále je uvedeno chování jednotlivých voleb hlavního menu ukázkové apli-
kace.

ADD MONITOR
Tato volba přesměruje uživatele na dialog pro zadání IPv4 adresy, portu
a identifikátoru daného monitoru. Dialog bude typu editovatelný textový
dialog, který po uživatelově potvrzení ověří zadané hodnoty a v případě
úspěchu s těmito hodnotami zavolá knihovní funkci addMonitor.

DELETE MONITOR, CONNECT MONITOR,
DISCONNECT MONITOR, IS CONNECTED
Jedná se o volby, které přesměrují uživatele na dialog s výčtem všech
monitorů přidaných volbou ADD MONITOR. Dialog umožní uživateli
vybrat žádný, jeden či více monitorů a provést danou operaci nad vybra-
nými monitory. Výsledkem těchto voleb bude dialog se stručným popisem
výsledku dané operace.
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CONNECT ALL, DISCONNECT ALL
Volby, které pouze zavolají knihovní funkci connectAll, popřípadě dis-
connectAll a po dokončení zobrazí dialog se stručným textem popisující
výsledek volání těchto funkcí.

GET PARAMETER
Volba, která přesměruje uživatele na dialog s výčtem parametrů. Dialog
umožní uživateli vybrat žádaný parametr a po výběru uživatele přesmě-
ruje na dialog pro výběr monitorů. Po výběru monitoru se provede daná
knihovní operace nad vybraným monitorem a po dokončení se uživateli
zobrazí dialog se stručnou zprávou o výsledku operace.

SET PARAMETER
Volba, která funguje obdobně jako volba GET PARAMETER ovšem
mezi dialogem pro výběr parametrů a dialogem pro výběr monitorů bude
vložen editovatelný textový dialog pro zadání požadované hodnoty.

COMMAND
Volba uživatele přesměruje na výběr jedotlivých speciálních příkazů. Je-
likož mají jednotlivé příkazy rozdílnou strukturu, pak po vybrání příkazu
se provede buď obdoba volby GET PARAMETER nebo obdoba volby
SET PARAMETER.

Pokud nastane chybový stav v kterékoliv proceduře (například bude vy-
hozena vyjimka knihovní funkcí), grafické uživatelské rozhraní zobrazí dialog,
který upozorní uživatele o chybě která nastala spolu s jejím stručným popisem.

3.2.2 Vnitřní struktura

Je potřeba pouze vytvořit vrstvu mezi výše uvedeným GUI a voláním jed-
notlivých knihovních funkcí. Pro podporu GUI je nutné vytvořit hlavní menu
a také dialogy, jako je editovatelný textový dialog, dialog pro výběr monitorů,
parametrů či obyčejný textový dialog pro zobrazení výsledku operace nebo
chyby. Navrhl jsem tedy tři jednoduché třídy, které toto budou obstarávat.
Jedná se o třídy Demo, MenuWindow a Dialogue. Tyto tři třídy tvoří
vnitřní strukturu ukázkové aplikace.

Nejprve popíši třídy Demo a MenuWindow. Třída Demo je hlavní třídou
ukázkové aplikace. Třída se stará o načtení knihovny NEC-Controller a tvoří
vrstvu mezi veřejným API knihovny a uživatelem, který za vstupní periferií
nadšeně využívá služeb aplikace. Třída MenuWindow je třída, jejíž instance
je obsažena právě ve třídě Demo. Tato třída zařizuje zobrazení hlavního menu
s již zmíněnými volbami. Třída dále zobrazuje hlavní menu na výstupní peri-
ferii, kterou je monitor počítače, dále zařizuje čtení zadaných gest z klávesnice
a tím pádem umožňuje výběr jednotlivých voleb hlavního menu, jejichž výčet
je uveden v kapitole Návrh v podkapitole Uživatelské rozhraní (viz 3.2.1).
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Struktura tříd Demo a MenuWindow je detailněji zobrazena na obrázku
3.7.

Obrázek 3.7: Třída Demo a MenuWindow
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Dále vysvětlím jednotlivé atributy třídy Demo.

m_MenuWindow – Atribut obsahující instanci již zmíněné třídy Menu-
Window.

m_FunctionNames – Atribut reprezentující jména všech funkcí, které lze
používat z knihovny NEC-Controller. Atribut m_FunctionNames bude
použit například při načítání dynamické knihovny do paměti pro načtení
daných funkcí apod.

m_monitors – Atribut obsahující údaje všech existujících monitorů při-
daných metodou addMonitor. Klíčem mapy je identifikátor monitoru
a hodnotou je dvojice IPv4 adresa monitoru spolu s portem.

m_options – Atribut obsahující všechna možná nastavení ukázkové apli-
kace. Prozatím bude volba obsahovat možnost zvolit vícevláknové či
sekvenční ovládání monitorů. V budoucnu sem lze zahrnout volby, jako
je změna barev ukázkové aplikace, možnosti ovládání aplikace či změna
velikosti terminálu.

Dále budou vysvětleny jednotlivé metody třídy Demo.

startMenu()
Metoda je vstupním bodem ukázkové aplikace. Metoda se postará o zob-
razení hlavního menu, a bude čekat na uživatelův výběr jednotlivých
voleb. Po tom, co uživatel zvolí některou z uvedených voleb, metoda
přesměruje řízení do odpovídající procedury, která zařizuje danou ope-
raci spolu s voláním knihovní funkce.

loadLibrary(libName)
Metoda, která se stará o načtení všech funkcí z knihovny NEC-Controller.
Metoda hledá soubor s názvem obsaženém v argumentu libName a pří-
ponou „.so“ v aktuálním adresáři. Pokud se podaří dynamicky nalinko-
vat danou knihovnu, budou načteny všechny její veřejné funkce. Pokud
však metoda soubor knihovny nenajde, nebo pokud se nepodaří načtení
některé z funkcí knihovny, pak bude ukázková aplikace ukončena s ná-
vratovým kódem 1 a na standardní výstup bude vypsán text popisující
chybu, která nastala.

Následující metody jsou zavolány po tom, co uživatel vybere danou volbu
z hlavního menu. V hlavním menu jsou uvedeny volby se stejným názvem, jako
dále uvedené funkce, avšak s mezerami mezi slovy a bez koncovky “Choice”.

addMonitorChoice()

deleteMonitorChoice()

connectMonitorChoice()
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disconnectMonitorChoice()

connectAllChoice()

disconnectAllChoice()

isConnectedChoice()

getParameterChoice()

setParameterChoice()

commandChoice()

optionChoice()

Významy výše uvedených metod jsou shodné s popisem daných voleb v ka-
pitole Návrh, v podkapitole Veřejné rozhraní 3.1.3. Po dokončení vybrané me-
tody je uživatel přesměrován zpět na obrazovku s hlavním menu.

Dále zmíním atributy třídy MenuWindow.

m_MenuStrings – Atribut, který reprezentuje názvy voleb hlavního menu
ve formě řetězců.

m_Logo – Atribut reprezentující logo, ve formě řetězce, které bude zobra-
zeno v horí části obrazovky s hlavím menu.

Dále popíši metody třídy MenuWindow.

printLogo()
Metoda starající se o vykreslení atributu m_Logo na obrazovku s hlav-
ním menu. Metoda vykreslí logo technikou ASCII art.

showMenu()
Metoda zobrazující hlavní menu na obrazovku. Metoda po zavolání umož-
ňuje uživateli vybrat některou z voleb hlavního menu. Návratovou hod-
notou metody je index uživatelem vybrané položky. Indexem se myslí
číslo, začínající nulou a s každou položkou je o jedna větší.

hideMenu()
Metoda, která provede skrytí hlavního menu na obrazovce. Metoda se
volá tehdy, pokud je uživatel přesměrován na jinou obrazovku.

Dále je potřeba vytvořit třídu, která by reprezentovala editovatelný tex-
tový dialog, dialog pro výběr monitorů, parametrů či obyčejný textový dialog
pro zobrazení výsledku operace nebo chyby. Pro tyto účely jsem vytvořil třídu
Dialogue, jejíž struktura je vidět na obrázku 3.8.
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Obrázek 3.8: Třída Dialogue

Dále uvedu atributy třídy Dialogue.

m_Lines – Atribut reprezentující počet řádek zobrazeného dialogu

m_Cols – Atribut reprezentující počet sloupců zobrazeného dialogu

m_X – Atribut, který reprezentuje horizontální pozici v terminálu

m_Y – Atribut, který reprezentuje vertikální pozici v terminálu

m_monitors – Tento atribut reprezentuje informace o monitorech, které je
možno zobrazit pro výběr

m_Strings – Atribut obsahující seznam textových řetězců, které je možno
zobrazit pro výběr

m_Options – Jedná se o atribut uchovávající různá nastavení ukázkové apli-
kace, která se skládají z názvu a hodnoty určující, zda-li je dané nasta-
vení povoleno či nikoliv

m_Title – Atribut reprezentující nadpis tohoto dialogu

Dále popíši metody třídy Dialogue.

showDialogue(isConstant, isWarning)
Metoda jenž je použita pro zobrazení dialogu, který bude obsahovat
prvky atributum_Strings. Metoda umožní uživateli vybrat jeden z těchto
prvků a návratovou hodnotou bude jeho index. Metoda přijímá dva para-
metry, první určuje, zda-li bude možné na dialogu provést výběr z jed-
notlivých možností, nebo zda-li je obsah dialogu pouze informativní.
Druhý parametr určuje, zda-li se bude jednat o výstražný dialog, tedy
zda-li se mu změní barva na více kontrastní vůči pozadí.
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showMonitorDialogue()
Metoda sloužící pro zobrazení dialogu, který bude sloužit pro výběr mo-
nitorů. Metoda zobrazí prvky atributu m_monitors a umožní uživateli
vybrat žádný, jeden či několik monitorů. Návratovou hodnotou je pole
párů, kde daný pár reprezentuje index monitoru a příznak, zda-li byl
vybrán či nikoliv.

showAddMonitorDialogue()
Metoda sloužící k zobrazení dialogu pro zadání IPv4 adresy, portu a iden-
tifikačního čísla monitoru. Metoda umožňuje uživateli zadat pouze číslice
0-9, tečky (pro případ IPv4 adresy) a mezery pro oddělení jednotlivých
položek. Metoda také umožňuje smazat špatně zadané znaky pomocí
klávesy Backspace. Po tom, co uživatel potvrdí zadání, je funkcí vrácen
řetězec obsahující všechny zadané položky.

showGetNumberDialogue()
Metoda, která slouží k zobrazení dialogu pro zadání celočíselné hodnoty.
Metoda umožňuje uživateli zadat pouze číslice 0-9 bez bezer, které budou
reprezentoavt cifry dané hodnoty. Metoda také umožňuje smazat špatně
zadané číslice pomocí klávesy Backspace. Po tom, co uživatel potvrdí
zadání, je tato hodnota funkcí navrácena.

showOptionsDialogue()
Metoda sloužící k zobrazení dialogu pro možnosti změny nastavení. Me-
toda zobrazí uživateli dostupná nastavení a u každého mu umožní změnit
příznak, zda-li je dané nastavení povolené či nikoliv. Návratovou hodno-
tou metody je pole párů, kde jednotlivé páry reprezentují název daného
nastavení a příznak, zda-li je povoleno či nikoliv.

hideDialogue()
Metoda pro skrytí aktuálně zobrazeného dialogu na obrazovce. Metoda
je použita zejména tehdy, pokud uživatel dokončil práci s dialogem a je
přesměrován do hlavního menu.

Třída Dialogue mimo jiné obsahuje různé konstruktory s parametry, které
vytvoří objekt s nastaveným atributem buď m_monitors, m_strings nebo
m_Options. Konstruktory ovšem také provedou inicializaci ostatních výše zmí-
něných atributů.
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Kapitola 4
Implementace

Tato kapitola se zabývá implementací navrhované knihovny NEC-Controller
a ukázkové aplikace demonstrující funkčnost knihovny.

4.1 Cílová zařízení

Cílem pro knihovnu NEC-Controller jsou zařízení s operačím systémem rodiny
Linux.

V technické dokumentaci (viz [3]) je uvedeno, že forma komunikace, kte-
rou dokumentace popisuje, je funkční na monitorech typu P462, P552, P702,
V422, V462, V551, V651, V322, V652, V552, X461S, X551S, X401S, X463UN,
X551UN od firmy NEC Display Solutions. Jelikož byl návrh knihovny stavěn
nad touto technickou dokumentací, pak je teoreticky možné tuto knihovnu po-
užívat pro ovládání uvedených modelů monitorů. Knihovna NEC-Controller
však byla testována pouze na modelu X463UN.

4.2 Volba standardů

Pro knihovu i ukázovou aplikaci bylo potřeba použít vlákna a proměnné s nimi
spojené. Pro vlákna jsem se rozhodl použít rozhraní POSIX z důvodu stabi-
lity na unixových prostředích. Byla zde i možnost použít vlákna ze standardu
C++11, nezvolil jsem je však z toho důvodu, že aplikace je minimálně sou-
středěna na používání C++11 a míchat kód různých verzí jazyka by bylo, dle
mého názoru, nevhodné.

Pro čtení a zápis v síťové komunikaci jsem zvolil standardní metody read
a write, které zapisují a čtou ze zadaných zdrojů. Tyto nízkoúrovňové funkce
jsou součástí většiny operačních systémů Linux a jsou k dispozici v knihovně
jazyka C, unistd.h.
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4.3 Knihovna NEC-Controller

Výstupem implenetace knihovny NEC-Controller, postavené na návrhu zmí-
něném výše, je dynamická knihovna. Kroky k sestavení knihovny pomocí pro-
gramu make a souboru Makefile jsou uvedeny v podkapitole Instalační pří-
ručka (viz 4.3.1). Po dodržení těchto kroků se nejprve knihovna zkompiluje
a poté vznikne soubor „controller.so“, který reprezentuje výslednou dyna-
mickou knihovnu. Dynamická knihovna je s příponou „.so“ neboť se jedná
o takzvaný shared object.

Pokud obecně nějaká dynamická knihovna využívá ke své činnosti jiné dy-
namické knihovny, vzniká řetězec závislostí a všechny potřebné knihovny musí
být při přístupu ke knihovně přítomny. V tomto případě se jedná o dynamické
knihovny: libstdc++.so, libgcc_s.so, libc.so a libm.so. Tyto dodatečné dyna-
mické knihovny jsou však přítomy ve většině verzích operačních systémů Li-
nux. Závislosti dynamické knihovny na jiných knihovnách se dají velice snadno
zjistit pomocí programu ldd, viz [7].

4.3.1 Instalační příručka

Níže jsou vypsány kroky potřebné pro sestavení knihovny.

Nejnovější verzi knihovny NEC-Controller lze nalézt na přiloženém CD
nebo stáhnout z veřejného repozitáře [8]. Pro sestavení knihovny je nutné
provést následující příkazy, které spouštějí program make nad konfiguračním
souborem Makefile_Faistpat.

make -f Makefile_Faistpat compile – Příkaz, který zkompiluje zdrojové
kódy knihovny a vytoří objektové soubory

make -f Makefile_Faistpat shared – Příkaz, který vytvoří v aktuálním
adresáři soubor „controller.so“, reprezentující výslednou dynamickou
knihovnu

Pro vytvoření dynamické knihovny ze zdrojových souborů bylo potřeba
provést dva kroky.

Prvním krokem, který je reprezentován prvním příkazem výše, bylo vytvo-
řit objektové soubory ze zdrojových souborů knihovny NEC-Controller. Pro
vytvoření objektových souborů byl použit kompilátr g++. Při vytváření ob-
jektových souborů pro dynamickou knihovnu je nutné kompilátoru (gcc či
g++) předat přepínač „-fPIC“. Dle [9] přepínač „-fPIC“ říká kompilátoru,
aby vytvořil pozičně nezávislý kód. Pozičně nezávislý kód je možné vykoná-
vat nezávisle na tom, na jaké adrese je v operační paměti umístěn. Strojový
kód aplikace, která byla zkompilována jako pozičně nezávislý kód, tedy pou-
žívá místo absolutních adres relativní odkazy do paměti (např. skok o 5 adres
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dále). Pozičně nezávislý kód se u dynamických knihoven využívá proto, pro-
tože může být namapován do libovolné části adresního prostoru procesu tak,
aby nekolidoval s jiným kódem (například s jinými sdílenými knihovnami).

Druhým krokem pro vytvoření dynamické knihovny je vytvoření samotné
knihovny neboli souboru typu shared object. Tento krok je reprezentován dru-
hým ze dvou příkazů uvedených výše. K vytvoření souboru typu shared object
je též využit kompilátor gcc či g++. Kompilátor vezme všechny objektové
soubory vytvořené v prvním kroku a sestaví z ních výsledný shared object.
Důležitým přepínačem, kterým se kompilátoru sdělí, že má vytvořit dynamic-
kou knihovnu je přepínač „-shared“. Přepínač zajistí, že výstupem úspěšné
kompilace bude soubor typu shared object.

Dále je popsáno, jak je možné knihovnu NEC-Controller použít.

Do aplikací typu C/C++ je nyní možné tuto knihovnu dynamicky na-
linkovat. Dynamické linkování lze provést buď tak, že knihovna je známa již
v době kompilace a je do procesu kompilace zařazena, nebo lze knihovnu lin-
kovat i načítat až za běhu aplikace.

Dále popíši druhý způsob, neboť je, dle mého názoru, pro dynamické lin-
kování knihoven důležitější. Tento způsob, linkování a načítání knihoven za
běhu, má hlavní výhodu především v tom, že není nutné mít knihovnu již
v době kompilace, neboť ji lze přidávat až za běhu, podobně jako tomu je
například u pluginů. Toto řešení je, co se týče rozšiřování aplikace či vylepšo-
vání samotné dynamické knihovny, velice flexibilní a napomáhá udržení nízké
úrovně závislostí mezi aplikací a knihovnou.

Pro dynamické nalinkování knihovny do C/C++ aplikace je zapotřebí
knihovny dlfcn.h (viz [10]), která definuje funkce potřebné pro načítání dy-
namických knihoven za běhu.

Nejprve je nutné deklarovat takzvaný handler knihovny, což je proměnná
typu void*, která bude identifikátorem dané dynamické knihovny. O inici-
alizaci této proměnné se postará funkce dlopen, které se jedním paramet-
rem předá řetězec obsahující cestu k dynamické knihovně (v tomto případě
k souboru „controller.so“) a druhým parametrem jsou volby, jak má být daná
knihovna nalinkována. Funkce dlopen po úspěšném nalezení knihovny vrací
její handler.

Dalším krokem je již načítání jednotlivých funkcí z dynamické knihovny
a to právě pomocí již zmíněného handleru knihovny. Načtení libovolné funkce
se provede funkce dlsym, jejíž první parametr je handler knihovny a druhý
parametr je název funkce, kterou chceme načíst. Pokud si název funkce, kterou
chceme načíst, nepamatujeme, je možné ji nalézt ve výstupu programu nm,
ktery dokáže zobrazit takzvané exportované symboly (mezi nimiž jsou jména
námi potřebných funkcí) dané knihovny. Metoda dlsym, po úspěšném nalezení
funkce dynamické knihovny, vrátí ukazatel na tuto funkci a pomocí tohoto
ukazetele lze vesele používat tuto funkci.
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Pokud vím, že již nebudu více využívat služeb knihovny a načítat z ní, měla
by se zavolat funkce dlclose, které se parametrem předá handler dané knihovny.
Funkce zjednodušeně ukončí možnost načítání knihovny. Pro detailnější popis
funkcí dlopen, dlsym i dlclose doporučuji nahlédnout do [10].

4.4 Ukázková aplikace

4.4.1 Struktura aplikace

Při implementaci ukázkové aplikace jsem striktně dodržoval to, co bylo navr-
ženo v kapitole Návrh (viz 3). Po dodržení postupů vznikla úvodní obrazovka
s hlavním menu, která je patrná na obrázku 4.1.

Obrázek 4.1: Hlavní menu ukázkové aplikace

Uvodní obrazovka s hlavním menu je, dle mého názoru, velice intuitivní
a přehledná. Vyskytují se zde všechny volby, které byly uvedeny v podkapi-
tole Uživatelské rozhraní kapitoly Návrh (viz 3.2.1). Úvodní obrazovka dále
obsahuje logo ukázkové aplikace v horní části obrazovky.

Při výběru voleb, jako je DELETE MONITOR, CONNECT MONITOR,
DISCONNECT MONITOR, IS CONNECTED a dalších, je v průběhu za-
volána metoda showMonitorDialogue třídy Dialogue. Volání metody způsobí
zobrazení dialogu pro výběr monitorů, jehož podoba je ke shlédnutí na obrázku
4.2.
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Obrázek 4.2: Dialog pro výběr monitorů

Dialog pro výběr monitorů zobrazí všechny monitory, které byly dříve při-
dané volbou ADD MONITOR. Z obrázku je u každého monitoru patrný jeho
identifikátor (ID), IPv4 adresa (ADDRESS) a port(PORT). V tomto případě
byly při testování přidány všechny monitory z laboratoře SAGElab a další dva
pro lokální testování. Monitory z laboratoře SAGElab jsou uvedeny pod iden-
tifikátorem 1 až 20, tedy takove obsahující IPv4 adresy 10.0.0.100 až 10.0.0.119
a adresy pro lokální testování jsou uvedeny pod identifikátory 666 a 777. Tyto
dvě adresy pro lokální testování reprezentují dvě instance testovacích serverů.
Testovací server je dále popsán v kapitole Testování v podkapitole Testovací
server (viz 5.1.1).

Dialog dále umožňuje uživateli vybrat žádnou, jednu nebo i více obrazovek,
popřípadě jednotlivé výběry zrušit. Všechny obrazovky které uživatel vybral
jsou vidět odlišnou (červenou) barvou. Po potvrzení výběru je na vybrané
skupině obrazovek provedena potřebná operace.

Při volbě GET PARAMETER či SET PARAMETER je uživateli zobrazen
dialog pomocí metody showDialogue třídy Dialogue. Metodě jsou předány
takové parametry, aby se jednalo o dialog pro výběr z jednotlivých možností
a aby se nejednalo o výstražný dialog. Dialog je patrný z obrázku 4.3.
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Obrázek 4.3: Dialog pro výběr parametru

Dialog pro výběr parametru slouží k výběru parametru, jehož hodnota
se bude buď získávat či zadávat. Uživatel má možnost vybrat pouze jeden
z nabízených parametrů.

Dialog pro výběr speciálního příkazu, tedy takový dialog, který se objeví po
volbě COMMAND je obdobou dialogu pro výběr parametru, jen neobsahuje
stejné parametry, nýbrž názvy jednotlivých příkazů. Pro ilustraci i zde uvádím
jeho obrázek (viz 4.4).

Obrázek 4.4: Dialog pro výběr speciálního příkazu

Obdobně, jako dialog pro výběr speciálního příkazu, vypadá i dialog pro
volbu OPTIONS. Dialog je však volán metodou showOptionsDialogue třídy
Dialogue a jeho vzhled je patrný z obrázku 4.5.

Obrázek 4.5: Dialog pro nastavení ukázkové aplikace

Dialog pro volbu OPTIONS zobrazí uživateli jednotlivá nastavení ukázkové
aplikace a dále mu umožní u jednotlivých nastavení měnit to, zda-li je zapnuto
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(YES) či vypnuto (NO). Po výběru položky LEAVE v tomto dialogu jsou
aktuální nastavení uložena a uživatel je navrácen zpět do hlavního menu.

Na závěr zmíním dialog, bez kterého by se aplikace obešla jen stěží a při-
nejmenším by bez něj byla velice matoucí. Jedná se o dialog pro zobrazení
chybového stavu aplikace, pokud nastane. Vzhled tohoto chybového dialogu
je zobrazen na obrázku 4.6.

Obrázek 4.6: Dialog pro zobrazení chyby

Dialog pro zobrazení chyby funguje ve zkratce tak, že při odchycení vy-
jimky z knihovny NEC-Controller nebo jiné, tuto vyjimku zobrazí. Pokud
dojde k zobrazení vyjimky v průběhu nějaké činnosti, operace, která ji způ-
sobila se nejspíš neprovedla a po stisku klávesy je uživatel navrácen zpět do
hlavního menu.

Veškeré informace pro uživatelské ovládání ukázkové aplikace jsou k do-
hledání v podkapitole Instalační a uživatelská příručka (viz 4.4.2).

4.4.2 Instalační a uživatelská příručka

Nejprve popíši kroky pro sestavení ukázkové aplikace.

Aktuální verzi ukázkové aplikace, která nese název NEC-Demo, je možné
nalézt na přiloženém CD nebo stáhnout z veřejného repozitáře [11]. Pro se-
stavení ukázkové aplikace je nutné provést následující příkaz, který spustí
program make nad konfiguračním souborem Makfile.

make compile – Příkaz, který zkompiluje zdrojové kódy ukázkové aplikace
a vytoří v aktuálním adresáři spustitelný soubor s názvem „demo“, který
je spouštěcím programem ukázkové aplikace

Připomínám, že pro zkompilování ukázkové aplikace je nutné mít knihovnu
ncurses. Návod na stažení a instalaci knihovny je popsán ve zdroji [5].

Pro spuštění ukázkové aplikace je nakonec zapotřebí přesunout dynamic-
kou knihovnu NEC-Controller, tedy soubor „controller.so“ do stejného adre-
sáře se souborem „demo“. Poté již stačí spustit soubor „demo“.

Dále uvedu doporučené postupy pro ovládání ukázkové aplikace.
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Ovládání ukázkové aplikace je možné pomocí klávesnice. Pohyb v hlavním
menu nebo pohyb v dialogu pro výběr je možný pomocí šipek nahoru či dolu.
Po specifikaci dané volby pomocí šipek je nutné stisknout klávesu Enter pro
vstup do této volby.

Pro označení více monitorů v dialogu pro výběr monitorů je zapotřebí
pomocí šipek specifikovat monitor, který chci zahrnou do výběru a stisknout
mezerník. Zařazení monitoru do výběru pozná uživatel tak, že text daného
řádku zčervená. Pro potvrzení je nutné stisknout klávesu Enter.

Pro změnu určitého nastavení ve volbě OPTIONS v hlavním menu je nutné
pomocí šipek specifikovat nastavení, které chci změnit, a poté stisknout mezer-
ník. Změnu daného nastavení pozná uživatel tak, že se položka YES, v textu
daného nastavení, změní na NO nebo naopak. Po stisku klávesy Enter na po-
ložce LEAVE je nastavení uloženo a uživatel je přesměrován zpět na hlavní
menu.

Pro přidání nového monitoru v dialogu pro přidání monitoru, ve volbě
ADD MONITOR, je nutné pomocí číslic, teček a mezer specifikovat daný mo-
nitor. Forma zápisu monitoru je „adresa_monitoru port identifikátor“. Pří-
kladem může být text: „10.0.0.100 7142 1“, který definuje monitor na adrese
10.0.0.100, portu 7142 a nastaví mu identifikátor, pro příští použití na 1. Pro
potvrzení je nutné stisknout klávesu Enter.

Po výběru volby SET PARAMETER a výběru daného parametru či po
některém příkazu ve volbě COMMAND je uživatel přesměrován na dialog
pro zadání hodnoty. Do tohoto dialogu je nutné zadat hodnotu pouze pomocí
číslic 0-9 včetně. Rozsah hodnot pro dané parametry je uveden ve specifikaci
požadavků na knihovnu NEC-Controller. Pro potvrzení je nutné stisknout
klávesu Enter.

Pokud se uživateli zobrazí dialog s nadpisem ERROR, pak operace, kterou
uživatel právě spustil vyhodila vyjimku. Poté, co se uživatel informuje obsa-
hem vyjimky, stačí stisknout klávesu Enter a uživatel bude navrácen zpět do
hlanívho menu.

Pokud si uživatel v průběhu kteréhokoliv nechybového dialogu rozmyslí
svůj čin a chce se navrátit zpět do hlavního menu, stačí stisknout klávesu Esc.

Nakonec popíši kroky k základní správě monitorů.

Pokud máme ukázkovou aplikaci sestavenou a funkční a jsme též seznámeni
s jejím ovládáním, můžeme se vrhnout na základy správy monitorů. Pokud
chceme aplikací ovládat stěnu dělených displejů, je nutné být ve stejné síti,
jako jsou monitory ze stěny, nebo mít k dispozici veřejné IPv4 adresy monitorů.

Před zahájením komunikace s monitory je nutné jednotlivé monitory přidat
pomocí volby ADD MONITOR. Pro přidání jednotlivého monitoru uvedeme
jeho IPv4 adresu, port (pokud použáváme monitory NEC X463UN od firmy
NEC Display Solutions, ke kterým je ostatně aplikace určena, pak má port
fixní hodnotu 7142) a nakonec přiřadíme libovolný celočíselný identifikátor.
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Po přidání jednotlivých monitorů je nutné navázat s těmito monitory spo-
jení. Navázání spojení provedeme pomocí volby CONNECT MONITOR, kde
vybereme monitory, ke kterým se chceme připojit. V ideálním případě se zob-
razí dialog, ukazující, že všechny vybrané monitory se podařilo připojit.

Jakmile již máme monitory přidané a jsme k nim připojeni, můžeme libo-
volně ovládat parametry monitorů pomocí voleb GET PARAMETER, SET
PARAMETER či COMMAND.

Po dokončení práce s monitory bychom správně měli monitory odpojit
pomocí funkce DISCONNECT MONITOR.
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Kapitola 5
Testování

Dle technické dokumetace je forma komunikace, popsaná v kapitole Analýza,
funkční1 i na monitorech typu P462, P552, P702, V422, V462, V551, V651,
V322, V652, V552, X461S, X551S, X401S, X463UN, X551UN od firmy NEC
Display Solutions.

5.1 Prostředí
Knihovna NEC-Controller byla po implementaci na mém laptopu i testována.
Pro možnosti lokálního testování knihovny jsem si vytvořil jednoduchý testo-
vací server o kterém je zmínka v podkapitole Testovací server (viz 5.1.1). Lo-
kální testování bylo prováděno na 64-bitové verzi operačního systému Ubuntu
14.04.2 LTS. Název a verze kernelu byla Linux 3.13.0-49-generic.

5.1.1 Testovací server

Pro možnosti lokálního testování komunikace knihovny NEC-Controller jsem
si vytvořil jednoduchou aplikaci, která hrála roli serveru a která reprezento-
vala jeden monitor. Aplikace čekala a akceptovala příchozí spojení, se kterým
poté komunikovala výměnou zpráv. Aplikace však nedodržovala striktní formu
komunikace uvedené v podkapitole 2.5.2, neboť sloužila pouze k odlaďování
nedostatků v komunikaci a obsahovala tedy spousty metod sloužících k růz-
ným manipulacím s příchozími bajty.

Testovací server jsem si vytvořil jednak proto, že jsem se z počátku z růz-
ných důvodů nemohl dostavit do laboratoře SAGElab a druhak proto, že jsem
mohl implemetovanou komunikaci knihovny zkoumat mohem detailněji, než
pouhým vizuálním kontaktem s monitory.

Server byl vytvořen jako open-source projekt a je dostupný na přiloženém
CD nebo na veřejném repozitáři [12].

1V technické dokumentaci [3] je sice uvedeno, že jsou tyto obrazovky podporovány, im-
plementace však byla otestována pouze na modelu NEC X463UN.
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5.1.2 Laboratoř SAGElab

Testování bylo také možné uskutečnit v laboratoři SAGElab, která obsahuje
stěnu dělených displejů, full-HD LCD monitorů NEC X463UN, o celkovém
rozlišení 9600 x 4320 pixelů. Stěna tedy obsahovala 20 monitorů. V labo-
ratoři byly adresy monitorů nastaveny na IPv4 adresy počínaje 10.0.0.100
a 10.0.0.119 konče a každý monitor umožňoval komunikaci přes fixní port,
jehož hodnota byla 7142. Tato forma testování byla nejpřínosnější, neboť zde
bylo možné výsledky kontrolovat vizuálně v reálném čase a na reálném hard-
waru.

5.2 Jednotkové testy
Pro další snížení chybovosti knihovny NEC-Controller byl vyvinut soubor
jednotkových testů, který podrobil knihovnu další vlně testování. Za testo-
vací jednotky jsou považovány jednotlivé funkce veřejného API kihovny NEC-
Controller. Testuje se každá z funkcí na jednotlivých monitorech a testuje se
i celý rozsah hodnot pro daný parametr. Testy jednotlivých funkcí veřejného
API byly napsány tak, jak je u jednotkových testů obvyklé, tedy aby byly na
sobě nezávislé.

Podmínkou funkčnosti testů je instalace a spuštění v laboratoři SAGE-
lab za přítomnosti a funkčnosti tamní stěny dělených displejů. Test je tedy
sestrojen právě pro laboratoř SAGElab a při testování se používají všechny
monitory.

Pro spuštění testů je nutné v adresáři knihovny NEC-Controller spustit
následující příkaz.

make -f Makefile_Faistpat test – Příkaz, který vytvoří soubor „test“ v ak-
tuálním adresáři a po spuštění tohoto souboru se začnou sekvenčně pro-
vádět testy jednotlivých funkcí

Začátek a konec jednotlivých testů je na standardním výstupu identifiko-
vatelný pomocí výpisů „%START%“ či „%FINISH%“, za kterými následuje
název funkce, která je testována. Pokud test neuspěje, je v daném bodu pro-
gram ukončen s návratovým kódem 1.
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5.3 Testování v rámci závěrečných prací
Na testování knihovny NEC-Controller se dále podílel bakalant Ondřej Brém
v rámci jeho bakalářské práce i jeden student magisterského studia Bc. Pavol
Kušlita v rámci jeho semestrální práce.

Ondřej Brém měl zadáno navrhnout a implementovat společné API pro
ovládání systému SAGE pomocí externích aplikací s podporou autorizace,
autentizace a správy uživatelů. Toto řešení měl dále nasadit do laboratoře
SAGElab. Jelikož jeho API využívá knihovnu NEC-Controller, tak i při jeho
testování bylo nalezeno několik chyb v této knihovně. Byly objeveny některé
netriviální chyby, které však v zápětí byly opraveny. Jednalo se především
o chybu špatného převodu hodnoty nastavovaného parametru z celočíselného
formátu do několika bajtů, což mělo za následek špatné nastavování parametrů
monitorů. Dále byla objevena chyba špatného změření délky pole bajtů, které
se posílalo monitoru. Chyba se projevovala pouze u několika jednotek hodnot
z rozsahu sta hodnot a proto byla hůře detekovatelná. Samosřejmě i tato chyba
byla úspěšně opravena.

Cílem semestrální práce Bc. Pavola Kušlity bylo vytvořit přístroj na ovlá-
dání jasu obrazovek v laboratoři SAGElab. Hlavním prvkem přístroje byl po-
tenciometr, který po pootočení odselal UDP paket na předem daný server, kde
naslouchala aplikace používající knihovnu NEC-Controller. Po přijetí UDP
paketu zavolala serverová aplikace metodu setBrightness na knihovně NEC-
Controller, která dále převzala zodpovědnost ohledně nastavení jasu monitorů.

Přístroj měnil jas na více obrazovkách zároveň, proto Pavol použil kni-
hovnu openMP (viz [13]) pro paralelizaci. Během vývoje přístroje nebyly ob-
jeveny žádné chyby v knihovně NEC-Controller.
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Závěr

Problém ovládání parametrů stěny dělených displejů instalované v SAGE la-
boratoři byl řešen návrhem a realizací knihovny NEC-Controller. Zdrojem pro
návrh knihovny byla z velké části technická dokumentace popisujíci formu ko-
munikace s monitory. Součástí řešení byl i návrh a realizace ukázkové aplikace
obalující tuto knihovnu a demonstrující její funkčnost a použitelnost. Kni-
hovnu i ukázkovou aplikaci se podařilo úspěšně realizovat a to dokonce tak, že
oba výstupy práce splňují veškeré specifické požadavky stanovené na počátku
práce. Knihovna i ukázková aplikace jsou úspěšně nasazeny v SAGE laboratoři
pro správu tamní stěny dělených displejů. Knihovna NEC-Controller by na-
víc měla, krom zadaných monitorů NEC X463UN, podporovat i mnohé další
netestované typy monitorů, které jsou uvedené na začátku kapitoly Testování
(viz 5).

Dalším krokem ve vývoji knihovny NEC-Controller by bylo přidání funkcí
pro ovládání dalších parametrů monitorů. Jedná se o parametry, které jsou
uvedeny v tabulce operačních kódů různých parametrů (viz [3]) a zároveň
nejsou pokryty funkčními požadavky na knihovnu NEC-Controller (viz 2.4.1).
Další oblastí pro vylepšení je migrace kódu knihovny, ale i ukázkové apli-
kace na C++11 či C++14. Ukázkovou aplikaci je krom refaktorování kódu
možné upravovat souběžně s knihovnou NEC-Controller a rozšířit ji tak na-
příklad o obalení funkcí, které budou do knihovny přidány. Knihovna NEC-
Controller i ukázková aplikace jsou zveřejněny na veřejných repozitářích [8]
a [11]. Na těchto repozitářích je možné podílet se na vývoji a podávat různé
připomínky či návrhy na úpravu.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

API Application Programming Interface

GUI Graphical User Interface

ASCII American Standard Code for Information Interchange

POSIX Portable Operating System Interface

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UDP User Datagram Protocol

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

GRASP General Responsibility Assignment Software Patterns
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

impl...................................zdrojové kódy implementace
NEC-Controller ......... zdrojové kódy knihovny NEC-Controller

tests..............zdrojové kódy jednotkových testů knihovny
NEC-Demo........................zdrojové kódy ukázkové aplikace

thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX
text ....................................................... text práce

thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF
thesis.ps................................ text práce ve formátu PS
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