
České Vysoké učení Technické 

Fakulta elektrotechnická 

Katedra kybernetiky 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

Modulární vizualizační prostředí pro elektroencefalografii 

 

 

Lukáš Šenfeld 

 

 

Vedoucí práce: Ing. Petr Ježdík, Ph.D 

 

Studijní program: Softwarové technologie a management 

 

Obor: Inteligentní systémy 

6. dubna 2012



6. dubna 2012



 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Petru Ježdíkovi Ph.D. za odborné vedení a 
četné konzultace. Také bych rád poděkoval přátelům a rodině, kteří mě jak při studiu tak při 
tvorbě této práce podporovali.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 

 



 
 

iii 
 

Abstract 

The goal of this thesis was to design main part of project aimed to creating a modular 
application for presentation and analysis of electroencephalograms. Thesis was designed to 
ease communication between medical and technical branches of Intracranial Signal Analysis 
Research Group in Prague (ISARG).  

First step was to design and implement application core. The main function of core is to 
manage application modules and ensure the same view on data in each module. To simplify 
exchange of analysis between applications have been implemented methods for saving the 
data to different formats. Another part of this work is the presentation module for medical 
branch, providing easy managing of events in signals. 

Result of this work is application with environment displaying particular data to the  
medical branch by understandable way. The environment is connected to application core 
with possibility of adding further presentation modules. In the future, we would like to develop 
some other presentation modules, especially for technical branch. 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Cílem této práce bylo navrhnout základní část projektu, jehož cílem je tvorba modulární 
aplikace pro prezentaci elektroencefalogramů a jejich analýz. Práce byla navržena tak, aby 
umožnila jednodušší komunikaci mezi lékařskou a technickou komunitou skupiny Intracranial 
Signal Analysis Research Group in Prague (ISARG).  

Prvním krokem bylo navrhnout a implementovat aplikační jádro. Hlavní funkcí jádra je 
správa aplikačních modulů a zajištění zobrazení stejných dat ve všech modulech. Kvůli 
zjednodušení přenosu analýz do jiných aplikací byly v jádru implementovány metody pro 
ukládání dat do různých formátů. Součástí práce je i prezentační modul pro lékaře, sloužící k 
jednoduché správě událostí v signálech.  

Výsledkem práce je prostředí zobrazující lékařům data srozumitelným způsobem, 
napojené na jádro aplikace s možností dalšího přidávání prezentačních modulů. V budoucnu 
se do aplikace doplní další zobrazovací moduly především pro technickou komunitu.  
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Poznámka autora 

Aplikace je implementovaná s ohledem na možné budoucí rozšiřovaní a práce několika 
programátorů, kteří mohou být cizinci. Zároveň respektuje nepsaná pravidla dodržovaná 
v každém kódu, kde se předpokládá mezinárodní účast. Vzhledem k těmto pravidlům se 
v obsahu této práce se často vyskytují nepřeložené anglické výrazy. Ve většině případu se 
jedná o odkazy do zdrojového kódu aplikace, které by bylo nevhodné překládat do českého 
jazyka. 
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1.  Úvod a charakteristika zadání 

Lidský mozek je neobyčejně složitý a propracovaný orgán, fungující díky perfektní 
rovnováze evolucí prověřených postupů. S rozvojem vědy a techniky se lidstvo pokouší 
těmto postupům porozumět a napodobit jeho funkčnost. Při zkoumání této funkčnosti bylo 
odhaleno, že i takto neobyčejně propracovaný systém může trpět vážnými poruchami, které 
se mohou projevovat jak psychicky tak fyzicky.  

V lidské populaci jsou známé mnohé druhy mozkových poruch a chorob od poměrně 
neškodných jako porucha učení až po závažné jako Alzheimerova choroba nebo epilepsie. 
Intracranial Signal Analysis Research in Prague (ISARG) je vědecká skupina zabývající se 
výzkumem epilepsie. Cílem skupiny je signálové zpracování a analýza intrakraniálního 
eketroencefalografu (iEEG). 

Při analýzách této nemoci je jedním z používaných nástrojů studium záznamů dat 
elektroencefalografu. Cílem této práce je navrhnutí programu zjednodušujícího komunikaci 
mezi lékařským a technickým odvětvími této skupiny. Každá z těchto skupin provádí analýzy 
dat nezávisle na sobě. Celkový výsledek však ovlivňují obě skupiny a během procesu 
analýzy spolu úzce spolupracují. Schéma postupu je vidět na Obrázek 1 Schéma postupu při 
analýzách. 

 

Obrázek 1 Schéma postupu při analýzách 
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1.1.  Fakmakorezistentní Epilepsie 
Epilepsie je mozkové onemocnění způsobující záchvaty o různých intenzitách a 

průbězích. Záchvaty způsobuje určitá skupina neuronů v mozku, které začnou synchronně 
šířit signály do všech částí mozku. Při této činnosti mozkem prochází vlna energie projevující 
se například nekontrolovatelnými záškuby částí těla odpovídajících částem mozku, ve které 
se vlna nachází.  

Přibližně 94% všech postižených touto nemocí se léčí pomocí nejrůznějších 
medikamentů pro potlačování záchvatů. Bohužel existuje poměrně malá skupina pacientů, 
kteří jsou proti těmto lékům rezistentní. Jejich jediná možnost vyléčení se z této nemoci je 
vyoperování postižené části mozku. Aby mohl být tento zákrok uskutečněn je potřeba 
naprosto přesně lokalizovat část mozku, která tyto záchvaty způsobuje.  

Každý z těchto pacientů se musí podrobit důkladné analýze záchvatů, kterou 
vyhodnocují zkušené týmy lékařů. Toto vyhodnocování provádějí pomocí analýz EEG 
záznamů během záchvatů. Kvalita těchto analýz je do značné míry závislá na kvalitě a 
věrohodnosti pořízených záznamů.  

Často používaným principem, je skalpové snímání kde se pacientovy na hlavu nasadí 
čepice se zabudovanými elektrodami. Takto lze získat určité informace o dějích uvnitř 
mozku. Bohužel se zde vyskytuje velké množství rušení. Nejzávažnějším rušením je 
bezpochyby lidská lebka, která podle studií funguje jako dolní propust. Dalšími ne však méně 
závažnými zdroji rušení je například rušení z elektronických přístrojů, které do záznamů 
zavádějí frekvenci 50Hz a její periodické násobky. Posledním ze zdrojů zkreslení signálu je 
fyzický posun čepice, který i při malých posunech může ovlivňovat signál. Přes všechny 
negativní vlivy této metody je však velice rozšířená hlavně díky absenci invazivního zákroku. 

Méně požívaným způsobem je intrakraniální EEG (iEEG). Při této metodě pacient 
podstupuje chirurgický zákrok, při kterém mu jsou do mozku zavedeny elektrody. Prvním 
krokem této analýzy je zavedený reference do lebky sloužící jako uzemnění. Dále jsou 
zaváděny sondy několika typů. Častým typem jsou elektrody zapojené na jednom pásku, 
který se položí na mozkovou kůru pacienta. Dále se používají hloubkové elektrody, které se 
zasunují hlouběji do mozku pro snímání dat uvnitř mozku. Použitím této metody snímání lze 
získat méně rušené údaje o mozkové aktivitě než při skalpovém snímání. 

 

Obrázek 2 Možné rozložení elektor při intrakraniálním eeg 
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1.2.  Zpracovávání dat z elektroencefalografu 
Zpracování dat z elektroencefalografu neboli záznamu činnosti mozku má už poměrně 

dlouhou historii. Prvotní uchovávání dat bylo na velice dlouhých papírových rolích, kam se 
pomocí jehel z elektroencefalografu zapisovali informace o činnosti mozku. Tyto role bylo 
potřeba pečlivě skladovat a přenášet aby nedocházelo k fyzickému poškozování 
nakreslených linek.  

 

Obrázek 3 Záznam z elektroencefalografu 

Vyhodnocování těchto signálů prováděl zkušený lékař, který pomocí tužky zapisoval 
události rovnou do role. Tento způsob byl velice neefektivní a pomalý. Lékař musel roli 
posouvat a těžko se v ní orientoval. S příchodem počítačů a teorií signálů se otevřela nová 
cesta pro zpracovávání a vyhodnocování těchto záznamů.  

V současné době se běžně používají elektronické záznamy elektroencefalografu. 
Bohužel i přes obrovský rozvoj v počítačovém oboru vyhodnocování musí stále provádět 
zkušený neurolog. Používáním nejrůznějších filtrů a označování události však má tuto práci 
velice zjednodušenou oproti dřívějším způsobům.  

Velice užitečným nástrojem ve vyhodnocování se ukázalo používání nejrůznějších 
filtrací, které do velké míry zkreslují signály. Často používaným typem filtrace je odfiltrování 
50Hz a jejich periodických násobků. Toto rušení způsobují téměř všechny elektronické 
přístroje včetně těch lékařských. Dalšími možnostmi jsou dolní propusti pro detekci pomalých 
vln. Horní propusti pro detekci zvýšené aktivity a pásmové propusti pro vyčištění signálu.  
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1.3.  Charakteristika aplikace 
Skupina ISARG se dá rozdělit na dvě základní podskupiny lékaři a techničtí pracovníci. 

Z medicínského hlediska se studiem zabývají neurologové, kteří mají bohaté zkušenosti 
s ději v mozku a vědí, jak se projevují epileptické záchvaty. S rozvojem počítačových věd do 
tohoto oboru začali pronikat i odborníci z oblasti teorií signálů. Ti se snaží analyzovat 
záznamy z elektroencefalografů a hledat v nich významné události, kterými se snaží 
například predikovat záchvaty nebo lokalizovat epileptogení ložiska1.  

Největším problémem je komunikace mezi těmito skupinami. Techničtí pracovníci 
provádějí své studie v nástrojích, které jim umožňují zpracovávání těchto dat. Častými jazyky 
pro zpracovávání těchto dat jsou Matlab a Python. Vzhledem k faktu, že technickým 
pracovníků chybí lékařská znalost signálů, musejí své analýzy konzultovat s lékařskou 
komunitou.  

Jelikož lékařská komunita používá jinou prezentaci dat než ta technická a je tedy 
potřeba zajistit možnost komunikace. Tento problém se pokouší vyřešit návrh aplikace, která 
umožňuje lékařskou prezentaci dat tak i nejrůznější technické analýzy. Tyto dva pohledy na 
ta samá data jsou svázány pomocí absolutního času v signálu. Tyto analýzy mohou být tedy 
zobrazeny současně a při vzájemných konferencích si může každý vybrat jaká prezentace 
dat je mu příjemná.  

Návrh aplikace však umožňuje i práci s těmito daty v jakémkoli pohledu samostatně. 
Tímto lze zajistit možnost samostatné práce a používání aplikace lékaři i pouze pro vlastní 
analýzy. Lékaři tak mohou prohlížet signály, které vygenerují techničtí pracovníci a dělat 
korekce a ty poté předávat jako zpětnou vazbu. Tímto způsobem lze velice účinně upravovat 
algoritmy vyvíjené pro analýzu těchto signálů. 

 

Obrázek 4 Charakteristické rozložení aplikace

                                                

1 Epileptogení ložisko je část mozku způsobující epileptické záchvaty, každý pacient může mít i 
více takovýchto ložisek 
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2.  Teoretický rozbor 

Při konferencích vědecké skupiny ISARG byl doposud největším problémem výměna 
analýz a jejich složitá korekce hlavně ze strany lékařů. Nejlepším řešením této situace je 
navrhnout aplikaci umožňující prezentaci dat všem zúčastněným a to ve vhodném formátu2. 
To v praxi znamená zobrazovat jedny data najednou různými způsoby. Aplikace je již od 
počátku navržena tak aby bylo možné tyto zobrazení vidět najednou a nejlépe na dvou 
různých monitorech. Za tímto účelem je v aplikaci základní kořenové okno a okna pro každý 
způsob prezentace dat. 

2.1.  Požadavky na aplikaci 
Z potřeb při konferencích vyplývá možnost použití velkého množství zobrazovacích 

modulů. Tento fakt vede k jasnému použití modulárního konceptu celé aplikace. Kořenovým 
modulem je výpočetní jádro starající se o načítání a správu dat. Do tohoto jádra se připojují 
pomocí rozhraní jádra jednotlivé moduly naprogramované jako zobrazovací prostředí 
s omezenými možnostmi editace dat. 

Jádro aplikace se musí starat o korektní zobrazování dat ve všech modulech. Tato 
korektnost se zajistí svázáním všech modulů pomocí absolutního času v signálu. Takto 
svázané moduly budou v každém čase prezentovat stejná data. Svázání je důležité hlavně 
při společných konferencích technické a lékařské skupiny. 

 

Obrázek 5 Základní rozložení aplikace 

Jedním z důležitých aspektů aplikace je rychlost. Ta musí být uspokojivá i na slabších 
počítačích. Prezentace dat ve všech použitých modulech musí být taková, aby nebylo vidět 
zpoždění při přepočítávání či překreslování. Posledním ne však méně důležitým aspektem je 
stabilita. Stabilní prostředí je navržené tak aby i při dlouhodobém zpracovávání dat, které 
v lékařském modulu může být i v řádu hodin. 

Speciálním požadavkem aplikace je možnost ukládání uživatelského nastavení. Uložit 
bude možné například typu událostí, které obsahují například barvy nebo opacity událostí a 
klávesové zkratky. Toto nastavení bude navržené jako přenosné a to tak aby při předávání 
výsledků bylo možné předat i toto nastavení. 

Pro zjednodušení přenosu dat, aplikace umožňuje několik typů exportů. Prvním 
exportem je uložení dat událostí do formátu CSV. Tento obecný formát zajišťuje export dat 
téměř do každé aplikace. Dalším typem je uložení dat do některého ze standardních formátu 
matlabu, naprogramovaný zejména dle požadavků technické části týmu. Tento export 
umožňuje pohodlné a rychlé přesunutí dat do Matlabu kde s ním lze jednoduše pracovat. 

  

                                                

2 Lékaři často používají elektroencefalogram, kdežto techničtí pracovníci mají několik různých 
typů zobrazení jako spektrogramy či výkonové charakteristiky signálů 
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2.2.  Prezentační modul pro lékaře 
Lékaři skupiny ISARG v současnosti používají nástroj na analýzy komerční aplikaci 

Hamonia Signal Browser od firmy Stellate [1]. Tento nástroj umožňuje veškeré potřebné 
zobrazování a spravování událostí. Uživatelské rozhraní této aplikace bude do velké míry 
připomínat tento nástroj obohacený o specifika aplikace.  

Při prohlížení signálů má uživatel možnost jednoduché správy zobrazovaných kanálů. 
V aplikaci je přehledné tabulkové zobrazení všech kanálů v záznamu s možností výběru jaké 
kanály budou zobrazeny. V základním okně s kanály je možno nastavit jak amplitudové 
měřítko, tak časová základna3. Pro zpřehlednění zobrazení při analýze uživatel vidí pouze 
část z celkového signálu velikost tohoto zobrazeného okna. 

 

Obrázek 6 Zobrazování části signálu z celého záznamu 

Dalším funkčním požadavkem na aplikaci je uživatelsky příjemná správa událostí4 
v signálech a to tří různých typů. Jednokanálové, vícekanálové a časové události. Každá 
událost bude mít typ určující jeho charakter. Tento typ také definuje barvu a průhlednost při 
vykreslování. Jak událost, tak její typ mají uživatelsky definovatelnou textovou poznámku.  

 

 

Obrázek 7 Výřez zobrazení signálů a událostí 

Podstatnou funkcí je aplikování nastavitelných filtrů signálů. Již při spuštění aplikace 
filtruje frekvenci 50 Hz, tento filtr lze vypnout. Uživatel bude schopen aplikovat filtry typů: 
horní propust, dolní propust a pásmovou propust. Zároveň uživatel bude mít možnost 
nastavovat koeficienty těchto filtrů. 

                                                

3 Velikost zobrazeného okna ve vteřinách 
4 Událost je část záznamu, která má určitý význam při analýze pacienta. Často používanými 

jsou například špička, rušení nebo začátek a konec záchvatu. 

Časová událost                Jednokanálová událost                Vícekanálová událost 
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3.  Analýza a návrh implementace 

3.1.  Výběr programovacího jazyka 
Z analýzy všech požadavků na aplikaci vyplývají požadavky na programovací jazyk. 

Vzhledem k rozsáhlosti aplikace je třeba tvořit přehledný a jednoduchý kód. Požadavky 
plynoucí z funkčnosti aplikace byli pouze spustitelnost na slabších počítačích a stabilita 
programu. Z těchto parametrů vyplynulo, že pro vývoj aplikace se hodí jazyky C/C++, Java a 
C#.NET.  

Jazyk C/C++  
Zvolením tohoto jazyka by se algoritmy dali optimalizovat algoritmy až na úroveň 

hardwaru. Takovéto optimalizace by jistě vedli k velice rychlé aplikaci. Dalším kladem by se 
stala možnost distribuovat aplikaci bez závislosti na operačním systému, která by byla pouze 
bonusem neboť nebyla v základních požadavcích na aplikaci. Jasným záporem by byla 
složitost tvorby grafického rozhraní, u kterého bylo potřeba mít možnost rychlých úprav a 
přizpůsobení podle cílových požadavků. Poslední záporem by byla jistá nepřehlednost 
v kódu aplikace. Tato nepřehlednost by byla způsobena zejména složitějším zápisem, 
daným tímto programovacím jazykem. 

Jazyk Java 
Jako největší výhodou programovacího jazyka Java je nesporně nezávislost aplikace 

na operačním systému uživatele. Dalším velice příjemným kladem by byla možnost při vývoji 
použít vysoce sofistikované vývojové prostředí NetBeans nebo Eclipse. Samozřejmě je třeba 
zmínit i přehlednost objektově orientovaného kódu. Bohužel nepřekonatelným problémem se 
ukázala rychlost tohoto jazyka, která je rozhodně neuspokojivá při náročnosti této aplikace 
na paměť a rychlost práce s daty. 

Jazyk C#.NET 
Posledním kandidátem byl programovací jazyk C#.NET. V tomto programovacím 

jazyku lze tvořit velice přehledný a čistý objektově orientovaný kód. Dalším aspektem při 
porovnávání byla možnost velice jednoduché tvorby grafického rozhraní aplikace. Velmi 
užitečným je i možnost používat knihovny nebo části kódu napsané v jazyce C/C++. Jelikož 
je tento programovací jazyk založen na C/C++ i jeho rychlost a práce s pamětí je velmi 
dobrá. Jasnou nevýhodou tohoto jazyka je závislost nejen na operačním systému ale i na 
nainstalovaném .NET Frameworku [2].  

Shrnutí výběru 
Z programátorského hlediska se jeví jako nejlepší jazyk C#.NET, z optimalizačního 

hlediska je nejlepší jazyk C/C++. Avšak při výběru jazyka potřeba zahrnout i další aspekty 
jako například vývojové prostředí pro daný jazyk, možnost dokumentace a vlastnost jazyka 

Jako nejlepší rozhodnutí se jevilo použít programovací jazyk C#.NET s využitím 
knihoven C/C++ na kritických místech aplikace. Tímto lze získat velice přehledný objektově 
orientovaný kód, kvalitní vývojové prostředí Microsoft Visual Studio a možnost rychlé a 
stabilní aplikace. Toto rozhodnutí bylo možné učinit hlavně díky faktu, že velice úzká cílová 
skupina uživatelů pracuje na operačním systému Windows, tudíž nebylo potřeba navrhnout 
aplikaci bez závislosti na operačním systému. 
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3.2.  Modulární koncept 
Specifikem aplikace je použití několika různých pohledů na tytéž data. Každý z těchto 

pohledů má své vlastní funkce a typy vykreslování. Zároveň však každý z pohledů pracuje se 
stejnými daty a veškeré změny provedené v jednom pohledu se musí okamžitě projevit ve 
všech ostatních. Při návrhu se tedy aplikace rozdělila na dvě základní části, jádro starající se 
o správu dat a moduly fungující pouze jako prezentace dat z jádra. Každý z modulů však 
může pomocí rozhraní jádra měnit data a jádro se poté stará o korektní zobrazování ve 
všech modulech5. 

Jádro aplikace
Datové úložište

Prezentacní moduly

Rozhraní jádra

Filtrování signálu

Export dat

Správa událostí

Kolekce modulu

 

Obrázek 8 Modulární koncept v aplikaci 

Kořenovým modulem aplikace je tedy soubor několika tříd tvořící jádro aplikace. Funkcí 
jádra je načítání dat, spouštění modulů a jejich vzájemné propojení. Jádro zároveň definuje 
několik metod umožňujících modulům měnit určitá data. Jádro při každé změně dat 
překresluje všechny aktivní moduly a tím udržuje aktuální data ve všech modulech. Veškeré 
nutné výpočty se tedy provádějí v jádře aplikace a moduly se starají pouze o zobrazení dat. 

Implementace modulů tedy může probíhat zcela nezávisle a to umožňuje pohodlnou 
práci několika programátorů na jedné aplikaci. Jediným omezením při tvorbě nového modulu 
je implementace rozhraní jádra, které definuje několik metod, pomocí kterých komunikuje 
s moduly.  

3.2.1.  Rozhraní jádra 
Jednou z důležitých funkcí jádra je předávání dat modulům a jejich synchronizace za 

tímto účelem je v jádru definované rozhraní umožňující tuto práci. Rozhraní definuje několik 
metod, které je potřeba implementovat v každém modulu. Nejdůležitějšími metodami jsou: 

Metoda register() 
Tato metoda zajišťuje správné zařazení modulu do jádra aplikace. Každý správně 

naimplementovaný modul by měl v této metodě obsahovat volání core.registerView(this); 
tímto se modul dostane do kolekce jádra a jádro jej při změně dat překresluje. 

Metody startView() a endView() 
Aby mohlo jádro zobrazovat moduly podle požadavků uživatele, musí se každý modul 

v aplikaci nechat umožnit otevřít a zavřít. K tomu slouží metody startView() a endView() 

Metody repaint() a update() 
Nejdůležitějšími metodami v rozhraní jsou však metody repaint() a update(). Tyto 

metody jádro volá při jakékoli změně zobrazovaných dat. Pomocí těchto metod jádro 
synchronizuje obsahy ve všech modulech a zajišťuje tak stále korektní zobrazení. 

                                                

5 Při jakékoli změně v jednom modulu se změny ihned projeví do všech ostatních. 
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Pomocí kolekce těchto metod může jádro účinně pracovat se všemi moduly 
zaregistrovanými do aplikace. Každý z těchto metod je nezbytná pro správnou funkci modulu 
a je důležité, aby byly implementovány korektně. Při chybné implementaci by modul mohl 
narušit správný chod aplikace nebo sebe sama. Každý vývojář modulu by tedy měl být 
seznámen s kompletní dokumentaci jádra tak aby dokázal správně naprogramovat svůj 
modul. 

3.2.2.  Zobrazovací moduly 
 Každý modul podporující rozhraní definované jádrem může být zakomponován do 

aplikace. Takto definovaný modul může číst data signálů, spravovat v nich události a 
definovat filtrování. Zároveň jádro při každé změně těchto dat nebo při změně časového či 
amplitudového měřítka překresluje všechny registrované moduly. Toto umožňuje 
synchronizované zobrazování dat a korektní zobrazování při změně například událostí 
v jakémkoli modulu. 

Prezentační modul pro lékaře 
Modul je implementován pro práci lékařů a je součástí této práce. Předlohou pro tento 

modul se stal stávající software používaný lékaři Harmonie signal browser od společnosti 
Stellate, který používají pro prohlížení a analýzu dat a SigViewer [3], používaný hlavně ke 
generování událostí pro technickou skupinu. V aplikaci naimplementovaný modul umožňuje 
zobrazování a analýzy programu harmonie signal browser a export dat programu SigViewer. 

Vzhledem k faktu, že lékaři používají pro své analýzy Harmonia signal browser, který je 
bohužel komerční a nelze tedy získat specifikaci souborů, do kterých ukládá data. Bylo 
potřeba využívat aplikaci umožňující ukládání dat do otevřeného formátu. Touto aplikací se 
stal SigViewer. Bohužel SigViewer neumožňuje tak pohodlnou správu a zobrazování dat jako 
harmonie. Cílem Bylo tedy vytvořit modul vypadající a chovající se stejně jako Harmonia 
signal browser avšak napojený na jádro aplikace s možností ukládání dat do otevřeného 
formátu. 

Při implementaci je první krokem prosté zobrazením signálů. Toto Zobrazení se musí 
dát měnit pomocí jednoduchého správce signálů definujícího, jaké signály mají být 
zobrazeny. Dále se do modulu převzala možnost měnit amplitudové měřítko signálů. Měřítko 
se dá nastavit jak pro všechny signály najednou tak pouze pro jednotlivé signály. Při 
zobrazování signálů je potřeba implementovat i proměnnou časovou základnu6, kterou jsem 
definoval pomocí několika předdefinovaných hodnot s možností postupovat po menších 
krocích pro jemné doladění zobrazení.  

Po úspěšné implementaci zobrazování signálů se začalo s analýzou a implementací 
událostí. Události jsou rozčleněny do několika základních typů. Prvním typem je 
jednokanálová událost. Tento druh je svázaný s jedním signálem a označuje události 
související pouze s ním. Dalším druhem je několika kanálová událost označující skupinu 
signálů a posledním typem je časová událost nevázající se k žádnému signálu. Součástí 
implementace je i možnost uživatelsky spravovaných typů událostí. Tyto typy se používají 
k rozlišování, s jakou akcí událost souvisí například špička v signálu nebo rušení. Poslední 
související akci s událostmi je jednoduchá správa všech událostí v přehledném tabulkovém 
zobrazení. 

Jako jedním z posledních požadavků bylo zavedení filtrů do aplikace, tudíž je v jádru 
definováno filtrování signálů a v lékařském modulu práci s těmito filtry. Prvním filtrem bylo 
odfiltrování frekvence 50 Hz a její vyšší harmonické. Poté jsem definoval několik 
hornofrekvenčních, dolnofrekvenčních a pásmových propustí. Pomocí těchto filtrů si uživatel 
může zobrazit jakkoli vyfiltrovaný signál.   

                                                

6 Velikost zobrazovaného okna ve vteřinách 
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3.3.  Uživatelské rozhraní 
Důležitým ne však jediným měřítkem úspěšnosti každé aplikace je uživatelské 

rozhraní. Sofistikovanost a množství funkcí v aplikaci samo o sobě nezaručuje úspěch u 
uživatele. Každé správně navržené uživatelské rozhraní musí být nejen uživateli příjemná a 
intuitivní ale také musí podporovat všechny funkce aplikace. Aplikace se tedy snaží 
implementovat uživatelské rozhraní jak příjemné tak funkční. 

3.3.1.  Jádro 
Uživatelské rozhraní jádra je první zobrazené okno při spuštění aplikace. Jediným jeho 

obsahem je historie událostí v aplikaci, jednoduchý přepínač synchronizovaného procházení 
a menu. Veškeré další funkce aplikace jsou implementovány až v modulech připojených do 
jádra. 

 

Obrázek 9 Základní okno aplikace pro komunikaci s jádrem 

První položkou v základním okně je File obsahující položky sloužící k načítání souborů 
s daty signálu, načtení a uložení uživatelského nastavení aplikace, exportování dat do CSV7 
nebo Matlabu. A tlačítko pro ukončení aplikace. Další položkou je View, toto menu obsahuje 
výpis modulů zaregistrovaných do aplikace. Jádro při spuštění pro každý modul vytvoří jedno 
menu pomocí, kterého lze daný modul spustit. Tento obsah je generován až při spouštění 
aplikace. Poslední položkou je menu About obsahující jednoduché okno s výpisem aktuální 
verze programu. 

3.3.2.  Prezentační modul pro lékaře 
Modul implementuje uživatelské rozhraní velice podobné tomuto programu Harmonia 

signal browser, tím se usnadnil lékařům přechod na novou aplikaci. Vzhledem k základním 
požadavkům aplikace se toto rozhraní otevírá jako nové okno aplikace. 

Lékařský modul obsahuje rozsáhlé menu sloužící ke spouštění nejrůznějších funkcí. 
Důležitou funkcí v menu jsou amplitudová měřítka sloužící k rychlému zvětšovaní či 
snižování amplitud zobrazených signálů. Obdobným způsobem se vyřešila i změna časové 
základny. Dále menu obsahuje odkaz na jednoduchý tabulkový výpis událostí a jejich typů. 
Posledním důležitým odkazem je zobrazení správy signálů, kde lze zapínat a vypínat 
zobrazené signály. 

Pod Hlavním menu se nachází sada rychlých voleb aplikace. V této části aplikace jsou 
umístěny často používané funkce modulu. Prvním je ovládání amplitud signálů následuje 
ovládání časové základny a sada nastavovacích tlačítek pro zobrazení nejrůznějších 
nástrojů jako osy, kurzor, události, montáže, filtrování 50 Hz a obrácení polarity amplitud. 
Jako posledními položkami v tomto menu jsou umístěny přepínač typů právě zakreslovaných 
událostí, přepínač velikosti vyrovnávacího zásobníku na překreslování a nástroj na filtraci 
signálů. 

                                                

7 Textový formát sloužící k ukládání tabulkových dat 
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Důležitou částí lékařského modulu je zobrazení vlastních signálů a jejich událostí. 
Každý signál je zobrazený na jednom řádku a to tak aby aktuálně zobrazené signály vyplnily 
zbývající plochu v okně modulu. U každého signálu je vlevo uveden jeho textový popis 
definovaný v načteném souboru. V dolní části se nachází jednoduchá navigace časové osy, 
která vizuálně zobrazuje, kde se uživatel při prohlížení nachází a jak velké okno má aktuálně 
zobrazené.  

Nakonec v patičce okna se vypisují některé důležité hodnoty při pohybu na signálu. 
První informací je časový údaj, na který se uživatel právě dívá, dále celková délka záznamu, 
aktuálně nastavená časová základna, velikost zobrazovaného okna v sekundách, na jaké 
pozici v čase se aktuálně nachází kurzor, amplituda signálu na který kurzor ukazuje a 
nakonec aktuálně použité amplitudové měřítko. 

 

Obrázek 10 Prezentační modul pro lékaře
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4.  Popis implementace 

4.1.  Jádro aplikace 
Jádrem aplikace je několik tříd oddělených od ostatních částí aplikace. Jejich základem 

je třída Core definovaná jako singleton8. Hlavní funkcí jádra je uchovávání a spravování dat 
signálů. Jádro je implementováno bez závislosti na zobrazovacím médiu, tudíž implementuje 
pouze aplikační výpočty a metody pro nejrůznější manipulaci s daty jako je ukládání a 
exportování dat, filtrování signálů a nejrůznější editace.  

Další neméně důležitou funkcí je synchronizace všech modulů a jejich překreslování. 
Cílem je aby se každý modul podporující rozhraní jádra se mohl do jádra zaregistrovat a 
získávat tak stále aktuální data bez závislosti znalostí ostatních modulů. Jádro samo se musí 
starat, aby všem aktuálně zobrazeným modulům posílalo stejné data a zároveň jim dávalo 
signál, aby se v případě potřeby překreslili. Jádro tudíž musí uchovávat data načtená ze 
signálů a umožnit k nim přístup ze všech modulů.  

Zároveň má jádro definovanou sadu metod a vlastností, které umožňují s těmito daty 
pracovat. Nejdůležitější sadou metod je práce s událostmi signálů. Rozhraní jádra podporuje 
jejich čtení, editaci, přidávání a mazání. Poslední z důležitých funkcí jádra je výpočet filtrů 
signálů. Ačkoli je filtrování signálů funkcí lékařského modulu, implementoval jsem toto 
filtrování už v jádře aplikace, aby v budoucnu mohl jakýkoli modul využívající toto jádro číst 
již vyfiltrované signály. 

 

Obrázek 11 Zjednodušený UML diagram kolekce tříd tvořících jádro 

 

  

                                                

8 Návrhový vzor, který zaručuje pouze jedinou instanci daného objektu v celé aplikaci. [11] 
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4.1.1.  Práce s moduly 
Každý modul, který má být schopný spolupracovat s jádrem musí implementovat 

rozhraní jádra View. Při správné implementaci toto rozhraní zaručuje správnou komunikaci 
jádra a modulu. Toto rozhraní zaručuje jádru, že bude moci dodržet důležité funkce aplikace 
jako je synchronizované prohlížení či správné předávání aktuálních dat.  Jádro si v paměti 
uchovává informaci o všech aktuálně zaregistrovaných modulech v jednoduchém poli. Jádro 
funguje tedy v aplikaci jako observer9.  

Kolekce aktivních modulůRozhraní jádra

Aplikační jádroZměna dat Překreselní modulů
  

Obrázek 12 Práce s moduly 

Při zaregistrování modulu jádro provede několik nutných operací. Prvním krokem je 
kontrola, zda modul již je v kolekci aktivních modulů, pokud již je spuštěn vrátí false 
v opačném případě vrátí true. Dále si jádro uloží modul do své kolekce a vytvoří pro něj 
menu ve svém základním okně. V tomto okně zároveň nadefinuje onclick událost, které 
předá jako parametr metodu modulu clickOnMenu definovanou v rozhraní jádra. Při 
odebírání modulu z jádra je postup obdobný jako při přidávání. Prvním krokem je kontrola 
existence odebíraného modulu v kolekci modulů. Dále odebere příslušnou položku z menu. 

Nejdůležitější funkcí v práci s moduly je však metoda update(). Tato metoda má jeden 
nepovinný boolean parametr axis. Tímto parametrem lze řídit, zda má modul překreslit také 
osy. Pokud není tento parametr definován, volá se s hodnotou false a moduly překreslují 
pouze zobrazovaná data. Při hodnotě true však překreslí i osy. Překreslování os je důležité 
hlavně při změně počtu signálů nebo při změně názvu některého ze signálů. Tato metoda se 
volá téměř při každé akci v jádru a tím se zajišťuje aktuální zobrazení na všech modulech.  

 

                                                

9 Návrhový vzor observer zajištuje, že při změně v Pozorovateli (jádro) upozorní všechny své 
posluchače (prezentační moduly ) [11] 
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Obrázek 13 Schéma překreslování modulů při změně dat 

4.1.2.  Uchovávání dat 
Při načítání souborů s daty signálů je potřeba tyto data uložit aby s nimi aplikace mohla 

pracovat. Nejlepším kandidátem pro uložení je operační paměť počítače, kde by byla práce a 
načítání těchto dat během chodu aplikace velmi rychlá ale paměťově náročná. Další 
možností je uložení do dočasných souborů kdy se v aplikaci uchovávají pouze nejnutnější 
informace pro běh a zbylé se načítají dle potřeby z pevného disku, tato možnost je méně 
paměťově náročná ale pomalejší. 

V prvních verzích aplikace se veškerá data načítala a ukládala do operační paměti. 
Běh aplikace byl perfektně plynulý a překreslování v lékařském modulu nebylo téměř vidět. 
Při první distribuci mezi lékaře se použila tato verzi ukládání dat. Bohužel velice brzy se 
ukázalo, že při zpracovávání větších souborů se paměťová náročnost aplikace stává 
neúnosnou. Prvním pokusem o omezení paměťové náročnosti je omezení redundantních dat 
uložených v paměti. Toto řešení je však nedostatečné a musí se naimplementovat zcela 
odlišný způsob práce s pamětí. 

Při snižování paměťové složitosti bylo zjištěno, že při běžné analýze lze používat i 
soubory o velikostech v řádech stovek megabajtů. Je nemyslitelné, aby se takto velké 
soubory ukládaly do operační paměti, tudíž je potřeba naimplementovat způsob, který ukládá 
tyto data na pevný disk uživatele. Data uložená na pevném disku však velice zpomalují chod 
aplikace, proto je potřeba navrhnout řešení, které je paměťově nezávislé na velikosti souboru 
ale při tom dostatečné rychlé pro chod aplikace. Jedním z možných řešení bylo využití 
ukládání dat na pevný disk s využitím vyrovnávací paměti. 

Jako ukládací médium se používají celkem 3 typy dočasných souborů, zobrazovaná 
data, odkládací soubor pro filtrování dat a originální data souboru. Každý z těchto souborů 
obsahuje specifická data potřebná pro chod aplikace a nelze jej vynechat. Tímto způsobem 
se přenesla téměř všechny data na pevný disk a tím se snížila paměťová náročnost aplikace.  

Při ukládání těchto dat bylo nutno navrhnout formát ukládání dat do souborů. 
Vzhledem k velikosti potřebných dat a snahou minimalizovat místo potřebné pro chod 
aplikace se data ukládají v binární podobě.  

 

Obrázek 14 Schéma práce s pamětí 

  



4. Popis implementace 15 

 

 
 

4.1.3.  Práce s vyrovnací pamětí 
Vzhledem k rychlosti načítaní záznamů, která je potřeba při vykreslování, se musí 

navrhnout řešení podstatně rychlejší než jenom čtení záznamů z pevného disku. Každou 
hodnotu je třeba dokázat přečíst a převést do formátu programovacího jazyka přibližně za 
670 us10, což nedává moc času na načítání těchto dat z pevného disku. Při implementaci 
toho vylepšení se postupně navrhnulo a otestovalo několik různých metod řešení tohoto 
problému. 

Čtení po hodnotách 
Prvním implementovaným způsobem je prosté čtení hodnot signálu přímo z dočasného 

souboru s daty. Toto čtení pro každý dotaz na hodnotu signálu otevřelo FileStream11 přečetlo 
příslušný počet bytů a ty poté převedlo do reálné hodnoty. Implementačně velice jednoduchý 
přístup ale ukázalo se, že jeho rychlost je přibližně 1000x pomalejší než byla minimální 
požadovaná rychlost. To sebou neslo nutnost vymyšlení rychlejšího způsobu. 

 

Obrázek 15 Schéma čtení po hodnotách 

Čtení po blocích hodnot 
V této metodě se používá menší vyrovnávací paměť. Při prvním dotazu na hodnotu se 

přečte několik hodnot a ty se poté uloží do malého pole v paměti. Při dalších požadavcích, 
algoritmus nejprve zkontroluje, zda tuto hodnotu již nenačet, pokud ano tak ji vrátil z pole, 
pokud ne tak načte jednu další do vyrovnávací paměti. V tomto vyrovnávací poli se však 
uchovávalo jen několik málo hodnot a všechny přebytečné se zahazují. Tímto se dosáhne 
určitého zrychlení, ale stále to je přibližně 50x pomalejší než je potřeba. 

 

Obrázek 16 Schéma čtení hodnot po blocích 

  

                                                

10 Výsledek experimentálního výpočtu při průměrném počtu signálů 60 se vzorkovací frekvencí 
1000 Hz, desetivteřinovým zobrazovacím oknem a rychlosti překreslení 40 ms 

11 Objekt .NET Frameworku sloužící ke čtení a zapisování do souborů 
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Čtení binárních bloků 
Jako poslední se navrhlo čtení po binárních blocích. V paměti se uchovává binární pole 

o nastavitelné délce, ve kterém je otisk dat ze souboru. Tento způsob čtení pracuje 
s předpokladem, že aplikace nikdy nebude chtít k hodnotám přistupovat zcela náhodně12. 
Jelikož celé toto čtený závisí na tomto předpokladu tak při náhodném přístupu na data 
selhává a spíše zpomaluje načítání dat, než aby byl přínosný13. 

Při prvním dotazu na hodnotu ze signálu si objekt načte do paměti uživatelsky 
definovaný počet bytů. Poté z tohoto pole přečte příslušnou hodnotu a ty vrátí. Při dalším 
dotazu, který s vysokou pravděpodobností, bude další záznam v signálu, už nenačítá data 
z pevného disku ale z paměti. Toto se opakuje přibližně do poloviny tohoto pole v paměti, při 
překročení této hranice objekt načte další data z pevného disku ale pouze pár bytů, které 
připojí k těm již uloženým v paměti, aby nedocházelo ke zvětšování tohoto pole, jsou staré 
hodnoty tedy ty nejdříve čtené, zahazovány. 

 

Obrázek 17 Schéma čtení binárních bloků 

Velikost tohoto vyrovnávacího pole je nastavitelná v aplikaci. Umožněním nastavení 
této hodnoty jsem mohl lépe testovat velikost těchto polí a uživatelům tak nabídnou zvýšit si 
rychlost aplikace na počítačích s větší operační pamětí, či naopak snížit paměťovou složitost 
za cenu pomalejšího chodu. Jako základní nastavenou velikost pole je zvolena 2MB14. K této 
velikosti se došlo testováním různých velikostí a tato se ukázala jako nejlepší kompromis 
mezi spotřebou paměti a rychlostí aplikace. Průměrná rychlost tohoto typu čtení je přibližně 
200us, což je dostačující při průměrném zobrazení   

                                                

12 Při zobrazování signálů se téměř vždy čte jedna hodnota po druhé. Náhodný přístup je možný 
jen u budoucích modulů, které by mohli k těmto datům přistupovat náhodně. 

13 Při každém přečtení se inicializují nové hodnoty do vyrovnávací paměti. 
14 Velikost vyrovnávací paměti pro každý signál, tudíž celková velikost dat uložených v paměti je 

počet signálů vynásobený touto velikostí vyrovnávací paměti. 
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4.1.4.  Filtrování signálů 
Při všech analýzách prováděných jak lékaři, tak technickou komunitou, je velice 

příjemné umožnit aplikaci vlastních filtrů signálů. K výpočtu filtrovaných signálů se používá 
knihovna Math.Iridium [4]. Tato knihovna nejenže implementuje několik druhů filtrů, ale 
zároveň jsou filtry v ní naimplementované správné a velmi rychlé, což bylo hlavním kritériem 
při výběru knihovny pro tyto výpočty. 

Prvním naimplementovaným filtrem byl filtr s konečnou odezvou (Finite Impulse 
Response - FIR). Tento filtr je velice jednoduchý na výpočet a zpočátku se zdál jako velice 
elegantní a rychlé řešení filtrování signálů. Bohužel už z vlastností tohoto filtru je posun fází 
všech frekvencí ve frekvenčním pásmu a to různě pro každou frekvenci. Což se ukázalo jako 
nepřekonatelný problém při analýze signálů15. 

Jedna z možností jak vyřešit tento problém je použití filtrování ve frekvenčním pásmu 
za použití rychlé fourierovy transformace (Fast Fourier Transformation - FFT) [5]. První 
krokem této filtrace je spočítání FFT signálu. Tato transformace se provádí pomocí již 
zmíněné knihovny Math.Iridium. Takto se vypočte frekvenční pásmo v daném okně a mohou 
se vyfiltrovat potřebné frekvence. Filtrování se provádí kompletním mazáním frekvencí, 
příslušnících k aplikovanému filtru. Po vymazání těchto frekvencí se provede zpětná rychlou 
fourierovu transformaci (iFFT) a získá se tak výsledný signál bez frekvencí které je třeba 
odfiltrovat. 

 

Obrázek 18 Filtrace signálu pomocí FFT 

Výsledek filtrování pomocí frekvenčního spektra je uspokojivý, celý signál lze vyfiltrovat 
v řádu pouhých jednotek sekund. Během této doby však uživatel musí čekat na výpočet 
filtrace. Z tohoto důvodu bylo třeba navrhnout sofistikovanější výpočet filtrace, a to tak aby 
uživatel aplikace nemusel čekat na výpočet filtrace. 

Prvním krokem byl pokus zrychlit FFT nebo iFFT, což se ukázalo jako téměř nemožné, 
neboť metody počítající tyto transformace byli naimplementovány v knihovně Math.Iridium a 
byly optimalizované. Jedinou možností bylo zkusit zrychlit přesunutí dat a čtení výstupu 
z této knihovny, avšak ani zde se nedá potřebně zrychlit výpočet.  Jediným možným řešením 
je zavést okénkování výpočtu. 

Při zapnutí použití filtrů se tedy nepočítal celý signál ale pouze jeho část. Pokud 
uživatel zvolí filtraci, vyfiltruje se mu pouze aktuální, dvě předchozí a dvě následující viditelné 
okna. Tímto se velice rychle vyfiltruje část signálu, kterou vidí uživatel. Při každém pohybu 
po časové ose, aplikace v novém vlákně spočítá další části záznamu a to v tom směru kam 
se uživatel pohybuje. Tedy například pokud uživatel zapne filtrování a posune se o okno 
dopředu, aplikace mezitím dopočítá další okno vepředu a při dalším posunu další okno 
dopředu. Tímto je zajištěno, že uživatel stále uvidí správná data.  

                                                

15 U vyfiltrovaných signálů docházelo k posunu událostí oproti reálnému zobrazení, což mělo za 
důsledek, že označené události se při zapnutí filtrací posunuly po časové ose. 
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Problémem při filtrování pomocí posouvajícího se okna jsou počáteční podmínky 
filtru16. U filtrování signálů se běžně používá metoda překrývajících se oken. Použitím této 
metody se vypočítává filtrace v oknech, které se překrývají a z těchto oken se ukládají pouze 
data již neovlivněná počátečními podmínkami. Problémem při tomto výpočtu je mírné 
zvýšení časové složitosti. 

Při testování rychlosti těchto filtrů bylo zjištěno, že takto naimplementovaný filtr je 
velice účinný, ačkoli jeho výpočet trvá poměrně dlouhou dobu, avšak je rozdělen tak že 
uživatel to vůbec nevnímá. Bohužel tento filtr je závislý jak na čtecí vyrovnávací paměti tak i 
na zapisovací, protože filtr velmi často zapisuje nové data na disk. Za tímto účelem je 
v aplikaci naimplementována zapisovací vyrovnávací paměť, která je podobná čtecí paměti 
s tím rozdílem, že si nejdříve data uchovává v paměti a pokud je paměť plná, zapíše je na 
disk. 

 

Obrázek 19 Schéma zápisu dat na disk 

  

                                                

16 Každý výpočet okna vygeneruje určitý počet záznamů na začátku a konci filtrované části 
signálu neodpovídající skutečnosti. 
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4.1.5.  Správa událostí 
Jednou z důležitých funkcí aplikace je možnost označování a jednoduché správy 

událostí v signálech. Tato možnost musí být naimplementována tak aby s ní byla co 
nejjednodušší a nejrychlejší práce. Toho se aplikace pokouší docílit pomocí klávesových 
zkratek zavedených do lékařského modulu. Zkratky hodně spolupracují s příkazy myší, kdy 
například při držení ctrl a kliknutím kolečkem myši vložíme krátkou událost na místo kde je 
umístěný kurzor. Kompletní seznam zkratek je uveden v uživatelské příručce aplikace. 

Jednokanálová událost 
Nejpoužívanějším typem je jednokanálová událost. Touto událostí se označují oblasti 

v jednom jediném signálu. Nejčastější použití tohoto typu je při značení špiček nebo rušení 
v signálech. Do signálů se přidávají pomocí myši a klávesové zkratky ctrl 

Časová událost 
Dalším typem je časová událost nevázající se k žádnému signálu, označuje události, 

které nesouvisí s jednotlivými signály ale s akcí typu začátek a konec záchvatu či usnutí. Pro 
jeho přidávání do signálu se používá pouze myš. 

Vícekanálová událost 
Posledním typem je vícekanálová událost, která je specialitou této aplikace tímto typem 

lze označit skupinu signálů, ve kterých je určitá aktivita. Běžně se používá pro označení 
skupin elektrod. Do signálů se přidávají pomocí myši a klávesové zkratky ctrl stejně jako 
jednokanálová událost pouze myší označíme více kanálů. 

 

 

Obrázek 20 Typy událostí v prezentačním modulu pro lékaře 

Pro účely správy je v jádru vytvořen objekt EEGEvent. Tento objekt obsahuje veškerá 
potřebná data, která lze u události nastavit. Nejdůležitějšími jsou začátek, délka trvání, typ a 
obsažené signály. Instance tohoto objektu jsou uchovávány v jádru tak aby byla umožněna 
přístupnost z jakéhokoli modulu. Jádro umožňuje tyto události měnit, přidávat, mazat a 
ukládat do souboru. 

Všechny události jsou uchovávány v operační paměti aplikace, aby se zrychlil přístup 
k informacím v nich obsažených. Velikost těchto dat se pohybuje pouze v jednotkách 
megabytů, tudíž zásadním způsobem nezatěžuje operační paměť počítače.  

  

Časová událost                Jednokanálová událost                Vícekanálová událost 
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Nejdůležitější částí u správy událostí je odchytávání událostí myší. Pro většinu událostí 
myši jsou v aplikaci naimplementované obslužné metody. Všechny tyto metody jsou ve třídě 
MouseControler, která se stará jak o obsluhu těchto událostí tak jejich zaregistrování na 
příslušné kontejnery v aplikaci. V tomto objektu se zároveň uchovává vlastnost MouseState. 
To je indikátor, ve kterém stavu se myš nachází. Tato vlastnost definuje stavy:  

STATE_FREE_FOR_ALL   
Tento stav znamená, že myš je připravena přijmout příkaz. 

STATE_EDITING_EVENT 
Pokud je myš v tomto stavu, právě editujeme událost a při každém jejím pohybu se 

událost edituje. Do tohoto stavu se lze dostat se zapnutým editováním událostí a poté klikem 
a tahem myši. 

STATE_MOVING_EVENT 
V tomto stavy myš posouvá aktuálně označenou událostí do stran či mění jeho signály. 

Do toho stavu se lze dostat pomocí zapnuté editace událostí, držením kolečka myši a 
pohybem po signálech. 

 

 

Obrázek 21 Stavový diagram editace událostí pomocí myši 
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4.1.6.  Formáty souborů 
Prvním předpokladem pro chod aplikace je načtení biologických dat. Pro toto načtení je 

v aplikaci implementováno rozhraní EEGFile. Toto rozhraní definuje několik metod nutných 
pro načtení dat z datového úložiště. Zároveň je implementována třída GDFFile umožňující 
aplikaci čtení dat ze souborů typu GDF 2.xx. Aplikace rovněž využívá několik svých formátů.  

Soubor typu GDF 
Jedná se o otevřený formát běžně používaný pro ukládání biologických dat. Aplikace 

umožňuje jak čtení tohoto typu souboru, tak jeho ukládání. Tento formát byl zvolen, jelikož 
v době implementace této aplikace skupina ISARG již pracovala s tímto formátem. Načítání i 
ukládání dat je naprogramované podle specifikace gdf formátu [6]. 

První sekcí je pevná hlavička dlouhá 256 bytů obsahující nejrůznější informace o 
pacientovi a podrobné informace o záznamu. Následuje proměnná hlavička o velikosti 256 * 
NS, kde NS je počet signálů uvedený v pevné hlavičce. Po proměnných hlavičkách jsou 
uvedeny nepovinné hlavičky pro nejrůznější doplňkové informace. Neprodleně po hlavičkách 
jsou uvedeny jednotlivé záznamy o velikosti: počet záznamů 8 počet bytů na záznam, počet 
bytů na záznam a počet záznamů jsou uvedeny v proměnných hlavičkách u každého 
signálu. Posledním blokem je nepovinný blok s události v signálech. 

Soubor typu tmp 
Aplikace využívá jako úložiště dat ze signálů pevný disk. Pro ukládání dat je potřeba 

vytvořit formát ukládání těchto dat. Za tímto účelem byl navrhnut formát tmp odvozený 
především ze specifikace formátu gdf. Tento formát souží k ukládání pouze dat signálů, 
neobsahuje žádné hlavičkové informace o signálech či o událostech. Při načtení dat do 
aplikace si aplikace sama převede tyto data do formátu tmp. Každý Signál v aplikaci má svůj 
vlastní soubor tmp. Tímto konceptem se docílilo zjednodušení tohoto formátu. 

V souborech typu tmp jsou uvedeny hodnoty jednotlivých záznamů přesně ve stejném 
formátu jako u v gdf souboru. Při čtení těchto dat se využívá informací načtených 
z otevíraného souboru.   

Soubor typu eventinfo 
Vzhledem k většímu množství informací v událostech signálů než lze ve formátu gdf 

uložit, je třeba navrhnout a implementovat formát pro ukládání těchto informací. Při návrhu 
se opět vychází z formátu gdf a pouze se do něj doplnily potřebné informace.  

Soubor eventinfo se vytváří při každém uložení do souboru s biologickými daty se 
stejným názvem jako název ukládaného souboru. Při načítání souboru se poté kontroluje, 
zda neexistuje i soubor s příponou eventinfo, pokud existuje, automaticky se načte. Takto lze 
při předávání analýz posílat pouze tento doplňkový soubor což je u analýz souborů velkých 
několik set megabytů značná úspora přenášených dat. 
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Soubor typu mat 
Soubor typu matfile slouží především pro export údajů událostí pro technickou 

komunitu skupiny ISARG. V tomto souboru jsou uloženy všechny potřebné informace 
související s událostmi signálů. Formát tohoto souboru je naimplementovaný podle aktuální 
specifikace [7]. 

Soubor typu CSV 
Aplikace umožňuje export údajů událostí i ve všeobecném formátu CSV [8]. Tento 

formát je všeobecně používaný pro výměnu tabulkových dat. V exportním souboru je 
seznam všech událostí s příslušnými informacemi. 

Soubor typu stgs 
Pro ukládání uživatelského nastavení se používá tento datový formát. Pro 

jednoduchost byl zvolen jednoduchý XML formát. Takto lze velice jednoduše načítat 
potřebné informace z tohoto formátu. V tomto souboru jsou uloženy pouze typy událostí a 
jejich barvy a opacita, s rozvojem aplikace sem budou přibývat další informace.  

Kořenovým elementem je element settings. Typy událostí jsou uloženy v elementech 
eventTypes/evenType. Každý z elementů obsahuje elementy name, label, r, g, b, opacity a 
id. V těchto elementech jsou uloženy vlastnosti jednotlivých typů událostí. 

 
 

 

 

 

  

<settings> 
     <eventTypes> 
          <eventType> 
               <id>1</id> 
               <name>spike</name> 
               <label>významá událost v signálu</label> 
               <r>200</r> 
               <g>0</g> 
               <b>0</b> 
               <opacity>40</opacity> 
               . 
               . 
               . 
               . 
               . 
          </eventType> 
     </eventTypes> 
</settings> 

Obrázek 22 Ukázka xml formátu stgs 

Obrázek 23 Ukázka xml formátu stgs 
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4.2.  Prezentační modul pro lékaře 
Zřejmě nejdůležitějším prezentačním modulem je ten určený lékařům. V tomto modulu 

lékaři dělají korekce dat vygenerovaných technickou komunitou ve skupině ISARG. 
Vzhledem k velkému množství funkcí obsažených v modulu, byl implementován společně 
s jádrem, aby bylo možné jednoduše přizpůsobovat jádro požadavkům modulu17. 

Největším problémem při implementaci lékařského modulu bylo samotné vykreslování 
signálů. Při běžném zobrazení 60-ti signálů v desetivteřinovém okně se vzorkovací frekvencí 
1000 Hz je tedy při každém překreslení potřeba vykreslit přibližně 600 000 bodů.  

Prvním implementačním pokusem bylo vykreslování signálů pomocí grafické knihovny 
GDI+, která je součástí .NET Frameworku. Bohužel již při prvních pokusech se tato metoda 
ukázala jako nevhodná pro vykreslování takovéhoto množství dat. Po prvních testech bylo 
navrženo několik optimalizací tohoto způsobu vykreslování, které se nesetkali s dobrýmy 
výsledky. 

Při analýze grafických knihoven bylo zjištěno, že nejvhodnějším kandidátem na 
vykreslování signálů je technologie OpenGL [9]. Tato technologie spolupracuje přímo 
s grafickou kartou počítače a tím snižuje dobu potřebnou k vykreslení potřebných dat. Při 
implementaci v aplikaci byla použita knihovna SharpGL [10], implementující komunikaci mezi 
technologií OpenGL a C#.NET. 

4.2.1.  Vykreslování signálů 
Pro účely vykreslování dat je v aplikaci vytvořená třída GraphPanel odvozená 

z Form.Panel. V tomto panelu je implementovaná metoda na kreslení na plátno zobrazené 
v lékařském modulu. Vykreslování probíhá na základě události objektu Invalidate, kterou lze 
volat přímo z jádra. 

Při vykreslování signálů si objekt vyžádá od jádra seznam aktuálně zobrazených 
signálů, poté velikost zobrazovaného okna ve vteřinách a začátek zobrazování. Z těchto dat 
lze poměrně jednoduše Přes knihovnu SharpGL vložit seznam bodů, které mají být 
vykresleny. Při předávání dat objekt předává pouze vrcholy, které OpenGL spojuje linkami. 
Vzhledem k vzorkovací frekvenci jsou tyto body od sebe vzdálené pouhý pixel na obrazovce 
uživatele. Vykreslením těchto bodů tedy dostaneme průbehy signálů. 

 

Obrázek 24 Schéma vykreslování dat 

Metoda na překreslení jádra byla optimalizována na rychlost vykreslování, aby se tím 
dosáhlo plynulého překreslování signálů. Rychlost, ve které dokáže aplikace překreslovat, 
z velké části však závisí na kvalitě grafické karty. Na počítačích se slabší grafickou kartou 
funkci pro výpočty grafického zobrazení přebírá procesor18. 

                                                

17 V aplikace tohoto rozsahu bylo téměř nemožné, bez implementace lékařského modulu, 
v jádru naimplementovat všechny potřebné funkce. 

18 Toto je zajištěno již v technologii OpenGL a není třeba to zvlášť implementovat. 



5. Výsledky testování 24 

 

 
 

5.  Výsledky testování 

Před použitím aplikace bylo potřeba ji otestovat. Testování se dá rozdělit na dvě 
základní části implementační a uživatelské. V implementační části se testuje správné 
chování aplikace a její rychlost. Testování uživatelského rozhraní lze provádět pouze 
subjektivně. 

Při každém měření kdy je potřeba měřit přesný čas, se pro měření doby používá třída 
Stopwatch implementovaná v jádru aplikace. Tato třída definuje základní metody start(), 
GetElapsedTime() a stop(). Pomocí metody GetElapsedTime() se při testech vypisuje doba 
potřebná k výpočtu. 

Rychlost vykreslování signálů 
Velmi kritickým místem v aplikaci je vykreslování signálů v prezentačním modulu pro 

lékaře. Tato rychlost je do značné míry závislá na výkonu grafické karty. Při testování byl 
použit slabší počítač s integrovanou grafickou kartou a procesorem Intel Atom19. Rychlosti 
vykreslování na tomto počítači se při zobrazeném desetivteřinovém okně pohybovala 
v rozmezí 5-10 snímky za sekundu. U výkonnější grafických karet se rychlost pohybovala 
přes 25 snímků za sekundu. V budoucnu by bylo dobré tuto část aplikace optimalizovat 
nejlépe za použití jazyka C/C++ s využitím vykreslovací metody větví20. 

Filtrování signálů 
Při testování filtrace je první krok kontrola, zda výsledky odpovídají předpokladům. 

Vygenerováním sinusových frekvencí konstantní délky o frekvencích od nuly do maximálního 
rozsahu, získáme signál s postupně rostoucí frekvencí (viz obrázek 26). Pokud aplikujeme 
filtr na takovýto signál lze vizuálně zhodnotit, zda daný funguje správně. Dalším krokem bylo 
testování rychlosti filtrací. Při použití okénkové metody21 je rychlost vyfiltrování viditelného 
okna záznamu v desítkách milisekund, která je dostačující.  

 

 

Obrázek 25 testovací signál 

Kontrola binárních zápisů v souborech 
V aplikaci se používá několik typů binárních datových souborů. U každého z těchto 

typů souboru je třeba zkontrolovat, zda aplikace správně čte i zapisuje data. Všechny 
formáty se testovaly stejným způsobem. V aplikaci je navržená sada testů binárních formátů. 
Testy jsou založené na zapsání a přečtení náhodných dat. Prvním krokem testu je 
vygenerování sekvence náhodných hodnot, tyto hodnoty poté uloží do testovaného binárního 
souboru a v dalším kroku se hodnoty snaží přečíst a porovnat. Při rozdílu přečtené a 
ukládané hodnoty se test nezdařil. 

 

                                                

19 Slabší jedno-jádrový procesor používaný především v přenosných počítačích. 
20 Metoda technologie OpenGL. Kreslené plátno se rozdělí na větve a poté lze překreslovat jen 

určité větve, tímto lze velmi zvýšit rychlost vykreslování. 
21 Metoda je popsána v Kapitole 4.1.4 Filtrování signálů 
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Testování uživatelského rozhraní 
Testování uživatelského rozhraní probíhalo subjektivně na skupině 8 osob ze skupiny 

ISARG napříč technickou i lékařskou komunitou. Za tímto účelem byla vytvořena první verze 
programu obsahující ukládání do souboru, filtraci a správu událostí. Při používání aplikace 
touto testovací skupinou osob se uživatelské rozhraní přizpůsobovalo až do současné 
podoby (viz obrázek 27). Výsledek tohoto procesu je pro tuto skupinu příjemné uživatelské 
rozhraní umožňující rychlou práci s programem. 

 

Obrázek 26 Uživatelské rozhraní Alenky 
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6.  Srovnání s existujícími řešeními 

Jelikož je Alenka navržená potřebám skupiny ISARG, srovnání se omezuje na 
programy doposud používané touto skupinou. Lékaři skupiny ISARG doposud používají pro 
své analýzy program Harmonia signal browser a pro korekce dat či exporty pro technickou 
část skupiny, program SigViewer, která provádí své analýzy hlavně v programu Matlab.  

Srovnání s programem Harmonie signal browser 
Prezentační modul pro lékaře převzal z programu Harmonie signal browser uživatelské 

rozhraní. Tento krok umožňuje lékařům okamžitý přechod na Alenku bez dlouhého 
seznamování s aplikací. Obtížné na napodobení rozhraní je správná implementace všech 
možností programu harmonia signal browser. Po několikaměsíčním vývoji se podařilo 
implementovat všechny potřebné lékaři vyžadované funkce.  

Jelikož Harmonia signal browser je komerční aplikace využívající svůj vlastní uzavřený 
formát pro ukládání dat. Je velice problematické zpracovávat tyto data v jiných programech. 
Jedním z možných řešení tohoto problému je přechod na novou aplikaci umožňující ukládání 
dat i do otevřených formátů.  Tento problém řeší Alenka pomocí podpory čtení GDF a 
možností exportu dat do několika formátů. 

Srovnání se programem SigViewer 
Uživatelské rozhraní programu SigViewer umožňuje pohodlně zobrazit přibližně 20 

kanálů. Při zobrazení většího počtu kanálů se zobrazení stává nepřehledné. Důvodem této 
nepřehlednosti je fakt, že zobrazené kanály nejsou viditelné najednou. Dalším důvodem je 
vymezení hranic každého kanálu, přes které nelze vykreslit signál. Náhled do uživatelského 
rozhraní je vidět na obrázku 28. 

  

 

Obrázek 27 Program SigViewer 

 

vymezený prostor pro vykreslování                         vertikální posuvník sloužící k zobrazení dalších signálů   
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Další nevýhodou aplikace SigViewer je absence filtrací signálů. Tato funkce ačkoli je 
výpočetně náročná, dává uživateli částečnou možnost filtrace rušení ze signálů a je vhodné ji 
implementovat. Tento závažný nedostatek může způsobit neschopnost lékaře správně 
analyzovat data. 

I přes nedostatky se aplikace používá pro označování událostí hlavně díky schopnosti 
ukládat tyto data v otevřeném formátu GDF s kterým pracuje technická komunita skupiny 
ISARG. Výhodou je také možnost ukládat i do jiných otevřených formátů 

Srovnání se programem Matlab 
Aplikace Matlab je primárně určena k maticovým výpočtům. Však s využitím například 

BioSig Toolboxu [11], lze načítat biologická data z otevřených formátů jako GDF. Výpočetní 
výkon této aplikace je nesrovnatelně vyšší než srovnávaných aplikací. Z tohoto důvodu je 
vhodné automatické analýzy provádět v programu Matlab. 

Výsledky srovnání 
Při porovnávání bylo zvoleno několik základních parametrů. Objektivní parametry jsou 

modulárnost, možnost filtrace, ukládání do otevřeného formátu a export dat. Subjektivním 
parametrem pro porovnání byla zvolena příjemnost uživatelského rozhraní. Uživatelské 
rozhraní testovalo přibližně 6-8 osob. Přehled vyhodnocení je vidět v Tabulce 1. 

Aplikace umožňuje uživatelsky nastavitelné filtrování signálů stejně jako program 
Harmonia signal browser, ovšem s větší časovou náročností. Program SigViewer tuto 
možnost nemá. Časová náročnost při běžné práci s programem těchto filtrů je však 
dostačující. 

Nevýhodou Alenky je rychlost výpočtů, která je nesrovnatelná s aplikací Matlab. 
Vzhledem k těmto faktům zřejmě nebude možné naimplementovat v současnosti všechny 
používané analýzy a to nejen z důvodu omezení paměti ale i časové náročnosti některých 
algoritmů. 

Hlavní výhodou aplikace je modulární přístup, který není u žádného z porovnávaných 
programů. Aplikace umožňuje zobrazování uživatelsky volitelného množství modulů. Každý 
z těchto modulů však může jednat zcela samostatně. Další výhodou je možnost tyto moduly 
relativně jednoduše doplňovat a to bez nutnosti opět implementovat základní algoritmy, které 
jsou obsažené v jádru aplikace.  

 Modulárnost Možnost filtrace Ukládání dat do 
otevřeného formátu 

Export dat Příjemné 
uživatelské 

rozhraní 
Alenka ANO ANO ANO ANO ANO 
Harmonia signal browser NE ANO NE NE ANO 
SigViewer NE NE ANO NE NE 
Matlab částečně ANO ANO ANO NE 

 
Tabulka 2 Přehled vlastností porovnávaných aplikaci 
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7.  Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci umožňující lepší komunikaci 
mezi lékařskou a technickou komunitou vědecké skupiny ISARG zabývající se problémem 
epilepsie. Jelikož každá z těchto komunit oužívá odlišné zobrazení výsledků.  

V úvodní části se provedl rozbor požadavků jak na aplikační jádro, tak na prezentační 
modul pro lékaře, který měl být součástí této práce. Z většího počtu typů prezentace dat 
vyplynulo, že v aplikaci musel být zaveden modulární koncept. Kořenovým modulem se stala 
kolekce tříd tvořící aplikační jádro implementující správu dat a dalších modulu. Každý další 
modul v aplikaci byl navržen a naimplementován pouze jako prezentační, tudíž veškerá data 
načítal právě z jádra aplikace. Jádro aplikace se muselo starat o správné zobrazení dat na 
všech aktuálně zobrazených modulech. Za tímto účelem bylo implementováno rozhraní pro 
prezentační moduly, pomocí kterého lze připojit do jádra libovolný modul. 

Jelikož prezentační moduly musí mít možnost připojovat se nezávisle na sobě. Jádro 
předává prezentačním modulům data k zobrazení a to takým způsobem, aby byla na všech 
aktivních modulech současně zobrazena stejná data. Toto se zajistilo pomocí absolutního 
času v aplikaci, kdy si jádro pamatuje pozici na časové ose a velikost zobrazeného okna a to 
poté předává prezentačním modulům.  

Jedním z dalších požadavků byla rychlost aplikace. Při práci s moduly nesměl běžný 
uživatel vidět zpoždění při překreslování a zároveň by neměl čekat na žádné aplikační 
výpočty. Pro splnění tohoto požadavku bylo v aplikaci navrhnuto několik různých řešení pro 
zrychlení práce s daty a všech výpočtů. Jedním z opatření bylo navrhnutí vyrovnávací paměti 
sloužící pro čtení dat ze souborů. Pomocí této metody se podařilo čtení zrychlit do rychlosti 
srovnatelné se čtením z operační paměti. 

Dosavadním problémem při výměně analýz částí skupiny ISARG byl formát souborů. 
Jelikož každá z těchto částí používá různé aplikace s různými datovými formáty, bylo třeba 
navrhnout formát, který by obsáhl všechna potřebná data a umožnil tak jednoduší datovou 
výměnu. Za tímto účelem byly v aplikaci implementovány exporty dat do různých formátů. 
Prvním z těchto formátů je CSV, sloužící především pro předávání tabulkových dat. Dále je 
zde implementována možnost exportu událostí signálů do obecného formátu aplikace 
Matlab. Tímto se technické části skupiny velmi zjednodušilo načítání potřebných informací. 

S jádrem se implementoval i první prezentační modul určený pro lékaře. Modul 
vykresluje časové průběhy signálů. Vykreslování těchto signálů se v aplikaci inspirovalo 
programem Harmonia Signal browser. Podobným zobrazováním se docílilo jednoduššího 
přechodu na Alenku.  

Jelikož tento modul je určený hlavně pro zobrazování analýz pro lékaře srozumitelným 
způsobem, byla v tomto modulu implementovaná jejich jednoduchá editace. Aby byla tato 
správa události, co možná nejrychlejší je v aplikaci definováno několik klávesových zkratek 
pracující s příkazy myší, sloužící hlavně pro přidávání událostí do signálů. 

V prezentačním modulu pro lékaře bylo třeba naimplementovat i nastavitelné filtrování 
signálů. Aplikace umožňuje filtrování pomocí mazání potřebných frekvencí ve frekvenčním 
spektru. Tento druh filtrace zajišťuje rychlou odezvu s minimálními počátečními podmínkami. 
Jelikož záznamy mohou být i několik hodin dlouhé a filtrace by trvala nepřiměřeně dlouhou 
dobu, probíhá filtrování pomocí okénkové metody. Tato metoda filtruje pouze viditelné části 
signálů a při pohybu uživatele po časové ose filtruje i ostatní části. 
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7.1.  Budoucí práce 
V aplikaci je ještě mnoho částí, které je možné vylepšit. Jednou z takovýchto částí je 

vykreslování v prezentačním modulu pro lékaře, které v budoucnu bude využívat při 
překreslování metodu větví. Dalším vylepšením aplikace jistě bude zavedení montáží kanálů, 
které lékařům umožní sledovat vztahy mezi kanály. Bylo by vhodné i vylepšit práci s pamětí, 
která je v tuto chvíli uspokojivá ale stále ji lze zlepšovat. Dalším krokem bude postupné 
implementování prezentačních modulu pro technickou komunitu skupiny ISARG.  
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9.  Instalace 

9.1.  Podmínky pro spuštění 
Aplikace Alenka je spustitelná na operačních systémech Windows 2000, XP, Vista, a 

Windows 7.  Nevyžaduje žádné hardwarové požadavky, ačkoli rychlost její práce do značné 
míry závisí na výkonu hardwaru. Podmínkou spuštění je nainstalovaný .NET Framework 
verze 4.0 nebo vyšší. Instalační balíček je k nalezení na stránkách společnosti Microsoft. 

9.2.  Spuštění aplikace 
Aplikace Alenka je stále ve vývoji tudíž nemá vytvořený instalační balíček. Pro spuštění 

aplikace Stačí otevřít soubor Alenka.exe 

10.  Popis základního okna aplikace 

10.1.  Základní okno aplikace 
Na obrázku 1 vidíme okno otevřené při spuštění aplikace. Okno slouží především pro 

načítání či export dat a spouštění jednotlivých modelů.  

 

 

 

Obrázek 1 Popis základního okna aplikace 

10.1.1.  Práce se soubory 

Načtení a uložení souboru s biologickými daty 
Načtení či uložení souboru s  daty se provádí přes menu  

File > „Open file“ / „Save file.  

Načtení a uložení uživatelského nastavení 
V aplikaci lze nadefinovat své uživatelské nastavení to lze 

uložit pomocí menu „Save personal settings“, nebo jej později 
nahrát za použití „Load personal settings“. 

Export dat událostí 
Při ukládání dat aplikace umožnuje uložit pouze data 

událostí a to do formátů CSV nebo Matfile. Export se provádí 
v menu export eventů. 

Ukončení aplikace 
Pomocí tlačítka Exit lze zavřít aplikace, avšak bez uložení provedených změn. Veškeré 

změny je potřebaexplicitně uložit pomocí „Save file“ nebo „Events export“. 

Obrázek 29 Základní okno - menu 
File 

Název aplikace a její verze               menu pro načítání a export dat            menu se seznamem modulů 

        Vypnutí/zapnutí synchronizovaného procházení v modulech               jednoduchá historie událostí 

Obrázek 28 Základní okno - menu File 
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11.  Prezentační modul pro lékaře 

11.1.  Popis okna  

 

Obrázek 30 Popis prezentačního modulu pro lékaře 

  

1. Název modulu + cesta k otevřenému souboru 
2. Menu rychlých voleb 
3. Průběh záznamu 
4. Názvy kanálů 
5. Vertikální posuvník po časové ose 
6. Informační panel 
7. Časová osa ke které se vztahuje právě zobrazený čas. 

11.2.  Kontextové menu 

Amplitude scale slouží ke změně velikostí amplitud všech signálů.  

Time scale Menu slouží k přepínání velikostí zobrazeného okna v sekundách.  
  

 6  5 

 4 

 7 

 3 

 2 

 1 
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Channels 
Menu obsahuje podmenu Manage channels, kterým lze zapínat a vypínat zobrazené 

signály.  
Pomocí tlačítka Apply se změny zobrazí v hlavním 
okně.  

Pomocí tlačítka OK funguje stejně jako Apply 
ale navíc zavře okno se správou signálů. 

Inverse slouží k invertování zobrazení. To 
znamená, že neviditelné kanály jsou viditelné a 
viditelné jsou neviditelné. 

Select zaktivní vybrané signály. Deselect je 
zneaktivní 
 
 
 
 
 
Manage events 

První položkou v Events je Manage event. Zde se dají spravovat události v signálech v 
přehledném tabulkovém zobrazení (viz. obrázek 5). 

 

Obrázek 5 Správa eventů 

Tlačítko Goto posune danou událost v hlavním okně na časovou osu. Pomocí výběrů 
IDTypu nebo Name lze změnit typ události. Dále následují informace o události, které lze po 
dvojitém kliknutí do příslušné buňky měnit. 

Manages event types 
Tato volba zobrazí tabulku s typy událostí viz obrázek 6. Každému typu události lze 

nastavit ID, jméno, barvu, průhlednost a textový popis. Barva se zadává pomocí tří polí R, G, 
B tvořící barevný kód. Průhlednost se zadává v procentech. 

 

Obrázek 6 Správa typů událostí 

  

Obrázek 4 Správa kanálů 
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11.3.  Menu rychlých voleb 

 

Obrázek 7 Menu rychlých voleb 

Tlačítka na zvětšování a zmenšování amplitudy všech signálů 

Tlačítka na zvětšování a zmenšování zobrazeného okna 

Manage events  – při zatrhnutí lze přidávat, upravovat a mazat události v signálech 

Quick events  –při kliknutí levého tlačítka myši přidá do signálu krátká událost 

Show axis  – zobrazí/skryje osy signálů 

Show kursor  – zobrazí u myši žlutý kurzor pro měření času 

Fast rendering  – při spuštění provádí decimaci signálu a na monitorech s menším 
rozlišením výrazně zrychluje vykreslování. 

Výběr typu události  – výběr typu právě přidávané události 

HF – konfigurace hornofekvenčního filtru, všechny frekvence od vybraného čísla výše filtruje 

LF – konfigurace dolnofekvenčního filtru, všechny frekvence od 0 do vybraného čísla filtruje 

Inverse amplitude  – obrací polarity zobrazených kanálů 

Show events  -  zobrazí/skryje události v kanálech 

Filter 50 Hz  – vyfiltruje síťovou frekvenci 50 Hz a její vyšší harmonické 

Bipolar  – zapne bipolární zobrazení kanálů. 

Výběr velikosti vyrovnávací pam ěti  – zvýšením velikosti vyrovnávací paměti lze zvýšit 
rychlost vykreslování, ale také paměťovou náročnost aplikace. 
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12.  Klávesové zkratky 

12.1.  Prohlížení záznamu 
Kolečko myši – posun po časové ose  

Klávesa HOME – přesun na začátek záznamu 

Klávesa END – přesun na konec záznamu  

Šipka vlevo – posun o jednu sekundu zpět 

Šipka vpravo – posun o jednu sekundu dopředu 

Klávesa Page Up – posun o jedno okno zpět 

Klávesa Page Down  – posun jedno okno dopředu 

12.2.  Správa událostí 
Klávesa tylda (~)  – slouží k přepínání právě přidávaného typu události 

Klávesa CTRL + tah myši – přidává jednokanálové nebo vícekanálové události  

Klávesa SHIFT + levé tla čítko myši – přidá krátkou událost do kanálu  

Klávesa SHIFT + stisknutí kole čka myši – přesun události mezi signály 

Stisknutí kole čka myši – posun události po časové ose  

Klávesa Delete – smazání aktuální události 

12.3.  Modifikace zobrazení 
Klávesa CTRL + kole čko myši – změna amplitudy aktuálního kanálu 

Klávesa SHIFT + kole čko myši - změna amplitudy všech kanálů 

Klávesa ALT + kole čko myši – změna velikosti zobrazovaného okna 

Pravé tla čítko myši  – zobrazení možností 
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Příloha B: Seznam použitých zkratek 

ISARG- Intercranial Research Group in Prague  

EEG - elektroencefalogram 

iEEG – interkraniální elektroencefalogram 

GDF – otevřený datový formát určený pro biologická data  

FIR – Finite Impulse Response, filtr s konečnou dobou odezvy 

FFT- Fast Fourier transformation (rychlá fourierova transformace) 

iFFT- Inverse Fast Fourier transformation (inverzní rychlá fourierova transformace) 
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Příloha C: Obsah přiloženého CD 

/Alenka 2.70: Adresář obsahuje zkompilovaný kód aplikace v aktuální verzi 2.70. 

/data: Adresář obsahuje několik souborů typu GDF s testovacími daty. 

/source: Adresář s kompletními zdrojovými kódy aplikace. 

/thesis: Adresář obsahuje tuto bakalářskou práci ve formátu PDF. 
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