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Anotace 
 

Kompenzační pomůcky slouží handicapovaným osobám ke zlepšení kvality jejich života. 

Jedním z druhů kompenzačních pomůcek je i I4Control
®
 pro ovládání počítačového kurzoru po-

mocí lidského oka.  Na začátku bývá ovšem problém klienty přimět, aby se s pomůckou naučili 

pracovat. V naší práci jsme vytvořili výukový tutoriál, který se skládá z her implementovaných v 

programovacím jazyku C#:  PicFinder, PicCreator a Gardener. Tutoriál pomůže klientům lépe po-

chopit práci s kompenzační pomůckou a snadněji si osvojit potřebné dovednosti. Zároveň jsme 

implementovali rozhraní pro administrátory, kteří mohou hry přizpůsobovat dle své potřeby nebo 

potřeby počítačového uživatele. Administrátoři dále mohou sledovat zlepšení klientů a porovnávat 

jejich výsledky. Hry je možné spustit přímo z menu I4Control
®
. Díky tomu jsou hry pro klienty 

uživatelsky přívětivé. Hry jsme testovali pomocí testů jednotek, integračních testů a akceptačních 

testů na skupině dobrovolníků. V naší práci jsme dále navrhli a implementovali softwarové rozhra-

ní pro ovládání počítače pomocí akcelerometru nasazeného na prst. 

 

 

Summary 
Compensatory aids serve handicapped persons to improve their quality of life. System 

I4Control
®
 for controlling cursor using eye movements is a kind of compensatory aid. However, a 

problem appears at the very beginning when clients are taught how to use the aid properly. This 

dissertation includes a teaching tutorial, which consists of games implemented in the programming 

language of C#: PicFinder, PicCreator and Gardener. This tutorial is a convenient help while teach-

ing clients how to use the compensatory aid I4Control
®
. Alongside this an interface has been im-

plemented for administrators to make them be able to adjust games to their needs or the needs of 

customers. What is more, this system allows administrators to monitor clients’ improvements and 

compare their results. The games are accessible directly in the menu of the system I4Control
®
 ap-

plication and they are user-friendly for clients. The games have been tested using the unit’s tests, 

integration tests and acceptance tests on a group of volunteers. This dissertation also includes a 

design and an implementation of a software interface for using a computer with the assistance of an 

accelerometer fixed to a finger. 
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1. Úvod 

Počítače se v posledním desetiletí staly nedílnou součástí běžného lidského života. Aby jej 

mohli ovládat i motoricky handicapovaní uživatelé, kterým jejich postižení znemožňuje ovládat 

myš či klávesnici rukama, hledal se vhodný ovládací prvek. Na katedře kybernetiky Fakulty elek-

trotechnické ČVUT v Praze byl vyvinut systém I4Control
® 

, který umožňuje ovládat počítač po-

mocí oka. Pohyb tohoto párového lidského orgánu řídí okohybné svaly, které jsou při dystrofickém 

onemocnění napadány jako poslední. Na katedře kybernetiky vznikl prototyp zařízení a na začátku 

září 2008 systém I4Control
®
 uvedla do prodeje firma Medicton Group s. r. o..   

Ke klientovi, nebo osobě, které byl klient svěřen do opatrování, přijede administrátor zpro-

voznit rozhraní I4Control
®
. Administrátor software nainstaluje. Po nainstalování je třeba přístroj 

kalibrovat. Následně jsou klientovi předány manuály k přístroji. Někteří klienti s nedostatečnou 

motivací se pak všemožně snaží si práci ulehčovat a s kompenzační pomůckou nepracují dobře. 

V den instalace většinou klient tvrdí, že všemu rozumí. Následně s I4Control
®
 delší dobu nepracují 

a nakonec telefonují administrátorovi, že I4Control
®
 nefunguje správně. Přitom ve většině případů 

klient zapomene, jak se správně kompenzační pomůcka používá. Proto je nutné, aby námi imple-

mentovaný tutoriál umožňoval hodnotit zlepšení při práci s kompenzační pomůckou. Díky tomu 

pomůže eliminovat nedorozumění na základě špatného používání rozhraní ze strany uživatele. 

Mnoho klientů je nejen motoricky, ale také mentálně handicapovaných. Proto je třeba, aby 

byl tutoriál jednoduchý a uživatelsky přívětivý. 

Na katedře mikroelektroniky vznikl nástroj osazený akcelerometrem. Tento nástroj by se 

mohl stát dalším rozhraním, které by bylo integrováno s rozhraním I4Control
®
. Snažili jsme se 

proto vymyslet vhodné uspořádání a umístění tohoto přípravku na končetiny a implementovat roz-

hraní přípravku tak, aby byl použitelný k ovládání počítače handicapovanými osobami. 

Naším cílem tedy bylo vytvořit výukový tutoriál, který by pomohl zaškolení handicapova-

ných klientů používajících nástroj I4Control
®
. Následně pak implementovat nové vstupní rozhraní 

počítače. [1] 
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2. Výukový tutoriál 

2.1. Handicapované osoby a podpůrné technologie 

Zdravotní postižení (handicap) je podle IKF (ICF) klasifikace komplexní pojem pokrývající 

poruchy, nemoci, omezení pohyblivosti nebo účasti na společenských aktivitách. Lidé mohou trpět 

celou škálou postižení. V zásadě můžeme rozlišit čtyři základní skupiny osob s omezenou schop-

ností pohybu a orientace: 

A. Osoby se zdravotním postižením: 

a) osoby s pohybovým postižením 

b) osoby se smyslovým postižením zraku 

c) osoby se smyslovým postižením sluchu 

 

B. osoby s dočasným zdravotním postižením – osoby s akutním úrazem znemožňujícím po-

hyb (např. zlomené končetiny) a osoby trpící náhlou zdravotní indispozicí (nevolnost, alergie, 

epilepsie, astma apod.) 

 

C. senioři 

 

D. osoby s dočasným pohybovým omezením (těhotné ženy, rodiče s malými dětmi 

v kočárcích či bez nich, osoby doprovázející lidi s mentálním postižením, osoby přepravující 

objemné či těžké nákupy nebo zavazadla) 

• osoby malého či nadměrného vzrůstu 

 

Osoby se zdravotním postižením můžeme dále dělit na osoby: S tělesným omezením, smys-

lovým omezením, mentálním omezením (viz obrázek 1). 

Osoby s tělesným postižením mají problém s ovládáním PC pomocí klasických rozhraní 

(myš, klávesnice). V době bouřlivého rozvoje sociálních sítí a internetové komunikace jsou pak 

lidé s postižením ještě více vyčleňováni ze společnosti. Je tedy třeba použít některou z podpůrných 

technologií (kompenzačních pomůcek). 

Kompenzační pomůcka je jakýkoliv předmět, část zařízení nebo produkční systém, získaný 

standardním komerčním způsobem, upravený, nebo přizpůsobený, který je využíván pro zvýšení, 

udržení nebo zlepšení funkčních schopností jednotlivců se zdravotním postižením. 

http://fast10.vsb.cz/vzdelavaci-modul-bezbarieroveho-uzivani-staveb/osoby_s_tekym_pohybovym_postie.htm
http://fast10.vsb.cz/vzdelavaci-modul-bezbarieroveho-uzivani-staveb/osoby_se_smyslovym_postienim_z.htm
http://fast10.vsb.cz/vzdelavaci-modul-bezbarieroveho-uzivani-staveb/osoby_se_smyslovym_postienim_s.htm
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Obrázek 1: Rozdělení handicapů [2] 

 

Podpůrné technologie - PT (Assistive Technologies - AT) představují složitou a mnohotvár-

nou oblast. PT může mít mnohé definice, v závislosti na typu konstrukce, žádoucích výstupech, 

typu použité technologie. Z hlediska konstrukčních složitostí jedna z definic podpůrných technolo-

gií říká, že jsou systémem netechnologických (no-tech), nízkotechnologických (low- tech) a po-

kročilých (high-tech) nástrojů a strategií, které odpovídají potřebám, schopnostem a aktivitám kon-

krétní osoby. PT představuje pomocný nástroj, jenž napomáhá při realizaci úkolů, které by byly 

jinak bez této pomoci pouze těžko aplikovatelné, příp. neuskutečnitelné při použití dostupných 

běžných zdrojů v daném případě. PT může pomoci jednotlivcům s postižením provádět každoden-

ní aktivity, pomoci při komunikaci, studiu, práci nebo rekreačních aktivitách, v podstatě jim pomá-

há dosáhnout vyšší nezávislost a kvalitu života. Podpůrné technologie mohou zlepšit výkon fyzic-

kých i mentálních funkcí. 

Existuje několik způsobů klasifikace PT, v závislosti na účelu použití. Nejrozšířenější je kla-

sifikace ISO 9999/EN29999 (tato klasifikace je produktově orientovaná). Klasifikace zařazuje ná-

stroje do deseti tříd na základě jejich hlavního účelu: 
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 Pomůcky pro terapii a cvičení 

 Protézy a ortézy 

 Pomůcky pro osobní péči a ochranu 

 Pomůcky pro osobní pohyblivost 

 Pomůcky pro domácnost 

 Vybavení a adaptační prvky pro dům a jiné prostory 

 Pomůcky pro komunikaci, informace a signalizace 

 Pomůcky pro zacházení s předměty a nářadím 

 Pomůcky a zařízení pro zlepšení  

Často se při využití kompenzačních pomůcek využívá jiných částí těla tak, aby nahradili 

funkci jiných, často nepoužitelných částí těla. Typickým příkladem je ovládání počítače pomocí 

oka, které může pomoci například kvadruplegickým pacientům k ovládání počítače a nahradit tak 

zcela klávesnici a myš. [2,3,4] 

 

 

2.2. Měření pohybu oka 

V současné době existuje několik metod měření pohybu oka. Jednou z nejstarších je elektro-

okulografie (EOG), kdy se snímá pohyb oka prostřednictvím elektrod umístěných na kůži okolo 

oka. Využívá rozdílné elektrické potenciály rohovky a sítnice, které způsobují při změně polohy 

oka změny v elektrostatickém poli. Magnetickou obdobou této metody je magnetookulografie 

(MOG). Pohybem oka v magnetickém poli se mění indukce snímací cívky. Magnetické pole je 

vytvářeno jednou, popřípadě dvěma budícími cívkami, podle toho, zda je třeba měřit horizontální i 

vertikální složku pohybu. Nelze opomenout ani sledování odraženého světla fotodetektorem. Tato 

metoda využívá skutečnost, že skléra (bílý vazivový obal oka, vpředu přecházející v rohovku) od-

ráží více dopadajícího světla než rohovka. Množství odraženého světla se proto při osvícení oka 

mění spolu s úhlem jeho natočení. 

Další metodou je videookulografie (VOG), která ke sledování polohy oka a jeho stavu (ote-

vření či zavření) používá kameru. Obecně se využívají dva způsoby umístění kamery: 

 Kamera je postavena naproti subjektu 

 Kamera je upevněna přímo na hlavě subjektu 
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Ve druhém případě je na rozdíl od prvního (absolutního) měřena relativní poloha očí vzhle-

dem k hlavě a k určení absolutního směru je třeba sledovat i pohyb hlavy. Pokud je kamera umís-

těna samostatně, je třeba udržet oko v jejím zorném poli a zároveň odlišit rotaci oka od translační-

ho pohybu hlavy. 

 

 

2.3. I4Control
®
 

Systém I4Control
®
 je nástroj sloužící motoricky handicapovaným osobám, přičemž nahrazu-

je funkci vstupního rozhraní, myši. I4Control
®
 Využívá videookulografickou metodu, která za-

znamenává kamerou pohyby očí a stavy oka. Základem zařízení je malá kamera připevněná 

k brýlové obrubě tak, aby z bezprostřední blízkosti snímala uživatelovi pohyby očí. Zařízení vyu-

žívá neionizující infračervené záření na vlnové délce 940 nm se spektrálním rozsahem 880 až 1040 

nm. 

 

 

Obrázek 2: I4Control
® 

[4] 

 

Získaný videosignál se přenáší do řídícího modulu, ze kterého jsou data vedena prostřednic-

tvím linky USB a videokabelu přímo do osobního počítače, kde jsou následně zpracována. Jedním 

z hlavních úkolů řídícího modulu je galvanické oddělení signálů. Jedná se totiž o zdravotnický 

prostředek. Dále viz [5,6]. 

Pohyb počítačového kurzoru je ovládán v několika možných variantách. Žádná ovšem nepo-

skytuje způsob ovládání přímým pohledem, tj. přemístění počítačového kurzoru přímo tam, kam se 

uživatel dívá. 
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Pohyb počítačového kurzoru je řízen výchylkou z klidové polohy (černý čtvereček na sche-

matických obrázcích 3, 4, 5, 6, 7, 8). Kterým směrem a na jak dlouho se detekovaný střed zorničky 

(černý bod na obrázcích 3, 4, 5, 6, 7, 8) vychýlí z klidové polohy, tím směrem a po tu dobu se kur-

zor pohybuje. Vždy do té doby, než se opět vrátí zpět do klidové polohy. 

Bez pohybu kurzoru je detekovaný střed zorničky (černý bod na schematickém obrázku - 

Obrázek 3) v základní poloze, tj. ve středu klidové zóny – pohled do centra monitoru (černý čtve-

reček na schematickém obrázku - Obrázek 3).  

 

 

Při pohybu kurzoru nahoru je detekovaný střed zorničky (černý bod na schematickém obráz-

ku, červený bod na reálném obrázku oka) nad klidovou zónou (černý čtvereček na schematickém 

obrázku - Obrázek 4). 

Pokud chceme pohnout kurzorem dolů, detekovaný střed zorničky (černý bod na schematic-

kém obrázku - Obrázek 5) je pod klidovou zónou (černý čtvereček na schematickém obrázku - 

Obrázek 5). 

Při pohybu kurzoru doleva je detekovaný střed zorničky (černý bod na schematickém obráz-

ku, červený bod na reálném obrázku oka) vlevo od klidové zóny (černý čtvereček na schematic-

kém obrázku - Obrázek 6). 

Při pohybu kurzoru doprava je detekovaný střed zorničky (černý bod na schematickém ob-

rázku, červený bod na reálném obrázku oka) vpravo od klidové zóny (černý čtvereček na schema-

tickém obrázku - Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 6: Pohyb kurzoru do-
leva [4] 

 

Obrázek 7: Pohyb kurzoru do-
prava [4] 

 

Obrázek 8: Klik [4] 

 

 

Obrázek 3: Bez pohybu kurzo-
ru [4] 

 

Obrázek 4: Pohyb kurzoru na-
horu [4] 

 

Obrázek 5: Pohyb kurzoru dolů 
[4] 
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Prostřednictvím zavírání oka ( Obrázek 8 ) zadává uživatel systému příkazy. Aby mohlo za-

řízení používat více příkazů, jsou rozpoznávány čtyři typy délky zavření oka. Jednotlivé časové 

konstanty a jejich odpovídající příkazy jsou nastaveny v profilu v dialogovém okně I4Control
®
 

zařízení a Mapování pohybů a akcí. K jednotlivým klikům (Klik zavřením oka, Dvojnásobné klik-

nutím zavřením oka, Trojnásobné kliknutí zavřením oka, Čtyřnásobné kliknutí zavřením oka) mů-

žeme zvolit následující akce: žádná akce; kliknutí; vstup / opuštění menu; emulace kliknutí pravým 

tlačítkem myši; emulace dvojkliku levým tlačítkem myši; aktivovat scrollovací režim; stisknutí 

klávesy ENTER. 

Před samotným použitím je třeba přístroj správným způsobem kalibrovat. Dále viz [4]. Pro-

vádí se za pomoci další osoby. Jedná se o adaptaci (nastavení či přizpůsobení) zařízení uživatelo-

vým fyziologickým parametrům (např. různému umístění očí či rozdílnému tvaru a velikosti nosu).  

Jedním z ovládacích prvků I4Control
®
 je dynamické menu (viz obrázek 9). Díky velkým 

ikonám umožňuje uživateli pohodlně ovládat tento nástroj. [1, 4] 

 

 

Obrázek 9: Menu I4Control
®
 

 

2.4. Stav tutoriálu před vytvořením diplomové práce 

Úlohy pro trénink pomáhali klientům před vytvořením diplomové práce se zaškolením 

v práci s rozhraním I4Control
®
. Celý proces zaškolení by se dal rozdělit do třech kroků (viz obrá-

zek 10). 
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Prvním krokem u klienta začátečníka bylo například ověření časových konstant pomocí zvu-

kového signálu. Klient nejdříve zavíral oko na předem definovanou dobu. Pokud byla úloha správ-

ně provedena, klient uslyšel zvukový signál. Po použití zvukové zpětné vazby následovaly úlohy 

spojené s malováním (vybarvováním obrazců) a následně hry. 

 

Obrázek 10: Vývojový diagram před vytvořením diplomové práce 

 

2.4.1. Úlohy spojené s malováním 

Úlohy spojené s malováním se prováděly na předem připravených obrazcích, kde se použí-

valo k vybarvování čtverců nástroje plechovky s barvou. Pro zaškolení klientů bylo použito něko-

lik variant obrazců (například Obrázek 11 a obrázek 12). 

 

 

Obrázek 11: Kalibrace1.bmp [4] 

 

Obrázek 12: Ctverecky18x32.bmp [4] 
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Celý proces zaškolení pomocí úloh spojených s malováním pro I4Control
® 

by se dal zobec-

nit pomocí obrázku 13. Proces v tomto případě vždy vyžadoval zásah asistenta, který pomohl na-

stavit prostředí pro nácvik. 

 

 

Obrázek 13: Posloupnost kroků pro úlohy spojené s malováním 

 

 

2.4.2. Hry 

V menu aplikace I4Control
®
 (obrázek 14) bylo možné využít aplikace Hledání min. Uživatel 

spustil z menu I4Control
®
 hru Hledání min a snažil se hru úspěšně dokončit (viz obrázek 15). 

 

 

Obrázek 14: Menu I4Control
®
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Obrázek 15: Hledání min 

 

Další hry byly realizovány mimo I4Control
®
. Postup kroků byl následující: 

 Spustit program Pexeso (pexeso.exe). 

 Provést nastavení programu vhodné pro daný počítač (výběr obrázků dle vlastního 

uvážení, počet kartiček 10 x 8, počet hráčů – 1 hráč, otočení kartiček – celý tah) a 

stiskem tlačítka OK potvrdit výběr (obrázek 16). 

 

 

Obrázek 16: Pexeso – vstupní obrazovka 

 

Obrázek 17: Pexeso - hra 

 

 Spuštění aplikace I4Control
®
 včetně provedení kalibrace. 

 Přepnutí do aplikace Pexeso (obrázek 17). 
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 Pohybem oka dojedeme kurzorem na vybranou kartu a klepnutím levého tlačítka 

myši (zavřením oka na 1sec při standardním nastavení) obrátíme příslušnou kartu. 

Dvě stejné karty, obrácené v jednom tahu, po dalším kliknutí zmizí. Dvě rozdílné ob-

rácené karty se po následujícím klepnutí myši opět automaticky obrátí. Cílem hry je 

odstranit všechny dvojice obrázkových karet. 

 Pro novou hru zvolíme odpovídající příkaz z menu umístěného vpravo. Taktéž pro 

ukončení hry. 

 

 

2.5. Vstupní analýza 

Výrobek, ať je to software, či něco jiného, je třeba pečlivě zacílit na danou skupinu klientů 

(dále viz [7]). V tomto případě jsou cílovou skupinou lidé s handicapem. 

Tutoriál by měl být tedy vytvořen tak, aby měl jednoduché a intuitivní ovládání. Nezřídka 

kdy bude sloužit i mentálně postiženým klientům. 

Jako vhodné se jeví použití her při tvorbě výukového tutoriálu. 

V dnešní době existuje veliké množství her. Jejich nevýhodou pro použití v I4Control
®
 je, že 

je pro klienta obtížné tyto hry spouštět. Další nevýhodou muže být obtížné ovládání. Klienta hry 

přestanou bavit. 

Hry by tedy neměly být příliš složité. Na klienta by měly navíc působit pozitivně a vynikat 

vhodnou kombinací barev. Pokud bude hraní v klientovi vyvolávat příjemné pocity, je téměř zaru-

čené, že se k hraní bude vracet a tak zlepšovat své schopnosti ovládat I4Control
®
. 

Při implementaci bude vhodné využít některá z motivačních pravidel: 

 Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem. 

 Pod nechci se může skrývat neumím nebo nemohu. 

 Lidé musí být spokojení alespoň s něčím.  

Přičemž hraním her by hráč měl být motivován apetencí, nikoli si ke hrám vytvořit averzi. 

[8] 

Z rozsáhlé nabídky her se nám funkčně zalíbil výukový tutoriál GCompris [9], sloužící 

k výuce dětí pro práci s operačním systémem Linux. 
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Pro práci s myší je výhodná hra, při které musíme „umýt“ všechny šmouhy ve tvaru čtverce. 

To je možné provést přemístěním kurzoru nad konkrétní šmouhu. Další úrovně jsou postupně slo-

žitější počtem čtverců a nutností do daného místa vstoupit dvakrát.  

 

 

Obrázek 18: GCompris – hra 1 [9] 

 

Obrázek 19: GCompris – hra 1 [9] 

 

Dále je možné v dalších kolech použít klikání na šmouhy (jednou nebo vícekrát). Při prvním 

kliku čtverce změní barvu, aby bylo jasné, že jsme na něho klikli. 

Další hrou je vykreslování obrázků pomocí klikání na body. Při klikání se dokreslují jednot-

livé spojnice. Postup viz obrázky (obrázky 20, 21). 

 

 

Obrázek 20: GCompris – hra 2 [9] 

 

Obrázek 21: GCompris – hra 2 [9] 

 

Postupně se pak s vyššími koly roste obtížnost vykreslovaných obrazců (viz obrázky 22, 23). 
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Obrázek 22: GCompris – hra 2 [9] 

 

Obrázek 23: GCompris – hra 2 [9] 

 

Další hra bude sloužit k natrénování pohybu po předem stanovené dráze. Hadicí chceme za-

lít vodou květiny, přičemž je hadice ucpaná zátkou. Kurzor myši pak sleduje zátku a posunutím 

docílíme toho, že jsou květiny zality (viz obrázky 24, 25). 

 

 

Obrázek 24: GCompris – hra 3 [9] 

 

Obrázek 25: GCompris – hra 3 [9] 
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3. Sledování pozice počítačového kurzoru 

I4Control
®
 je použitelný nástroj pro motoricky handicapované klienty. Bohužel u klientů 

často dochází k únavě očí a zacházení s I4Control
®
 není následně příjemné. Doporučuje se po pou-

žívání minimálně stejnou dobu odpočívat (viz [4]). Bylo by tedy vhodné nalézt vhodný typ rozhra-

ní. 

Například u Duscheneovy muskulární dystrofie (dále viz [10]) některým pacientům zůstává 

částečná hybnost na prstech ruky. Částečná hybnost ruky zůstává také u části pacientů, kteří utrpěli 

nějaký těžký úraz. Rozhraní by tedy mělo být implementováno na prstech horní končetiny. 

 

 

3.1. Ruka jako ovládací prvek 

Ovládacími prvky pro kurzor myši by se měl stát prst ruky (manu). Na obrázku 26 jsou zvý-

razněny jednotlivé možnosti pohybu ruky, které bychom při implementaci mohli využít (více viz 

[10]). 

 

 

Obrázek 26: Pohyblivost kloubů na ruce [10] 

 

 

3.2. Akcelerometry 

Jak již vyplývá z názvu, akcelerometry se používají k měření zrychlení.  
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3.2.1. Definice zrychlení 

Zrychlení obecně charakterizuje míru změny rychlosti hmotného bodu či celé soustavy 

hmotných bodů v čase. Stejně jako rychlost, i zrychlení je vektorová veličina, kterou definujeme 

takto: 

              rovnice 1 

 

  – vektor okamžitého zrychlení[ms-2] 

   – vektor normálové složky zrychlení [ms-2] 

   – vektor tečné složky zrychlení [ms-2] 

  – vektor rychlosti 

      – časová derivace rychlosti 

 

Tečné zrychlení ovlivňuje velikost pohybu a normálové zrychlení ovlivňuje jeho směr. Podle 

podílu obou složek zrychlení definuje typy pohybů: 

 Rovnoměrný přímočarý   = 0,   = 0 

 Nerovnoměrný přímočarý    ≠ 0,    = 0 

 Rovnoměrný křivočarý    = 0,    ≠ 0 

 Nerovnoměrný křivočarý    
 
≠ 0,   

 
≠ 0 

Pro samotné měření zrychlení se používá:  

a) Vztahu mezi sílou, hmotností a zrychlením, který nazýváme Druhý Newtonův zákon (zá-

kon síly): 

      rovnice 2 

 

  - vektor síly [N]  

  - hmotnost [kg]  

  - vektor zrychlení [ms-2] 

 
 V případě, že je F způsobena gravitací Země, pak zrychlení nazýváme tíhové a značíme g. 

 

Třetí Newtonův zákon (zákon akce a reakce): při vzájemném působení hmotných útvarů, 

prostředí, vznikají vždy vzájemná silová působení, která jsou stejně veliká, ale mají vzájemně 

opačný směr (působí proti sobě).  
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3.2.2. Princip činnosti akcelerometrů 

 

 K měření velikosti zrychlení obvykle využíváme 2. a 3. Newtonova zákona. Měřením síly, 

která působí na hmotný bod o známé hmotnosti lze zjistit zrychlení, které na tento bod působí.  

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak toto zrychlení měřit je umístění závaží o hmotnosti m 

na pružinu o tuhosti k. Velikost výchylky (protažení) této pružiny je x, přičemž platí: 

      rovnice 3 

 

  - vektor síly [N]  

k - tuhost pružiny [Nm-1]  

  - vektor velikosti (a směru) výchylky hmotného bodu na pružině [m] 

Budeme-li uvažovat výchylku pouze v jednom směru (například ve směru osy x), pak ve 

vztazích můžeme považovat vektory za skalární veličiny. Využitím rovnice 2 a 3 obdržíme výsled-

ný vztah pro velikost zrychlení: 

 

  
   

 
 rovnice 4 

 

  - zrychlení [ms
-2

]  

  - tuhost pružiny [Nm
-1

]  

  - velikost výchylky hmotného bodu na pružině [m]  

  - hmotnost závaží [kg] 

 

Zrychlení je tedy přímo úměrné velikosti výchylky  . 

 

3.2.3. Konstrukce moderních akcelerometrů 

Výroba moderních akcelerometrů je založena na technologii MEMS (Micro-

ElectroMechanical Systems), která umožňuje konstrukci elektronických i mechanických struktur o 

velikostech jednotek μm na jedné ploše čipu. Tím lze docílit velmi dobré citlivosti, mechanické 

odolnosti a spolehlivosti těchto součástek. Tyto součástky v sobě obvykle integrují jednak samotný 
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senzor a dále též předzesilovač a teplotní kompenzaci, tudíž manipulace a zapojení s tímto senzo-

rem je pak velmi snadná a výstupní napětí ze senzoru přímo odpovídá velikosti zrychlení (obrá-

zek 27). 

 

 

Obrázek 27: Blokový diagram integrovaného senzoru [12] 

 

Funkční princip snímacího senzoru je zde opět založen na vyrovnávání síly působící na 

hmotný objekt v důsledku zrychlení a síly pružiny (v tomto případě torzní). Velikost výchylky je v 

tomto případě indikována změnou kapacity. Na obrázku 28 je uveden fyzikální model tohoto řeše-

ní a příslušný ekvivalentní obvod pro vyhodnocení elektronickou částí senzoru. 

 

 

 

Obrázek 28: Zjednodušený model a ekvivalentní obvod senzoru MMA7455 [12] 

Střední elektroda je zároveň hmotou, která v důsledku zrychlení mění svou polohu vůči 

dvěma deskám kondenzátoru, a to vždy v opačném smyslu. Tím lze sestavit citlivý vyhodnocovací 

můstek a měřit tak velikost zrychlení v daném směru. 

Jedno z možných uspořádání takovéhoto elektro-mechanického systému je na obrázku 29. 
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Obrázek 29: Reálné uspořádání mechanických prvků integrovaného akcelerometru [11] 

 

Citlivým elementem je v tomto případě plochá niklová deska, která se skládá ze dvou nestej-

ně velikých křídel. Uprostřed je tento objekt ukotven pomocí dvou torzních ramen (torzní pružina) 

k nosnému podstavci. Za normálních okolností je systém vyvážen a obě křídla desky jsou v jedné 

rovině. Díky asymetrii této desky se však situace mění v případě, že na systém začne působit 

zrychlení kolmé k rovině křídel. Širší křídlo má totiž větší hmotnost, proto podle rovnice 2 na tuto 

stranu desky bude působit větší síla než na stranu druhou a v důsledku toho se celá deska nakloní 

podle osy torzních ramen. Pod každým křídlem je umístěna kovová elektroda, která spolu s plo-

chou křídla tvoří deskový kondenzátor. Při náklonu desky se tedy jedno křídlo přiblíží k substrátu 

(kapacita roste) a druhé křídlo se odkloní (kapacita klesá). Tento systém je ekvivalentní náhradní-

mu modelu podle obrázku 2. Příklad reálné velikosti tohoto objektu je 1000μm na délku desky, 

600μm na šířku křídla, 5μm mezera mezi křídlem a substrátem. Při těchto rozměrech se kapacita 

tohoto kondenzátoru pohybuje v relacích okolo 0,1 pF. 

 

 

Obrázek 30: Využití akcelerometru k měření náklonu ve dvou osách X a Y [11] 

 



 

- 19 - 
 

Uvedený příklad akcelerometru vyhodnocuje zrychlení ve směru osy Z, tedy ve směru kol-

mém na plochu čipu. Podobná uspořádání se používají u akcelerometrů, které vyhodnocují zrych-

lení ve směrech os X a Y. Tyto typy akcelerometrů budeme používat i v našich úlohách. Na obráz-

ku 30 je uveden příklad použití senzoru pro měření náklonu, včetně vyznačených směrů os X a Y. 

[12,13] 

 

 

3.2.4. Přípravek akcelerometru MMA7455 

Získali jsme přípravek akcelerometru (obrázek 31), který vytvořil pan Ing. Tomáš Vítek, 

pracovník katedry mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze. Naším úkolem tedy bylo dále vymyslet 

způsob, jakým se bude pohyb kurzoru myši ovládat. S počítačem přípravek komunikoval pomocí 

USB rozhraní, standardního sériového portu.  

 

 

Obrázek 31: přípravek osazený akcelerometrem 7455 

 

 

 

4. Uživatelské rozhraní tutoriálu 

Po vytvoření diplomové práce byl upraven proces zaučení s kompenzační pomůckou 

I4Control
®
. Nyní již asistent nemusí klientovi spouštět a nastavovat Malování na začátku každé 

„hry“ (viz obrázek 32). 

 



 

- 20 - 
 

 

Obrázek 32: Proces zaučení po implementaci diplomové práce 

 

Výukový tutoriál se skládá ze 3 her Gardener, PicCreator a PicFinder. Hry jsou spustitelné 

přímo z rozhraní I4Control
®
 (viz obrázek 33). Jsou tedy vytvořeny tak, aby uživatel mohl bez pro-

blému hry spouštět sám. 

 

 

Obrázek 33: Menu I4Control
®
 s hrami 
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Hry jsou implementovány jako pluginy (zásuvné moduly) pro aplikaci I4Control
®
. Progra-

my byly vytvořeny tak, aby byly co nejvíce uživatelsky přívětivé. Na vstupní obrazovce jsou veliká 

tlačítka, jimiž je možné spustit jednotlivá kola. Hry je možné kdykoli po spuštění ukončit tlačítkem 

„EXIT“.  

Parametry a výsledky jsou ukládány do xml souborů, které je možné kdykoli vymazat a ne-

chat znovu vygenerovat. 

 

4.1. Program PicFinder 

Program PicFinder slouží k tréninku posunu kurzoru myši po pracovní ploše obrazovky po-

čítače. Cílem hry je odkrýt všechny čtverce z obrázku. Program je možné spustit z menu 

I4Control
®
. Vstupní obrazovka je rozdělena do 2 částí: ovládací a výsledkové (viz Obrázek 34). 

V ovládací části může klient (případně pomocná osoba) nastavit jméno hráče. 

 

Obrázek 34: Vstupní obrazovka PicFinder 

 

Uživatel si pak může vybrat mezi 6 koly (úrovněmi obtížnosti). Nastavení obtížnosti je mož-

né zvolit u kol dle potřeby – viz část pro administrátora.  

Při posunutí myši nad tlačítko kola se změní tvar kurzoru. Zároveň se zobrazí v oblasti vý-

sledků výsledek pro kolo, nad nímž se nachází kurzor myši. 

Výsledky jsou uspořádány v pořadí: Ukončená hra s nejlepším časem. Dále neukončená hra 

zahraná za delší dobu. Poté neukončená hra s kratší zahranou dobou. 
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Zobrazení výsledků by mělo sloužit k motivaci hráče. Pokud by hru používalo více klientů, 

mohli by mezi sebou zdravě soupeřit, což napomůže výukovému účelu aplikace. 

Základem každého kola je odkrývání čtverců. Odměnou pro uživatele je pak odkrytí celého 

obrázku. Při vytváření kol byl kladen důraz také na barevné kombinace ovládacích prvků, aby pro-

středí působilo uživatelsky příjemně. Jelikož klienty jsou i osoby mentálně postižené a osoby se 

špatným soustředěním, je možné hry ukončit i před odkrytím všech čtverců na ploše. 

V prvním kole (obrázek 35) je třeba odkrýt všechny čtverce nad obrázkem. Čtverce se od-

krývají pomocí přesunu kurzoru myši nad daný čtverec. 

 

 

Obrázek 35: První kolo PicFinder 

 

V druhém kole (obrázek 36) je přidána obtížnost. Obrázek se odkryje dvojitým přesunutím 

kurzoru myši přes daný čtverec. 

 

 

Obrázek 36: Druhé kolo PicFinder 
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Ve třetím kole (obrázek 37) je zvýšen počet čtverců na odkrytí. Čtverce se odkryjí po prvním 

vstupu na tlačítko. 

 

 

Obrázek 37: Třetí kolo PicFinder 

 

Ve čtvrtém kole je nutné odkrývat čtverce pomocí kliknutí na čtverec (obrázek 38). 

 

 

Obrázek 38: Čtvrté kolo PicFinder 

 

Páté kolo (obrázek 39) přináší ztížení díky potřebě dvojnásobného kliku na čtverec. Při prv-

ním kliknutí se čtverec podbarví šedě. Mělo by sloužit k procvičení rozsahu na obrazovce. 
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Obrázek 39: Páté kolo PicFinder 

 

V posledním kole (obrázek 40) je zvýšen počet čtverců, na které je nutné dvakrát kliknout. 

Při prvním kliknutí se čtverec podbarví šedě. 

 

 

Obrázek 40: Šesté kolo PicFinder 

 

Hru je možné ukončit tlačítkem END GAME. 

 

 

4.2. Program PicCreator 

Aplikace PicCreator slouží k tréninku přesnosti přesunu kurzoru nad určitý bod pracovní 

plochy obrazovky počítače. PicCreator je možné spustit z menu I4Control
®
 (viz obrázek 33). Po 

spuštění se objeví uživatelské menu aplikace (viz obrázek 41). V menu je možné přepsat jméno 
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uživatele. Hra si následně jméno uživatele zapamatuje a při dalším spuštění se objeví jméno uživa-

tele znovu. Tato vlastnost může přispívat k větší ergonomii aplikace. 

Pomocí 6 tlačítek je možné spustit jednotlivá kola. Při posunu kurzoru nad jednotlivá tlačítka 

se objeví výsledky jednotlivých kol. Výsledky jsou seřazeny od nejlepšího hráče, který ukončil 

kolo. Následují hráči, kteří ukončili kolo, ale měli horší výsledek. Jako předposlední jsou uvedeni 

hráči, kteří kolo neukončili, ale pokoušeli se ho dohrát co nejdelší dobu. Na posledních místech 

jsou hráči, kteří kolo nedokončili a hráli ho nejkratší dobu. Tento systém by měl hráče motivovat 

k větším výkonům a přirozené soutěživosti.  

 

 

Obrázek 41: Hlavní okno aplikace PicCreator 

 

Cílem hry je spojit všechny body ve hře. Bod, na který se má přesunout kurzor je vždy zvý-

razněn tmavší barvou, která dovolí odlišit body i barvoslepým klientům. Dále jsou barevně odliše-

ny body, na které se klient již postavil kurzorem myši, a body, které nebyly kurzorem myši spoje-

ny. Barvy byly vybírány a upraveny dle vzorníků barev [14]. V prvním kole byla použita barevná 

škála Happy, v druhém Peaches and team, třetím Sun Flower, čtvrtém Parrot1, pátém Chilli pep-

pers a šestém Petal Pusher. Barvy byly vybírány a upravovány tak, aby k sobě navzájem ladily, 

hodily se k výsledným obrázkům a barevně doplňovaly ovládací panel v horní části obrazovky. 
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Všechny obrázky, které se objevují na konci kola jako odměna za splnění herního cíle, byly 

nakresleny pomocí Touch Pedu Bamboo Pen And Touch. 

První kolo je nejjednodušším kolem ve hře. Skládá se ze sedmi bodů, na které je třeba po-

stupně přesunout kurzor myši. Bod, nad který je třeba kurzor myši přesunout, je zvýrazněn červe-

nou barvou. Jak je kurzor postupně přesouván nad body, jsou body spojovány čarou (obrázek 42). 

Po spojení posledního bodu ve hře se vykreslí obrázek veselé tužky (obrázek 43). 

 

 

Obrázek 42: První kolo 

 

Obrázek 43: Tužka 

 

Druhé kolo je nepatrně složitější. Obsahuje 15 bodů (obrázek 44). Bod, nad, který se má pře-

sunout kurzor myši je zvýrazněn tmavozelenou barvou. Po spojení všech bodů se vykreslí obrázek 

houby (obrázek 45). 

 

 

Obrázek 44: Druhé kolo 

 

Obrázek 45: Houba 

 

Ve třetím kole je 18 bodů, které musí hráč před dokončením kola spojit (obrázek 46). Na 

konci kola se objeví obrázek veselé hrušky (obrázek 47). 
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Obrázek 46: Třetí kolo 

 

Obrázek 47: Hruška 

 

Čtvrté kolo obsahuje 20 bodů (obrázek 48), jež musí klient spojit před úspěšným dokonče-

ním kola. Na konci kola se vykreslí obrázek medvídka (obrázek 49). 

 

 

Obrázek 48: Čtvrté kolo 

 

Obrázek 49: Méďa 

 

V pátém kole musí uživatel opsat kurzorem obrys zajíce (obrázek 50), který se po spojení 

všech bodů zobrazí na konci kola (obrázek 51). 

 

 

Obrázek 50: Páté kolo 

 

Obrázek 51: Králík 
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Obrázek 52: Šesté kolo 

 

Obrázek 53: Chobotnice 

 

Šesté kolo je nejsložitější (obrázek 52). Obsahuje 61 bodů a předpokládá již určitou trénova-

nost uživatele. Mělo by uživatele motivovat k tomu, aby zlepšil své dovednosti na méně obtížných 

kolech a následně se pokusil dokončit kolo poslední. Na konci šestého kola se zobrazí obrázek 

chobotnice (obrázek 53). 

Vždy po ukončení kol se zobrazí aktuální čas dokončení kola v pravém dolním rohu uživa-

telského menu (viz obrázek 41). 

 

 

4.3. Program Gardener 

 

 

Obrázek 54: Vstupní obrazovka hry Gardener 
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Program Gardener by měl sloužit k tréningu přesnosti posunu kurzoru myši po pracovní plo-

še obrazovky počítače. Program je možné spustit z menu I4Control
®
.  Vstupní obrazovka progra-

mu Gardener je podbarvena zeleně. V obrazovce je možné spustit tři kola her. V panelu Best re-

sults se zobrazí výsledky při přesunu kurzoru myši nad tlačítko každého kola. Aktuální čas po do-

končení každého kola je zobrazen pravé dolní části obrazovky. V poli PLAYER je možné změnit 

jméno hráče dle potřeby. Jméno je pak ukládáno do výsledků hry. 

Na začátku prvního kola se spustí animace (obrázek 55, 56, 57). Slunce se 2x rozsvítí, květi-

ny postupně zvadnou. Úkolem hráče je pak uvolnit zátku, která brání ve vytečení vody z hadice. 

 

 

Obrázek 55: První kolo – start 

 

Obrázek 56: První kolo – slunce pálí 

 

Hráč musí kliknout na zátku a tahem myši zátku přemístit na druhý konec trubky. Po přejetí 

konce trubky zátka zmizí. Objeví se animace vytékajících kapek (obrázek 58). Květiny se opět 

probudí k životu. 

 

 

Obrázek 57: První kolo – zvadlé květiny 

 

Obrázek 58: Zakončení prvního kola 

 

V druhém kole je trénován svislý pohyb po obrazovce (viz obrázky 59, 60) 
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Obrázek 59: Druhé kolo 

 

Obrázek 60: Zakončení druhého kola 

 

Ve třetím kole (obrázky 61, 62) je trénován svislý pohyb po obrazovce v obráceném směru 

než v druhém kole.  

 

 

Obrázek 61: Třetí kolo 

 

Obrázek 62: Zakončení třetího kola 

 

 

 

5. Administrátorské rozhraní tutoriálu 

Administrátorské rozhraní her umožňuje sledovat a hodnotit výsledky klientů. Výsledky jsou 

pro každou hru uloženy ve formě xml souboru s názvem results ve složce dokumenty systému 

Windows (podrobněji dále). Výsledky jsou reprezentovány časy odkrytí jednotlivých čtverců, časy 

spojení bodů, nebo časem ukončení kola. Jednotlivé výsledky kol jsou vždy připisovány do xml 

souboru na konec. 

Administrátorské rozhraní také umožňuje nastavení jednotlivých her dle požadavků klienta 

nebo na základě módních trendů. Nastavení obsahují xml soubory s parametry. 
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Pokud administrátor omylem jeden ze souborů s parametry nebo výsledky smaže, nevadí to. 

Při dalším spuštění programu se soubory obnoví. 

Parametry a výsledky jsou ukládány do xml souborů, které  je možné kdykoli vymazat a ne-

chat znovu vygenerovat. 

 

 

5.1. Administrátorské rozhraní pro hru Gardener 

Soubor s výsledky (viz příloha C) je uložen ve složce …\Documents\I4C_Games\Gardener. 

Jednotlivé hry je možné rozeznat pomocí uzlů „game“ s atributy „game_date“, „game_time“, „kli-

ent“. V uzlech se nachází informace o skončeném kole (je číslováno od 0 do 2), zda kolo bylo do-

končeno nebo ne a čas ukončení kola. 

Soubor s nastavením parametrů (příloha D) je ve stejné složce jako soubor s výsledky. Do 

souboru je ukládáno jméno uživatele. Dále je zde uvedena barva hlavního menu hry. 

Pro každé kolo soubor obsahuje nastavení barev panelu ve spodu obrazovky a barvu zátky 

zabraňující průtoku vody. 

 

 

5.2. Administrátorské rozhraní hry PicCreator – program DoImages 

Soubor s výsledky je uložen v adresáři …\Documents\I4C_Games\PicCreator. Soubor (viz 

příloha C) obsahuje údaje o jednotlivých hrách v uzlech „game“ s atributy „game_date“, „ga-

me_time“, „klient“. V uzlu jedné hry jsou pak informace o kole, které bylo odehráno. Kolik bodů 

bylo spojeno, kolik bodů zůstalo nespojeno. Dále se v uzlu „game“ vyskytuje celkový čas kola a 

matice časů, v kterých byly spojeny jednotlivé body.  

Hned několik souborů s parametry se nachází v adresáři …\Documents\I4C_Games\ 

\PicCreator. Soubor MinFormPars.xml (viz příloha D) slouží k nastavení barvy hlavního menu. Je 

v něm také uloženo jméno klienta. Soubory Round1Pars.xml (viz příloha D) až Round6Pars.xml 

obsahují informace o výšce a umístění obrázku na obrazovce. V souborech je uveden název obráz-

ku, který se objevuje na konci kola (defaultně je nastaven na řetězec „init“). V souboru jsou dále 

uloženy souřadnice bodů, které se ve hře dají spojit. V souboru je také možno najít barvy popsané 

hexadecimálním kódem.  
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Obrázek 63: Program DoImages 

 

Jelikož by bylo nastavení parametrů pro hru PicCreator obtížnější, byl proces zautomatizo-

ván vytvoření programu DoImages (viz obrázek 63). Program není pochopitelně obsažen v menu 

I4Control
®
. Před spuštěním programu DoImages je nutné vymazat XML soubory s parametry ze 

složky …\Documents\I4C_Games\PicCreator. 

 

 

Obrázek 64: výběr kola 

 

Po spuštění programu je možné zvolit kolo pomocí nabídky (viz obrázek 64). Dále je možné 

zadat barvy v hexadecimálním kódu v textových polích. 

Po kliknutí na tlačítko „ADD POINTS“ se otevře dialogové okno (viz obrázek 65) pro výběr 

obrázku. 
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Obrázek 65: Dialogové okno 

 

V obrázku (viz obrázek 66) je možné klikem určit souřadnice, kam se ve hře PicCreator vy-

kreslí body ke spojování. Po naklikání souřadnic je možné okno ukončit tlačítkem exit. 

 

 

Obrázek 66: Okno aplikace DoImages s načteným obrázkem 

 

Dále je nutné provést uložení nastavení tlačítkem „SAVE PARAMETERS“ (viz obrá-

zek 62). Ve složce …\Documents\I4C_Games\PicCreator se vytvoří soubor s parametry příslušné-

ho kola dle volby a uloží se obrázek, který byl načten při definici souřadnic bodů (implementováno 

na základě připomínky z UNIT testů). 

Po spuštění prvního kola PicCreator se projeví změny z nastavení výše (viz obrázky 67 a 

68). 
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Obrázek 67: Změněné první kolo PicCreator 

 

Obrázek 68: Změněné první kolo PicCreator 

 

 

 

5.3. Administrátorské rozhraní PicFinder 

Soubor s výsledky (viz příloha C) je umístěn ve složce …\Documents\I4C_Games\PicFinder 

Jako v předchozích jsou i zde výsledky ukládány do uzlu game s atributy datum, čas a klient. 

V uzlu „game“ je uvedeno kolo, které klient hrál. Následují údaje o barvách a čas, za který se kli-

entovi podařilo hru ukončit. Důležité jsou následné vektory časů odkrytí čtverců. Administrátor 

podle toho může zjistit, kdy a v který čas klient odkryl čtverec a jestli třeba pohyb po některých 

místech obrazovky dělá klientovi problémy nebo nikoli. 

Soubor s parametry (viz příloha D) je možné rozdělit na část, kde se nastavují parametry pro 

formulář hlavní menu a na část, kde se nastavují parametry pro jednotlivá kola. 

V části pro hlavní menu je možné nastavit barvu hlavního menu. Ukládá se sem také jméno 

hráče. V případě potřeby je možné editovat i jméno hráče. 

V uzlech „Round1Pars“ až „Round6Pars“ jsou uspořádány vlastnosti jednotlivých kol her. 

V každém kole je možné nastavit umístění čtverců na ploše hry. Čtverce je možné i vynechávat. 

Pro čtverec je znak „X“, pro prázdné místo je znak „O“. Dále je možné po zadání jména obrázku 

načítat obrázky ze složky …\Documents\I4C_Games\PicFinder. V souboru jsou následně umístě-

ny hexadecimální kódy pro barvy a herní mód, který může administrator dle potřeby měnit (viz 

tabulka 1). 
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Tabulka 1: Tabulka herních módů 

Herní mód Funkce 

1 čtverce se odkryjí přechodem kurzoru přes kostku 

2 čtverce se odkrývají po dvojnásobném přechodu přes kostku (po prvním se 

podbarví šedě) 

3 čtverce se odkryjí pomocí kliku na kostku 

4 čtverce se odkrývají po dvojnásobném kliku na kostku (po prvním se podbar-

ví šedě) 

5 čtverce se odkryjí pomocí dvojkliku na kostku 

6 čtverce se odkrývají po dvojnásobném dvojkliku na čtverec (po prvním se 

podbarví šedě) 

 

 

6. Softwarové řešení výukového tutoriálu  

Programy vznikaly v programovacím jazyku C# ve formulářích systému Windows (Win-

dows forms). Samotné prvky windows forms jsou implementovány v několika DLL knihovnách, 

jež společně tvoří rámec .NET Framework. Tento rámec musí být nainstalován jak na počítači, 

který používáme k vývoji programů formulářů Windows, tak na počítači, kde skutečně běží. Pro-

gramy vznikaly pod verzí .NET Framework 2.0, tak jak vznikla v roce 2005. 

Spustitelné soubory Windows Forms neobsahují strojový kód mikroprocesoru. Místo toho 

zahrnují binární instance MSIL (Microsoft Intermediate Languadge – „mezijazyk“ společnosti 

Microsoft), které fungují jako určitý obecný jazyk assembleru. Za běhu pak určitá komponenta 

rámce .NET Framework, označovaná za CLR (Common Language Runtime – jednotné běhové 

prostředí pro jazyky), převádí prostřednický jazyk na strojové instrukce mikroprocesoru a napojuje 

(linkuje) tento strojový kód k potřebám dynamicky připojovaným knihovnám .NET. 

Knihovny Windows Forms jsou především kolekcí objektově orientovaných tříd zahrnují-

cích tradiční atributy a metody a také členy tříd označované za vlastnosti a události.  

Při návrhu a vytváření bylo nutné implementovat jednotlivé grafické prvky v prostředí 

ECFframework. ECFramework implementují třídy a grafické prvky Software I4Control
®
. Z toho 

důvodu jsme také vytvořili grafické prvky v dnes již obsoletních grafických formulářích Windows 

Forms. Grafické prvky byly implementovány v rozhraní GDI+, modulu Graphics. 
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Programy by měly být kompatibilní s operačními systémy Windows XP, Windows Vista a 

Windows 7. 

Při implementaci bylo využito Microsoft Visual Studio, což je sofistikované prostředí IDE 

(Integrated Developement ENviroment – integrované vývojové prostředí). [15, 16, 17] 

Programy byly vytvořeny jako pluginy, aby mohli být spuštěny z menu I4Control
®
. 

Jednotlivé UML diagramy tříd programů jsou umístěny v příloze B. 

 

 

6.1. Singleton 

Singleton (schéma na obrázku 69) je návrhový vzor, který jsme s výhodou použili při im-

plementaci her. Singleton třída se vyznačuje tím, že může vytvořit jen jednu instanci (objekt). 

V našem případě jsme návrhový vzor výhodně využili při zakomponování parametrů a výsledků 

do ostatních tříd. Vyhnuli jsme se tak předávání velkého množství globálních proměnných a vý-

razným způsobem omezili počet instancí. [14] 

 

 

Obrázek 69: Singleton 
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6.2. Nezávislost na zařízení 

Programy byly vytvořeny tak, aby svoje ovládací prvky uspořádávaly dle aktuálního rozliše-

ní monitoru. Z tohoto hlediska jsou tedy programy nezávislé na použitém zařízení. Použitím pro-

gramovacího jazyka C# rámce Framework 2.0 jsme omezili použití našich programů na přístroje 

s operačním systémem Windows XP a vyšším, které mají nainstalován Framework 2.0 a vyšší.  

 

 

7. Implementace sledování pozice počítačového kurzoru 

Implementovali jsme simulaci dvojitého kliknutí tlačítka myši pomocí akcelerometru 

MMA7455. V základní poloze akcelerometrem snímáme tíhové zrychlení ve směru osy Z. Na 

základě „přesunu“ tohoto tíhového zrychlení do ostatních os akcelerometru je možné stanovit práh, 

při kterém vyvoláme událost dvojkliku. 

Tuto funkcionalitu jsme implementovali pomocí programu SeriPort. 

 

 

7.1. Funkce programu SeriPort 

Před spuštěním aplikace SeriPort je nutné připojit přípravek. Přípravek je dále nutné nasadit 

na prst ruky (obrázek 31). 

Program SeriPort (obrázek 70) je možné spustit pomocí exe souboru. Po spuštění exe soubo-

ru se otevře hlavní okno aplikace. 

 

 

Obrázek 70: Hlavní okno aplikace SeriPort 
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V hlavním okně aplikace je nejdříve nutné otevřít spojení s akcelerometrem tlačítkem 

„Open“. V zobrazení textu „Data from serial port“ se vypíše hlášení: „Zacinam tvorit spojeni…“. 

Při posunu akcelerometru se následně (pokud je spojení v pořádku) v zobrazení textu „Data from 

serial port“ začnou vypisovat hodnoty zrychlení v jednotlivých osách. 

Pomocí přepínacích tlačítek je možné v části „Active accelerometer axis“ nastavit, zda akce-

lerometr bude brát v potaz osu X (výhodné při nasazení přípravku na prst obrázek 31) nebo osu 

Y nebo osu Z. Defaultně je provedeno nastavení pro snímání změny směru tíhového zrychlení ve 

směru osy X. Pokud bychom chtěli umístit například přípravek ze strany prstu, snímali bychom 

změnu tíhového zrychlení ve směru osy Y. 

Stisknutím tlačítka „START“ se aplikace minimalizuje a spustí se procházení obrazovky (viz 

část 7.2) dle nastavení konfiguračního xml souboru. Při procházení obrazovky je kurzor reprezen-

tován červeným průhledným obdélníkem. Uživatel pak pohybem prstu nahoru vyvolává událost 

dvojkliku a spustí požadovanou aplikaci.  

 

 

7.2. Procházení pracovní plochy obrazovky 

Byly implementovány dva módy procházení obrazovky. Provozní mód prochází obrazovku 

pomocí dělení na čtvrtiny. Druhý mód prochází obrazovku postupně po čtvercích zvolené velikos-

ti. 

Procházení plochy obrazovky je možné ovlivnit pomocí xml souboru 

…\Documents\I4C_Games\SeriPort\parameters.xml.  

 

7.2.1. Procházení dělením obrazovky 

Procházení bylo implementováno s pomocí průhledného obdélníku, který se posunuje po ob-

razovce. Algoritmus prochází obrazovku po jejích čtvrtkách. 

Pokud se uživatel dostane na nejnižší úroveň, aktivuje se posun kurzoru myši a je možné vy-

volat událost kliku na jednotlivé ikony. 

Počet úrovní je možné nastavit v xml souboru. V našem případě byly nastaveny tři úrovně 

(viz obrázky 71, 72 a 73).  

 



 

- 39 - 
 

 

Obrázek 71: Procházení dělením 

obrazovky – krok 1 

 

Obrázek 72: Procházení dělením  

obrazovky – krok 2 

 

Poslední úroveň se dále rozdělí na polovinu (viz obrázky 72 a 73). Je to kvůli rozšířenému 

používání širokoúhlých monitorů. Tuto vlastnost lze v xml souboru také omezit. 

 

 

Obrázek 73: Procházení dělením  

obrazovky – krok 3 

 

Obrázek 74: Procházení dělením  

obrazovky – krok 4 

 

7.2.2. Postupné procházení obrazovky  

Obrazovka je procházena pomocí obdélníků (viz obrázky 75 až 78). Velikost obdélníků je 

možné ovlivnit nastavením xml souboru …\Documents\I4C_Games\SeriPort\parameters.xml.  

 

Obrázek 75: Postupné procházení  

obrazovky – krok 1 

 

Obrázek 76: Postupné procházení  

obrazovky – krok 2 
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Obrázek 77: Postupné procházení  

obrazovky – krok 3 

 

Obrázek 78: Postupné procházení  

obrazovky – krok 4 

 

Obdélníky se po události dvojkliknutí zmenší na podúroveň v oblasti (obrázek 79 a 80 ), jejíž 

velikost odpovídá původnímu obdélníku. Počet obdélníku v podoblasti lze ovlivnit v xml souboru 

parameters.xml. 

 

 

Obrázek 79: Postupné procházení  

obrazovky – krok 5 

 

Obrázek 80: Postupné procházení  

obrazovky – krok 6 

 

 

8. Testování her výukového tutoriálu 

Mnozí odborníci z oblasti informačních technologií se domnívají, že etapa testování přichází 

na řadu téměř na konci vývoje informačního produktu. Testování by se však ve skutečnosti mělo 

provádět ve všech fázích životního cyklu vývoje systému, nikoli pouze před dodáním nebo předá-

ním produktu zákazníkovi.  

Testování je možné rozdělit do několika fází (viz obrázek 81).  

Prvním krokem při testování bývá testování jednotek (Unit test). Testování jednotek je testo-

vání jednotlivých komponent (často programů), jehož cílem je zabezpečit jejich co největší mož-

nou bezchybnost. Testování jednotek probíhá před testováním integrace. 
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Obrázek 81: Testovací kroky  

  

Testování integrace se provádí se mezi testováním jednotek a testováním systému. Jeho úče-

lem je přezkoušet funkčnost vzájemně seskupených komponent a tím zajistit, aby podmnožiny 

celého systému spolupracovaly. 

Testování systému testuje ucelený systém jako jednu entitu a kontroluje jeho správné fungo-

vání. 

Testování akceptace uživatelem představuje nezávislý test prováděný koncovými uživateli 

předtím, než je systém finálně přijat. Tento typ testování se zaměřuje na obchodní přínosy systému 

uživatelské organizaci, nikoli na čistě odborné otázky. [19] 

Jelikož se zadání diplomové práce netýká tvorby informačního systému, rozhodli jsme se na-

še testování sestavit ze třech testovacích kroků: Testování jednotek, testování integrace, testování 

akceptace uživatelem. 

 

8.1. Testování jednotek 

Testovací scénáře, nebo také případy (viz příloha E) se skládají z hlavičky, kde je obsažen 

název testovacího případu a jména programu, kterého se scénář týká. Následuje část identifikace 

projektu, ve které je uveden název diplomové práce, vedoucí, schvalovatel a datum schválení. 

Schválením se v tomto případě myslí schválení posloupností testování, nikoli vyplnění celého scé-

náře. 

V části „úpravy před testováním“ je možné uvést úpravy programů, které musí předcházet 

samotným testům. Tyto kroky prováděl schvalovatel scénáře. 



 

- 42 - 
 

Testovací kroky mají za úkol prověřit funkčnost programů. V unit testech byly vybrány kro-

ky takové, aby prověřily komplexní funkčnost programů a prověřily tak na další kola testů. 

V části chyby z testů měli testeři uvést, pokud se jim při testování her dle testovacích scénářů 

objevily chyby. Testeři následně po vyplnění testu potvrdili testování kroků svým podpisem (viz 

příloha E). 

Do unit testů se nám přihlásili níže uvedení respondenti (viz tabulka 2). 

 

 

Tabulka 2: Tabulka testerů 

Tester Věk testera 

(v letech) 

Provedené testovací 

scénáře 

Datum 

provedení 

Výsledek testu 

Ing. Jan Matěásko 28 PicFinder, Gardener, 

PicCreator 

24.11.2012 Akceptován bez 

připomínek 

Ing. Roman Jelínek 27 PicFinder, Gardener, 

PicCreator 

24.11.2012 Akceptován 

s výhradou 

Zdeněk Máj 29 PicFinder, Gardener, 

PicCreator 

24.11.2012 Akceptován bez 

připomínek 

  

Testování jednotek probíhalo na dvou noteboocích ze 64 bitovým systémem Windows. Tes-

teři vyplnili scénáře na počítačích a posléze byly scénáře vytištěny. Ing. Jelínek doplnil svůj scénář 

připomínkou, že by bylo vhodné doplnit program DoImages o funkcionalitu na vložení obrázků do 

adresáře s XML soubory. Tuto připomínku jsme následně zaimplementovali do integračních testů. 

 

 

8.2. Testování integrace 

Integrační testy byly provedeny na 32 a 64 bitových systémech Windows XP, Windows Vis-

ta a Windows 7. Testování integrace mělo ověřit funkčnost programů na různých platformách a ve 

větší skupině uživatelů. Testy jsme rozdělili na část pro uživatele a pro administrátory. Testovací 

scénáře měly podobnou strukturu jako scénáře unit testů. 

 

8.2.1. Testy pro ověření uživatelského rozhraní 

Uživatelské integrační testy jsme provedli za pomoci pracovníků Laboratoře molekulární 

genetiky při 2. LF a FN Motol (viz tabulka 3). Jejich úkolem bylo zahrát si jednotlivá kola (nejmé-

ně třikrát) a výsledky vyplnit do testovacích scénářů (viz příloha F). 
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Tabulka 3: Testeři v uživatelské části integračních testů 

Tester Věk testera 

(v letech) 

Provedené 

testovací scénáře 

Datum 

provedení 

Výsledek testu 

Doc. MUDr. Ondřej Cinek, 

Ph.D. 

40 PicFinder, 

Gardener, 

PicCreator 

6.12.2012 Akceptován 

s výhradou 

RNDr. Petra Dušátková, 

Ph.D. 

29 PicFinder, 

Gardener, 

PicCreator 

6.12.2012 Akceptován bez 

připomínek 

Mgr. Lenka Kramná 29 PicFinder, 

Gardener, 

PicCreator 

6.12.2012 Akceptován bez 

připomínek 

MUDr. Jana Djakow 30 PicFinder, 

Gardener, 

PicCreator 

6.12.2012 Akceptován bez 

připomínek 

Ing. Milena Antušková 26 PicFinder, 

Gardener, 

PicCreator 

6.12.2012 Akceptován bez 

připomínek 

Mgr. Lenka Dušátková 27 PicFinder, 

Gardener, 

PicCreator 

6.12.2012 Akceptován bez 

připomínek 

Mgr. Lucie Kalferstová 26 PicFinder, 

Gardener, 

PicCreator 

6.12.2012 Akceptován bez 

připomínek 

 

V účastnících byl probuzen zdravý soutěživý duch tím, že jsme vyhlásili soutěž o první mís-

ta. Vyhodnocení jednotlivých kol je možné nalézt v příloze F. 

Při testování bylo zjištěno, že pokud bychom chtěli hry použít i pro zdravé klienty, bylo by 

nutné ještě implementovat časomíru na tisíciny sekundy. 

 

 

 

8.2.2. Testy pro ověření části administrátora 

Testeři (tabulka 4) měli za úkol prověřit funkčnost programů na změny parametrů a zkontro-

lovat výsledky jednotlivých kol, zda jsou skutečně dobře zaznamenány.  
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Tabulka 4: Testeři administrátorské části integračních testů 

Tester Věk testera 

(v letech) 

Provedené 

testovací 

scénáře 

Datum 

provedení 

Výsledek testu 

Ing. Martin Pekař 27 PicFinder, 

Gardener, 

PicCreator 

13.12.2012 Akceptován bez připo-

mínek 

Mgr. Jana Vopeláková 25 PicFinder, 

Gardener, 

PicCreator 

13.12.2012 Akceptován bez připo-

mínek 

 

Testování proběhlo velice pozitivně. Při testování se nevyskytla žádná chyba (viz příloha F). 

 

8.3. Testování akceptace uživatelem 

Výukový tutoriál pro kompenzační pomůcky by měl sloužit k výuce práce s počítačem. Ne-

hledě na typu použitého vstupního rozhraní počítače (i když bude primárně určen pro I4Control
®
). 

Vybrali jsme si dva uživatele. Uživatelé důchodového věku ještě nikdy neovládali aktivně počítač. 

V jejich produktivním věku totiž nebyla tato technologie vynalezena. Testování bylo provedeno 

přes rozhraní myši. 

 

Tabulka 5: Tabulka testerů pro akceptační testy 

Tester Věk testera  

(v letech) 

Provedené tes-

tovací scénáře 

Datum 

provedení 

Výsledek testu 

Ing. Ladislav Dvořák 80 PicFinder, 

PicCreator, 

Gardener 

15.12.2012 Akceptován bez 

připomínek 

Bohuslav Krch 73 PicFinder, 

PicCreator, 

Gardener 

15.12.2012 Akceptován bez 

připomínek 

 

Na testování jsme chtěli ověřit, že hry jsou dostatečně jednoduché na to, aby je mohli zvlád-

nout uživatelé, kteří s počítačem nikdy nepracovali (viz tabulka 5).  

 

Testerům byl po skončení každého kola hry zaznamenáván čas ukončení hry (viz příloha G). 
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9. Závěr 

V naší diplomové práci jsme vytvořili výukový tutoriál pro kompenzační pomůcku 

I4Control
®
. Při zaučení nemusí již administrátor spouštět program Malování. Z vývojových dia-

gramů (obrázek 10, strana 8 a obrázek 32, strana 20) je patrné zjednodušení celého procesu, hlavně 

ve vztahu k uživateli. Hlavní výhodou námi vytvořeného tutoriálu, skládajícího se z her Gardener, 

PicCreator a PicFinder, je integrace s uživatelským rozhraním I4Control
®
. Uživatel se tak ve spuš-

tění her stává nezávislý na asistentovi. 

Programy byly dále implementovány tak, aby byly co nejvíce uživatelsky přívětivé. Na 

vstupní obrazovce jsou veliká tlačítka, jimiž je možné spustit jednotlivá kola. Hry byly koncipová-

ny tak, aby klienty co nejvíce motivovaly. Klientům je proto zobrazena výsledková listina. Dále je 

každé kolo ukončeno odměnou pro klienta (zobrazení veselého obrázku nebo oživení květin).  

Ke hrám bylo implementováno administrátorské rozhraní, aby i pro asistenty bylo snadné 

editovat vzhled jednotlivých kol. Všechny výsledky jsou ukládány do xml souborů. V xml soubo-

rech jsou také uvedeny parametry pro jednotlivé hry. Xml soubory je možné kdykoli vymazat a 

nechat znovu vygenerovat. Byl vytvořen nástroj DoImages k editaci hry PicCreator. Program Do-

Images slouží pro zavedení nového obrázku a barevného vzhledu do kteréhokoli kola hry PicCrea-

tor.  

Námi provedené tříkolové testy potvrdily, že se uživatelům hry líbily. Uživatelé vyplňovali 

předpřipravené testovací scénáře (viz přílohy E, F a G). Výsledek provedení testů jednotek byl 

jednoznačně pozitivní. Připomínka byla zapracována do dalších kol testů. V integračních testech 

byla úspěšně použita motivační metoda na respondenty. Byla vyhlášena soutěž o vítěze. Testeři se 

pak snažili zlepšit své výsledky. Připomínky jsme se snažili také zapracovat. Z testů bylo jasné, že 

pokud bychom chtěli hry zacílit na nehandicapované klienty, museli bychom upravit časomíru na 

setiny sekundy. V akceptačních testech jsme ověřili použitelnost tutoriálu na respondentech, kteří 

nikdy nepracovali s počítačem. 

V další části diplomové práce jsme propojili přípravek obsahující akcelerometr s počítačem 

pomocí USB rozhraní a vytvořili jsme další alternativu k rozhraní I4Control
®
 pro motoricky handi-

capované uživatele.  
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12. Seznam příloh 

A) Výukový tutoriál pro I4Control
®
 

B) UML diagramy her výukového tutoriálu 

o UML diagram aplikace Gardener 

o UML diagram aplikace PicCreator 

o UML diagram aplikace PicFinder 

C) Ukázky xml souborů s výsledky 

o xml soubor s výsledky hry Gardener 

o xml soubor s výsledky hry PicCreator 

o xml soubor s výsledky hry PicFinder 

D) Ukázky xml souborů s parametry 

o xml soubor s parametry aplikace Gardener 

o xml soubory s parametry aplikace PicCreator 

o xml soubor s parametry aplikace PicFinder 

o xml soubor s parametry aplikace SeriPort 

E) Testy jednotek 

o Testování hry PicFinder 

o Testování hry PicCreator 

o Testování hry Gardener 

F) Integrační testy 

o Tabulky s výsledky testů 

o Uživatelské testování hry PicFinder 
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o Testování hry PicCreator – administrátor 

o Testování hry Gardener – administrátor 
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G) Akceptační testy 

o Tabulky s výsledky 

o Testování hry PicFinder 

o Testování hry PicCreator 

o Testování hry Gardener 

H) Obsah přiloženého CD 

o Programy vytvořené v diplomové práci 

o PDF soubor s diplomovou prací 

 


