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Abstrakt 

Tato práce pojednává o možnostech vzájemného propojení výpočetního prostředí 

MATLAB s programovou platformou Microsoft .NET Framework (C#). Popisuje výhody 

a nevýhody jednotlivých způsobů vzájemné integrace MATLAB a .NET. V tomto případě 

je integrace uskutečněna pomocí Component Object Model (COM), jelikož 

implementace je poměrně přímočará a vlastnosti této varianty vyhovují. Pracuji s již 

existující databází nejen lékařských dat tzv. Univerzální úložiště (psanou v jazyce C#), 

do které bylo doplněno několik metod pro umožnění komunikace s prostředím 

MATLAB. Na několika praktických příkladech je demonstrován přínos propojení těchto 

dvou platforem. 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with means of interconnection between MATLAB computing 

environment and Microsoft .NET Framework platform. It describes the advantages and 

disadvantages of the specific integration methods between MATLAB and .NET. In this 

case the Component Object Model (COM) method will be used to achieve the 

integration seeing as it is quite straightforward and its attributes are useful. I will be 

using already existing database of primarily medical data so called The Universal Data 

Storage (written in C#). Some methods were added to this database to allow for 

communication with MATLAB environment. The benefits of this interconnection of 

these two platforms will be demonstrated on a few examples. 
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1 Úvod 

V dnešní době můžeme stručně rozdělit existující aplikace podle svého účelu na 

aplikace převážně praktické a aplikace zejména určené pro výzkumné účely. V 

minulosti toto členění nebylo velmi významné, protože nabídka software určeného 

právě pro výzkum byla velmi omezená. Předpokládám, že zpočátku byly programy 

určené především pro výzkum psány většinou na míru pro daný úkol. Při tom byl použit 

některý standardní programovací jazyk (nejčastěji zřejmě Pascal nebo C/C++). Avšak s 

příchodem MATLABu společnosti MathWorks (první verze byla vydána v roce 1984) a 

obdobných matematicky založených systémů začala odborná veřejnost využívat tyto 

specializované aplikace. Ty se postupem času stále více zdokonalovaly - vyvíjely se 

optimálnější algoritmy a přívětivější uživatelská rozhraní. Dnes se ve výzkumné oblasti 

používají tyto specializované platformy, převážně díky optimálnosti algoritmů a 

velkému množství různých specializovaných toolboxů obsahujících řešení konkrétních 

problémů. Jazyk využívaný v MATLABu má poměrně abstraktní zápis a obsahuje 

většinu klasických způsobů pro řízení běhu programu. Přesto kódy, které obsahují cykly 

a podobné nízkoúrovňové prvky ve větší míře, jsou většinou velmi pomalé. MATLAB je 

nejen relativně vysokoúrovňový, ale současně jednoúčelově zaměřený nástroj. 

Na druhou stranu v oblasti praktických aplikací pokračoval vývoj směrem k 

snadnějšímu vývoji běžných převážně průmyslových aplikací. Vývojář již stráví méně 

času řešením rutinních problémů a více času implementováním skutečně důležitých 

částí aplikace. Je kladen velký důraz na propojování více komponent, např. přístup do 

databáze, síťová komunikace s jinými počítači, přístup k periferiím, zabezpečení atd. 

Jednou z tohoto typu nejrozšířenějších moderních platforem je Microsoft .NET 

Framework, primárně určený pro operační systém MS Windows. 

Hlavní uplatnění mé práce je v oblasti zpracování dat naměřených širokou škálou 

lékařských přístrojů nebo různých programů. Existuje zde však více způsobů práce 

s daty. Jednou možností je  naměřený soubor dat z různých typů přístrojů a následně je 

na těchto datech aplikován požadovaný výzkum (výpočty na datech, třídění pacientů 
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podle nějakého kriteria, filtrování dat). Další možností je real-time přístup do databáze 

s mnoha uloženými daty a rychlé zpracování dat (sledování překročení kritických 

hodnot , případy pohotovnosti). 

V této práci se využívá již existující databáze k ukládání nejen lékařských dat – 

Univerzální úložiště [10], která je vytvořena právě v jazyce C# na platformě 

Microsoft.NET. Práce s daty na této relativně nízké úrovni (procedurální jazyk C#) je 

často poněkud těžkopádná a zdlouhavá, takže je vhodné propojit zmíněnou databázi s 

nějakým vhodnějším výpočetním prostředím, jako je například MATLAB. MATLAB je 

integrované prostředí určené zejména pro vědeckotechniké výpočty, modelování, 

návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, který se stal v podstatě 

celosvětovým standardem ve své oblasti.  Tímto spojením získáme možnost celkem 

snadné práce s daty, tedy jejich hromadné úpravy a vyhodnocování. Tímto můžeme ke 

zpracování dat rovněž použít některou z rozsáhlého množství knihoven MATLABu. 
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2 Úvod do problematiky 

V současné době se při měření lékařských dat (zejména pro experimentální účely) 

postupuje tak, že přístroj naměří velké množství dat, které jsou poté uloženy 

v obsáhlých souborech (např. textových). Pro lepší katalogizaci a systematické ukládání 

dat byla vytvořena databáze nazvaná Univerzální úložiště na platformě .NET. 

Platforma .NET byla použita zejména pro její značné rozšíření v praktickém světě. 

Většina přímo měřících aplikací je rovněž vytvořena za pomocí této programové 

technologie. 

Existuje zde samozřejmě potřeba zpracování naměřených dat uložených v databázi, 

avšak práce s těmito daty (aplikace různých algoritmů na tyto data) není v nativním 

prostředí .NET velmi flexibilní. Proto je snaha propojit tuto databázi s nějakým 

specializovaným výpočetním prostředím. Jako toto prostředí byl zvolen výpočetní 

systém MATLAB společnosti MathWorks opět zejména pro jeho široké rozšíření. 

Dalšími výhodami jsou například velké množství specializovaných toolboxů pro mnoho 

oblastí, optimální algoritmy pro numerické výpočty a možnost propojení s použitou 

platformou .NET Framework. 

Toto propojení je možno uskutečnit několika způsoby. Aplikace vyžadující funkcionalitu 

jiné aplikace je v tomto případě klient a aplikace / knihovna poskytující svou 

funkcionalitu jiné aplikaci je server. V této práci bude použita technologie Component 

Object Model (COM) v případě, že klientem je .NET aplikace a serverem MATLAB. 

Pokud bude klientem prostředí MATLAB a serverem .NET knihovna, použije se 

vestavěná funkce MATALBu NET.  
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2.1 MATLAB 

 

Obrázek 1: Ukázka prostředí MATLAB 

MATLAB (název vznikl jako spojení "matrix laboratory", Obrázek 1) je interaktivní 

programové prostředí pro numerické výpočty a skriptovací programovací jazyk čtvrté 

generace. Prostředí MATLAB je vyvíjeno společností MathWorks. MATLAB umožňuje 

počítání s maticemi, vykreslování 2D i 3D grafů funkcí, implementaci algoritmů, 

počítačovou simulaci, analýzu a prezentaci dat i vytváření aplikací s uživatelským 

rozhraním. Přestože MATLAB je určen primárně pro numerické výpočty, bylo pro něj 

vytvořeno nespočet přídavných volitelných toolboxů, které rozšiřují sféru uplatnění 

MATLABu. Mezi tyto toolboxy patří například Simulink (Obrázek 2), určený pro 

modelování, simulování a analyzování multidoménových dynamických systémů, dále 

MuPAD (Obrázek 3), který je vhodný k symbolickým výpočtům. Další významné 

toolboxy jsou např. Statistics Toolbox, Signal Processing Toolbox a Image Processing 

Toolbox. 
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Obrázek 2: Ukázka prostředí Simulink 

 

Obrázek 3: Ukázka prostředí MuPAD 
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MATLAB vznikl z potřeby jednoduchého přístupu k matematickým výpočtům. Na konci 

70. let ho navrhl profesor Univerzity v Novém Mexiku jménem Cleve Moler, aby jeho 

studenti mohli využívat knihovny pro numerické výpočty LINPACK a EISPACK bez 

nutnosti znalosti programovacího jazyku Fortran. Programování ve Fortranu bylo totiž 

složité a skrývalo mnoho nástrah při řešení matematických problémů. MATLAB se 

velmi rychle rozšířil i na další univerzity a roku 1984 byla založena společnost 

MathWorks a brzy poté byl MATLAB uvolněn na komerční trh. 

Jednou ze základních vlastností MATLABu je považování všech objektů za matice (pole, 

často vícerozměrné). Jednotlivé prvky těchto matic však mohou být nejen čísla, znaky, 

proměnné, ale i složitější struktury jako např. obrázky. 

MATLAB má slabou dynamickou typovou kontrolu, což znamená, že proměnné v 

MATLABu nemají po deklaraci pevně určený datový typ a mění tedy svůj datový typ 

během své existence podle potřeby. Je možné do jedné proměnné uložit datový typ 

integer a následně dále v kódu do té samé proměnné uložit textový řetězec, kterým 

přepíšeme původní hodnotu. Dynamické typování je pružnější a mnohdy pohodlnější 

pro programátora, ovšem je daleko náchylnější ke vzniku chyb. Programátor si typovou 

kontrolu musí hlídat sám a některé takto vzniklé chyb se projeví až daleko od místa 

svého vzniku a jsou tak jen těžko odhalitelné. Některé vlastnosti proměnných: 

• Proměnné v Matlabu nevyžadují deklaraci, vzniknou prvním přiřazením 

hodnoty. 

• Čtení z neexistující proměnné vyvolá chybu. 

• Změny typu a velikosti proměnných probíhají automaticky. 

Základním druhem proměnné je matice. Každá matice může v Matlabu obsahovat: 

• Čísla v různých formátech (celočíselná, s plovoucí desetinnou čárkou, 

komplexní). 

• Znaky (s vektorem znaků je zacházeno jako s řetězcem). 

• Struktury, které mohou obsahovat další matice nebo struktury. 

• Symbolické proměnné nebo speciální typy (např. přenosová funkce 'tf'). 
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Matice může mít prakticky libovolný počet rozměrů, v každém rozměru jsou prvky 

označeny celými kladnými čísly od 1 do n (tedy nikoli od 0 jako v běžných 

programovacích jazycích). Matice o rozměrech 1 × 1 je označována jako skalár, matice 

1 × n nebo m × 1 je označována jako vektor. Matice jsou vždy obdélníkové (nejsou 

možná pole polí jako např. v C# s různými délkami druhé úrovně). Všechny prvky jedné 

matice musí být stejného typu ('double', 'int', 'logical', 'struct', 'sym', …). Omezení 

matic na stejný typ ve všech prvcích odstraňuje později zavedení proměnné typu 'cell', 

k jejímž prvkům se přistupuje pomocí složených závorek. Jednotlivé prvky 'cell' mohou 

mít již libovolný obsah. 

Soubory s příponou *.m, tzv. m-files, obsahují definice funkcí, skriptů nebo tříd. Tyto 

soubory vytváří uživatel a je v nich zapsán algoritmus skriptu / funkce. MATLAB 

podporuje funkce s různým počtem vstupních i výstupních parametrů. Uvnitř skriptu / 

funkce je možné zavolat další skript / funkci, takže lze vytvořit opravdu komplexní 

algoritmy obsahující rozsáhlé větvení a volání vnořených funkcí. Veškerý text na řádku 

za znakem ' % ' je brán jako komentář. Středníky v MATLABu neslouží k ukončení řádku 

nebo příkazu (jako v mnoha běžných jazycích), ale k zabránění výstupu na obrazovku. 

Kdybychom středníky nepoužili, na obrazovku by se vypsaly všechny kroky a jejich 

mezivýsledky, které funkce vykonává. 
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2.2 Microsoft .NET Framework 

.NET Framework (zkráceně .NET, Obrázek 4) je softwarový "balík" vyvinutý společností 

Microsoft běžící primárně na operačním systému Microsoft Windows. Framework je 

programová struktura, sloužící jako podpora při programování, vývoji a organizaci 

jiných softwarových projektů. Účelem frameworku je převzetí typických problémů 

dané oblasti, čímž se usnadní práce vývojáře a ten se může plně soustředit na své 

aplikační zadání. Platforma .NET obsahuje rozsáhlé knihovny a poskytuje jazykovou 

interoperabilitu přes několik programovacích jazyků. Každý programovací jazyk této 

platformy může použít kód psaný v ostatních programovacích jazycích podporovaných 

rovněž touto platformou Programy psané pro .NET se vykonávají v softwarovém 

prostředí (na rozdíl od hardwarového prostředí), známého jako Common Language 

Runtime (CLR), aplikačním virtuálním stroji, který poskytuje služby jako zabezpečení, 

správa paměti a ošetření výjimek. Tímto je .NET velmi podobný Javě a její Java Virtual 

Machine (JVM). Knihovna tříd a CLR tvoří .NET Framework. 

 

Obrázek 4: Logo .NET Framework 

Knihovna bázových tříd (Base Class Library, BCL) poskytuje základní potřebné funkce, 

správu dat, možnost připojení databází, kryptografii, vývoj webových aplikací, 

numerické algoritmy a síťovou komunikaci. Programátoři vytváří aplikace 

kombinováním vlastního zdrojového kódu s .NET a jinými knihovnami. K tvorbě aplikací 

.NET se nejčastěji používá integrované vývojové prostředí od společnosti Microsoft 

nazvané Visual Studio. Bylo rovněž použito i k tvorbě mé aplikace, přesněji verze Visual 

Studio Express 2012 (verze zdarma s určitým omezením). 

Něco málo k historii. Microsoft začal s vývojem .NETu na konci 90. let, původně pod 

názvem Next Generation Windows Services (NGWS). Koncem poslední dekády byly 

vydány první beta verze .NET 1.0. Verze 3.0 .NETu je součástí Windows Server 2008 a 

Windows Vista. Verze 3.5 je součástí Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a může být 
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nainstalována na Windows XP a Windows Server 2003. Poslední verzí v období psaní 

této práce je verze 4.5 (určená primárně pro Windows 8 / RT) spolu s vývojovým 

prostředím Visual Studio 2012. 

Common Language Infrastructure (CLI) poskytuje na programovacím jazyku nezávislou 

platformu pro vývoj a spouštění aplikací. Jako např. funkce pro ošetřování výjimek, 

garbage collection, zabezpečení a interoperabilitu. Implementováním základních 

aspektů .NET Frameworku v rozsahu CLI nebude funkcionalita svázána s jediným 

konkrétním jazykem, ale bude dostupná ze všech jazyků podporovaných 

frameworkem. Struktura CLI je znázorněna na Obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Diagram Common Language Infrastructure (CLI) 
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2.3 Databáze nejen medicínských dat Univerzální úložiště 

Hlavní motivací pro propojení .NETu s MATLABem je již existující databáze tzv. 

Univerzální úložiště vytvořená právě na platformě .NET a obsahující značné množství 

zejména lékařských dat různých typů. Je potřeba tyto data nějakým způsobem 

hodnotit a zpracovávat, jenže náročnost tvorby potřebných algoritmů a výpočetních 

postupů je v prostředí .NET značně vysoká (to je nevýhoda programovacích jazyků nižší 

úrovně).V této kapitole se pojednává o tomto Univerzálním úložišti, proč vzniklo a jaký 

je jeho význam. 

V současné době existuje nepřeberné množství měřicích přístrojů, testů a komplexních 

programů určených pro různé druhy vyšetření a tak je obtížné tyto data globálně 

uchovávat, hromadně vyhodnocovat nebo porovnávat. Tyto naměřená data jsou ve 

většině případů nejen uložena na odlišných místech, ale zároveň i ve zcela odlišných 

formátech. Tvůrci přístrojů a programů stanovují vlastní místo a vlastní formát pro 

ukládaná data v závislosti na aktuálních potřebách a znalostech. Tímto dochází nejen 

ke značné fragmentaci naměřených dat, ale zároveň není možné k jejich zpracování (i 

když je typ testu stejný, pouze autor je jiný) použít hromadné techniky vyhodnocení 

používané zejména v akademické neboli výzkumné oblasti. 

V medicínské oblasti sice již existují centrální informační systémy, ty ale obsahují pouze 

konečné výsledky určitých testů, tedy vlastně diagnózy. Tyto systémy každopádně 

neobsahují všechna naměřená data. Je tomu tak především z následujících důvodů: 

• Uchovávání všech naměřených dat od každého pacienta by vyžadovalo 

extrémně velkou úložnou kapacitu. Některé druhy vyšetření produkují opravdu 

velké množství dat, například EEG, EKG. 

• Značná část přístrojů však bohužel neposkytuje skutečná naměřená data, ale 

pouze výstupní hodnocení nějakým způsobem vypočtená z naměřených dat. 

Takže v tomto případě ukládání dat ani není možné. 

• I když jsou měřená data stejného typu (veličiny), jsou pořizována různými 

přístroji od různých výrobců, a tudíž bývají uloženy v odlišných formátech a tím 

velmi těžko hromadně zpracovatelné. 
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Nejčastěji používaná úložiště jsou běžné databáze (DB). Tvůrce aplikace nebo přístroje 

tedy nejen stráví spoustu času vytvářením přístupu do DB, ale současně si na této nízké 

úrovni navrhne vlastní strukturu (tabulky, položky, čísla, …) plynoucí většinou buď z 

omezení použité DB (typy čísel, typy řetězců) nebo z vlastních nedostatečných znalostí. 

Formát uložených dat již není shodný a tedy kompatibilní s tvůrci jiných SW úloh. 

Rovněž existují tzv. "objektové databáze", které umožňují uložit v podstatě libovolné 

typy objektů. Návrhář tedy není nijak omezen. Toto vede rovněž k nekompatibilitě 

uložených dat z důvodu příliš mnoha nestandardních typů. 

Cílem nebylo navrhnout a vytvořit "dokonalou" databázi pro ukládání libovolných typů 

dat a současně jejich libovolného objemu zejména z lékařského prostředí. Cílem je však 

navrhnout a vytvořit databázi neboli úložiště, jenž bude tvůrcům programů a přístrojů 

na jedné straně poskytovat dostatečnou svobodu pro uložení různých typů dat, ale na 

druhé straně je bude současně usměrňovat do vhodné organizace těchto dat tak, aby 

jejich struktura byla jednotná a srozumitelná i uživatelů, tedy lékařům. Současně byl 

brán ohled na automatické / hromadné zpracování uložených dat například pomocí v 

této práci použitého prostředí MATLAB. Z tohoto důvodu na návrh a tvorbu 

takovéhoto úložiště byly kladeny následující hlavní požadavky: 

• Uložit množství typů různých hodnot (obecná čísla, pole čísel, texty, body v 

ploše, body v prostoru, matice, …) 

• Téměř každou hodnotu doplnit časem pořízení, poznámkou, vazbou na jinou 

hodnotu a případně dalšími položkami, které vyplynou i později z používání. 

• Záznamy doplnit informacemi o původu jejich pořízení (přístroj, čas, 

poznámka, popis, veličiny, jednotky, …) 

• Vytvořit určitou strukturu a hierarchii srozumitelnou a vžitou pro lékaře 

(pacient, návštěva, vyšetření, naměřená data). 

• Nastavit určité omezení přístupu za účelem zjednodušení a zpřehlednění, 

například zobrazení pacientů pouze pro určitého lékaře nebo podle typu 

měření. 
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• Umožnit hledání, vyzvedávání a zpracovávání jednotlivých položek podle 

libovolného klíče (pacient, měření, hodnoty, …). 

• Zcela skrýt databázovou strukturu před uživatelem a tvůrcem SW aplikace 

nebo přístroje. 

Ve zde popsaném úložišti byla zvolena určitá "střední" cesta. Byla vytvořena vhodná 

kolekce objektů, jež může tvůrce aplikace nebo přístroje využít pro uložení vlastních 

dat. Tato kolekce je dostatečně variabilní pro uložení mnoha typů veličin. Je tvořena ze 

základních datových "primitiv" a jejich "složenin", jako například: 

• Základní primitiva: celá čísla, desetinná čísla, kladná čísla, řetězce (texty) atd. 

• Jednorozměrné pole hodnot: pole celých čísel, pole desetinných čísel, pole 

řetězců atd. 

• Více rozměrná pole hodnot: 2D matice celých čísel, 3D matice desetinných čísel 

atd. 

• Pozice: bod v ploše, bod v prostoru atd. 

• Speciální položky: interval, datum a čas, barva atd. 

• Atd. 

Každá z těchto položek současně obsahuje některé nepovinné upřesňující informace: 

• Název položky (textový název pro snadnou základní identifikaci) 

• Datum a čas vytvoření nebo aktualizace položky. 

• Poznámku tvořenou z několika částí: datum a čas vytvoření poznámky; klíč, 

který je vhodný pro rychlé a snadné hledání poznámky; hlavní text poznámky a 

číselná priorita 0 – 9 udávající závažnost pro velmi snadné hledání důležitých 

poznámek 

• Dalšími pod-hodnotami obsahující v podstatě obdobné typy položek avšak 

mající vztah pouze k této konkrétní 

• Další informace vyplývající z použítí. 

Za použití této množiny typů lze uložit naprostou většinu druhů dat. Všechny hodnoty 

jako primitiva, matice, body nebo pole z jednoho měření jsou uloženy v tzv. seznamech 
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"List". Každý seznam však obsahuje nejen hodnoty příslušné veličiny, ale současně také 

informace o dané veličině. Tedy její název, min. a max. hodnotu, jednotky, případně 

rozsah atd. 

Pro zajištění vhodné kompatibility uložených dat obsahuje úložiště mnoho 

předdefinovaných typů hodnot a jejich popisu. Například při uložení věku se využijí celá 

kladná čísla, název seznamu je "věk" a jednotky "bezrozměrné číslo / roky". Při uložení 

váhy se používají desetinná čísla, název seznamu je "váha" a jednotky "Kg". Pokud jsou 

dodržena tato ustanovení, stává se obsah úložiště velmi přehledný a univerzálně 

využitelný. 

Tento způsob formátovaného uložení dat však poskytuje mnohem více a to například 

možnost zobrazení grafu jekékoliv veličiny bez znalosti jejího skutečného významu a to 

pouhým vyzvednutím hodnot a jejich zobrazením podle uložených doplňkových 

informací. Také lze například v celém úložišti vyhledávat všechny hodnoty 

požadovaného typu jako například test fixace, Hessovo plátno a ty automaticky 

hromadně zpracovávat. 

Při vyšetření i v průběhu jednoho testu může vznikat více měřených veličin. Ty jsou 

uloženy v již zmíněných seznamech "List" jako položky obsahující čas a odpovídající 

hodnotu. Tyto seznamy tvoří jednu sadu měření tzv. "Set". Samozřejmě při jednom 

měření lze získat několik sad měření, například test pacienta byl vykonán několikrát 

okamžitě za sebou. Sady měření jsou uloženy pod přístrojem "Device", který je pořídil. 

Takto jsou v uložišti reprezentovány skutečné uložené hodnoty neboli data na tzv. nižší 

úrovni. Tyto hodnoty lékař v podstatě přímo nevidí a často ani nepotřebuje. Jsou 

určeny zejména pro tvůrce programů, přístrojů a algoritmů, zpracovatele a návrháře 

grafických výstupů. Obrázek 6 zachycuje strukturu nižší části uložiště tedy vytvořenou 

zejména pro potřeby tvůrců programů a přístrojů. 



21 

 

Obrázek 6: Struktura nižší části univerzálního úložiště. Část pro tvůrce SW nástrojů. 

Obrázek 7 zachycuje tzv. vyšší část úložiště navrženou a vytvořenou naopak pro 

uživatele a to lékaře. Na nejvyšší pozici jsou pacienti "Patient" a jejich základní údaje, 

každý pacientem obsahuje seznam návštěv u lékaře "Visit", každá návštěva obsahuje 

seznam měření "Measure", která byla na pacientovi uskutečněna a každé měření 

zahrnuje seznam přístrojů "Device". Pod přístrojem jsou již umístěny konkrétní 

hodnoty. 

Na každé této vyšší úrovni jsou přítomny tzv. skupiny informací "InfoGroups". U 

pacienta je například skupina informací s názvem "Basic" pro jméno a adresu, nebo 

skupina "Global diagnose" pro celkovou diagnózu. Návštěva například obsahuje 

skupinu s názvem "Result". Takto lze velmi snadno na každé úrovni uchovávat vhodné 

informace a rychle k nim přistupovat. 

 

Obrázek 7: Struktura vyšší části univerzálního úložiště. Část pro lékaře a další uživatele. 
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Výhody návrhu toho úložiště lze shrnout do následujících bodů: 

• Struktura odpovídá jak potřebám lékaře, tak současně i potřebám tvůrce 

přístroje. 

• Lékař přistupuje zejména k vyšší části uložiště, naopak tvůrce přístroje se 

zaměřuje na nižší část ale téhož úložiště. 

• Lze hledat položky na libovolné úrovni podle zadaného kritéria. Pro lékaře jde o 

pacienta nebo svoji poznámku. Pro osobu zpracovávající data jde hlavně o typy 

naměřených dat. Avšak kdykoli jsou přístupny i ostatní záznamy v rámci celého 

úložiště. 

• Činnosti lze nad daty zcela automatizovat a abstrahovat, jako například: hledání 

min. a max. hodnoty určité veličiny přes všechny pacienta, průměry a další. 

• Lékař i vývojář využívají stále stejnou strukturu informací nezávisle na 

konkrétním přístupu neboli požadavcích. 

Navržené a vytvořené úložiště si v žádném případě neklade za cíl konkurovat nebo 

dokonce nahradit velké nemocniční informační systémy. Jeho cílem je zaměřit se vždy 

na určitou oblast a pojmout potřebné množství měřených nebo jinak pořízených dat za 

účelem jejich společného a snadného uložení pro pozdější vhodné i automatické 

zpracování. Při návrhu a vytváření tohoto úložiště bylo samozřejmě přihlédnuto k 

pozdějšímu využití dat pro akademické a výzkumné účely. 

Vlastní úložiště je implementováno v prostředí Microsoft .NET Framework za použití 

programovacího jazyka C# s využitím LINQ. Je vytvořeno jako komponenta pro 

začlenění do libovolného projektu. 

Při tvorbě rozhraní mezi MATLAB a .NET bylo uvažováno zejména o přenosu a využití 

dat uložených v tomto univerzálním úložišti. Aby tato vzájemná spolupráce mohla být 

uskutečněna, muselo být univerzální úložiště poněkud rozšířeno. 

 



23 

2.4 Možné způsoby integrace C# a MATLABu 

Nejprve se zaměřím na způsoby využití schopností MATLABu (výpočtů, funkcí a skriptů) 

volaných ze strany .NET Framework (C#). Existují zde placené (komerční) a neplacené 

(ošetření určitým kódem) varianty: 

• Komerční (placené) 

o MATLAB Builder NE (dostupný od tvůrců MATLAB): 

Umožňuje obalit programy MATLABu .NET nebo COM wrappery a tím je 

zpřístupní jako standardní .NET a COM komponenty. Výsledný kód lze 

spustit na počítačích bez nainstalovaného MATLABu, avšak je nutné na 

cílový počítač nainstalovat MATLAB Compiler Runtime (MCR). Tento 

způsob nepoužijeme, protože se pro naše účely příliš nehodí. V našem 

případě potřebujeme totiž obousměrný přístup pro jednodušší ladění 

vzájemného kódů a vykonávané výpočty (v MATLABu) se budou často 

modifikovat z důvodu výzkumného zaměření aplikace. Také cena 

MATLAB Builderu je dvojnásobná vzhledem k samotnému MATLABu. 

 

• Nekomerční (neplacené) 

o COM (mnou dále zvolené řešení) 

MATLAB je zpřístupněn jako COM Automation Server, takže můžeme 

využít .NET COM interoperability k použití jeho funkcí. 

Všechen přenos dat mezi MATLABem a našim programem v .NET (C#) je 

uskutečněn přes COM data typy. Matice jsou reprezentovány jako 

SAFEARRAY(double) pointery v COM. Díky COM interoperabilitě 

můžeme použít pole double (double[]). Toto řešení může být 

poměrně pomalé z důvodu výměny dat pomocí COM. 

Pro svou práci však využiji tento přístup, protože jeho implementace je 

poměrně snadná. Případná pomalost v našem případě není znatelnou 

překážkou a velkou výhodou je zde vysoká úroveň integrace, tedy že 

aplikace v C# a MATLAB běží v podstatě nezávisle na sobě, pouze se 

volají příkazy, funkce a předávají se vzájemně data. 
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o DDE 

Dynamic Data Exchange je služba Windows, která zprostředkovává 

aplikacím komunikaci a vzájemnou výměnu dat. Jedná se o předchůdce 

celého COM. Podobně jako u COM řešení máme klient, náš .NET 

program, a server, MATLAB DDE Server. Problém DDE výměny dat je 

v datových typech použitých při výměně informací, protože se používají 

Windows clipboard datové typy. Matlab podporuje tyto: 

� Text pro výsledky operací a výměnu data matic. 

� Metafilepict pro přenos obrázků. 

� XLTable pro MATLAB-Excel výměnu dat. 

 

o C API 

Přímý přístup do MATLAB C API. V tomto případě se komunikuje pomocí 

bloků paměti namísto SAFEARRAY. Můžeme použít unsafe možnosti C# 

k efektivnímu přesunu matic z a do Matlabu. Je důležité vědět, že 

Matlab ukládá data ve sloupcovém pořadí. Implementace je však 

poměrně složitá. Dalo by se zřejmě dosáhnout vyššího výkonu s využitím 

této techniky v budoucnu. 
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3 Cíle práce 

Všechny cíle této práce lze rozdělit do několika samostatných bodů, které však na sebe 

vzájemně navazují. Pro přehlednost jsou zde uvedeny v pořadí, v jakém jsou v této 

práci řešeny: 

• Prostudování možností vzájemného propojení prostředí MATLAB s 

programovou platformou Microsoft .NET Framework (C#). Zvážení výhod a 

nevýhod jednotlivých existujících možností této integrace. Výběr a popis 

zvolené metody propojení. 

• Vytvoření potřebné programové části připojitelné k cílovému programu v .NET 

C# (nejčastěji se jedná o již existující databázi převážně lékařských dat 

Univerzální úložiště). Tato programová část podporuje předávání dat v obou 

směrech vzájemného propojení. Umožňuje zpracovávat data již uložená v 

databázi nebo jakákoliv jiná (z jiného zdroje), pokud se tento zdroj dat napojí na 

existující metody. 

• Vytvořit demonstrační příklady využívající schopnosti MATLABu. Je možné mít 

při vykonávání reálného měření spuštěnou instanci MATLABu a provádět 

výpočty v reálném čase, tedy z aplikačního programu volat funkce MATLABu. 

Demonstrovat přínos MATLABu vhodný při hromadném vyhodnocování 

naměřených hodnot pomocí flexibilních algoritmů, které je možno snadno ladit 

v prostředí MATLABu, tedy z MATLABu volat metody aplikačního programu. 

• Zhodnotit vhodnost využití prostředí MATLAB jako doplňkového 

(matematického) nástroje pro praktické medicínské aplikace pracující s 

reálnými daty a rovněž v reálném čase. 

Jelikož se tato práce zabývá pouze skutečným propojením zmíněných dvou prostředí a 

to za účelem předávání data a využití některých nabízených schopností, je rovněž 

nutno stanovit, jakým problémům se však tato práce nevěnuje i když mohou být v 

textu letmo zmíněny: 
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• Podrobný rozbor a popis již existující databáze lékařských dat Univerzální 

úložiště. 

• Popis aplikací používaných k získání naměřených dat. Je to problematika mimo 

rámec této práce. 

• Popis metod netýkajících se řešené problematiky, jako například funkcionalita 

metod určených pro odesílání emailů / SMS. 

• Ochrana dat a dalších údajů, které mohou být v databázi nějak uloženy. 
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4 Návrh řešení 

Zde podrobněji popíši použité softwarové komponenty a nastíním zvolené řešení 

vzájemného propojení MATLABu a .NET.  

4.1 COM 

COM (Component Object Model) je platformě nezávislý, distribuovaný, objektově 

orientovaný systém pro vytváření integrovaných binárních softwarových komponent. 

COM je základem technologií OLE a ActiveX od Microsoftu. Byl představen v roce 1993. 

COM poskytuje nástroje pro integraci znovu použitelných, binárních softwarových 

komponent do aplikace. Model je navržen tak, aby umožnil dvěma nebo více 

samostatným aplikacím nebo pouze "komponentám" snadno vzájemně spolupracovat, 

i když jsou napsány různými výrobci, v různém období, v různých programovacích 

jazycích, nebo když jsou spuštěny dokonce na vzdálených strojích s odlišnými 

operačními systémy. Aby tohoto cíle COM dosáhl, definuje a implementuje 

mechanismy, které umožňují aplikacím k sobě připojovat jiné aplikace jako softwarové 

objekty. Tento softwarový objekt je vlastně množina funkcí a stavů těchto funkcí. 

COM se podobá tradičnímu rozhraní API, poskytuje operace, pomocí kterých se 

aplikace (klient) může připojit k množství poskytovatelů určitých služeb (server). Avšak 

jakmile je spojení mezi klientem a serverem navázáno, tak COM v této komunikaci již 

odpadá. COM tedy slouží pouze k počátečnímu propojení klienta a objektu, ale jakmile 

je spojení skutečně navázáno, klient a server (objekt) komunikují přímo, bez nutnosti 

předávání dat nebo příkazů přes dalšího nějakého prostředníka (obr. 3.1). 
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Obrázek 8: Diagram komunikace pomocí COM 

COM definuje binární standard interoperability na rozdíl od interoperability založené 

na programovacím jazyku, což zajišťuje kompatibilitu komponent napsaných za použití 

rozličných programovacích jazyků, běžících na různých operačních systémech a 

dokonce běžících na různých počítačích (COM dokáže propojit komponenty i po síti). 

Vývoj aplikací je zjednodušen, protože komponenty mohou být snadno zaměněny bez 

potřeby překompilovat celou aplikaci. 

Použití COM jako interface poskytuje 4 hlavní výhody: 

1. Možnost rozvíjet funkcionalitu aplikací: Všechny COM objekty podporují příkaz 

zvaný QueryInterface, který umožňuje objektu vytvořit více rozhraní (což jsou 

zde vlastně nové skupiny funkcí) přístupných novým klientům. Zároveň však 

zůstává plná binární kompatibilita s kódy již existujících klientů. To znamená, že 

úprava objektu přidáním nové funkce nevyžaduje rekompilaci žádné části již 

existujících klientů. 

2. Velmi rychlé a snadné objektové interakce ve stejném procesu: Poté, co klient 

uskuteční připojení k objektu, volání služeb objektu jsou jen nepřímá volání 

funkcí pomocí dvou paměťových ukazatelů. Důsledkem je tak v podstatě 

zanedbatelný dopad na výkon programu. Pouze o několik procesorových 

instrukcí pomalejší než standardní přímé volání funkce. 
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3. "Location transparency": Binární standard umožňuje COM podchytit volání 

rozhraní objektu a místo toho vyslat vzdálené volání procedury (remote 

procedure call – RPC) "skutečné" instanci objektu, která běží v jiném procesu 

nebo dokonce na vzdáleném stroji. Klient zde uskutečňuje volání přesně tak, 

jako by to vykonal pro objekt ve stejném procesu. Binární a síťové standardy 

umožňují pro COM uskutečnit meziprocesové síťové volání funkcí zcela 

transparentně. Během těchto typů vzdáleného volání dochází však často ke 

značnému poklesu výkonu z důvodu značné režie pŕenosu, ale v klientu není 

potřeba žádný speciální kód pro tyto meziprocesové volání. Všechny objekty 

jsou klientu k dispozici v uniformní a transparentní podobě. Je však možné 

využít tzv. custom marshaling, pro implementaci speciálních činností objektu 

při volání v rozsáhlé síti z důvodu např. příliš pomalé odezvy nebo nutnosti 

kontrolovat kompletnost dat. 

4. Nezávislost na programovacích jazycích: Protože COM je binární standard, 

objekty mohou být implementovány mnoha různými programovacími jazyky a 

používány klienty psanými zcela odlišnými programovacími jazyky. Jakýkoliv 

programovací jazyk, který dokáže vytvářet struktury ukazatelů a explicitně nebo 

implicitně volat funkce pomocí ukazatelů – jazyky jako C, C++,  C#, Pascal, Ada, 

Smalltalk, BASIC – může vytvářet COM objekty. Ostatní jazyky mohou být 

snadno upraveny / doplněny, aby podporovaly tento požadavek. 
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4.2 MATLAB a COM 

V této kapitole popíši, jakým způsobem MATLAB implementuje rozhraní COM. Je 

důležité zmínit, že MATLAB podporuje integraci COM pouze na platformě Microsoft 

Windows. MATLAB může být použit jednak jako COM klient nebo jako COM server. V 

této práci bude použit výhradně jako COM server. Pro případ použití MATLABu jako 

klient a volání funkcí .NET budou využity vestavěné funkce MATLABu NET. 

Pro vytvoření instance COM objektu se použije její programový identifikátor (ProgID). 

ProgID je unikátní řetězec definovaný výrobcem komponenty a sloužící k identifikaci 

COM objektu. ProgID MATLABu jsou: 

• Matlab.Application: Spustí příkazové okno Automation serveru s verzí 

MATLABu, která byla naposledy použita jako Automation server (nemusí to být 

nutně poslední instalovaná verze MATLABu). 

• Matlab.Autoserver: Spustí příkazové okno Automation serveru s nejnovější 

verzí MATLABu. 

• Matlab.Desktop.Application: Spustí plnou desktopovou aplikaci MALTABu jako 

Automation server s nejnovější verzí MATLABu. 

Automation poskytuje infrastrukturu, kde aplikace zvané Automation controllery 

mohou přistupovat k a manipulovat (tzn. volat nebo nastavovat vlastnosti funkcí) se 

sdílenými automation objekty exportovanými jinými aplikacemi zvanými Autormation 

servery. Jakýkoliv program na platformě Windows, který může být nakonfigurován jako 

Automation controller, může ovládat MATLAB. Například je možné za použití 

programovacího jazyku Microsoft Visual Basic spustit MATLAB script v PowerPoint 

prezentaci. V tomto případě je PowerPoint controller a MATLAB je server. 

Před použitím musí být COM objekt jako server registrován. Většinou je toto vykonáno 

defaultně, ale někdy je však potřeba manuální registrace. Tohoto se dosáhne pomocí 

příkazu regsvr32 na příkazové řádce Windows: 

 regsvr32 filename 
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4.3 Přehled metod .NET -> MATLAB 

Toto propojení se uskuteční vytvořením instance MATLAB Automation serveru a 

přiřazením do proměnné (handl, zde jménem ML). Poté je možné v této instanci 

MATLABu volat příkazy, funkce, ukládat do a načítat z MATLABu data a také tuto 

instanci samozřejmě ukončit. 

Zde jsou postupně uvedeny nejdůležitější kroky pro práci s MATLAB Automation 

serverem z prostředí .NET (C#) Nejprve programový kód a poté jeho vysvětlení. 

MLApp.MLApp ML = new MLApp.MLApp(); 

Vytvoří instanci MATLAB enginu pomocí COM rozhraní. V tomto případě je to pouze 

aplikace obsahující příkazový řádek.  

MLApp.MLApp ML = null; 

Type oType = Type.GetTypeFromProgID("Matlab.Desktop.Application"); 

ML = (MLApp.MLApp)Activator.CreateInstance(oType); 

Pomocí tohoto kódu otevřeme standardní instanci MATLABu, což je výhodné pro 

snadnější práci ze strany MATLABu a také pro ladění. Jde v podstatě o spuštění 

plnohodnotného prostředí MATLABu. 

string result = ML.Execute(string command); 

Vykoná v MATLABu příkaz specifikovaný řetězcem command na MATLAB Automation 

serveru spojeného s handlem ML. Server vrací výstup z příkazu v řetězci result. Tento 

řetězec také obsahuje jakékoliv případné varování nebo chybové zprávy, které byly 

vypsány MATLABem jako výsledek příkazu. Pokud je command ukončen středníkem a 

nejsou žádné varování nebo chybové zprávy, result je vrácen jako prázdný. 

ML.Feval(string fname, long numout, out object argout, arg1, arg2, 

...); 

Feval vykoná funkci MATLABu specifikovanou řetězcem fname na Automation 

serveru spojeného s handlem ML. Počet výstupů, které má funkce vrátit se zapisuje do 
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položky numout. Výstup funkce se uloží do proměnné argout. Funkci lze předat až 32 

argumentů.  

ML.PutWorkspaceData(string varname, string workspace, object data); 

Uloží data do workspace (běžně se používá "base") serveru spojeného s handlem ML 

a přiřadí je proměnné varname. 

ML.GetWorkspaceData(string varname, string workspace, out object 

data); 

Získá data uložená v proměnné varname ze specifického workspace serveru 

spojeného s handlem ML. Tyto data se přiřadí do objektu data a je třeba je poté 

přetypovat. 

ML.Quit(); 

Ukončí MATLAB server session spojenou s handlem ML. 

Při volání MATLABu ze strany .NET bude snaha využít pouze tyto základní možnosti. 

Následuje jednoduchý ucelenější příklad demonstrující propojení .NET s prostředím 

MATLAB za použití COM frameworku. Spustí se Automation server s příkazovou 

řádkou, poté se uloží dvě proměnné z .NET do workspace MATLABu a zavolá se příkaz v 

MATLABu pro součet těchto proměnných. Výsledek tohoto příkazu je vrácen jako 

řetězec zpět do .NETu a samozřejmě zobrazen. Poté je ještě pro ukázku získána 

hodnota proměnné výsledku přímo z MATLABu a rovněž zobrazena. Je zde důležité 

dávat pozor na datové typy. Funkce Execute vrací typ string a z funkce 

GetWorkspaceData() naopak získáme pouze objekt, který je potřeba přetypovat na 

příslušný datový typ. Pro ilustraci jsou vypsány proměnné uložené ve workspace 

příkazem whos (Obrázek 11). 
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// vytvoření instance MATLAB automation serveru ve formě příkazového řádku 

MLApp.MLApp ML = new MLApp.MLApp(); 
// inicializace proměnných pro součet 

int a = 6; 

int b = 3; 
string vysledek; 

// uložení proměnných a, b do workspace MATLABu 

ML.PutWorkspaceData("a", "base", a); 
ML.PutWorkspaceData("b", "base", b); 

// součet proměnných v MATLABu a následné uložení výstupu do řetězce výsledek 

vysledek = ML.Execute("c = a+b"); 
// výpis proměnné výsledek (výstup operace sčítání) na straně .NET (Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 
MessageBox.Show(vysledek); 

// inicializace proměnné pro uložení dat z MATLABu 
object data = null; 

// získání výsledku výpočtu jako hodnoty z MATLABu 

ML.GetWorkspaceData("c", "base", out data); 
// výpis proměnné data (proměnná c v MATLABu) na straně .NET (Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů.) 
MessageBox.Show(data.ToString()); 
// ukončení MATLAB automation serveru 

ML.Quit(); 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Výstup funkce Execute Obrázek 9: Obsah proměnné c získané z MATLABu 
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Obrázek 11: Výpis proměnných ve workspace MATLABu 

 

4.4 MATLAB NET interface 

Jedná se o funkce MATLABu, které umožňují z MATLABu přistupovat k .NET assembly 

(aplikacím nebo knihovnám). Nejprve v MATLABu přidáme assembly, které budeme 

volat / používat. To uskutečníme podle typu assembly následovně: 

• global – asm = NET.addAssembly('System.Windows.Forms'); 

• private – asm = NET.addAssembly('c:\work\NetSample.dll'); 
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Rozdíl mezi assembly typu global a private je následovný. V prvním případě jde o 

knihovny, které jsou nejčastěji součástí samotného .NET nebo některých velkých 

aplikací. Ve druhém případě se jedná o libovolné jiné, nejčastěji vlastní knihovny. 

Tímto si zpřístupníme obsah assembly (třídy a metody) pro její využití v MATLABu. 

Metody se volají pomocí standardní tečkové konvence, kde první část je tzv. 

namespace v projektu C#, dále je název třídy a nakonec název metody samozřejmě 

včetně potřebných parametrů. 

data = namespace.class.method(arg1,arg2); 

Metoda může vracet hodnotu. V našem případě metody vrací většinou pole doublů 

(double[]) nebo řetězců (string[]). Tyto se do MATLABu předají jako objekty, 

včetně všech potřebných informací. Řekněme, že si vrácenou hodnotu uložíme do 

proměnné data, pak se k datům v tomto objektu se dostaneme použitím 

data.double u číselných typů nebo cell(data) u řetězců. 

Následuje jednoduchý příklad použití knihoven .NET z prostředí MATLAB. Při spuštění 

MATLABu jsou načteny assembly mscorlib a system, obsahují mnoho, ale ne 

všechny System namespace. Obsahují např. System.DateTime.*, takže je možné 

přímo zavolat funkci na zjištění aktuálního data a uložit ji to proměnné datum jako 

řetězec. Dále je požadováno vypsat toto datum do malého dialogového okna 

(MessageBox). Jenže požadovaný namespace (System.Windows.Forms) není 

defaultně načten, je nutné jej načíst ručně. To se uskuteční pomocí funkce 

NET.addAssembly(System.Windows.Forms). Pak vypíšeme výsledek do 

MessageBoxu. Pro usnadnění práce v budoucnu je možné importovat tento 

namespace funkcí import, takže pak stačí psát MessageBox.Show(datum) namísto 

dlouhého System.Windows.Forms.MessageBox.Show(datum). Není nutno vždy 

znova a ručně připojovat všechny potřebné assembly, tuto činnost lze však snadno 

vložit do nějakého skriptu v MATLABu a tím velmi zjednodušit. 
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% do proměnné datum uložím datum s pomocí systémové funkce .NET 
% knihovny mscorlib.dll a system.dll hsou načteny automaticky 
datum = System.DateTime.Now.ToLongDateString; 
% přidám knihovnu System.Windows.Forms, která obsahuje MessageBox 
NET.addAssembly('System.Windows.Forms'); 

% importováním System.Windows.Forms.* odstraníme nutnost vypisování  
% celé cesty při volání metod 
import System.Windows.Forms.*; 
% volání metody pro zobrazení MessageBoxu obsahující datum 
MessageBox.Show(datum) 

 

 

 

Obrázek 12: MessageBox vyvolaný z MATLABu obsahující datum 
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5 Popis řešení 

Zejména pro demonstrační účely byla v .NETu vytvořena aplikace (Obrázek 13) určená 

ke spouštění jednotlivých příkladů a ladění programu. Obsahuje menší verzi příkazové 

řádky MATLABu. Je možné zde zadávat příkazy a vykonávat je. V sekci nazvané Obsluha 

MATLABu tlačítko "Select Directory" otevře dialog pro výběr adresáře obsahujícího 

potřebné MATLAB skripty a funkce a tlačítko "Execute" vykoná příkaz MATLABu 

napsaný na spodní příkazové řádce. Před jakoukoliv prací s MATLAB serverem je nutné 

tento server nejprve inicializovat kliknutím na tlačítko "Start MATLAB". V sekci Práce s 

databází se nachází možnost konfigurovat nastavení databáze a uložit do databáze 

testovací hodnoty. A nakonec sekce Spuštění příkladů obsahuje tlačítka pro provedení 

dvou následujících příkladů a jeden jednoduchý ukázkový příklad z kapitoly 4.3. 

 

Obrázek 13: Aplikace určená pro demonstraci komunikace 
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5.1 Úprava Univerzálního úložiště 

Do programového kódu tvořící Univerzálního bylo nutné přidat několik metod na 

vhodný převod různých datových typu uložených v databázi na typy, které můžeme 

snadno předat přes COM rozhraní do MATLABu a samozřejmě také naopak. Příklady 

datových typů Univerzálního úložiště a na jaké typy se převádějí (zde jsou uvedeny 

pouze některé příklady): 

• Primitiva (jednoduché hodnoty) 

o Bool -> Double (True = 1, False =0) 

o Byte, Int32, Int64, Double -> Double 

o String -> String 

• Point2D (bod v ploše) 

o Bool -> dvouprvkové pole Double (True = 1, False =0) 

o Byte, Int32, Int64, Double -> dvouprvkové pole Double 

o String -> dvouprvkové pole String 

• Point3D (bod v prostoru) 

o Bool -> tříprvkové pole Double (True = 1, False =0) 

o Byte, Int32, Int64, Double -> tříprvkové pole Double 

o String -> tříprvkové pole String 

• Matrix2D (dvourozměrná matice) 

o Bool -> dvourozměrné pole Double (True = 1, False =0) 

o Byte, Int32, Int64, Double -> dvourozměrné pole Double 

o String -> dvourozměrné pole String 

• Field (pole pevné velikosti) 

o pole Primitiv -> odpovídající pole Double/String 

• List (pole proměnné velikosti) 

o list Primitiv -> pole stejné délky obsahující Double/String 
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5.2 Příklady použití interface mezi .NET a MATLAB 

Vytvořil jsem několik ukázkových příkladů pro demonstraci použití interface mezi 

prostředími .NET a MATLAB. Demonstrační testovací data byla dodána vedoucím 

práce. Kompletní zdrojové kódy zde neuvádím z důvodu průběžných úprav na nich 

prováděných. Všechny další materiály a zdrojové kódy jsou k dispozici u vedoucího 

práce. 

5.2.1 Uložení konkrétních dat z databáze do MATLABu 

Zde je požadováno uložit koncovou hodnotu (datový primitiv, pole, matici) zvolenou 

pomocí průzkumníka databáze (Obrázek 14) jako proměnnou do MATLABu (Obrázek 

15). Metoda pro uskutečnění této operace je přístupná primárně z prostředí .NET. 

Hlavním účelem metody je zejména experimentální práce s daty. Jsou vybrána 

požadovaná data v průzkumníku databáze, uložena do proměnné v prostředí MATLAB 

a dále nějakým způsobem zpracovávána. Například lze na uložená data spouštět 

připravené skripty nebo data použít k vývoji nějakého algoritmu. 

Proces uložení dat (do MATLABu) začne zavoláním metody, která otevře dialog 

průzkumníka databáze. Poté se zvolí požadovaný záznam pro uložení do MATLABu. V 

případě, že vybraná položka není nejnižší úrovně, dojde k postupnému uložení všech 

položek nejnižší úrovně pod vybranou položkou. Všechny položky jsou do MATLABu 

ukládány jako double až na řetězce, které se ponechávají jako řetězce.  

Přenos dat je realizován pomocí funkce MATLAB Automation serveru 

ML.PutWorkspaceData(string name, "base", object data). ML je handl 

instance spuštěného MATLAB Automation serveru, name udává cílový název proměnné 

v MATLABu a data je proměnna, která se do MATLABu ukládá. Jako proměnnou data 

je možno použít typ double, string, případně jednorozměrné (double[], 

string[]) a dvojrozměrné pole double a string (double[,], string[,]). 
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Obrázek 14: Zvolení dat k uložení do MATLABu 

 

Obrázek 15: Workspace MATLABu po zavolání metody pro uložení dat 

5.2.2 Testování naměřených dat z MATLABu 

Tento příklad se zaměřuje zejména na propojení ze strany MATLABu do .NET. Jde 

především o tvorbu skriptů a jejich hromadnou aplikaci na určitou množinu dat 

(přijímaných z .NET). Technikou propojení je v tomto případě vestavěná funkce 

MATLABu NET. Díky této funkci je možno z prostředí MATLABu volat metody .NETu. 

Účelem .NET části příkladu je zde vyhledat data splňující dané požadavky. Zde budou 

tyto požadavky název měřicího přístroje a název hledaných dat. Na data vyhovující 

těmto podmínkám poté postupně aplikujeme algoritmus zapsaný ve skriptu nebo 

funkci. Součástí tohoto demonstračního algoritmu je rozhodnutí, například zda 

naměřená data jsou v bezpečném rozsahu. Pokud výsledek překročí kritickou hranici, je 

spolu s informacemi o tomto konkrétním měření vypsán na výstup. 
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Prohledávání databáze je implementováno několika metodami (nejprve je uvedena 

ukázka programového kódu a poté jeho popis): 

void SearchStart(string deviceName, string valueName) 

Začne vyhledávání, hledaný uzel musí obsahovat shodné nastavení pro deviceName a 

valueName 

int SearchIsNext() 

Vrací 1, pokud existuje další záznam splňující zadané podmínky na názvy přístroje a 

hodnoty. Zároveň posune ukazatel na tento další záznam. Pokud další záznam 

neexistuje, vrací 0.  

object SearchGetData() 

Vrací data uložená v současném nalezeném záznamu. Vrácené data jsou typu double 

nebo string, případně jednorozměrné (double[], string[]) nebo dvojrozměrné 

pole double a string (double[,], string[,]). 

string[] SearchGetPath() 

Vrací cestu k současnému záznamu. Obsahuje informace o měření jako jméno 

pacienta, název přístroje a podobně. 

Jednou ukázkou použití je procházení dat naměřených Plantografem (měřící zařízení 

snímající rozložení tlaku chodidel, Obrázek 16) a rozhodování, zda je pacientovo 

centrum tlaku přibližně v jeho skutečném těžišti. Nejdříve se spočítá poloha středu 

tlaku a ta se následně porovná se středem konvexního obalu chodidel. K tomuto jsou 

využity dvě speciální funkce MALTABu z Image Processing Toolboxu. První je funkce 

bwconvhull(BW), která příjme logické dvojrozměrné pole BW (pole 0 a 1) a vrátí jeho 

konvexní obal. Druhou funkcí je regionprops(hull,'centroid'), která příjme 

předchozí funkcí vypočítaný konvexní obal a určí jeho těžiště. Poté se porovná 

vzdálenost zjištěného středu tlaku od těžiště konvexního obalu a pokud tato 

vzdálenost přesáhne stanovenou kritickou hodnotu, je vypsána tato hodnota jako 
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varovná a rovněž informace o tomto záznamu (pomocí funkce SearchGetPath(), 

Obrázek 17). 

 

Obrázek 16: Ukázka vstupních dat Plantografu 
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Obrázek 17: Výstup funkce vyhodnocující data z Plantografu 

Další ukázka je testování dat naměřených ECG dat (Obrázek 18). Je zde zkoumán 

průměrný tep a ten následně porovnán oproti kritickým hodnotám (zde bylo zvoleno 

50-90 úderů za minutu pro zdravého člověka). Pro zpracování ECG signálu byla použita 

pro naše účely mírně upravená demonstrační funkce[7]. Z výsledku této funkce snadno 

zjistíme průměrnou hodnotu tepu. Ta je porovnána s referenční hodnotou a rozhodne 

se, zdali je aktuální stav kritický (Obrázek 19). 

Například jednou denně je spouštěn program procházející všechna nově naměřená 

data a zároveň na tyto data volá určitou funkci MATLABu. Dále by bylo možné při 

překročení určité kritické hodnoty výsledku upozornit lékaře (např. posláním emailu 

nebo SMS) a věnovat tak extrémním případům zvýšenou pozornost. Testovat výsledek 

na překročení hranice lze jak v C#, tak v MATLABu. Metoda pro odeslání emailu nebo 

SMS by byla implementována v prostředí :NET (Tato práce se jí do hloubky nevěnuje) a 

bylo by ji možno volat jak z C#, tak z MATLABu využitím vestavěné funkce NET. 
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Obrázek 18: Ukázka původního ECG signálu a postupných úprav 

 

Obrázek 19: Výstup funkce pro zpracování ECG 

Tyto dva uvedené příklady jsou spouštěny z MATLABu. Vytvořil jsem skripty pro jejich 

jednoduché spuštění (checkPlantograf.m a checkECG.m). Je také potřeba před 
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spuštěním jakýchkoliv příkladů nejprve zadat do skriptu netcall.m cestu ke 

spustitelnému souboru demonstrační aplikace.  

5.2.3 Vyhodnocení přesnosti obkreslení obrázku 

V tomto případě jde o metodu v prostředí .NET využívající algoritmy MATLABu pro 

vyhodnocení sady obrázků. Propojení je zde realizováno pomocí COM frameworku. 

Tento přístup lze vhodně využít takřka v režimu real-time.  

Jako vstupní data slouží dva obrázky. První je předloha, na které je umístěn vzorový 

obrázek poněkud tlustší čarou. Druhý obrázek nakreslil pacient a to tak, že se snažil co 

nejpřesněji obtáhnout zadanou předlohu (tento druhý obrázek je kreslen poněkoud 

tenčí čarou než první). Cílem této pouze demonstrační metody je vrácení procentuální 

přesnosti obtáhnutí předlohy pacientem. Tedy hrubé shody obou obrázků. Zkoumané 

obrázky je možno načíst z databáze nebo přímo z nějakého adresáře. 

Obrázky jsou nejdříve v .NET aplikaci převedeny na dvojrozměrné pole bytů 

(byte[,]). Poté je volána metoda Automation serveru Feval(string fName, int 

nargOut, out object data, object arg1, object arg2). Ta spustí funkci 

MATLABu (může jít i o vlastní funkce uložené v pracovním adresáři MATLABu) pod 

jménem fName a dodá ji argumenty v položkách arg1 a arg2. Číslo nargOut udává 

počet výstupních parametrů funkce. Výsledek volání funkce je vrácen do proměnné 

data typu object. Object data však obsahuje pole objektů (object[]), kde počet prvků je 

určen velikostí nargOut. Pro získání požadovaného typu double je tedy proměnnou 

data potřeba dvojnásobně přetypovat na požadovaný výstupní typ. 

Funkce MALTABu pro zpracování těchto dvou obrázků přijímá 2 parametry a vrací 

jedno číslo typu double. Algoritmus je založen na předpokladu, že pokud je pacientem 

kreslená čára (tenčí než čára předlohy) dostatečně přesně kreslena podél čáry 

předlohy, tak po mírném rozšíření (rozostření) pacientovy čáry tato zůstane stále v 

rozmezí čáry předlohy. Výsledkem je tedy poměr plochy rozostřené čáry překrývající se 

se vzorovým obrázkem k celé ploše rozostřené čáře. Tento poměr je udán 

procentuálně. 
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V algoritmu je použito několik pokročilých funkcí MATLABu obsažených v Image 

Processing Toolboxu. První je funkce h = fspecial(type, parameter). Tato 

funkce vytvoří dvojrozměrný filtr specifikovaného typu a vrátí korelační kernel h (ten je 

použit dále). Mezi typy filtrů patří např. average, disk, gaussian, laplacian. Parametr 

určuje velikost filtru, což ovlivňuje rozšíření rozostřované čáry. V ukázkovém příkladu je 

použit typ disk (kruhový průměrovací filtr) a jako parametr nastaven poloměr 7. 

Druhou funkcí je B = imfilter(A, h). Funkce aplikuje vícerozměrný filtr h na 

vícerozměrné pole A a výsledek vrátí jako vícerozměrné pole B (B má stejnou velikost a 

třídu jako A). 

Následuje ukázka kódu vlastní MATLAB funkce checkImages() a vykreslení obrázků 

na začátku a během výpočtu (Obrázek 20): 

function [ pokryti ] = checkImages( vzor, kresba ) 
% použitý filtr 
H = fspecial('disk',7); 

% aplikace filtru na kresbu 
blurred = imfilter(kresba,H); 
% převod obrázků na dvojrozměrné pole 0 a 1 
bwblur = blurred>0; 
bwvzor = vzor>0; 
% průnik těchto obrázků (1 kde se překrývají, 0 jinak) 
prunik = bwvzor & bwblur; 
% počet "barevných" bodů na obrázku 
blurpoints = sum(sum(bwblur)); 
prunikpoints = sum(sum(prunik)); 
% výpočet pokrytí jako poměr počtu bodů průniku k celkovému počtu bodů 
% (procentuálně) 
pokryti = prunikpoints/blurpoints*100; 
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Obrázek 20: Zobrazení obrázků v postupných fázích algoritmu 

Uvedený demonstrační příklad není vytvořen na přesnost uvedeného postupu, ale 

pouze na názornou demonstraci využití vzájemného propojení MATLABu a .NET. Zcela 

určitě existuje přesnější a efektivnější postup tohoto řešení (to však není záměrem této 

práce). 
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6 Závěr 

V současné době je v programovém světě aplikací zřejmá snaha vzájemně propojovat 

velké technologie a tedy v podstatě i aplikace (v nich vytvořené) pro dosažení nejen 

většího výkonu a užitné hodnoty, ale zejména pro zvýšení pohody uživatele. 

Jako jednu takovou velkou technologii lze uvést Microsoft .NET, která je využita pro 

tvorbu mnoha běžných aplikací (zejména v operačním systému Windows) a je rovněž 

velmi využívána v průmyslovém světě (sběr dat, měřící aplikace, vizualizační 

programy). Jde tedy o technologii převážně prakticky zaměřenou. Na druhou stranu lze 

uvést systém MATLAB, jenž je naopak primárně určen pro teoretické a vědecké použití 

a jeho využití přímo v praxi je minimální. Ten na jednu stranu obsahuje velké 

schopnosti pro práci s maticemi, obrazem, ale na druhou stranu ne zrovna snadno 

interaguje s reálným okolím. Vhodným propojením dvou aplikací (té napsané v .NET a 

systému MATLAB) lze získat velký přínos. Existující řešení (dostupné v systému 

MATLAB) je však velmi cenově nákladné a tudíž se právem hledá jiná možnost. 

Snadno lze využít tzv. COM (Component Object Model), který na jedné straně MATLAB 

poskytuje a na druhé jej libovolná aplikace v .NETu je schopna vyžít. Přes toto spojení 

lze snadno nejen předávat data z .NETu do MATLABu a opačně, ale rovněž spouštět 

vytvořené m-file soubory v MATLABu, nebo naopak vyvolávat metody psané v .NETu. 

Tento typ spojení je v podstatě vhodný i pro využití téměř v reálném čase (tedy 

zejména z .NETu do MATLABu). 

V této práci byla vytvořena programová knihovna umožňující předávat data z .NETu do 

prostředí MATLAB a rovněž spouštět existující m-file soubory. Tato knihovna je 

primárně zaměřena na typy dat obsažených v tzv. Univerzálním úložišti, které je určeno 

k uchovávání různých typů dat / hodnot. Univerzální úložiště bylo doplněno o možnost 

unifikovaného exportu všech běžně v něm používaných datových typů za účelem jejich 

snadného předání do MALTABu. Uvedená knihovna rovněž velmi dobře podporuje 

práci v opačném směru. Je tedy schopna na požadavky z MATLABu nejen vyzvedávat 

data z Univerzálního úložiště, ale rovněž i požadovaná data v něm hledat (podle 

zadaných požadavků). I když jde na první pohled o v celku jednoduchou činnost, tak 
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muselo být řešeno mnoho základních problémů jako například rozdílné datové typu 

.NET a MATLAB, nebo rozdílná reprezentace uložených dat (v MATLABu vše jako 

matice). 

Propojení těchto dvou velmi využívaných částí (.NET a MATLAB) se naskýtá velký 

potenciál v oboustranném využití. Součástí práce jsou rovněž příklady demonstrující 

tyto schopnosti. Představme si situaci kdy aplikace v .NETu průběžně měří a ukládá 

například ECG záznamy do Univerzálního úložiště a v určitých časových intervalech se 

spouští m-file v MATLAB, který tyto průběhy hledá, zpracovává / kontroluje a v případě 

nalezení nějakého podezření nejen tuto informaci zapíše zpět do Univerzálního 

úložiště, ale současně rovněž pomocí aplikace v .NETu informuje například ošetřujícího 

lékaře (mail, SMS). Představme si rovněž opačné využití, kdy experimentální aplikace v 

.NETu potřebuje vyhodnotit například přesnost kresby uživatele. Jelikož se jedná 

nejprve o experimentální ověření / využití navrhovaného postupu není zrovna efektivní 

/ vhodné celý algoritmus programovat v .NET (nízko-úrovňové jazyky). Prvotní využití 

schopností, které poskytuje MATLAB je mnohem snazší a tedy i efektivnější. Teprve po 

skutečném ověření navrženého postupu a nalezení vyhovujících algoritmů (obsažených 

v MATLABu) je lze naprogramovat přímo v .NET a tím celou aplikaci použít přímo v 

průmyslu,  ordinaci, nebo dokonce domácím prostředí. 

Celý význam této práce tedy spočívá v podstatě na jednu stranu v umožnění využití 

MATLABu pro zrychlení experimentální fáze při tvorbě cílových aplikací (nejčastěji 

lékařských) a na druhou stranu v zpřístupnění dat z reálného světa přes .NET pro 

vědecké výpočty vykonávané převážně  v prostředí MATLAB. 
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8 Příloha 

8.1 Obsah CD 

Na přiloženém CD se nachází: 

• Složka bin, obsahující spustitelný soubor demonstrační aplikace, včetně všech 

nutných souborů 

• Složka MATLAB skripty, obsahující použité vlastní skripty a funkce MATLABu. 

• Bakalářská práce v elektronické podobě ve formátu pdf. 

• Soubor ctime.txt se základními informacemi. 


