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 Úvod  
 
Účelem dokumentu je navrhnutí a specifikace kostry softwaru, aby nedocházelo k desynchronizaci 
mezi třídami, tj. použití jiných názvů metod, tříd, typů předávacích parametrů a návratových 
hodnot. V dokumentu je nejdříve popsán účel a kontext systému, následuje zpracované typy 
informací a podsystémy, v závěru jsou třídy přiděleny programátorům. 
 

 Účel systému  
 
Software zpracovává naměřený EEG signál ze dvou čepic, vizuálně porovnává výsledky měření. 
Dále se zabývá zpracováním OQ experimentu a jeho následným rozdělením. 
 

 Slovníček definic, pojmů a zkratek 
 
není 

 Odkazy na další dokumenty  
 
není 

Kontext a architektura systému 

 Kontext systému 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Architektura systému, přehled podsystémů 
 
Systém se bude skládat ze čtyř vrstev, tj. vrstva GUI, vrstva načítání dat, vrstva grafu a vrstva pro 
zjištění P300. 

Zobrazení 
kanálů Uživatel 

Rozdělení 
OQ 

Software 



 



 



Vrstva GUI se stará o vykreslování hlavního okna, dále řídí celý program. Vrstva Načítání načte ze 
souboru data, Vrstva Graf zobrazí cely graf i nástroji a legendou . Vrstva P300 zjistí zda-li se 
vyskytuje vlna P300. 

 Zvolená technologie, programovací jazyk ad., důvody 
 
Program bude naprogramován v jazyce Java. Tento jazyk je multiplatformní a specializujeme se na 
něj. 
 

Typy informací zpracovávané systémem 
 
Vstupní data se skládají ze dvou souborů, hlavičkového souboru, ve kterém jsou uložené veškeré 
potřebné informace o souboru průměrovaném EEG signálem. V hlavičkovém souboru typu *.vhdr 
se nachází názvy kanálů, typ a způsob uložení zprůměrovaného EEG, zda-li je EEG zprůměrováno, 
počet dat na kanál, název souboru s EEG, počet kanálů. Program načítá pouze binární 
zprůměrovaný soubor, ve kterém jsou data uložena ve 32-bit floatu a rozmístěna  
tzv. ,,MULTIPLEXED“ což znamená, že jsou nejdříve první data od všech kanálů, poté druhá data 
od všech kanálu atd. 
 

Návrh systému 

1.1 Přehled t říd 

1.1.1 HlavniOkno 
Uživatelské rozhraní pro ovládání programu,  řídí celý program. 

1.1.1.1 Konstruktor 

Prázdný 

1.1.1.2 Metody 

GetIkona() - Navrátí obrázek ikony 

1.1.2 NactiData 

Načte data do paměti a zjistí jejich správnost. 

1.1.2.1 Konstruktor 

Prázdný 

1.1.2.2 Metody 

smazDataCislo(int indexDat) - Vymaže data na určeném indexu 
nactiSoubor(String adresa) - Načte soubor a navrátí index v tabulce. 
getPocetNactenychSouboru() - Vrátí počet maximálně možných načtených souborů 
isDataNactena(int indexTabulky) - Vrátí hodnotu jestli byla data načtena. Vstup index 
tabulky. Vrátí -2 když index není v rozmezí tabulky, -1 data nenačtena, 0 data se 
načítají, 1 data byla načtena. 
getData(int indexTabulky) - Navrátí data podle vstupního indexu. 
getNazvyKanalu(int indexTabulky) - Navrátí názvy kanálů podle vstupního indexu. 
getIntervalOdberu(int indexTabulky) - Navrátí interval odběru v mikro sekundách. 
getJednotkyHodnot(int indexTabulky) - Navrátí jednotky hodnot, tj. v ose Y. 



getJednotkyKanalu(int indexTabulky) - Navrátí jednotky kanálů, tj. v ose X. 
getJmenoSouboru(int indexTabulky) - Navrátí jméno souboru podle vstupního indexu. 

1.1.3 SignalAnalyzer 
Zjistí jestli se vyskytuje vlna P300 nebo ne. 

1.1.3.1 Konstruktor 

SignalAnalyzer(float[][] hodnoty, String[] nazvyKanalu, int  delkaIntervalu) - hodnoty 
s daty grafu, názvy kanálu z grafu, délka intervalu mezi jednotlivými zaznamenanými daty 

 

1.1.3.2 Metody 

getDelkaIntervalu() – navrátí délku intervalu 
getHodnoty() – navrátí hodnoty 
getObsahujeP300() – navrátí pole 3 booleovských hodnot podle kanálu, Cz, Fz, Pz 

1.1.4 Graf_Celek 

Vytvoří vzhled a nástroje ke grafu. 

1.1.4.1 Konstruktor 

Graf_Celek(int  pocetDat) – maximální počet načtených souborů najednou 
Graf_Celek(int  pocetDat, boolean zobrazLegendu, boolean zobrazHodnotyMysi, 
boolean zobrazNastroje, boolean zobrazKanalyZvlast) – pocetDat – maximální počet 
načtených souborů najednou, zobrazLegendu – true zobrazí legendu,  
zobrazHodnotyMyší – true zobrazí hodnoty grafu najetím myší na ně, zobrazNástroje – 
true zobrazí nástroje grafu, zobrazKanalyZvlast – true dovolí zobrazit kanály zvlášť. 

1.1.4.2 Metody 

String getHelpHTML() – navrátí textový návod ve formě HTML. 
vykresliVlny(String nazevSouboru, float[][] data, String[] nazvyKanalu, int  delkaInt, 
int  index, String[] popisX, String[] popisY) – vykreslí graf, nazevSouboru – název 
vykreslovaného souboru, data – vykreslovaná data, nazvyKanalu – názvy 
vykreslovaných kanálů, delkaInt – délka intervalu mezi daty, index – index načtených 
dat v tabulce, popisX – jednotky osy X, popisY – jednotky osy Y 
setAntialiasing(boolean vyraz) – nastaví vyhlazování 
setZobrazHodnotyMysi(boolean vyraz) – nastaví zobrazování hodnot pomocí myši. 
setZobrazLegendu(boolean vyraz) – nastaví zobrazení legendy 
setZobrazNastroje(boolean vyraz) – nastaví zobrazení nástrojů 
setZobrazeniKanaluZvlast(boolean vyraz) – dovolí zobrazení kanálu zvlášť 
getObrazekGrafuAUkonci(int  sirka, int  vyska, String nazev) – vytvoří obrázek a ukončí 
program, sirka – šířka obrázku, vyska – výška obrázku, nazev – název obrázku. 

1.1.5 Graf_Vykresleni 
Fyzicky vykreslí graf. 

1.1.5.1 Konstruktor 

Protected 

1.1.5.2 Metody 

Všechny metody protected. 



1.1.6 ZobrazKanaly 
Zobrazí jednotlivé kanály v interním okně. 

1.1.6.1 Konstruktor 

Protected 

1.1.6.2 Metody 

Protected 

 Přiřazení tříd/modulů programátorům 
HlavniOkno – Hrňa, Jůza 
NactiData - Hrňa, Jůza 
Graf_Celek- Hrňa, Jůza 
Graf_Vykresleni- Hrňa, Jůza 
ZobrazKanály- Hrňa, Jůza 
SignalAnalyzer – Petera, Rejšek 


