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1 PŘEDMĚT VÝSLEDKU 

Výsledek s názvem „Dohledové centrum k systému optovláknových senzorů“ představuje 
software a řeší prezentaci detekovaných aktivit v přehledné tabulce a také jako ikony v 
přehledných mapách s možností zobrazení historie trajektorie. 

 
 
2 TECHNICKÝ POPIS VÝSLEDKU 

Software byl naprogramován v jazyce C# ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 
2019. Využívá .NET Framework ve verzi 4.7.2. Grafické uživatelské rozhraní bylo vytvořeno 
ve WPF (Windows Presentation Foundation). Aplikace je určena pro operační systém MS 
Windows. 
 
 
3 TECHNICKÉ PARAMETRY VÝSLEDKU 

„Dohledové centrum k systému optovláknových senzorů“ se vyznačuje následujícími 
technickými parametry: 

• Operační systém:      MS Windows 7 a vyšší 
• Typ OS:       32 i 64bit  
• Požadavek na velikost RAM:    min 4 GB 
• Požadavek na volné místo na disku:    min 100 MB 
• Požadavek na verzi .NET Frameworku (součást OS): 4.7.2 
• Požadované minimální rozlišení monitoru:   1280x720 

 
 

4 APLIKACE VÝSLEDKU 

Využití software „Dohledové centrum k systému optovláknových senzorů“ je v prezentaci 
detekovaných aktivit, které jsou distribuovány optovláknovými senzory prostřednictvím 
přístupového MQTT serveru. 
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5 INSTALACE, ZPROVOZNĚNÍ A NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 
VÝSLEDKU 

5.1 INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ 

Instalační soubory  

Instalační soubory aplikace jsou tvořeny dvěma soubory Setup.msi a Setup.exe. 
Instalaci spustíme souborem Setup.msi, tam kde není zaregistrována .msi asociace, využijeme 
Setup.exe, ale soubor Setup.msi musí existovat ve stejném adresáři. 
 
Instalace 

Po spuštění instalace se objeví úvodní okno (viz Obr. 5.1): 
 

 

Obr. 5.1: Úvodní okno instalačního programu 

 
V instalaci pokračujeme stisknutím tlačítka Next. Na další stránce můžeme upravit 

instalační adresář a volbu zda chceme instalovat pro aktuálního uživatele, či všechny uživatele 
(viz Obr. 5.2): 
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Obr. 5.2: Výběr umístění 

 
Volby potvrdíme stisknutím tlačítka Next. Na další stránce zadáme údaje získané od 

administrátora systému centralizovaného dohledu. Jedná se o přihlašovací údaje 
k přístupovému MQTT serveru daného dohledového systému (viz Obr. 5.3): 

 

 

Obr. 5.3: Okno s nastavením připojení k přístupovému serveru 
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Výše uvedenou volbu lze dodatečně upravit libovolným textovým editorem 
v konfiguračním souboru SurveillanceCenter.exe.config, který se nachází v instalačním 
adresáři. Pro úpravu jsou potřeba administrátorská práva. Tyto hodnoty najdeme v sekci 
<appSettings> (viz Obr. 5.4): 

 

 

Obr. 5.4: Konfigurační soubor SurveillanceCenter.exe.config  

 
Na další stránce již jen potvrdíme stisknutím tlačítka Next samotnou instalaci (viz Obr. 

5.5): 
 

 

Obr. 5.5: Potvrzení instalace 

Po proběhnutí samotné instalace již můžeme instalační program zavřít pomocí tlačítka 
Close (viz Obr. 5.6): 
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Obr. 5.6: Ukončení instalace 

Po dokončení instalace již máme na ploše k dispozici zástupce k aplikaci „Surveillance 
Center“ (viz Obr. 5.7): 

 

Obr. 5.7: Ikona nainstalované aplikace 

 

5.2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 

Prerekvizity  

Aplikace Surveillance Center je určena pro operační systém Microsoft Windows, pro 
svůj běh vyžaduje .NET Framework 4.7.2, ten je však součástí OS Windows 10, které jsou 
pravidelně aktualizovány a není třeba jej speciálně instalovat. 

Pro správný provoz dohledového centra musí být v provozu systém centralizovaného 
dohledu včetně přístupového MQTT serveru a aplikace dohledového centra musí mít správně 
nastaveny přihlašovací údaje (viz instalační příručka). Pokud se aplikace nemůže připojit 
k přístupovému MQTT serveru, je to detekováno na hlavní obrazovce chybou u položky 
Systém (viz Obr. 5.8): 
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Obr. 5.8: Chybové stavové ikony v záhlaví 

 
V případě funkčního přístupového bodu je u položky systém zelená ikona (viz Obr. 5.9): 
 

 

Obr. 5.9: Stavové ikony v záhlaví potvrzující funkčnost 

 
Ikona u položky Aktivity signalizuje, že přicházejí pravidelně zprávy z přístupového 

MQTT serveru. Timeout pro tuto signalizaci lze upravit nastavením parametru DataTimeout 
(hodnota v sekundách) v konfiguračním souboru SurveillanceCenter.exe.config (viz Obr. 
5.10): 

 

 

Obr. 5.10: Konfigurace parametru DataTimeout 

 
V tomto souboru lze také upravit přihlašovací údaje k přístupovému MQTT serveru 

Počáteční nastavení se provádí při instalaci, tato možnost je pro případ změny přihlašovacích 
údajů nebo adresy přístupového MQTT serveru. 
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Záhlaví aplikace  

Krom stavových ikon popsaných v předchozí kapitole jsou v záhlaví tlačítka 
„Kompaktní“ pro minimalizaci okna na zobrazení jen stavových informací, dále je součástí 
záhlaví tlačítko „Mapa oblasti“ pro zobrazení všech detekovaných aktivit v přehledové mapě 
(viz Obr. 5.11): 

 

Obr. 5.11: Mapa oblasti 

 
Přehledová tabulka v pravé části záhlaví pak informuje o stavu probíhajících měření 

(viz Obr. 5.12): 

 

Obr. 5.12: Tabulka stavu probíhajících měření 

 
Tabulka aktivit  

V přehledové tabulce aktivit je uveden aktuální stav detekovaných aktivit. Pomocí 
přepínače v sekci Filtr je možné zobrazit všechny aktivity či omezit výběr jen na aktivní či 
naopak neaktivní (viz Obr. 5.13): 
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Obr. 5.13: Filtr detekovaných aktivit 

 
Pro každou aktivitu jsou v tabulce uvedeny informace o klasifikaci, věrohodnosti, 

poslední detekované pozici, poslední okamžité rychlosti, době trvání aktivity, průměrné 
rychlosti a okamžiku vzniku aktivity. 

Tlačítkem „Mapa“ je možné zobrazit aktivitu vybranou v tabulce v mapě. Zaškrtnutím 
políčka „Sledování“ v levém horním rohu zajistíme automatický posun mapy, tak aby byla 
aktivita vždy vycentrována ve středu okna (viz Obr. 5.14): 

 

 

Obr. 5.14: Mapa aktivity 
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Historie trajektorie aktivity a okamžité rychlosti 

Pomocí posuvníku v dolní části mapy se dostaneme do zobrazení historie trajektorie a 
okamžité rychlosti. Okno je při posunu posuvníku automaticky rozděleno na dvě části – graf 
s historií okamžité rychlosti a mapa, poměr jednotlivých částí je možné upravit pomocí tzv. 
slideru, který se nachází mezi horní a dolní částí. V horní částí mapy je pak vidět daný časový 
okamžik v historii (ovlivňujeme posunem posuvníku v dolní části mapy), odpovídající poloha 
a okamžitá rychlost pro tento čas. Systém vyhodnocuje polohu a rychlost v určitých intervalech, 
proto aby byl posun plynulý je provedena také aproximace polohy a rychlosti dle informací 
z nejbližších bodů (viz Obr. 5.15):  

 

 

Obr. 5.15: Historie trajektorie 

 
 
6 TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

Programátorská příručka byla vygenerována pomocí nástroje Doxygen. Příručka s popisem 
tříd, metod a vlastností je v příloze „DohlCentrum_ProgramatorskaPrirucka.pdf“. 
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