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Kapitola 1

Úvod

1.1 Motivace

XLI. Ukázka nech´ vºdy krá£í vp°edu, pou£ka a´ vºdy následuje, napodobení
nech´ je d·razn¥ poºadováno.

LXXXV. V²e máme pohlcovati smysly v po£tu co moºná nejv¥t²ím.

Jan Ámos Komenský

Významným rysem spole£nosti 21. století je nástup a pouºívání elektronických po£íta£·.
Po£íta£ a po£íta£ové sít¥ mají velký a stále se roz²i°ující potenciál. Ovlivnily v²echny sféry
lidského bytí, pr·mysl, medicínu, vzd¥lávání, zábavu, komunika£ní technologie, ovlivnily
i sociologické chování spole£nosti aj. Zvlá²t¥ pak fenomén Internet zaznamenal intenzivní
rozvoj. A s ním i rozvoj komunika£ních prost°edk· ve vzd¥lávání.

Do²lo zejména k velkému boomu v oblasti e-learningu a také v oblasti tvorby dis-
tan£ních multimediálních opor, které poskytují obsah na bázi textu, gra�ky, ale i animací,
zvukových nahrávek a interaktivních objekt·. Výuka se mnohde naráz p°eklopila do e-
learningu v prost°edí LMS1, coº bylo jist¥ úºasné (LMS umoº¬ovalo nejenom studijní
podporu dosaºitelnou kdykoliv, kdekoliv a komukoliv, ale téº °ízení, evaluaci, aj.).

Významným a novým pomocníkem se staly simulace, které umoºnily interaktivitu, oz°e-
jmovaly nedostupné (mikrosv¥t) i nebezpe£né (jaderná fyzika) oblasti v experimentálních
p°írodních v¥dách. Simulace, ale nedovedou pln¥ nahradit reálné fyzikální experimenty. Na
MFF UK byla vytvo°ena metodika tzv. Integrovaného e-learningu s cílem kompenzovat
tento nedostatek. Jedná se o roz²í°ení klasického e-learningu o reálné laboratorní experi-
menty, které jsou v²ak m¥°eny a sledovány vzdálen¥, prost°ednictvím internetu více nap°.
v [2].

Dal²í sloºkou integrovaného e-learningu jsou interaktivní po£íta£ové simulace. M¥°ením
na reálné aparatu°e získáváme skute£ná data zkreslená okolním prost°edím, zatímco výs-

1

Learning Management System systém pro °ízení výuky, nap°. systém Moodle
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tupem simulace jsou ideální data generovaná z matematického modelu popisujícího daný
fyzikální jev. Z pohledu výuky je pak zajímavou moºností porovnání reálných dat se simulo-
vanými daty. Práce prezentuje výsledky tvorby v této oblasti, jejichº £ást jiº byla pub-
likována [3] a autorem prezentována na konferenci [4].

1.2 Cíle práce

Hlavním cílem práce je implementace a odzkou²ení nového typu fyzikální simulace, umoº¬u-
jící zavést my²lenky integrovaného e-learningu nap°.[3].

Díl£í cíle práce jsou:

1. Vytvo°it p°ehled vývojových prost°edí vhodných pro tvorbu e-simulací2.

2. Na vhodné testovací úloze ov¥°it skute£nou pouºitelnost t¥chto prost°edí v praxi.

3. Na základ¥ získaných zku²eností vybrat prost°edí nejlépe spl¬ující poºadavky tvorby
v¥t²ího mnoºství interaktivních simulací.

4. V tomto prost°edí implementovat e-simulaci v¥t²ího rozsahu umoº¬ující datové vs-
tupy a výstupy.

5. Zhodnotit z pohledu programátora vhodnost vyzkou²eného prost°edí a poskytnout
východiska dal²ího pokra£ování práce.

1.3 Struktura práce

Úvod práce se zabývá sou£asným stavem podpory vzdálené výuky fyziky s vyuºitím po£í-
ta£·. Ve druhé kapitole je p°edstaven koncept e-simulace jako prost°edku integrovaného
e-learningu spole£n¥ s poºadavky, které by m¥la dobrá interaktivní simulace spl¬ovat. Ve
t°etí kapitole jsou sestaveny poºadavky kladené na vývojová prost°edí pro tvorbu interak-
tivních simulací a jsou zde p°edstavena £ty°i vybraná prost°edí Wolfram Mathematica 7.0,
Interactive Physics 2005, Easy Java Simulations 4.1, Adobe Flash CS3. �tvrtá kapitola
formuluje testovací fyzikální úlohu (tlumený harmonický oscilátor) a p°iná²í její stru£ný
teoretický rozbor. Tato úloha poslouºí k implementaci v uvedených prost°edích za ú£elem
ov¥°ení jejich vhodnosti pro ú£ely tvorby e-simulací. Pátou kapitolou za£íná vlastní pro-
gramátorská tvorba autora práce. Postupn¥ je implementována základní testovací úloha
v prost°edí Wolfram Mathematica 7.0, Interactive Physics 2005, Easy Java Simulations
4.1 a Adobe Flash CS3. V záv¥ru páté kapitoly je provedeno kritické zhodnocení vývo-
jových prost°edí. Jako prost°edí nejlépe spl¬ující stanovené poºadavky se ukázalo Adobe
Flash CS3. V ²esté kapitole je dokumentována první e-simulace � vzniklá podstatným

2Pojem e-simulace je zaveden v kapitole 2. Prozatím posta£í p°edstava, ºe se jedná o interaktivní
simulaci umoº¬ující datové vstupy a výstupy, spl¬ující jistá dal²í kritéria.
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roz²í°ením testovací úlohy jak po stránce fyzikální, tak po stránce mnoºství funkcí pro-
gramu. Skute£ným prot¥j²kem této simulace je reálný vzdálený experiment integrovaného
e-learningu: buzený harmonický oscilátor [23]. Poslední, sedmá kapitola shrnuje výsledky
p°edkládané práce, nazna£uje moºná roz²í°ení a východiska pro dal²í tvorbu.
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Kapitola 2

Interaktivní simulace v p°írodních
v¥dách

2.1 Interaktivní simulace

Tato kapitola si dává za cíl £tená°i p°edstavit interaktivní simulaci, e-simulaci a formulovat
kritéria, dle nichº by se m¥la °ídit tvorba kvalitní e-simulace.

Akademický slovník £eských slov [7] vykládá výraz interaktivní jako:
�...umoº¬ující vzájemnou komunikaci, vým¥nu informací, st°ídání zásah· (povel·) a

reakcí na n¥ v reálném £ase, tj. p°ímý vstup do £innosti stroje nebo programu...�
V této práci budeme interaktivní simulací rozum¥t po£íta£ový program, jeº se z ped-

agogických d·vod· pokou²í reprodukovat p°írodní jev gra�ckou vizualizací r·zných stav·,
ve kterých se m·ºe nacházet. Kaºdý z t¥chto stav· je popsán mnoºinou prom¥nných, je-
jichº hodnota se deterministicky m¥ní iterací n¥jakého algoritmu. Zárove¬ je umoºn¥no
uºivateli tyto prom¥nné interaktivn¥ m¥nit za b¥hu simulace.

Obecn¥ cílem interaktivní simulace není vytla£ení skute£ného experimentu z výuky1 ale
naopak jeho umoºn¥ní � zejména v p°ípadech kdy jeho provedení není moºné, nap°íklad
kdyº:

• �kola nemá pot°ebné vybavení2.

• P°íprava skute£ného experimentu nebo jeho pr·b¥h klade p°íli²né nároky na £as,
�nance, ...

• Experiment je nebezpe£ný, neproveditelný (nap°. v mikrosv¥t¥, kosmologii)

• Práce s experimentální aparaturou vyºaduje speciální ²kolení jako je nap°. Elek-
trotechnická Vyhlá²ka 50/1978 Sb.[8]

1Ten má stále nezastupitelné místo v experimentální fyzice.
2Jelikoº jsou simulace zp°ístupn¥ny na internetu a v r·zných jazykových verzích, nemusí se jednat jen

o tuzemskou ²kolu.
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Interaktivní simulace pro²ly v posledních letech prudkým rozvojem. Vznikalo obrovské
mnoºství simulací, v£etn¥ simulací triviálních, nedokonalých i úpln¥ chybných. V pr·b¥hu
£asu se etablovaly dv¥ nejcitovan¥j²í ²koly interaktivních simulací v p°írodních v¥dách.
W. Fendt a jeho velké mnoºství jednoduchých simulací na [32] a kolektiv autor· kolem
nositele Nobelovy ceny za fyziku K. Wiemana s velice dokonalými simulacemi [33]. Zku²ený
experimentální fyzik cítí, ºe tyto simulace se uº p°ibliºují reálným experiment·m. Simulace
dávají teoretické výsledky, snadno se s virtuálním experimentem pracuje, zkou²ejí se i
situace, které se nadají v laborato°i odzkou²et (zm¥na gravita£ní konstanty aj.). Ale také se
za£íná propadat stále hloub¥ji experimentální sloºka výuky p°írodních v¥d � tento problém
£áste£n¥ °e²í integrovaný e-learning [1], [9].

Integrovaný e-learning je novým trendem v elektronické výuce p°írodních v¥d. Ke kla-
sickým e-text·m p°idává e-simulace a e-experimenty. E-texty jsou standardní elektronické
výukové dokumenty jako v b¥ºném e-learningu, e-experimenty jsou experimenty provád¥né
na vzdálené aparatu°e, m¥°ené a sledované po internetu viz. nap°. vzdálené laborato°e
na [35]. E-simulace jsou nov¥ pojaté interaktivní simulace, umoº¬ující mimo jiné import
a export dat3 a spl¬ující kritéria popsaná v dal²í £ásti této kapitoly. Výraz e-simulace
pouºíváme jako prozatímní pracovní název. Od této chvíle budeme termínem interaktivní
simulace rozum¥t e-simulaci. Termín interaktivní simulace budeme zkracovat na
IS.

2.2 Poºadavky kladené na e-simulace

V následující £ásti rozebereme poºadavky, které by m¥la spl¬ovat správná e-simulace
ur£ená pro výuku fyziky.

Fyzikální p°esnost

Hlavním m¥°ítkem vhodnosti jakékoli výukové simulace je míra shody simulovaného sys-
tému s jeho reálným prot¥j²kem. A to pro v²echny hodnoty parametr·, kterými je de�-
nován a v²echny stavy, ve kterých se m·ºe nacházet. Simulace m·ºe mít p°ív¥tivou gra�ku,
velké mnoºství funkcí, m·ºe být názorná a uºivatelsky p°ív¥tivá, ale pokud bez upo-
zorn¥ní £i dal²ího vysv¥tlení vykazuje chování neshodující se skute£ným jevem, nem·ºe
být pouºita k výuce. D·vod· neshody fyzikální simulace a reálného systému m·ºe být celá
°ada � mimo principiálních d·vod· vzniklých p°ímo pouºitím po£íta£e k simulaci daného
jevu4 to m·ºe být zejména pouºití nevhodného matematického modelu, který pro n¥které
hodnoty nemodeluje systém korektn¥. Dále m·ºe být p°í£inou pouºití p°íli² zkreslujících
zjednodu²ení £i úplné zanedbání jev· vyskytujících se v simulovaném systému jen pro okra-
jové hodnoty parametr· p°i sou£asné simulaci i pro tyto okrajové hodnoty. V neposlední
°ade také m·ºe docházet ke zkreslení ignorováním parazitních jev· které v praxi nastávají.

3Tedy p°edávání simulovaných a experimentálních dat mezi reálným a simulovaným prost°edím
4Zde se myslí nap°.: nep°esnost daná reprezentací reálných £ísel (zaokrouhlovací chyby, výpo£ty v

blízkosti strojové nuly), nemoºnost odehrávat se v reálném £ase (framedrop).
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V p°ípad¥ ºe se simulace z libovolného d·vodu pro n¥které hodnoty a stavy neslu£uje s re-
alitou, musí dát tuto skute£nost z°eteln¥ najevo. Kup°íkladu oznámením: �Nyní v systému
do²lo vzhledem k pouºitému matematickému modelu ke skokové zm¥n¥ veli£iny. V tomto
úseku se model neslu£uje s realitou, v reálné situaci nastávají zm¥ny spojit¥.� Kritérium
fyzikální p°esnosti je nutné mít zvlá²t¥ na z°eteli v p°ípad¥ tvorby simulace, která dovolí
uºivateli zm¥ny parametr· za doby svého b¥hu.

Zajímavost, názornost, interaktivita

Druhým hlavním cílem IS je názorn¥ p°iblíºit student·m daný fyzikální zákon £i p°írodní
jev a ideáln¥ v nich pozd¥ji podnítit zv¥davost a zájem o daný fenomén. Ke spln¥ní tohoto
cíle musí IS studenty nejprve na první pohled zaujmout.

K tomu m·ºe slouºit hezký gra�cký design, t°eba i vyuºívající moderních gra�ckých
prvk· jako je pr·hlednost, antialising £i odlesky. IS m·ºe také zaujmout zvukem doprováze-
jícím experiment, pokud je jeho pouºití v simulovaném problému adekvátní. Jakmile stu-
dent zb¥ºn¥ pozná gra�ckou stránku simulace, m¥lo by jeho pozornost upoutat názorné di-
daktické podání demonstrovaného problému a zvlá²t¥ moºnost si problém prost°ednictvím
simulace osahat.

K tomu nech´ slouºí interaktivní komponenty � tedy uºivatelské nástroje pro zm¥nu
parametr· simulovaného systému. Parametry systému by m¥lo být moºné nastavovat bu¤
uº p°ed spu²t¥ním simulace anebo lépe p°ed za£átkem i kdykoli po dobu jejího b¥hu (dy-
namicky). Moºnost dynamické zm¥ny totiº m·ºe student·m p°inést dal²í cennou zku²enost
� a to odpov¥¤ na otázku: �A scháln¥, co by se stalo, kdybych te¤ ud¥lal...�. Spln¥ní tohoto
poºadavku ov²em vyºaduje d·sledné rozmy²lení pouºitého matematického modelu a také
rozmy²lení volby hrani£ních hodnot parametr· simulovaného systému, zvlá²t¥ vzhledem ke
kritériu fyzikální správnosti.

Nadto by m¥la simulace poskytovat vhodn¥ rozmíst¥né, uºivatelsky p°ív¥tivé ovlá-
dací prvky. Nem¥la by chyb¥t srozumitelná nápov¥da. Kritérium uºivatelské p°ív¥tivosti
by nem¥lo klást poºadavky kolidující s kritériem dostupnosti (nap°.: pouºití technologíí
vyºadujících pouºití výhradn¥ nových typ· gra�ckých karet).

Shrnuto do jedné v¥ty: Z dobré IS by m¥lo být student·m na první pohled z°ejmé, ºe
jde o aplikaci, která jim nabízí jiný pohled na výuku, a která navíc vystupuje z gra�cké a
designové nevýraznosti, bohuºel tak obvyklé u didaktických pom·cek.

Maximální dostupnost

Obecn¥ platí, pokud chceme prosadit libovolný nový produkt (program, my²lenku, postup...),
musíme k n¥mu maximáln¥ usnadnit p°ístup. Ze stejného d·vodu by i na²e simulace m¥ly
být snadno dostupné co nejv¥t²ímu mnoºství uºivatel·. Nejlépe nezávisle na pouºitém op-
era£ním systému £i platform¥ a jen s minimální instalací nutnou ke spu²t¥ní nebo úpln¥ bez
pot°eby instalace. Za t¥chto okolností nep°ichází v úvahu ºádný nástroj vyºadující instalaci
placeného software na stran¥ klienta. B¥h £i instalace IS by nem¥ly vyºadovat vy²²í stu-
pe¬ uºivatelských oprávn¥ní, neº je zvykem na dané platform¥. Dal²ím hlediskem kritéria
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dostupnosti je moºnost pohodln¥ provozovat výslednou aplikaci i na star²ích pc5, jaká
m·ºeme typicky najít v sou£asných základních a st°edních ²kolách. V neposlední °ad¥ musí
být výsledná aplikace srozumitelná uºivatel·m z r·zných zemí, hovo°ícím r·znými jazyky.
Toho m·ºeme dosáhnout lokalizací aplikace do r·zných jazyk·6 a z£ásti také pouºitím
mezinárodn¥ standardizovaných symbol·.
Ideální p°edstav¥ maximáln¥ dostupné aplikace podle uvedených kritérií nejvíce vyhovuje
aplikace bezplatn¥ dostupná na internetu, spustitelná p°ímo z obvyklého webového prohlíºe£e
bez nutnosti jakékoli dal²í instalace a nastavování. Webový prohlíºe£ má zpravidla nain-
stalovánu podporu jazyka, kterým jeho uºivatel hovo°í.

Moºnost poskytovat datové výstupy

Jedním z cíl· na²í práce bude vytvo°ení takové IS, která umoº¬uje získaná nasimulovaná
data exportovat ve formátu vhodném pro jejich dal²í zpracování. Takovým zpracováním
m·ºe být tvorba laboratorních protokol·, graf·, tisk apod. Technicky m·ºe export dat
probíhat r·znými zp·soby, které se li²í svou pohodlností pro uºivatele a mírou poºadavk·
na p°ístupová práva od opera£ního systému. Data m·ºeme z aplikace získávat nap°. p°ímým
zápisem na zvolené datové médium7, uloºením hodnot do schránky, vygenerováním we-
bové stránky s exportovanými daty anebo p°ímým uloºením nam¥°ených dat na serveru
vyhrazeném pro tento ú£el. Kup°íkladu moºnost p°ímého p°ístupu na disk uºivatele není
(z bezpe£nostních d·vod·) operace dovolená webovým £i z webového prohlíºe£e b¥ºícím
aplikacím. Tím toto kritérium naráºí na d·leºit¥j²í kritérium dostupnosti. Av²ak i b¥ºná
desktopová aplikace m·ºe být p°i exportu dat odmítnuta nap°. pokud je spu²t¥na uºi-
vatelem s nedostate£nými uºivatelskými právy vzhledem ke zvolenému datovému uloºi²ti.
Naproti tomu programátorsky jednoduché uloºení nam¥°ených dat do schránky nevyºaduje
ºádná zvlá²tní systémová oprávn¥ní, ale v¥t²inu práce nechává na uºivateli. Problém je
elegantn¥ °e²en z°ízením specializovaného databázového serveru, na který by mohla být
m¥°ení ukládána, evidována a pozd¥ji na£ítána. Tato varianta v²ak do simulace vná²í dal²í
sloºitost navíc. A to jednak pro autora � z°ízení a provoz takového serveru s sebou nese
jisté náklady, jednak pro uºivatele, kterému p°ibývá nutnost z°ízení ú£tu a po del²í dob¥ i
nutnost jistého spravování p°id¥leného diskového prostoru.

Jak jiº bylo uvedeno vý²e, pro n¥které varianty exportu naráºí toto kritérium na
kritérium dostupnosti, které je pro na²e ú£ely významn¥j²í. Bude vhodné, aby m¥la aplikace
více moºností exportu dat.

5Star²ích jednak po stránce výpo£etního výkonu CPU, jednak po stránce moºností gra�cké karty.
6V takovém p°ípad¥ zde musí být podpora pro národy nepí²ící latinkou.
7HDD, �ash disk, sí´ový disk a dal²í.
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Kapitola 3

Vývojová prost°edí

Tato sekce si dává za cíl ujasnit poºadavky kladené na vývojové prost°edí pro tvorbu IS
(dále jen vývojové prost°edí). Pod pojmem vývojové prost°edí budeme rozum¥t kompletní
sadu nástroj· pot°ebných k vytvo°ení IS � tedy programovací jazyk, jeho IDE a dostupnou
dokumentaci.

3.1 Poºadavky kladené na vývojová prost°edí

V p°edchozí sekci jsme uº de�novali poºadavky, které by m¥la spl¬ovat správná interaktivní
simulace. Tyto poºadavky se p°ímo promítají do poºadavk· na vývojové prost°edí. Krom¥
nich v²ak budeme od vývojových prost°edí poºadovat je²t¥ dal²í vlastnosti rozebrané dále v
této £ásti. Je²t¥ p°ed jejich vý£tem v²ak zmíníme, ºe za tv·rce IS povaºujeme u£itele fyziky,
zam¥°eného na fyzikální stránku problému, který nutn¥ není vystudovaným programátorem
s dlouholetou praxí.

Zam¥°ení na problém

Pouºitý prost°edek by m¥l tv·rci poskytovat dostate£né mnoºství konstrukt· vy²²í úrovn¥
a umoº¬ovat tak tvorbu IS bez nutnosti zaobírat se mnoºstvím £ist¥ technických (imple-
menta£ních) problém·, které nijak nesouvisejí s danou fyzikální úlohou. V ideálním p°ípad¥
by takové prost°edí jiº obsahovalo základní podporu pro tvorbu opakujících se element· a
GUI (nap°. nástroje pro kreslení graf·, p°edde�nované gra�cké a fyzikální objekty, nástroje
pro export nam¥°ených dat...).

Moºnost opakovaného pouºití

Dá se p°edpokládat, ºe r·zné IS budou pouºívat podobné komponenty (nap°.: graf, fá-
zový diagram, prvky umoº¬ující dynamickou zm¥nu parametr·...). Pouºitý nástroj by m¥l
vyuºívat my²lenek objektového programování a umoºnit tak stavbu nových IS z jiº d°íve
vytvo°ených nezávislých blok·. Zejména umoº¬ovat vytvá°ení logických celk· (kompo-
nent) snadno p°enositelných mezi r·znými IS a moºnost strukturovat zdrojové kódy do
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t°íd, modul· £i knihoven. Jelikoº p·jde o aplikace s gra�ckým i zvukovým výstupem, je
ºádoucí mít moºnost odd¥lit multimediální prvky do samostatných soubor·.

Rychlost práce

P°edpokládá se vytvá°ení v¥t²ího mnoºství simulací r·zného zam¥°ení. Práce v prost°edí
by m¥la být rychlá a pohodlná. K tomu m·ºe p°isp¥t srozumitelná nápov¥da s p°íklady,
moºnost vyuºití moderních ladících prost°edk·, pohodlný editor kódu (v ideálním p°ípad¥
schopný automatického napovídání a dopl¬ování kódu, zvýraz¬ování syntaxe, barevného
odli²ování závorek, refaktoringu...) a v neposlední °ad¥ existence dostate£ného mnoºství
výukové literatury. Velkou p°edností by byla existence internetové komunity sdruºující
vývojá°e, návody a práce, na kterých by bylo moºno dále stav¥t.

Podpora Unicode

O£ekává se, ºe simulace budou korektní jak po stránce fyzikální, tak po stránce jazykové.
P°edpokládáme pozd¥j²í lokalizaci simulací do národních jazyk·. Za samoz°ejmost povaºu-
jeme korektní zobrazení £e²tiny/sloven²tiny. Vhodné vývojové prost°edí by m¥lo ve svých
textech umoº¬ovat pouºití i t¥ch jazyk·, k jejichº zápisu se nepouºívá latinka ale nap°.
azbuka, cyrilice, hiragana, katakana, kanji apod. Tento problém °e²í celosv¥tový standard
Unicode. Posta£í, pokud prost°edí bude podporovat kódování, jeº kóduje alespo¬ plain 0
normy Unicode (nap°. UTF�8). Více k problematice zápisu znak· v [27].

Cena

P°edpokládáme, ºe majitelem vývojového prost°edí bude ²kola. Po°izovací cena vývojového
prost°edí by nem¥la p°evý²it cenu b¥ºn¥ nakupovaných u£ebních pom·cek.

3.2 Existující vývojová prost°edí

Z dostupných prost°edí, spl¬ujících poºadavky uvedené v p°edchozí £ásti kapitoly, byla
vybrána £ty°i vývojová prost°edí: Wolfram Mathematica 7.0, Easy Java Simulations (dále
jen EJS), Interactive Physics 2005 a Adobe Flash CS3. V p°ípad¥ Easy Java Simulations
a Interactive Physics jde o nástroje úzce specializované na tvorbu fyzikálních model·,
prost°edí Adobe Flash CS3 je zam¥°eno p°eváºn¥ na gra�ckou a programátorskou tvorbu
a prost°edí Wolfram Mathematica 7.0 je velmi v²estranným nástrojem umoº¬ujícím téº
provád¥ní výpo£t·, programování a gra�ckou vizualizaci výsledk·.

V následující £ásti jsou obecn¥, bez v¥t²ího zam¥°ení na tvorbu IS, p°edstaveny zejména
hlavní funkce a moºnosti, které daná prost°edí nabízejí. Kritické zhodnocení skute£né
pouºitelnosti prost°edí £ist¥ pro ú£ely tvorby IS je moºné aº po implementaci testovací
úlohy, která je p°edm¥tem kapitol následujících po této kapitole. Proto bude toto zhodno-
cení provedeno zárove¬ s popisem implementace v kapitole 5.
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3.2.1 Wolfram Mathematica

V této sekci p°edstavujeme mimo°ádn¥ rozsáhlý a v²estrann¥ pouºitelný vývojový nástroj
WolframMathematica 7.0, který má za sebou v dob¥ vzniku tohoto textu více neº dvacetile-
tou historii. Vzhledem k obrovské ²kále nabízených funkcí je tomuto prost°edí v¥nován v¥t²í
prostor neº ostatním prost°edím. Dokumenty vytvo°ené v Mathematice mají p°íponu .nb
a pouºívá se pro n¥ výraz notebook, kterého se budeme drºet v dal²ím popisu.1

V prvním p°iblíºení m·ºeme na Mathematicu nahlíºet jako na software specializo-
vaný na provád¥ní numerických i symbolických výpo£t·, programování a gra�ckou vizual-
izaci, napojený na webové databáze v¥deckých dat. Z pohledu uºivatele jde o interaktivní
gra�ckou p°íkazovou °ádku. V oblasti provád¥ní výpo£t· nabízí Mathematica více neº 1000
funkcí a optimalizovaných algoritm·2 umoº¬ujících provád¥t výpo£ty s p°esností na libo-
volný po£et desetinných míst [16].

Programátor ocení moºnost aplikovat v noteboocích Mathematicy postupy funkcionál-
ního, procedurálního i objektového programování. Mathematica také umoº¬uje generování
struktur pouºitím p°episovacích pravidel a obsahuje bohatou výbavu funkcí pro práci s
regulárními výrazy. V²echny tyto moºnosti umoº¬ují mimo jiné úsporný a srozumitelný
zápis i sloºitých my²lenek a program·.

Pro vizualizaci dat získaných v notebooku Mathematica nabízí ²iroké spektrummoºností,
které rozsahem funkcí a nastavení °ádov¥ p°evy²uje programy typu Gnuplot £i Origin 7.
Máme zde moºnosti vizualizace ve form¥ tabulek, statických 2D £i 3D obrázk· (grafy, his-
togramy, diagramy...) a animací.

Poslední dv¥ verze Mathematicy p°inesly v oblasti vizualizace dv¥ klí£ové funkce �
Manipulate a Animate � ob¥ umoº¬ují snadné vytvá°ení pln¥ interaktivní gra�ky. Pro
na²e pouºití je klí£ová funkce Manipulate, p°edstavená jako jedno z vylep²ení verze 6.0
de�nující nový sm¥r Mathematicy. Manipulate vytvo°í gra�ckou aplikaci, která umoº¬uje
interaktivní zm¥nu hodnot zvolených prom¥nných prost°ednictvím gra�ckých ovládacích
prvk·. Ovládacími prvky se zde rozumí tla£ítka, posuvníky, rolovací seznamy, za²krtávací
polí£ka a dal²ích standardní vybavení dne²ních uºivatelských rozhraní gra�ckých aplikací.
Nadto Mathematica de�nuje nové ovládací prvky: Locator (bod jehoº polohu lze m¥nit
my²í), Slider 2D (pohyblivý bod ve 2D plo²e jeº vrací své sou°adnice) a Controller (externí
za°ízení, nap°. Joystick). Kombinací stávajících vykreslovacích funkcí a funkce Manipulate
docílíme, aby byl libovolný objekt vytvo°ený v Mathematice dynamicky vykreslován na
základ¥ parametr· získaných od uºivatele.

Jako p°íklad si p°edstavme interaktivní obrázek obvyklé geometrické konstrukce tro-
júhelníku, ve kterém je ale moºné my²í posouvat vrcholy trojúhelníku (Locatory) a p°itom
neustále vid¥t m¥nící se konstrukci v£etn¥ hodnot velikostí stran, úhl·, vý²ek a dal²ích
parametr·. Funkce Manipulate s bohatým matematickým aparátem Mathematicy posky-
tuje vynikající základ pro tvorbu výukových aplikací. Funkce Animate také dynamicky

1Výrazu notebook pouºívá Mathematica v obdobném smyslu v jakém pouºívá MS Excel výraz se²it

(workbook).
2Z nichº n¥které jsou chrán¥ny patenty.
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m¥ní hodnoty libovolných parametr·, av²ak na rozdíl od Manipulate neposkytuje interak-
tivitu. Zaji²´uje pouze dosazení p°edem daných posloupností hodnot za zvolené prom¥nné.
V kombinaci s vykreslovacími funkcemi tak umoº¬uje vytvá°ení animací.

Obsah notebooku Mathematicy je moºno exportovat aº do 116 r·zných formát· zahrnu-
jících krom¥ b¥ºných bitmapových, vektorových formát· a sázecích formát· také v¥decké
formáty (nap°.: FITS, HDF,...), formáty popisující 3D modely (nap°.: 3DS, MAYA,...)
a webové formáty. Animace, jeº mají parametry simulovaného systému dány na svém za-
£átku a neumoº¬ují tak interaktivní zásahy, je moºno exportovat ve video formátech (nap°.:
AVI, QuickTime, FLV, SWF). Animace i celé aplikace, které umoº¬ují dynamickou zm¥nu
parametr· simulovaného systému je moºno exportovat pouze ve formátu Mathematica
Player Notebook File (.nbp ) £itelném pro nástroj Mathematica Player. Ten je uvoln¥n k
bezplatnému uºívání a je k dispozici ke staºení na [19].

Zdrojový kód program· zapsaných v notebooku kompiluje Mathematica vlastním kom-
pilátorem a výstup výpo£tu vrací p°ímo zp¥t do notebooku odkud m·ºe být dále zpracován.
Zde uºivatel ocení obrovskou provázanost objektového modelu, který se drºí zásady: �Ev-
erything is an expression�3 [16], coº v praxi znamená moºnost nap°. vygenerovat gra�cký
objekt vy°e²ením soustavy rovnic a poté jej pouºít jako ovládací prvek jiného programu,
nebo exportovat jako animaci. Konkrétním p°íkladem takového postupu je nap°. pruºina
vygenerovaná pouºitím goniometrické funkce, pouºitá v testovací simulaci v sekci 5.2.

Bohuºel v²ak programy zapsané v Mathematice neobstojí z hlediska rychlosti ve srovnání
s programy vytvo°enými v b¥ºn¥ pouºívaných programovacích jazycích. Tento nedostatek
je £áste£n¥ kompenzován moºností propojení Mathematicy s Javou, C++ a jazyky plat-
formy .NET. Programovací prost°edí Mathematicy poskytuje i základní tvorbu GUI, navíc
s moºností doprogramování vlastních komponent. Dále obsahuje pokro£ilé funkce pro práci
s videem, zvukem a statickým obrazem.

Samostatnou kapitolu tvo°í moºnost pracovat v Mathematice s daty získanými z rozsáh-
lých webových databází shromaº¤ujících data ze ²iroké ²kály v¥dní obor· [21]. Kup°íkladu
jde o databáze:

• pojmenovaných struktur z oblasti algebry, teorie graf·, fraktál·, mnohost¥n·...

• chemických dat (v£etn¥ gra�cké vizualizace molekul)

• astronomických dat

• lidského genomu

• lingvistické databáze (vzájemné vztahy slov, synonyma...)

• historických dat o po£así na r·zných místech planety

• �nan£ních dat a ekonomických ukazatel· �rem a stát·
3Voln¥ p°eloºeno: �kterýkoli element je výrazem�
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• geogra�ckých dat4.

P°ístup do t¥chto databází je prost°ednictvím Mathematicy bezplatný a je pln¥ v reºii
systému (není tedy nutné p°ihla²ování, vytvá°ení ú£tu apod.). Snadnost získání dat z inter-
netových databází demonstruje následující kód, který obstará p°ipojení k webové databázi
chemických vzorc· a vyobrazí 3D model molekuly nikotinu:

ChemicalData[ �Nicotine�, �MoleculePlot�]

K pohodlnosti a rychlosti práce v tomto prost°edí p°ispívá i velmi podrobná nápov¥da
obsahující velké mnoºství p°íklad·.

Okolo Mathematicy funguje velmi silná komunita p°isp¥vatel· sdruºená okolo projektu
Wolfram Demonstrations Project. V dob¥ vzniku této práce nabízí tato komunita více neº
5000 interaktivních prezentací k volnému staºení [14]. Spektrum obor· pokrytých t¥mito
prezentacemi je obrovské. Pro vytvo°ení p°edstavy uve¤me n¥kolik vybraných obor·: al-
gebra, 2D i 3D geometrie, mechanika, optika, kvantová fyzika, teorie elektromagnetick-
ého pole, vln¥ní, astronomie, chemie, vizualizace algoritm·, biologie, ekonomie, lingvistika,
bu¬kové automaty, multiagentní systémy, sít¥, datové struktury... úplný vý£et obor· je
moºno nalézt na stránce [15].

Obrovskou výhodou t¥chto prezentací je moºnost interaktivní zm¥ny parametr· simulo-
vaného systému a sledování jeho zm¥n v reálném £ase5.

4Aº do takové míry podrobnosti, ºe obsahuje nap°. databázi tvar· elektrických zásuvek v jednotlivých
státech sv¥ta.

5Nap°. za ú£elem demonstrace Butter�y e�ectu m¥nit konstanty v soustavách diferenciálních rovnic.
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(a) Interaktivní demonstrace zm¥ny orientace zem-
ské osy vlivem precese.

(b) Interaktivní demonstrace prin-
cipu superpozice dvou zvukových
vln.

Obrázek 3.1: P°evzato z: [18] a [14]

V²echny uvedené prezentace jsou naprogramovány v Mathematice a exportovány ve for-
mátu NBP ur£enému k p°ehrávání pomocí Mathematica Playeru, který byl zmín¥n v úvodu
této sekce. Ke kaºdé prezentaci je zde navíc k dispozici její zdrojový kód v Mathematice, coº
umoº¬uje komukoli prezentace vylep²ovat, roz²i°ovat £i p°izp·sobit vlastním poºadavk·m.
V rámci Wolfram Demonstrations Projectu jsou k dispozici prezentace ur£ené pro uºivatele
v²ech úrovní vzd¥lání [14] � od demonstrací u£iva základních ²kol aº po znázorn¥ní témat
sou£asných otev°ených�problém· r·zných obor·. Zvlá²tní skupinu interaktivních aplet·
tvo°í aplety za°azené do Wolfram Education Portal [20]. Jedná se o aplety vybrané z Wol-
fram Demonstrations Projectu upravené pro pouºití ve výuce, rozd¥lené podle stupn¥ ²koly
a p°edm¥tu.
Mathematica i Mathematica Player b¥ºí na platformách: MS Windows, MacOS X, Linux a
Solaris (verze UltraSPARC a AMD x86), HP�UX a AIX [16]. Pro náro£né výpo£ty nabízí
Mathematica nativní moºnost paralelního °e²ení úloh na více strojích.

3.2.2 Interactive Physics

V této £ásti bude popsáno vývojové prost°edí Interactive Physics, které je specializováno
na vytvá°ení IS. Popsána bude verze 2005, aktuální v dob¥ vzniku práce. Název prost°edí
budeme uvád¥t také zkratkou IP.
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Obrázek 3.2: Pohled na editor simulace v prost°edí Interactive Physics

Prost°edí Interactive Physics bylo vytvo°eno ve spolupráci s vyu£ujícími fyziky, �rmou
Design Simulation Technologies. Slovy svých tv·rc· si dává za cíl: �Usnadnit pozorování,
objevování a pr·zkum fyzikálního sv¥ta prost°ednictvím zajímavých, dynamických simulací.
�ímº p°iblíºí student·m abstraktní fyzikální koncepty a umoºní prohloubit jejich poznání
díky moºnosti experimentovat se zm¥nami fyzikálních parametr· systému. Mimoto se jedná
o prost°edí se zajímavou gra�kou, vyuºívající i zvukových efekt·. [24]�

Tv·rci na n¥kolika místech uvád¥jí, ºe v prost°edí Interactive Physics je velmi snadné
vytvo°it tém¥° libovolný experiment � a dokonce k tomu není pot°eba znalost programování6.
A vskutku, toto prost°edí umoº¬uje vytvá°et simulace pouhým nakreslením simulovaných
prvk·, p°ipomínajícím práci ve vektorovém obrázkovém editoru.
Prvky simulace jsou zde konstruovány kreslením vycházejícím z geometrických primitiv
jako je úse£ka, kruh £i mnohoúhelník. Prvky simulace je moºné dále propojit s p°edde�no-
vanými fyzikálními komponentami7, na£eº je moºné nakreslenou simulaci jedním kliknutím

6Auto°i dokonce uvád¥jí, ºe prost°edí je natolik srozumitelné, ºe jej dokáºe pouºívat kaºdý, kdo dovede
pouºívat po£íta£ovou my²[24].

7Konkrétní p°edde�nované komponenty budou popsány dále, nyní posta£í p°edstava, ºe se jedná nap°.
o pruºiny, motory, ozubená kola, záv¥sy, klouby, lana, tlumi£e a dal²í.
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rozpohybovat � a to bez pot°eby popsat daný model matematicky.O matematický popis
se totiº prost°edí postará samo.

Ve²keré d¥ní na obrazovce vychází z výsledk· °e²ení soustav (typicky) diferenciálních
rovnic popisujících daný systém. Rovnice (resp. soustava rovnic) popisující chování daného
objektu je automaticky vygenerována a p°idána mezi jiº existující rovnice ihned p°i vloºení
kaºdého nového objektu. Pokud je k výpo£tu pot°ebná integrace, pak probíhá numericky
a je moºné vybrat zda bude pouºita rychlá Eulerova metoda anebo výpo£etn¥ náro£n¥j²í,
av²ak p°esn¥j²í Runge�Kutta�Mersonova metoda8.

Velkým plusem tohoto prost°edí je, ºe má hotovu podporu pro simulaci mechanick-
ého chování pouºitých objekt·. Interactive Physics pro kaºdý vloºený objekt automaticky
simuluje t°ení, detekuje kolize, rozli²uje sráºky podle typu materiálu a také automaticky
simuluje p°enos hybnosti.

Z pohledu uºivatele � studenta dává Interactive Physics k dispozici nástroje pro m¥°ení
fyzikálních veli£in relevantních v simulovaném systému. M·ºe jít nap°. o sou°adnice ob-
jektu, p·sobící sílu, energii, okamºité zrychlení, délku trajektorie, teplotu, intenzitu zvuku
a dal²í. Av²ak je moºné m¥°it tak°ka libovolné veli£iny (tedy i ty, které se na simulovaném
jevu nepodílejí) coº student·m do jisté míry p°iná²í moºnost rozvinout badatelské schop-
nosti.

Výsledky simulace je moºno zobrazit do graf· a tabulek a ty je dále moºné propojit
s MS Excelem. Samotnou interaktivní simulaci je bohuºel moºno uloºit pouze ve formátu
Interactive Physics (.ip), £itelném pouze v tomto prost°edí. �asový pr·b¥h simulace je
moºné exportovat v komprimovaných video formátech � jako rychlý sled statických, po
sob¥ jdoucích obrázk·. Takovýto výsledek (tj. video soubor) je pak sice moºné umístit na
internet a p°ehrát na v¥t²in¥ existujících platforem av²ak p°ijdeme tím o klí£ovou moºnost
interaktivních zásah·.

3.2.3 Easy Java Simulations

V této £ásti p°edstavujeme vývojové prost°edí Easy Java Simulations, specializované p°ímo
na vytvá°ení fyzikálních simulací. P°edstavena bude verze 4.1, aktuální v dob¥ vzniku
tohoto textu.

Easy Java Simulations (dále budeme název zapisovat také ve zkrácené podob¥ EJS)
je generátor zdrojových kód· v jazyce Java, navrºený p°ímo pro vytvá°ení diskrétních
po£íta£ových simulací a model·. Od jiných vývojových prost°edí se odli²uje svou �loso�í.
Zám¥rem tv·rc· totiº nebylo vytvo°it jen dal²í z mnoha nástroj·, který usnadní práci
profesionálním programátor·m [9]. EJS bylo navrºeno jako nástroj vytvo°ený u£iteli fyziky
pro u£itele fyziky a jejich studenty. Tedy pro lidi, jejichº zájem je zam¥°en mnohem více
na obsah simulace a simulovaný jev neº na technickou stránku samotné tvorby simulace.
My²lenkou Easy Java Simulations je umoºnit uºivateli práci na vysoké úrovni abstrakce a
zam¥°ení na v¥deckou a vizuální stránku simulace po v¥t²inu doby práce, p°i£emº prost°edí
za uºivatele automaticky provádí v²echny automatizovatelné kroky.

8Známá nap°. z knihovny Fortran Numerical Recipes.
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Obrázek 3.3: Pohled na GUI editor spole£n¥ s náhledem hotové aplikace v Easy Java
Simulations

Chování simulovaného systému je v EJS moºné popsat bu¤ systémem oby£ejných difer-
enciálních rovnic � které jsou poté automaticky °e²eny prost°ednictvím zvolené numerické
metody, anebo lze systém popsat prost°edky programovacího jazyka Java � v takovém p°í-
pad¥ pak slouºí Easy Java Simulations jako vývojové prost°edí pro Javu s moºností designu
a s fyzikálními komponentami navíc.

Výstupem EJS mohou být jednak Java aplikace, jednak Java aplety � p°i£emº oba
formáty jsou nezávislé na platform¥ a ke svému b¥hu vyºadují pouze Java Virtual Machine
nainstalovanou na daném koncovém za°ízení.

Apletem budeme rozum¥t program napsaný v programovacím jazyce Java vloºený do
HTML stránky, ur£ený k b¥hu z webového prohlíºe£e. Java aplety b¥ºí v uzav°eném
prost°edí Java Virtual Machine standardn¥ s omezenými oprávn¥ními neumoº¬ujícími
apletu provád¥t potenciáln¥ ²kodlivé £innosti na po£íta£i na kterém byl spu²t¥n (aplet
nap°íklad nem·ºe zji²´ovat ur£ité vlastnosti systému, zasahovat do souborového systému,
pracovat s daty ve schránce, spou²t¥t dal²í aplikace z hostitelova po£íta£e, navazovat
sí´ová p°ipojení mimo p°ipojení k místu odkud byl staºen a dal²í). Výhodou b¥hu p°ímo
z webového prohlíºe£e je také moºnost apletu na£ítat pot°ebná data p°es internet (nap°.
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výsledky d°íve provedených simulací). Aplety je také moºné ovládat prost°ednictvím
statických prvk· webové stránky.
Výstup EJS � tedy aplet nebo aplikace vygenerovaná dle uºivatelova popisu, m·ºe být z
pohledu efektivnosti a sloºitosti povaºována za dílo profesionálního programátora [9].

Na rozdíl od Interactive Physics je v EJS nutné vºdy explicitn¥ zadat rovnice popisující
chování simulovaných objekt· a popsat vztahy mezi jednotlivými objekty. Tato skute£nost
spole£n¥ s mírou pohodlnosti práce v EJS otevírá u£iteli moºnost pouºít vytvá°ení simulací
jako výukový nástroj, umoº¬ující student·m získat hlub²í porozum¥ní matematickému
aparátu modelujícímu skute£ný systém.

Prost°edí Easy Java Simulations je jako jediné z uvedených prost°edí bezplatné a na
stránkách tv·rce [1] jsou k dispozici ke staºení i zdrojové kódy.

3.2.4 Adobe Flash

V této £ásti je popsáno vývojové prost°edí Adobe Flash verze CS3 (Creative Suite 3),
aktuální v dob¥ vzniku práce.

Adobe Flash (P·vodn¥ Macromedia Flash, vytvo°ený �rmou Macromedia v roce 1996.)
je platforma pro multimediální interaktivní aplikace. Nej£ast¥ji se s ní m·ºeme setkat na
internetových stránkách ve form¥ animací, her a interaktivních prezentací, ale její potenciál
je mnohem ²ir²í � Flash aplikace mohou libovoln¥ interagovat se vzdáleným obsahem inter-
netových stránek £i databází a zpracovávat ho, jsou £asto pouºívány jako online p°ehráva£e
videí a mohou i snímat zvuk a video ze za°ízení na stran¥ uºivatele a zprost°edkovávat tak
multimediální komunikaci.

Na rozdíl od tradi£ního konceptu WWW stránek a webových aplikací, jsou Flash ap-
likace vºdy spou²t¥ny na stran¥ uºivatele (podobn¥ jako Java aplikace £i Javascript). Na
rozdíl od nich je ale Flash zam¥°en na multimediální obsah a vysokou interaktivitu, vyuºívá
vektorovou gra�ku a vektorové animace9. Ve srovnáním s klasickou bitmapovou gra�kou
má vektorová gra�ka °ádov¥ niº²í velikost a tedy i nároky na objem p°enesených dat. Vek-
torová gra�ka navíc umoº¬uje vykreslování i p°i vysokých rozli²eních beze ztráty detail·.
Ur£itou daní za tyto vlastnosti jsou vy²²í nároky na výpo£etní výkon p°i zobrazování.

Flash aplikace mohou být (na rozdíl od Javascriptu) pouºívány i samostatn¥ bez we-
bového prohlíºe£e. Flash je sice uzav°eným standardem, ale p°ehráva£ Adobe Flash Player
je pro n¥j k dispozici pro °adu platforem a opera£ních systém· (Windows, Mac OS 9/X,
Linux, Solaris, OS/2, Symbian, Palm OS a dal²í) a je dnes b¥ºnou sou£ástí programového
vybavení po£íta£e.

Programovací jazyk pouºívaný pro tvorbu Flash aplikací je ActionScript, skriptovací,
objektov¥ orientovaný jazyk postavený na standardu ECMAScript, podobn¥ jako Javascript.

9Vektorovou gra�kou se rozumí gra�ka reprezentovaná matematickým p°edpisem.
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Obrázek 3.4: Pohled na vektorový gra�cký editor � sou£ást vývojového prost°edí Adobe
Flash CS3.
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Kód v tomto jazyce je spolu se samotnými multimediálními daty a popisem struktury jed-
notlivých £ástí aplikace kompilován do formátu SWF, ve kterém jsou �ashové aplikace
ukládány a ²í°eny. Nekompilovaná podoba je ukládána ve formátu FLA (.�a). Samotný
zdrojový kód je moºné ukládat do textových soubor· s p°íponou (.as). Pokud jsou tyto
soubory za£len¥ny do actionscript package správným zp·sobem mohou slouºit také jako
knihovny. Pro tvorbu Flash aplikací je ur£eno prost°edí Adobe Flash, které spojuje IDE,
vektorový editor a generátor animací.

25



Kapitola 4

Testovací úloha

V této sekci je popsána volba testovací úlohy ur£ené k implementaci ve vybraných prost°edích,
v£etn¥ nezbytného fyzikálního základu.

4.1 Volba testovací fyzikální úlohy

Jako testovací úlohu jsme zvolili simulaci £asového pr·b¥hu tlumených kmit· t¥lesa na
pruºin¥, neboli obecn¥ji: tlumený harmonický oscilátor. Harmonický oscilátor se ve fyzice
i praxi vyskytuje velice £asto nap°. jako kmitající atom, kmity v elektrických obvodech,
t¥leso na pruºin¥, pohyb galvanometru, pérové váhy, tlumi£e aj. Problém zárove¬ posky-
tuje dostate£n¥ bohatou zásobu jev· k simulaci � nap°íklad v souvislosti s rezonancí, obec-
nou problematikou p°enosu energie, aperiodickým pohybem, um¥lým buzením a dal²ími.
Zárove¬ jde o dob°e dokumentovaný jev, jehoº chování je moºné v kterémkoli okamºiku
exaktn¥ analyticky popsat[8].

Dal²ím d·vodem volby byla moºnost porovnání simulovaných dat se skute£ným ex-
perimentem, který je v rámci integrovaného e-learningu realizován jako vzdálen¥ °ízený
experiment � um¥le buzený tlumený harmonický oscilátor na MFF�UK Praha[23].

4.2 Fyzikální stránka testovací úlohy

Budeme vy²et°ovat pohyb hmotného bodu vázaného na p°ímku, který je pod vlivem ela-
stické síly pruºiny, odporové síly prost°edí a konstantní síly gravita£ního pole. Fyzikáln¥
se jedná o velmi obecný popis chování hmotného bodu, který by se m¥l co nejvíce p°iblíºit
reálným kmit·m na pruºin¥.

Po£áte£ní podmínky experimentu jsou:

• Na nehmotné pruºin¥ tuhosti k visí závaºí o hmotnosti m1.
1P°i stejném formalismu je moºné zapo£ítat i hmotnost pruºiny tak, ºe ji p°ipo£ítáme k hmotnosti

závaºí, ale pouze do jistého pom¥ru hmotností pruºiny a závaºí.
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• Celý systém se nachází v prost°edí s koe�cientem tlumení b a gravita£ním zrychlením
g.

• Pruºinu protáhneme o vzdálenost x0 a poté pustíme.

Zapsáno fyzikáln¥:

• V £ase t = 0 je x = x0 a v = v0 = 0.

Obrázek 4.1: T¥leso na pruºin¥ v prost°edí s tlumením � vychýlené z rovnováºné polohy
(ozna£ena modrou barvou). FEl je elastická síla, Fb je brzdná síla, Fg je gravita£ní síla, xo
je okamºitá výchylka, v je okamºitá rychlost a a je okamºité zrychlení.

Na t¥leso tedy p·sobí: elastická síla FEl = −k · x, brzdící síla Fb = −b · v a gravita£ní síla
Fg = m · g.

Pohybová rovnice hmotného bodu (závaºí) je:

m
d2x

dt2
= Fel + Fb + Fg = −kx− bdx

dt
−mg (4.1)

Její analytické °e²ení je provedeno nap°. v knize [8] (vztah 4.116).

x = x1e
−δt

√
1 +

δ2

ω2
sin

(
ωt+ arctan

δ

ω

)
, (4.2)
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kde x1 je rovnováºná poloha, ve které se pruºina o tuhosti k v prost°edí s gravita£ním
zrychlením g ustálí po zav¥²ení závaºí hmotnosti m. A platí x1 = m·g

k
+ x0, kde x0 je

po£áte£ní vychýlení pruºiny z její rovnováºné polohy. Dále platí, δ = h
2·m , ω =

√
ω2

0 − δ2

a ω0 =
√

k
m
Vý²e uvedené pohybové rovnice tvo°í matematický model testovací

úlohy.

Obrázek 4.2: Gra�cké vyjád°ení závislosti výchylky tlumeného oscilátoru na £ase.

Dále v kapitole 6 pouºijeme roz²í°enou verzi testovací úlohy zaloºenou na obecn¥j²ím
zadání. V této roz²í°ené úloze budeme uvaºovat, ºe mimo stávajících sil p·sobí na t¥leso
na pruºin¥ je²t¥ vn¥j²í budící síla s harmonickým pr·b¥hem.

Obecn¥j²í °e²ení tlumeného harmonického pohybu v prost°edí gravita£ního pole, pod
vlivem vn¥j²í budící síly dává pohybová rovnice:

m
d2x

dt2
= Fel + Fb + Fbud + Fg = −kx− bv + S · sin (Ωt)−mg, (4.3)

kde Fbud je vn¥j²í budící síla, Ω = 2πfbud je úhlová rychlost vn¥j²í budící síly, kde fbud
je frekvence vn¥j²ího buzení a S jeho amplituda.

Analytický tvar p°edchozí rovnice je:
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x = x1e
−δt

√
1 +

δ2

ω2
sin

(
ωt+ arctan

δ

ω

)
+

S

m

(√(
ω2

0−Ω2

)2

+ 4δ2Ω2

) sin

(
Ωt+ arctan

2δΩ

Ω2 − ω2
0

)

(4.4)

4.3 Softwarová stránka testovací úlohy

Hlavním cílem implementace je rozhodnout, které z testovaných prost°edí nejlépe vyhovuje
kritériím stanoveným v £ásti 3.1.

Konkrétn¥ je cílem vytvo°it aplikaci s GUI, která obsahuje:

• Diskrétní simulaci tlumeného harmonického oscilátoru.

• Ovládací prvky pro uºivatelskou zm¥nu prom¥nných k, h, m, g, x0 za b¥hu simulace.

• Pruºinu se závaºím, dynamicky re�ektující okamºitou výchylku pruºiny.

• Graf zobrazující dv¥ °ady a to závislosti okamºité výchylky pruºiny na £ase a okamºité
rychlosti pruºiny na £ase.

Okamºitou výchylku a okamºitou rychlost pruºiny získáme z matematického modelu. Tím
bude bu¤ diferenciální rovnice 4.1 anebo analytický vztah 4.2. Konkrétní volba modelu
bude v jednotlivých p°ípadech záviset na rychlosti prost°edí a poslouºí také jako test
rychlosti. Z d·vodu fyzikální p°esnosti je samoz°ejm¥ lep²í pouºít analytický vztah. Num-
erické °e²ení diferenciální rovnice je výpo£etn¥ náro£n¥j²í, neº prosté dosazení do analyt-
ického vztahu, a proto se lépe hodí pro ú£ely testování. Av²ak numerické °e²ení s sebou
nese kumulativní chybu. Dá se p°edpokládat ºe £ast¥ji budou simulovány jevy, které ne-
mají analytické vyjád°ení a proto bude vhodné testovat rychlost prost°edí na výpo£etn¥
sloºit¥j²ím numerickém °e²ení. Analytický vztah byl pouºit z d·vodu optimalizace rychlosti
u prost°edí Mathematica a Adobe Flash CS3.

Zám¥rem této implementace není poskytnout líbivý gra�cký design, p°ív¥tivé uºivatel-
ské prost°edí nebo fyzikáln¥ precizní simulaci. Cílem je odhalit principiální p°ekáºky, které
obvykle vycházejí najevo aº p°i skute£né implementaci nap°íklad nedostate£ná rychlost
prost°edí, jeho nestabilita, nedostate£ná dokumentace, skute£ná podoba a pouºitelnost
inzerovaných vlastností. Z hlediska gra�ky a fyzikální p°esnosti se v tomto p°ípad¥ tedy
spokojíme s °e²ením typu proof�of�concept2, posta£í nám, pokud prost°edí dokáºe dynam-
icky vykreslovat danou situaci.

2Voln¥ p°eloºeno: �otestování funk£nosti my²lenky�.
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Kapitola 5

Implementace testovací úlohy

V p°edcházející kapitole byla p°edstavena testovací úloha. Cílem této kapitoly je shrnout
praktické zku²enosti nabyté p°i implementaci testovací úlohy a na základ¥ t¥chto zku²eností
dle kritérií zvolených v 3.1 kriticky zhodnotit skute£nou pouºitelnost uvedených prost°edí
pro ú£ely pozd¥j²í tvorby v¥t²ího mnoºství simulací s datovými výstupy. Kaºdá následující
podkapitola odpovídá jednomu prost°edí a popisuje jednak samotnou implementaci testo-
vací úlohy v tomto prost°edí, jednak vývojové prost°edí samotné z pohledu programátora
a jeho efektivity práce � p°i£emº se zam¥°uje zvlá²t¥ na moºná úskalí. Jelikoº jsou kom-
pletní zdrojové kódy aplikací k dispozici na p°iloºeném CD � jsou v p°íslu²ných £ástech
jednotlivých kapitol popsány vºdy jen klí£ové nebo neobvyklé prvky implementace.

Záv¥r kaºdé podkapitoly pak shrnuje skute£nou pouºitelnost daného prost°edí. Záv¥r
celé kapitoly pak na základ¥ získaných informací vybírá prost°edí Adobe Flash CS3, které se
ukázalo jako nejvíce vyhovující pro pot°eby tvorby IS. Toto rozhodnutí je poté dále ov¥°eno
na e-simulaci, °e²ící obecn¥j²í zadání tlumených harmonických kmit·, které je popsáno v
kapitole 6.

5.1 Implementace testovací úlohy v EJS

Prost°edí Easy Java Simulations je voln¥ ke staºení na internetu na [1] v zipovaném for-
mátu, p°ipraveném k okamºitému spu²t¥ní bez nutnosti instalace, pouze za p°edpokladu
JRE nainstalovaného na daném po£íta£i. P°i tvorb¥ GUI vychází EJS z vlastní knihovny
zaloºené na knihovnách Java Swing a Open Source Physics. Podobn¥ jako v prost°edí In-
teractive Physics i v Easy Java Simulations se úloha vytvo°it IS redukuje na sestavení
simulace z vhodných p°ipravených komponent, jejich provázání a spojení s ru£n¥ de�no-
vaným matematickým modelem. K implementaci simulace nebylo pot°eba programování,
proto abychom neprodluºovali délku práce � budou obrázky v této podkapitole p°ímo zo-
brazovat pr·b¥h tvorby a sekce popis editoru a popis implementace bude spojena do jedné.
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Obrázek 5.1: Testovací úloha vytvo°ená v prost°edí Easy Java Simulations.

5.1.1 Popis editoru a implementace

Spou²t¥cím souborem EJS je soubor EjsConsole.jar. Jelikoº se jedná o aplikaci napsanou v
Jav¥, trvá samotné spou²t¥ní ur£itou dobu, protoºe musí nejprve nastartovat Java Virtual
Machine. Po spu²t¥ní EjsConsole.jar nasko£í nejprve okno ovládací konzole, ze kterého je
teprve moºné spustit samotné prost°edí.
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Obrázek 5.2: Konzole s nastaveními Easy Java Simulations

Ovládací konzole slouºí nap°. k volb¥ jazyka, nastavení cest k JVM, volání p°íkaz·
kompilátoru Javy (nap°. pokud chceme vytvo°it Java package se simulacemi, nebo takovou
package rebuildovat) a také poskytuje informa£ní a chybový výstup v jednom okn¥.

Samotná aplikace Easy Java Simulations sestává ze t°í logických celk·, odpovídajícím
t°em krok·m na které rozd¥luje vytvá°ení IS. Jedná se o Description � vysv¥tlení simulo-
vaného jevu, Model � matematický model v pozadí simulace a View � gra�cké rozhraní
simulace. Kaºdému tomuto celku odpovídá jeden panel na hlavním panelu aplikace. Toto
rozd¥lení není v aplikaci výjimkou � celé prost°edí je velmi dob°e strukturováno do logicky
souvisejících £ástí, coº zna£n¥ usnad¬uje orientaci a sniºuje £as jinak strávený hledáním
pot°ebné funkce.

Description je WYSIWYG HTML editor jeº slouºí k vytvo°ení popisu nebo chceme�
li úvodu do simulace. O£ekává se, ºe tento popis uvidí náv²t¥vník webové stránky, do
které bude vloºena simulace. Editor umoº¬uje vkládání obrázk·, statických HTML prvk·
a znak· de�novaných normou Unicode. Zde vytvo°ený popis m·ºe obsahovat nap°íklad
rozsáhlej²í výklad problematiky, sady testových úloh týkajících se simulovaného jevu, úlohy
k zamy²lení, historii verzí, informace o autorovi a dal²í.
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Obrázek 5.3: Panel Description s úvodním popisem simulace.

Ke korektnímu b¥hu simulace je nutné zhotovit její matematický model. Ten se spole£n¥
s veli£inami vstupujícími do d¥je a vztahy mezi nimi zapisuje v následujícím panelu �
Model. Model se d¥lí se na p¥t záloºek: Variables � pro de�nice prom¥nných a konstant,
Initialization � kód provedený jen jedenkrát po spu²t¥ní simulace, Evolution � systém
rovnic popisující chování systému v £ase, Fixed relations � vztahy mezi prom¥nnými které se
aktualizují nezávisle na systému rovnic v záloºce Evolution. Pomocí Fixed relations m·ºeme
nap°íklad de�novat, ºe celková energie systému bude v kaºdém okamºiku dána sou£tem jeho
kinetické a potenciální energie. Poslední záloºka Custom � je prostým textovým editorem
umoº¬ujícím napsat vlastní kód v jazyce Java.
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Obrázek 5.4: Panel Model, záloºka Variables � zobrazení prom¥nných pouºitých v testovací
simulaci tlumeného harmonického oscilátoru.

Matematický model na²í simulace jsme de�novali prostým p°episem diferenciální rovnice
4.1. Easy Java Simulations ji bude automaticky °e²it numerickou metodou vybranou v sez-
namu Solver.
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Obrázek 5.5: Panel Model, záloºka Evolution - seznam rovnic popisujících systém v závis-
losti na £ase.

Jelikoº nebudeme pot°ebovat Fixed Relations ani doprogramování vlastních funkcí v
Jav¥, p°ejdeme k záloºce View, do fáze tvorby vizuální £ásti simulace.
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Obrázek 5.6: Panel View � tvorba GUI simulace.

Zárove¬ se zobrazením panelu View se nám zobrazí náhled na GUI vytvá°ené simu-
lace. Tento náhled není plnohodnotnou aplikací � jeho ovládací prvky jsou neaktivní, na
pozadí neprobíhá generování dat matematickým modelem � výborn¥ ale slouºí k nastavení
pozic ovládacích prvk·, velikosti písem, barev a dal²ích gra�ckých parametr·. P°ítomnost
tohoto panelu zna£n¥ ²et°í £as, který by jinak musel být strávený pr·b¥ºnou kompilací a
ov¥°ováním vhodnosti daného rozmíst¥ní prvk· jejich velikosti atp.

Vlevo najdeme strom sou£ástí umíst¥ných v aktuální simulaci. K pozicování kompo-
nent v aplikaci se pouºívají layouty známé z gra�cké knihovny Swing programovacího
jazyka Java. Vpravo se nachází panel prost°edím de�novaných komponent. Jeho vizuální
komponenty (nap°. grafy) jsou dle [3] optimalizovány pro v¥decké vyuºití. Po£ínaje kompo-
nentami standardních GUI, p°es geometrická primitiva, grafy, t¥lesa aº po rastrové mapy
a 2D £i 3D vizualizace vektorových polí.
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Obrázek 5.7: Nastavení layoutu.

Simulaci jsme sestavili z komponent poskyto-
vaných prost°edím. K vytvo°ení pruºiny jsme pouºili
gra�ckou komponentu Spring (pruºina), pro závaºí
byl pouºit kruh a posuvníky i tla£ítka jsou téº
standardní komponenty. Propojení komponent sim-
ulace s interními prom¥nnými matematického mod-
elu probíhá v panelu properties, který otev°eme p°es
menu zobrazené pravým kliknutím na danou kompo-
nentu. S p°íslu²nými prom¥nnými byly takto propo-
jeny posuvníky, graf, pruºina a její závaºí.

Kompilace, sestavení a spu²t¥ní aplikace prob¥hne
po kliknutí na tla£ítko Run.

Hotová simulace je p°iloºena na CD, simulace za-
£ne fungovat kliknutím na tla£ítko Play a umoº¬uje
v kterékoli chvíli interaktivní zm¥nu parametr·.
Vytvo°ená simulace b¥ºela velmi sviºn¥ a bez
v¥t²ích potíºí zvládala i dynamické kreslení zna£ného
mnoºství dat. Pro ú£ely lad¥ní programových chyb je
zde chybový výpis, který také zobrazuje hlá²ení kom-
pilátoru. Samotný výpis je pon¥kud nep°ehledný,
protoºe v²echna hlá²ení zobrazuje na malé plo²e a
navíc stejnou barvou. EJS umoº¬uje, aby po úsp¥²né
kompilaci byla výsledná aplikace exportována ve form¥ spustitelného .jar souboru, nebo
zakomponována do webové stránky spole£n¥ s HTML textem uvedeným v záloºce De-
scription. Prost°edí je dodáváno s nep°íli² podrobnou o�ine nápov¥du realizovanou for-
mou wikipedie uloºené z webových stránek autora [1]. Av²ak na internetu je k dispozici
dostate£né mnoºství p°íklad· i návod· nap°. na [2] a [4].

Na stránce [3] autora projektu je k dispozici také obsáhlý manuál � av²ak aktuální pro
verzi 3.42 z listopadu 2006.

Obrázek 5.8: Nastavení vlastností posuvníku pro hmotnost.
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5.1.2 Zhodnocení pouºitelnosti prost°edí pro ú£ely tvorby IS

Easy Java Simulations se ukázalo jako mimo°ádn¥ vhodné prost°edí. Jako jediné z uve-
dených prost°edí je bezplatné a OpenSource. Uºivatelské rozhraní prost°edí Easy Java Sim-
ulations je velmi intuitivní, díky promy²lené struktu°e p°ehledné a jeho celkové ovládání je
snadno pochopitelné. Programátora m·ºe pon¥kud p°ekvapit nutnost £astého pouºívání
my²i na úkor klávesnice. Zvlá²t¥ nutnost vyvolávat v¥t²inu p°íkaz· z menu, volaných
pravým tla£ítkem my²i a neexistence klávesových zkratek, je pon¥kud brzdící a nemotorná.

Výstupem EJS mohou být jak Java aplikace nezávislé na platform¥ tak aplety spustitelné
p°ímo z webového prohlíºe£e (a tedy snadno ²i°itelné prost°ednictvím internetu). Dále je
moºné statickými prvky webové stránky ovládat b¥ºící aplet. Webový prohlíºe£ také m·ºe
na£ítat pot°ebná data p°es sí´ (nap°. výsledky d°íve provedených simulací).

Jazyk Java, v n¥mº je generován výsledný kód, pln¥ podporuje znakovou sadu Unicode.
Jednou z potenciální nevýhod Javy, by mohla být men²í rychlost v porovnání s kompilo-

vanými jazyky, které neb¥ºí prost°ednictvím virtuálního stroje � av²ak toto znevýhodn¥ní
nebylo u simulací pozorováno a nep°edpokládáme, ºe by se výrazn¥ji projevilo. Podobn¥
jako v Interactive Physics ani v EJS nemá uºivatel plnou kontrolu nad simulací po pro-
gramátorské stránce. Av²ak na rozdíl od Interactive Physics zde existuje moºnost libovol-
nou funk£nost existujícím komponentám doprogramovat. K £emuº p°ispívá i vysoká úrove¬
zdrojových kód· z hlediska p°ehlednosti kódu a mnoºství komentá°·. Moºnosti gra�ky v
EJS jsou omezené a samotné EJS nepodporuje pouºití moderních gra�ckých prvk·. Stále
je zde ale moºnost importovat vlastní statickou gra�ku vytvo°enou prost°ednictvím spe-
cializovaných editor·.

5.2 Implementace testovací úlohy v Mathematice 7.0

Na prost°edí Wolfram Mathematica byla v souvislosti s moºností tvorby interaktivních sim-
ulací kladena zna£ná o£ekávání zejména v souvislosti s moºnostmi rychle provád¥t výpo£ty
na libovolný po£et desetinných míst a pohodln¥ generovat interaktivní aplikace. Za£neme
popisem jazyka a programátorského prost°edí.

5.2.1 Popis editoru

Základ programování v prost°edí Mathematica tvo°í stejnojmenný programovací jazyk. Od
této chvíle budeme výrazem Mathematica rozum¥t jak vývojové prost°edí, tak tento pro-
gramovací jazyk. Mathematica vychází z jazyka Lisp, který v mnohém p°ipomíná � a to
nejen pouºitím seznam· jako základní a jediné datové struktury, ale také pouºitím velkého
mnoºství závorek r·zných typ·. Jedná se o slab¥ a dynamicky typovaný symbolický pro-
gramovací jazyk, jehoº syntaxi tvo°í svérázná sm¥s konstrukt· funkcionálního, logického,
procedurálního a objektového programování. Nadto Mathematica obsahuje dle [16] kni-
hovny £ítající více neº tisíc funkcí slouºících zvlá²t¥ k: provád¥ní matematických výpo£t·,
programování, vým¥n¥ dat, manipulaci se seznamy, p°ístupu do webových databází, vizual-
izaci dat a mnohému dal²ímu.
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Jazyk umoº¬uje u hlavních konstrukt· pouºití in�xové, pre�xové i post�xové notace
� tedy nap°. volání funkce f s parametrem x m·ºeme ekvivalentn¥ zapsat in�xov¥ jako:
f [x] , post�xov¥ jako: f@x a pre�xov¥ jako: x // f . Podobnou r·znorodost povolených
forem zápisu najdeme také u aplikace p°episovacích pravidel, práce s predikáty a práce
s regulárními výrazy. Uvedené vlastnosti jazyka se spole£n¥ s dal²ími podílejí na celkové
obtíºné £itelnosti zdrojových kód· Mathematicy.

Na rozdíl od moderních programovacích jazyk· jako je Java nebo jazyk· platformy
.NET, kde je zvykem, ºe jejich vývojová prost°edí oznámí zna£nou £ást chyb je²t¥ p°ed
kompilací nebo v dob¥ kompilace a díky tomu z·stává °ádov¥ mén¥ chyb k odlad¥ní za
b¥hu, Mathematica £asto spustí i naprosto nesmyslný kód. Výsledkem je chybové hlá²ení
vzniklé aº za b¥hu a £asto na míst¥ velmi vzdáleném místu, kde programátor ud¥lal chybu.
To nastává paradoxn¥ také v d·sledku jinak velmi uºite£ného paradigmatu: �Everything is
an expression�, kterým se Mathematica °ídí � voln¥ p°eloºeno: �jakýkoli element je výrazem�
� coº m·ºeme interpretovat také jako: �v míst¥, kde je o£ekáván výraz, m·ºe být jakýkoli
objekt�. Pro snaº²í p°iblíºení uvaºme, ºe se na výrazech provád¥jí symbolické úpravy a
výrazy jsou vyhodnocovány teprve v okamºiku, kdy je pot°eba znát jejich p°esnou hodnotu.
V d·sledku toho se chyba, vzniklá v za£átku programu nap°. p°edáním nesprávného objektu
£i pouºitím nesprávného typu závorky, m·ºe projevit aº o mnoho °ádk· pozd¥ji, kdyº dojde
na vyhodnocení a typicky se projeví na první pohled nelogickým chybovým hlá²ením.

Nyní se dostáváme k asi nejslab²í £ásti prost°edí Mathematica � editoru kódu. Nutno
°íci, ºe editor kódu je z dne²ního pohledu po stránce poskytovaných funkcí velmi zaostalý
� a v jistých ohledech p°ipomíná svou funk£ností pouhou interaktivní p°íkazovou °ádku.
Jeho jedinou moderní funkcí je zvýraz¬ování syntaxe, které ale také není dotaºeno do
konce � mimo jiné zde chybí barevné odli²ování závorek pat°ících k sob¥. Taková funk£nost
by v programovacím jazyce, jehoº syntaxe je natolik ovlivn¥na Lispem, zna£n¥ zp°íjem-
nila psaní a urychlila hledání chyb, nemluv¥ o zvý²ení srozumitelnosti kódu. Editoru chybí
jakákoli moºnost automatického dopl¬ování kódu p°i psaní (a´ uº ve form¥ Intellisense, nebo
prostého dohledání podobného výrazu v knihovn¥). Také zde nenajdeme ºádnou funkci us-
nad¬ující refaktoring a to ani vyhledávání pouºitím regulárních výraz·. Dokonce zde chybí
podpora automatického odsazování zdrojového kódu (tj. indentace). P°i samotném psaní se
editor snaºí dle svého uváºení automaticky formátovat kód do °ádk· a p°íli² dlouhé °ádky
operativn¥ zalamovat. Jedním z d·sledk· potom je, ºe editovaný text p°i psaní v del²ím
°ádku £asto i n¥kolikrát r·zn¥ p°esko£í mezi °ádky a ignoruje p°itom jakákoli pravidla
strukturovaného odsazování. Toto chování je zvlá²t¥ nep°íjemné v p°ípad¥ nutnosti drobné
zm¥ny v jiº p°ehledn¥ zapsaném kódu. Nep°íjemným d·sledkem, v p°ípad¥ kdy si uºivatel
nedá práci s ru£ní nápravou, je pak hor²í £itelnost výsledného kódu. Celkov¥ je ovládání
editoru v mnoha ohledech nestandardní � uve¤me alespo¬ jeden p°íklad: pokud uºiva-
tel libovolným zp·sobem ozna£í n¥jakou £ást textu, m·ºe tuto ozna£enou oblast pomocí
klávesnice pouze zv¥t²it, zmen²ení ozna£ené oblasti není moºné. Stisknutím ²ipky vpravo
(resp. vlevo) p°i sou£asném drºení klávesy shift, pouze roz²í°í ozna£enou oblast vpravo
(resp. vlevo). Naprosto neomluvitelná je absence moºnosti provést krok zp¥t a krok vp°ed.
Existuje zde sice funkce krok zp¥t � ale tu je moºné pouºít pouze jednou, p°i£emº tento
krok je nevratný. Pokud by se uºivatel cht¥l po kroku zp¥t vrátit nap°ed, uº to není moºné.
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Editor tuto funkci jednodu²e nemá. A co h·°, není garantováno jak velký skok do histo-
rie se krokem zp¥t provede. Zku²enost ukazuje, ºe m·ºe nastat cokoli po£ínaje drobnou
edita£ní zm¥nou na úrovni jednotlivých znak· aº po zru²ení n¥kolika°ádkové funkce, jeº
byla napsána naposled. Tato nedotaºenost editoru je je²t¥ více nepochopiteln¥j²í, pokud
uváºíme, ºe jde o placené prost°edí, které má za sebou bezmála 20 let vývoje.

Mathematica má velmi dob°e zpracovanou nápov¥du, která obsahuje velké mnoºství p°ík-
lad·. Nápov¥da je dále provázaná na svou aktualizovanou webovou verzi a webovou matem-
atickou encyklopedii MathWorld [22]. Mimo°ádným p°ínosem ke komfortu uºivatele je
°e²ení nápov¥dy pouºitím formátu Mathematica notebook (.nb). Nápov¥da ke kaºdé funkci
je plnohodnotným notebookem, coº umoº¬uje p°ímé spou²t¥ní p°íklad· rovnou z okna
nápov¥dy bez nutnosti jejich kopírování do vlastního notebooku. Tento p°ístup zárove¬
umoº¬uje experimentování s hodnotami parametr· v p°ipravených p°íkladech s moºností
okamºit¥ vid¥t odezvu.

P°i del²í práci v prost°edí verze 7.0.1. se vzácn¥ objevovala bezp°edm¥tná chybová
hlá²ení � typicky ²lo o hlá²ení: �Expression is incomplete: more input needed�, která zmizela
po restartu prost°edí nebo p°ekopírováním téhoº kódu do jiného notebooku. Velmi z°ídka
zmizel kurzor £i prost°edí spadlo. Vzhledem k okolnostem t¥chto událostí a jejich nerep-
likovatelnému charakteru m·ºeme toto chování s nejv¥t²í pravd¥podobností povaºovat za
neodlad¥né chyby prost°edí.

5.2.2 Popis implementace

Následující £ást práce popisuje realizaci a praktické výsledky zám¥ru zaloºit IS na pouºití
funkce Manipulate - hlavní novince Mathematicy verze 6.0. Ta v kombinaci s interními
funkcemi pro vykreslování vytvá°í dobrý základ pro tvorbu interaktivní gra�ky p°i min-
imální délce kódu. Je²t¥ p°ed popisem implementace testovací úlohy za£neme ukázkou
demonstrující úspornost a vyjad°ovací sílu jazyka Mathematica s vyuºitím Manipulate:
Uvedený kód vygeneruje gra�ckou aplikaci zobrazující pohyblivou te£nu v grafu funkce
y = sin(x) · x2.
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Obrázek 5.9: Ukázka funkce Manipulate a kódu v jazyce Mathematica.

P°i£emº x�ovou sou°adnici te£ného bodu je moºno dynamicky m¥nit posuvníkem, coº
zachycuje následující sekvence obrázk·.

Pokud bychom uvedený kód uloºili ve formátu NBP, získáme GUI aplikaci spustitelnou
v Mathematica Playeru.

Vra´me se nyní zp¥t k testovací úloze. Cílem bylo vytvo°it interaktivní simulaci tlu-
meného harmonického oscilátoru (závaºí na pruºin¥) s moºností interaktivní zm¥ny parametr·:
b, x0, k,m a g.

Sou£ástí °e²ení je graf, do kterého je zaznamenáván pr·b¥h tlumených kmit· závaºí na
pruºin¥ a velikost okamºité rychlosti t¥lesa na pruºin¥. Aplikace také gra�cky zobrazuje
závaºí na pruºin¥ v£etn¥ jeho aktuální výchylky. Simulace se spou²tí kliknutím na tla£ítko
Play I. P°ed za£átkem simulace i v jejím pr·b¥hu je moºno nastavovat hodnoty parametr·
systému.
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Obrázek 5.10: Testovací úloha vytvo°ená v prost°edí Wolfram Mathematica 7.0.

Jádro programu tvo°í dv¥ podobné funkce: getDampedSpringAmplitude[damping, weight-
Mass, sti�ness, t, initAmp, g] a getDampedSpringVelocity[damping, weightMass, sti�ness,
t, initAmp, g]. První jmenovaná vrací okamºitou výchylku pruºiny, druhá vrací okamºitou
rychlost pruºiny � ob¥ funkce vracejí hodnoty pro £as time a prost°edí fyzikáln¥ de�no-
vané svými zbývajícími argumenty. Funkce je de�novaná p°ímým p°episem analytického
vztahu 4.2. Gra�cké rozhraní je vytvo°eno funkcí Manipulate. Funkce Manipulate také
automaticky inkrementuje prom¥nnou time � udávající £as ve vesmíru simulace. Funkce
Manipulate bude nyní rozebrána podrobn¥ji. Funkce Manipulate je dostupná v n¥kolika
variantách li²ících se parametry. Budeme se zabývat nejobecn¥j²í variantou se syntaxí:

Manipulate[expr, {{u,uinit,ulbl},umin,umax,du,opts}, {{v, ...},vmin, ...}, ..., mOpts]

Voláním Manipulate dojde nejprve k vytvo°ení gra�ckého panelu s ovládacími prvky,
které m¥ní hodnoty prom¥nných uvedených v seznamech poskytnutých jako druhý argu-
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ment a v argumentech následujících po druhém argumentu (v uvedeném p°edpisu by to
byly prom¥nné u a v). Poté dojde k vyhodnocení výrazu expr a zobrazení jeho hodnoty.
P°i£emº kaºdá prom¥nná u má pro hodnoty, kterých m·ºe nabývat, stanovenu minimální a
maximální hranici umin,umax, dále po£áte£ní hodnotu uinit, textový popisek ulbl, nejmen²í
dovolený krok du a voliteln¥ nastavení up°es¬ující vzhled a chování daného ovládacího
prvku opts. P°i kaºdé zm¥n¥ kterékoli prom¥nné svázané s n¥kterým ovládacím prvkem
dojde k novému vyhodnocení a zobrazení výsledku výrazu expr. Jelikoº v Mathematice
platí, ºe kaºdý objekt je výrazem, má vyhodnocení výrazu obecn¥ mnoho podob. Vyhod-
nocením matematického výrazu bude jiný výraz anebo £íselná hodnota, vyhodnocením
výrazu sestávajícího z funkce pro na£ítání dat z databáze bude v p°ípad¥ úsp¥chu získaná
hodnota a vyhodnocením výrazu volajícího gra�cké funkce bude výsledný obrázek.

Zm¥na hodnoty prom¥nné vyvolávající p°ekreslení m·ºe nastat jednak prost°ednictvím
ovládacího prvku (tj. zásahem uºivatele) a nebo p°ímým dosazením v rámci b¥ºícího
výpo£tu. V na²em p°ípad¥ bude výrazem vyhodnocovaným na míst¥ expr kombinace
vykreslení grafu, pruºiny a závaºí.

Poslední volitelný parametr mOpts upravuje chování a vzhled celého Manipulate.
Pouºití Manipulate v na²í simulaci má strukturu:
Manipulate[ vyhodnocovaný výraz, svázání prom¥nných a ovládacích prvk·, nastavení vlast-
ností Manipulate]

Rozebereme je po £ástech:

Prvním argumentem Manipulate je vyhodnocovaný výraz. Ten je vyhodnocován a zo-
brazován s kaºdou uºivatelskou zm¥nou parametr· a p°i kaºdé automatické inkrementaci
prom¥nné time. V na²em p°ípad¥ jde o sloºený výraz jehoº hlavní £ásti jsou: volání funkce
pro výpo£et aktuální polohy a rychlosti pruºiny, uloºení hodnot do seznamu, volání gra�cké
funkce ListLinePlot vykreslující do grafu body uloºené v seznamech spojené £arami, Para-
metricPlot vykreslující pruºinu a Rectangle kreslící obdélník symbolizující závaºí.

Dal²í £ástí Manipulate je svázání prom¥nných a ovládacích prvk· .

Jelikoº má prvních p¥t prom¥nných de�nici analogickou s de�nicí prom¥nné initAmp,
rozebereme jen posledních p¥t prom¥nných, tedy hovo°íme o kódu:
Manipulate[

...,

{{initAmp, 0.3, "Initial amplitude [m]:"}, 0.1, 1, Appearance →"Labeled"},

{{time, 0, "Time [s]:"}, 10−1, maxTime,10−1, ControlType → Trigger, DisplayAllSteps
→ True, AnimationRate → 1},
{time},
{{showDampedSpringAmplitude, True, "Draw spring amplitude � black [m]"}, {True,
False}, ControlType → Checkbox},
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{{showDampedSpringVelocity, True, "Draw spring velocity � red [m/s]"}, {True, False},
ControlType → Checkbox},
...
];
Prom¥nná initAmp, stejn¥ jako ostatní prom¥nné ovládané posuvníkem, je de�nována
krom¥ svých mezních hodnot pouze vlastností: Appearance → �Labeled�, tato vlastnost
za°ídí zobrazení její aktuální £íselné hodnoty za posuvníkem.
Pro simulaci je klí£ová prom¥nná time. Nastavením vlastnosti ControlType na Trigger
zm¥níme ovládací prvek svázaný s prom¥nnou time z implicitního posuvníku na automat-
ický £asova£, který za£ne po stisku tla£ítka Play I periodicky inkrementovat £as ve vesmíru
simulace o 0.1 s, £ímº spustí simulaci.
Nastavení DisplayAllSteps na True °íká, aby byly zobrazeny v²echny snímky animace i za
cenu jejího celkového zpomalení. AnimationRate s hodnotou 1 nastaví periodu inkremen-
tace prom¥nné na stejnou hodnotu, o jakou je inkrementována vázaná prom¥nná, coº je v
na²em p°ípad¥ 0.1 s. Samotný °ádek {time}, vygeneruje textové pole zobrazující aktuální
hodnotu stejnojmenné prom¥nné. Zbývající dv¥ prom¥nné showDampedSpringAmplitude a
showDampedSpringVelocity jsou dvoustavové, nabývají pouze hodnot True a False a jsou
svázány s ovládacím prvkem za²krtávací polí£ko, speci�kovaným pomocí ControlType →
Checkbox.

T°etí £ástí Manipulate je obsahuje po£áte£ní inicializace globálních prom¥nných a nas-
tavení vlastností samotného Manipulate, z nichº zmíníme dv¥, které byly p°idány za ú£elem
zrychlení b¥hu aplikace. Jde o ContinuousAction →False, která zaji²´uje p°epo£ítávání
hodnot Manipulate jen v okamºiku pu²t¥ní my²i a nikoli pr·b¥ºn¥ p°i pohybu posuvníku.
Druhou je TrackedSymbols :> {b, sti�ness, weightMass, initAmp, time} a jedná se o de�nici
mnoºiny symbol· jejichº zm¥na vyvolá p°ekreslení Manipulate. Bez této de�nice docházelo
k p°epo£ítávání hodnot Manipulate i p°i zm¥n¥ libovolné interní prom¥nné v rámci díl£ích
operacích provád¥ných p°i výpo£tu dal²í polohy pruºiny.

Výsledek implementace testovací úlohy p°inesl zna£né zklamání. Výsledná interaktivní
simulace byla nep°ijateln¥ pomalá s dobou odezvy i n¥kolik sekund. �ím více bod· bylo
zobrazeno, tím pomaleji simulace b¥ºela. Ani investováním zna£ného úsilí do optimalizace
kódu a se nepoda°ilo získat skute£n¥ interaktivní simulaci, schopnou rychlé odezvy na
zm¥nu parametr·, tak jak ji vidíme u jiných prost°edí.

V následujícím seznamu jsou shrnuty kroky které vedly k výrazn¥j²ímu zrychlení b¥hu
simulace:

• Nahrazení diferenciální rovnice 4.1, na kterou byla volána funkce NDSolve, výpo£etn¥
mén¥ náro£ným analytickým vztahem 4.2.

• Nastavení ContinousAction na False.

• Export de�nic funkcí mimo Manipulate � jak radí nap°. [31].
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• Pouºití funkce Compile na 2 nej£ast¥ji volané funkce vy£íslujících okamºitou polohu
a rychlost pruºiny1.

• Obrovského zvý²ení rychlosti odezvy aplikace bylo dosaºeno odstran¥ním statického
popisku grafu, generovaného funkcí LegendPlot z knihovny PlotLegends. K tomuto
zvý²ení rychlosti do²lo p°estoºe popisek grafu prokazateln¥ nebyl p°ekreslován p°i
vyhodnocování výrazu v Manipulate.

• Odstran¥ní ovládacích prvk· z Manipulate � nastavením p·vodního Appearance na
Labeled, namísto p·vodního Open.

Experimentování se zm¥nami parametr·DisplayAllSteps aAnimationRate nep°inesla ºádné
výrazné trvalé zvý²ení rychlosti.

Bylo by moºné namítnout, ºe úloha byla jen nevhodn¥ implementována a ke zpoma-
lení dochází v d·sledku pouºití nevhodných programátorských prost°edk·. K £áste£nému
otestování této domn¥nky bylo provedeno n¥kolik samostatných pro�lovacích test· s pouºitím
následujících úprav: kódy funkcí po£ítajících výchylku a rychlost byly nahrazeny triviál-
ními funkcemi u nichº se p°edpokládá £asov¥ nenáro£né vy£íslení, byla odstran¥na ve²k-
erá manipulace s listy, graf byl vykreslován funkcí Plot p°ímým vyhodnocováním funkce
namísto na£ítáním dat z list·, výsledky byly p°edpo£ítány a uloºeny do list·. Byl testován
vliv úprav aplikovaných jednotliv¥ i vliv jejich kombinací � p°esto byl ve v²ech p°ípadech
stejný záv¥r: pokud ponecháme moºnost interaktivních zásah· b¥hem simulace, za£ne se
simulace zhruba po£ínaje okamºikem, kdy zobrazuje naráz 400 bod· a více, nep°íjemn¥
trhat, její doba odezvy se prodlouºí na n¥kolik sekund a situace se s p°ibývajícími body
nadále zhor²uje. Testy byly provád¥ny na pc sestav¥ AMD Sempron 2600+ Mhz, kterou
povaºujeme za dostate£nou pro takovouto úlohu.

Pozorování ukazují, ºe by problém nemusel být v samotném renderování gra�ky Mathe-
maticou � pokud totiº simulaci pozastavíme, m·ºeme vykreslený graf dynamicky zv¥t²ovat
a zmen²ovat a tyto zm¥ny probíhají bez pozorovatelné prodlevy.

Takovýchto úskalí, kdy zdánliv¥ triviální operace (jako je vykreslení popisky grafu)
konzumuje neúm¥rné mnoºství £asu je v jazyce více � nejen v p°ípad¥ gra�ky � jak ukazuje
nap°. webová stránka [31] zam¥°ená na konzultaci a optimalizaci notebook· Mathematicy,
mnohá diskuzní fóra, nebo sekce nápov¥dy Advanced Dynamic Functionality £i Advanced
Manipulate Functionality. Ukázalo se, ºe nápov¥da má jen velmi stru£n¥ pokryta pokro£ile-
j²í témata, zejména ta související s optimalizací b¥hu Manipulate a vykreslovacích funkcí
� viz. nap°. nápov¥da pro Compile, AppearanceElements, TrackedSymbols, Dispatch, Leg-
endPlot a dal²í. Z°ejm¥ z d·vodu krátké existence t¥chto funkcí v aparátu Mathematicy.

1Compile intern¥ ozna£í danou funkci tak, aby prost°edí p°i jejím vyhodnocování neprovád¥lo symbolické
manipulace ale v²echny hodnoty rovnou vy£íslilo v plovoucí desetinné £árce na po£et desetinných míst
daný architekturou pc. Tedy nap°. nebude pracovat s výrazem

√
2 · sin (2π) ale pouze s jeho £íselnou

reprezentací. Tím se ztrácí moºnost provád¥t výpo£ty na libovolný po£et desetinných míst ve prosp¥ch
rychlosti. Dokumentace udává v n¥kterých p°ípadech aº 20�násobné zrychlení pouºitím Compile.
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Vzhledem k principiálním problém·m s rychlostí a vzhledem ke zjevné nepouºitelnosti
metody pro na²e ú£ely, jsme povaºovali vytvo°ení fyzikáln¥ bezchybné, gra�cky p°ijatelné
simulace, za bezp°edm¥tné. A proto z·stávají v testovací implementaci nedostatky jako
je nap°íklad nep°ekreslení grafu p°i resetu £i zapauzování a nesmyslné p°echodové jevy
nastávající p°i dynamické zm¥n¥ parametr·.

Uvedeným testováním sice nem·ºeme domn¥nku o moºné nevhodné implementaci po-
vaºovat za vyvrácenou. Autor má sice zku²enosti s pouºitím Mathematicy v praxi (také
ze semestrálního kurzu na MFF UK) ale m·ºe existovat optimalizace, která problém °e²í.
I pokud by v²ak taková cesta existovala, nebylo by zodpov¥dné doporu£it prost°edí, které
vyºaduje dohledávání takovýchto optimalizací uº p°i implementaci tak základních prvk·
jako je dynamický graf funkce.

5.2.3 Zhodnocení pouºitelnosti prost°edí pro ú£ely tvorby IS

Na systém Wolfram Mathematica m·ºeme nahlíºet jako na výsledek d·myslné kombinace
v²estranného matematického systému, výborné statické vizualizace, moºnosti zisku dat z
webových databází a pomalého skriptovacího jazyka.

Programovací jazyk Mathematica pro sv·j zna£n¥ r·znorodý charakter pouºitelných
konstrukt·, principiální nep°ehlednost kódu a absenci pohodlného programovacího prost°edí
není vhodným prost°edkem pro za£ínajícího programátora. Jazyk samotný má velkou vy-
jad°ovací sílu a umoº¬uje nebývale stru£ný zápis i sloºitých konstrukt·. Programátorovi
poskytuje Mathematica velmi silnou abstrakci a dovoluje jeho zam¥°ení na °e²ený fyzikální
problém po v¥t²inu doby. Nadto obsahuje podrobnou nápov¥du s mnoºstvím p°íklad· a k
dispozici je dostate£né mnoºství literatury. Dále je na internetu dostupných více neº 5000
hotových ukázek s otev°eným zdrojovým kódem.

Z hlediska rychlosti provád¥nímatematických výpo£t·, jejich p°esnosti a velikosti posky-
tovaného aparátu je Mathematica naprosto ideální.

Praktická implementace v²ak ukázala, ºe WolframMathematica neobstojí jako prost°edek
vizualizace jev· vyºadujících rychlé p°ekreslování velkého mnoºství bod·. Dynamické vykreslování
více neº stovky bod· bylo neúnosn¥ pomalé2. K je²t¥ v¥t²ímu zpomalení dojde, pokud
chceme za b¥hu aplikace interaktivn¥ m¥nit povahu zobrazovaného jevu.

Mathematica vynikajícím zp·sobem poslouºí pro interaktivní výukové prezentace, které
nevyºadují pohybující se gra�ku � nap°íklad v matematické analýze, trigonometrii nebo
analytické geometrii. Av²ak pro ú£ely vizualizace dynamicky se m¥nících objekt· v interak-
tivních simulacích není Mathematica vhodná. Z hlediska kritéria dostupnosti jsou moºnosti
Mathematicy slab²í � notebooky mohou být zp°ístupn¥ny na internetu ve formátu NBP v
rámci projektu Wolfram Demonstrations. Odkud jsou dostupné k otev°ení ve freewarovém
Mathematica Playeru, který funguje na mnoha platformách a opera£ních systémech. Math-
ematica Player v²ak vyºaduje zhruba 100 MB instalaci na stran¥ klienta. Moºnost spou²t¥ní
simulací bez instalace nebo p°ímo z webového prohlíºe£e tomuto prost°edí chybí úpln¥. Na
druhou stranu umoº¬uje Mathematica snadnou tvorbu statické simulace ve formátu .swf

2Testováno na procesoru AMD Sempron 2600+ Mhz.
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a video formátech.
Mathematica pln¥ podporuje v²echny znakové sady de�nované standardem Unicode.
Moºnosti exportu dat z tohoto prost°edí jsou také dostate£né. Sou£asná cena pro aka-

demické pouºití jednouºivatelské instalace Mathematicy 7.0 ve verzi Student £ítá 3.000K£
a ve verzi Professional pak 34.000K£.

Nedostate£ná rychlost vizualizace a omezená moºnost zp°ístupn¥ní simulací na inter-
netu byly hlavními d·vody pro£ nebyla Wolfram Mathematica pouºita k dal²í práci.

5.3 Implementace testovací úlohy v Interactive Physics

Na úvod p°ipome¬me, ºe se jedná o placené prost°edí specializované na tvorbu IS.

5.3.1 Popis editoru

Interactive Physics b¥ºí ve dvou reºimech a to reºimu p°ehráva£e (Player Mode) a v reºimu
editoru (Edit Mode). Aplikace standardn¥ startuje v reºimu editoru, který umoº¬uje kon-
struovat simulaci prost°ednictvím nástroj· poskytovaných na ovládacích panelech. P°ep-
nutím do reºimu p°ehráva£e zmizí tyto ovládací panely, £ímº se zv¥t²í plocha pro vizualizaci
simulace, ale zárove¬ zmizí moºnost editace. Hotové simulace mohou být také uloºeny tak,
aby je bylo moºno zobrazit pouze v reºimu p°ehráva£e.

P°ipome¬me, ºe objekty simulované v prost°edí Interactive Physics vznikají kreslením
vycházejícím z geometrických primitiv.

Takto vzniklé konstrukce jsou poté dále roz²i°ovány pouºitím p°edde�novaných kom-
ponent. Tyto komponent je moºné rozd¥lit do £ty° skupin podle zp·sobu jejich pouºití:

1. Fyzikální komponenty, které se p°ímo ú£astní experimentu (nap°.: elektromotory,
pruºiny, tlumi£e, vozíky, písty, lana, ºlaby/vodítka, ...)

2. Pomocné prvky vizualizující fyzikální podstatu jevu (nap°.: panely se zápisem
fyzikálních zákon·, vektory, trajektorie, popisky veli£in, grafy, diagramy, ²ipky, ...)

3. Ovládací prvky slouºící uºivateli k dynamické zm¥n¥ parametr· ostatních element·
systému (nap°.: posuvníky, textová pole, rozbalovací seznamy, ...)

4. Prvky modi�kující chování a stupn¥ volnosti daného kresleného objektu
(nap°.: bod ur£ující polohu t¥ºi²t¥ objektu, panty, pevné záv¥sy, pevné spoje a
kloubové spoje r·zných druh·, p·sobi²t¥ síly, ... )

Samotná simulace je potom poskládána z t¥chto komponent � jako ze stavebnice.
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Obrázek 5.11: Ukázka �stavebnicové� konstrukce simulace dvojitého kyvadla (2 x kruh, 2 x
lano, 3 x pevný úchyt, 2 x vektor p·sobící síly)

Gra�cké znázorn¥ní t¥chto komponent je pouze schematické a bohuºel není moºné
pouºít vlastní gra�ckou reprezentaci, zatímco v p°ípad¥ libovolného nakresleného prvku
m·ºeme pouºít vlastní importovaný obrázek (intern¥ potom aproximovaný n¥kterým z
geometrických primitiv). Tato nedotaºenost zna£n¥ sniºuje moºnosti vytvo°ení gra�cky
zajímavé simulace.

K nastavování vlastností libovolných objekt· slouºí 3 panely � Properties, Appearance
a Geometry. Properties sdruºuje fyzikální parametry a hodnoty interních prom¥nných �
jako jsou rozsahy graf·, p°edpisy zobrazovaných k°ivek apod. Appearance upravuje vzhled
objektu. Panel Geometry nastavuje pro kaºdý objekt jeho pozici na obrazovce a rozm¥ry.
Pro objekty, u kterých má smysl pracovat s pojmem t¥ºi²t¥, nastavuje jeho pozici.

Interactive Physics dovoluje m¥nit vlastnosti sv¥ta, v n¥mº probíhají simulace. Jde
nap°íklad o: tíhové zrychlení, permeabilitu, odpor vzduchu. Také je moºné nastavovat me-
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chanické vlastnosti simulovaných objekt· v£etn¥ moºnosti volby materiálu, ze kterého jsou
vyrobeny. Tyto materiály je moºné vybrat z nevelké knihovny p°edde�novaných materiál·.

5.3.2 Popis implementace

Obrázek 5.12: Testovací úloha vytvo°ená v prost°edí Interactive Physics.

Po gra�cké stránce spo£ívala realizace testovací úlohy v pouhém triviálním nakreslení
obdélník·, symbolizujících závaºí a pevný panel, ze kterého visí pruºina. Závaºí jsme
v t¥ºi²ti3 spojili se záv¥sem prost°ednictvím komponenty Spring (pruºina). Po dolad¥ní
rozm¥r· a pozice kaºdého z objekt· prost°ednictvím panelu Properties byla nahrazena
jejich stávající gra�cká reprezentace vlastní bitmapou. Od této chvíle za£alo prost°edí pa-
dat � zvlá²t¥ p°i manipulaci s t¥mito novými objekty. Pády nebyly omezeny jen na jednu
konkrétní £innost (nap°. posun objektu), ale docházelo k nim nedeterministicky, p°i r·zných
£innostech.

3Editor umoº¬uje pro kaºdý nakreslený objekt vybrat polohu jeho t¥ºi²t¥.
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Následovala konstrukce grafu a ovládacích prvk· � tla£ítek a posuvník·. Na graf se v
Interactive Physics nahlíºí jako na prost°edek k m¥°ení veli£iny (System parameter mea-
sure output). K zavedení grafu proto sta£ilo vybrat závaºí a v menu Measure zvolit � Y
Graph. Takto byl vygenerován graf s £asem na ose X a Y-ovou sou°adnicí závaºí na ose
Y. Graf podporuje vykreslení aº £ty°ech datových °ad. Dal²í datové °ady je moºné p°idat
v panelu Properties, vypln¥ním názvu datové °ady a matematického p°edpisu (Equation)
de�nujícího y�ové hodnoty.

Posuvníky pro nastavení hmotnosti závaºí a jeho po£áte£ního vychýlení byly p°idány
podobn¥ snadno � pouhým vybráním závaºí a volbou menu De�ne � New Control � Mass
pro hmotnost a De�ne � New Control � Initial Y Position pro po£áte£ní výchylku. Ob-
dobným zp·sobem byl vygenerován posuvník nastavující tuhosti pruºiny.

Nov¥ p°idané ovládací prvky se v soupisu objekt· objevují jako Input[a], kde a zna£í
automaticky p°id¥lený index objektu. Nakreslené prvky jsou zde pod názvem Body[a] a
p°edde�nované komponenty pod názvem Constraint[a]. Ozna£ení Input, Body a Constraint
není moºné m¥nit a prost°ednictvím nich je moºné p°istupovat k datovým poloºkám uve-
dených objekt·. Nap°íklad k p°idání datové °ady zobrazující pr·b¥h okamºité rychlosti
závaºí v y�ové ose v závislosti na £ase do stávajícího grafu, byl v panelu Properties p°idán
°ad¥ y2de�nující výraz (Equation) Body[3].v.y. Kde Body[3] je jméno závaºí a v.y. zna£í
rychlost v ose y (velocity Y).

50



Obrázek 5.13: Nastavení datových °ad grafu v Interactive Physics; x zde zna£í nezávisle
prom¥nnou a y1, y2, y3, y4 jsou závisle prom¥nné. �ervenou barvou jsou ozna£ena pole,
jejichº vypln¥ní je nezbytné k p°idání datové °ady do grafu.

Dal²ím krokem bylo vytvo°ení ovlada£· globálních vlastností prost°edí � v na²em p°ípad¥
gravita£ní konstanty g a koe�cientu tlumení b. Tyto ovlada£e byly p°idány
prost°ednictvím menu De�ne � New Button � Menu Button � Gravity a De�ne � New
Button � Menu Button � Air Resistance.

Tím je tvorba simulace dokon£ena.
Hotovou simulaci uvedeme do pohybu kliknutím na tla£ítko Run. Po jeho stisku za-

£ne b¥ºet diskrétní simulace s volitelným £asovým krokem a volitelnou výpo£etní p°es-
ností. Na základ¥ aktuálních hodnot prom¥nných, získaných z diskrétní simulace jsou pak
generovány gra�cké snímky odpovídající stavu simulovaného systému. Taktéº se aktivují
ovládací prvky, ur£ené pro dynamickou zm¥nu parametr· uºivatelem. Simulace se zastaví v
okamºiku, kdy je dosaºeno cílového £asu (jinak °e£eno cílového po£tu zobrazených snímk·)
nebo v okamºiku, kdy je spln¥na uºivatelem de�novaná ukon£ovací podmínka (nap°. pro-
jektil dopadl, pohybující se p°edm¥t urazil zvolenou vzdálenost, vrºený mí£ se zastavil, ...
). V kterémkoli okamºiku je moºné simulaci pozastavit, nebo vrátit na libovolný snímek.

Prost°edí se samo postará o matematický model � av²ak nedává moºnost
tento model editovat a dokonce ani zobrazit.Ke konstrukci simulací v tomto prost°edí
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tedy skute£n¥ není pot°eba znalost programování a (bohuºel) ani znalost fyzikální podstaty
jev·. Sta£í problém seskládat z komponent a vhodn¥ nastavit fyzikální konstanty de�nující
prost°edí, materiál a chování komponent. Není tak problém do 10 minut vytvo°it jinak
komplikovanou simulaci nap°. problému gravita£ního p·sobení t°í t¥les, dvojitého kyvadla
a dal²ích. Prost°edí p°itom obsahuje dostate£né mnoºství jiº hotových prvk· k pokrytí
u£iva základních i st°edních ²kol a dal²í prvky je moºné v p°ípad¥ pot°eby naprogramovat.
Tím se na jednu stranu stává ideálním k vytvo°ení celé °ady interaktivních simulací. Na
druhou stranu je zna£n¥ diskutabilní adekvátnost pouºití takové výukové simulace, jejíº
matematický základ není moºné zobrazit a zkontrolovat.

Obecn¥ bývá nevýhodou vývojových nástroj· abstrahovaných od technického programování
nesnadnost nebo p°ímo nemoºnost upravit jeho stávající komponenty dle vlastních pot°eb
a výrazn¥ji zasahovat do b¥hu programu. Interactive Physics není v tomto ohledu výjimkou
a uºivatel zde pom¥rn¥ brzy narazí na hranice moºností viz. nap°. nemoºnost p°idat graf·m
funkci zoom, zm¥nit jejich gra�cký design nebo nahradit interní schématické znázorn¥ní
fyzikálních komponent vlastním obrázkem. Dal²ím takovým p°ípadem bylo vytvo°ení ovlá-
dacího prvku, regulujícího míru tlumení vlivem prost°edí. Interactive Physics dovoluje
pouze lineární útlum vlivem odporu vzduchu prost°edí. Ná² matematický model v²ak
po£ítá s exponenciálním útlumem, který zde v²ak není moºné nastavit. Pokles hodnot je
tedy lineární. Interactive Physics sice nabízí i omezené moºnosti programování postavené
na jazyce blízkém Visual Basicu. Takto má být údajn¥ moºné, podle zmínky na [24],
vytvo°it nové prvky GUI, de�novat vlastní objekty a popsat jejich chování matematick-
ými prost°edky. Reálná pouºitelnost tohoto programování v²ak nebyla hloub¥ji testována
z d·vodu naprosté absence jakékoli dokumentace.

5.3.3 Zhodnocení pouºitelnosti prost°edí pro ú£ely tvorby IS

Toto prost°edí je ideální pro fyzika � neprogramátora. Ze v²ech prost°edí uvedených v této
práci umoº¬uje Interactive Physics maximální zam¥°ení na samotný fyzikální problém.
Práce je zde mimo°ádn¥ efektivní a zdaleka nejrychlej²í v porovnání s ostatními prost°edími
rozebíranými v této práci.

Na webových stránkách [25] jsou bez dal²ího vysv¥tlení umíst¥ny n¥které simulace
ve formátu SWF, umoº¬ující b¥h z prohlíºe£e a pouºití dynamických ovládacích prvk·.
Jde o simulace z demo balíku Interactive Physics, coº vyvolalo mylný dojem, ºe Interactive
Physics dokáºe exportovat i Flash, v jehoº d·sledku bylo toto prost°edí za°azeno mezi
zkoumaná prost°edí. To v²ak Interactive Physics neumí a tyto �ashové simulace vznikly
jiným zp·sobem.

Kardinální nevýhodou tohoto prost°edí tedy z·stává moºnost roz²i°ování IS pouze
v uzav°eném formátu Interactive Physics (.ip), k jehoº spu²t¥ní je pot°eba Interactive
Physics alespo¬ verze Textbook � která je uº placená. Tím je okruh moºných uºivatel·
IS vytvo°ených v Interactive Physics zásadn¥ omezen. Prost°edí ale stále m·ºe najít do-
bré uplatn¥ní ve vzd¥lávacích institucích, pro které existují cenov¥ výhodné multilicence.
Prost°edí také m·ºe slouºit k rychlé tvorb¥ statických simulací ve video formátu, av²ak
pouze pro simulace nevyºadující grafy a dal²í prvky aktivn¥ monitorující stav simulace.
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Dal²í velkou nevýhodou je nemoºnost exportu graf· v p°ípad¥ exportu simulace ve
video formátu. Na exportovaném videu se prvky simulace pohybují správným zp·sobem
av²ak grafy a dal²í aktivní komponenty z·stávají nem¥nné � jak ukazuje video v p°íloze
této práce.

Interactive Physics kóduje své texty ve znakové sad¥ Windows�1250 (St°edoevropské
jazyky), která (mimo jiných jazyk·) umoº¬uje korektní zápis £e²tiny, sloven²tiny a an-
gli£tiny. Tato znaková sada £ítá pouze 255 znak· a nekóduje jazyky, pouºívající jiný sys-
tém zápisu znak· neº je latinka. Lokalizace do jazyk·, nevyuºívajících latinku by pak byla
moºná pouze nepohodlným, trikovým zp·sobem4.

Spole£nost Design Simulation Technologies pouºívá pro Interactive Physics n¥kolikas-
tup¬ový hierarchický systém licencí. Kaºdý stupe¬ licence jasn¥ de�nuje, ze kterého li-
cen£ního stupn¥ dovede otevírat, editovat a dále exportovat simulace. V dob¥ vzniku tohoto
textu je cena plnohodnotné verze Full Edition rovna 6500 K£ [24]. Tato verze m·ºe otev°ít
i editovat simulaci vytvo°enou v libovolném licen£ním stupni Interactive Physics a také
umoº¬uje p°ístup ke knihovn¥ jiº hotových simulací, které jsou také voln¥ editovatelné.

Voln¥ dostupná Demo Edition umoº¬uje vyuºití v²ech nástroj· pro tvorbu simulací
ale neumoº¬uje ukládání vytvo°ené simulace. Demo Edition navíc dokáºe otev°ít pouze 15
výrobcem p°esn¥ ur£ených demo�simulací.

Z d·vodu nemoºnosti zajistit spustitelnost simulace na klientském po£íta£i bez nut-
nosti instalace placeného softwaru a také vzhledem k nemoºnosti zkontrolovat matemat-
ický model vytvo°ené simulace bylo upu²t¥no od zám¥ru vytvo°it v tomto jinak rychlém a
pohodlném prost°edí simulaci v¥t²ího rozsahu s datovými vstupy a výstupy.

5.4 Implementace testovací úlohy v Adobe Flash CS3

Posledním testovaným nástrojem bylo prost°edí Adobe Flash � v dob¥ vzniku tohoto textu
²lo je²t¥ o verzi 8, v pr·b¥hu práce vy²la nov¥j²í verze a práce pokra£ovala na této nov¥j²í
verzi.

5.4.1 Popis editoru

Adobe Flash CS3 p°edstavuje neobvyklé spojení editoru vektorových animací a programá-
torského vývojové prost°edí. Z uvedených dvou je Flash více vektorovým editorem neº
vývojovým prost°edím. Díky tomu se lze nap°. p°i vkládání gra�ky do Flashe vyhnout
nezbytnému exportu do jiných formát· a pouºívat v prost°edí Flashe p°ímo formáty, v
nichº se gra�cké soubory obvykle vytvá°í. Flash dále poskytuje pokro£ilé nástroje pro
kreslení, známé z profesionálních gra�ckých editor· a umoº¬uje tak vytvo°it programem
snadno ovládatelné komponenty, které mají po gra�cké stránce ²pi£kový vzhled � antialias-
ing, alfa blending, odlesky, stíny, rozmazání apod. P°i£emº tyto gra�cké prvky se dají téº

4Nap°íklad nahrazením v²ech statických text· obrázky a nahrazením interních gra�ckých komponent
(jako je nap°. výsuvný seznam), vlastními implementacemi schopnými zobrazovat obrázky namísto text·.
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ovliv¬ovat programov¥. Flash také jako jediné z uvedených prost°edí poskytuje pohodlné
nástroje pro práci se zvukem.

Zna£nou nevýhodou prost°edí je podobn¥ jako u Mathematicy mimo°ádn¥ slabý editor
kódu � op¥t jde o editor, který nemá v pouºitelné kvalit¥ ºádnou ze zásadních moderních
vlastností napomáhajících programátorovi. Jde zejména o neexistenci nástroje pro auto-
matické dopl¬ování kódu, inteligentní zvýraz¬ování syntaxe, refaktoring, barevné odli²ování
závorek, automatickou inteligentní podporu zarovnávání kódu a dal²í vlastnosti dnes samoz°e-
jmé pro placené vývojové prost°edí. Editor dovede hromadn¥ p°idat a odebrat zakomen-
tování °ádku a dokáºe zabalit kusy kódu do sekcí a tak p°isp¥t k jejich £itelnosti.

Pro vývojové prost°edí tém¥° kuriozním av²ak závaºným nedostatkem editoru jsou jeho
poºadavky na výkon a funkce gra�cké karty. Verze CS3 p°i²la s novým gra�ckým designem
- zahrnujícím pr·hlednost, vyhlazování hran a dal²í efekty aplikované na okna vývojového
prost°edí. Tyto efekty není moºné vypnout ani omezit, coº m·ºe u star²ích stroj· znamenat,
ºe i prosté p°esunutí okna s kódem je n¥kolika sekundovou záleºitostí jen proto, ºe okno
na dobu svého taºení zpr·hlední své pozadí.

Uvedené nedostatky editoru je v²ak moºné kompenzovat pouºitím freewarového prost°edí
FlashDevelop dostupného na: [34]. Pouºitím FlashDevelop pro psaní kódu a vektorového ed-
itoru Flashe získáme dostate£n¥ silný a pohodlný nástroj pro rozsáhlej²í tvorbu. Konkrétní
pouºití prost°edí FlashDevelop je podrobn¥ rozepsáno na webu [34], a proto se jím neb-
udeme dále zabývat � posta£í nám, ºe tyto nedostatky plnohodnotn¥ kompenzuje, p°iná²í
°adu výhod a minimální reºii navíc. V práci se budeme drºet kombinace Flash jako gra�cký
editor a zárove¬ kompilátor s FlashDevelopem jako editorem.

Ve stejném duchu jako editor prost°edí Flash se nesou i jeho ladící nástroje � je zde
sice p°ítomen debugger s deklarovanou moºností vkládat breakpointy a sledovat obsahy
prom¥nných, ale jeho skute£né pouºití je velmi omezené, je pomalý, uºivatelsky velmi
nep°íjemný a nabízenými funkcemi naprosto nedosta£ující.

Jsou d·vody domnívat se, ºe prost°edí Adobe Flash nevhodn¥ spravuje systémem
p°id¥lenou pam¥´, s p°ibývajícím £asem kdy je zapnuto neustále rostou jeho pam¥´ové
poºadavky, prost°edí se zpomaluje a nez°ídka kdy kon£í del²í uºívání pádem. Nicmén¥
Adobe tento produkt podporuje a £asto vydává aktualizace.

5.4.2 Popis implementace

Programovacím jazykem Flashe je jazyk ActionScript. Jde o skriptovací, objektov¥ oriento-
vaný jazyk na bázi standardu ECMAScript. V dob¥ vzniku této práce byl � dnes aktuální,
pln¥ objektový ActionScript 3 � horkou novinkou, a proto bylo rozhodnuto pouºít k tvorb¥
ActionScript 2. Zvlá²t¥ díky mnoºství kvalitní dokumentace a p°íklad· pro ActionScript
star²í verze a nekompatibilit¥ a nep°enositelnosti ActionScriptu verze 2 a 3. Navíc Action-
Script 3 m·ºe b¥ºet pouze na p°ehráva£ích verze 9 a vý²e � coº v té dob¥ omezovalo okruh
moºných uºivatel·.

Nevýhodou �loso�e programování ve Flashi je mnoºství volnost jakou dává programá-
torovi. Kup°íkladu zdrojový kód libovolné £ásti projektu m·ºe být uloºen v libovolném
snímku na £asové ose, zde v libovolné vrstv¥, zde v libovolném objektu. Navíc kaºdý ob-
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jekt typu MovieClip nebo Button, má samostatnou £asovou osu a situace se rekurzivn¥
opakuje. Dále m·ºe být kód napsán p°ímo v de�nici symbolu v knihovn¥ (a op¥t v libo-
volné hloubce) � vyjád°eno v °e£i objektových jazyk·: spustitelný kód se ve Flashi m·ºe
nacházet jak v instancích jednotlivých objekt·, tak v deklaracích t°íd. Tato p°íli²ná vol-
nost m·ºe vést k vytvo°ení z dlouhodobého hlediska neudrºovatelného kódu, který jde jen
obtíºn¥ roz²í°it o dal²í funkce.

Dále je zde dovoleno dynamické typování, instance objekt· vytvo°ené v editoru nemusejí
mít jména, je dovoleno p°idávat objekt·m vlastnosti za b¥hu a téº je dovoleno p°ídávat ob-
jekty za b¥hu. Zvlá²t¥ poslední dv¥ jmenované vlastnosti razantn¥ znep°íjem¬ují programá-
torovu práci. Pokud kompilátor v dob¥ p°ekladu narazí na nede�novaný token, dosadí mu
hodnotu unde�ned a bez jakéhokoli hlá²ení pokra£uje dále, protoºe objekt daného jména
p°eci m·ºe být vytvo°en pozd¥ji. D·sledkem je, ºe i drobný p°eklep v kódu m·ºe zp·-
sobit pracné hledání chyby. Kompilátor nezná null pointer exception a syntax error hlásí
také jen ve vzácných p°ípadech. Beztrestn¥ tím dovoluje p°i°azování hodnot neexistujícím
vlastnostem objek·, volání neexistujících metod a kaºdou prom¥nnou vzniklou p°eklepem
jednodu²e prohlásí za unde�ned a pokra£uje dále. V¥t²ina chyb je pak zji²t¥na aº v dob¥
b¥hu aplikace, namísto doby kompilace. Je²t¥ dodejme, hodnoty ºe unde�ned a null p°i
porovnání operátorem rovnosti vracejí true - op¥t bez chybového hlá²ení.

Knihovní funkce jazyka p·sobí nekonzistentn¥ - r·zné komponenty £asto pouºívají pro
tutéº vlastnost r·zná pojmenovaní (size, length, count), není ustálená konvence pro psaní
podtrºítek p°ed názvy (najdeme _x, ale _xmouse, _width i width) a i z objektového
pohledu nese jazyk známky nekonzistence (nap°. pouºití t°ídy mx.utils.Delegate;).

Takovýchto úskalí je v ActionScriptu celá °ada, coº z n¥j d¥lá naprosto nevhodný
prost°edek pro za£áte£níka. Op¥t aele n¥které z chyb je moºné °e²it pouºitím jiného vývo-
jového prost°edí.

Nevýhodou Flashe je absence fyzikálních komponent a jakéhokoli fyzikálního aparátu.
Flash dává ve svém základu k dispozici sadu profesionálních gra�ckých prvk· reprezen-
tujících r·zná tla£ítka, p°epína£e, oto£né kno�íky a dal²í prvky. Jedná se v²ak pouze o
gra�ku � softwarovou podporu musí op¥t vytvo°it programátor. Základní GUI ovládací
prvky v£etn¥ kódu poskytuje Flash od verze CS3 dále � av²ak nap°. posuvník mezi kompo-
nentami chybí. V²echny komponenty pouºívané v simulacích je tedy nutné naprogramovat.

V na²í implementaci byly vytvo°eny komponenty reprezentující graf, pruºinu, závaºí,
posuvník, referen£ní linku a panel nastavující hodnoty prom¥nných. Jejich implementace
byla p°ímo£ará a nemá smysl ji zde podrobn¥ji rozebírat, také z toho d·vodu, ºe celá dal²í
kapitola pojednává o e-simulaci, která vychází ze stejného základu. V²echny komponenty
testovací simulace se dají p°esouvat my²í metodou drag&drop a simulace tak p°ipomíná
pracovní plochu. Simulace se spou²tí zav¥²ením závaºí na pruºinu. Rychlost vykreslování
se ukázala jako dostate£ná pro ú£ely IS. P°i rychlém vykreslování velkého mnoºství bod· a
hodnot docházelo k uº rozpoznatelnému sníºení rychlosti, av²ak toto zpomalení bylo stále
je²t¥ tolerovatelné.

Po vytvo°ení prvního funk£ního prototypu simulace v Adobe Flash a jeho otestování
bylo rozhodnuto pokra£ovat dále pouºitím tohoto prost°edí, ale práce sm¥rovat k vytvá°ení
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Obrázek 5.14: Testovací úloha v prost°edí Adobe Flash CS3.

komponent typických pro interaktivní simulace. Testovací úloha byla nahrazena °ádov¥
dokonalej²í e-simulací popsanou v dal²í kapitole a také z toho d·vodu byla zanechána v
nedokon£eném stavu. Zde je prezentována spí²e pro úplnost.

5.4.3 Zhodnocení pouºitelnosti prost°edí pro ú£ely tvorby IS

Stran gra�ky a kritéria dostupnosti nemá Flash mezi uvedenými prost°edími konkurenci.
Libovolný gra�cký prvek vytvo°ený v editoru m·ºe být vytvo°en prost°ednictvím pro-
gramovacího jazyka. V prost°edí Adobe Flash má programátor úplnou kontrolu nad d¥ním
ve scén¥ a navíc moºnost snadného vytvá°ení p°ív¥tivé gra�ky a práce se zvukem.

Stran kritéria dostupnosti je Adobe Flash vybaven nejlépe ze v²ech prost°edí. Hotová
aplikace ve Flashi sestává z jednoho souboru ve formátu SWF � nezávisle na tom, zda jeho
kód nebo gra�cké prvky byly uloºeny ve více souborech. Tento výsledný .swf soubor je p°ed
publikací prost°edím siln¥ zkomprimován a i v p°ípad¥ rozsáhlej²í simulace jeho velikost
nep°esáhne 1 MB � coº d¥lá Flashové aplikace ideálními pro umíst¥ní na internet. Adobe
Flash je p°ímo ur£ený k b¥hu z webového prohlíºe£e, pokud má prohlíºe£ nainstalován plu-
gin, p°ehrávající p°íslu²nou verzi Flashe. P°i publikaci Flashové aplikace je moºné nastavit,
pro kterou verzi p°ehráva£e bude aplikace ur£ena. P°i vhodné volb¥ pouºitých komponent
je moºné exportovat aplikaci tak, aby byla pouºitelná i ve star²ích verzích internetových
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prohlíºe£·, které mají p°íslu²nou verzi p°ehráva£e jiº ve svém základu a docílit tak, aby
pro drtivou v¥t²inu uºivatel· nebyla nutná ºádná instalace.

Dále Flash pln¥ podporuje zobrazovaní znak· de�novaných normou Unicode.
Vývojové prost°edí není z hlediska programátora vyhovující, ale m·ºe být nahrazeno

dosta£ující freewarovou alternativou.
Jazyk samotný je pro za£ínajícího programátora naprosto nevhodný � kompilátor hlásí

jen minimální mnoºství chyb a je spí²e vzácností kdy nespustí chybný kód, volnost jazyka
m·ºe vést k neudrºovatelnému kódu, knihovní funkce trpí nekonzistencí jmen a jsou zde
mnohá dal²í úskalí.

Prost°edí poskytuje vynikající dokumentaci, propojenou se sluºbou LiveDocs na webu,
která sdruºuje dal²í dokumentaci, p°íklady i názory uºivatel·. V dob¥ vzniku tohoto textu
je cena jedné licence Adobe Flash Professional CS4 pro ²kolní pouºití rovna 8000 K£.

5.5 Záv¥ry testovací implementace

Na základ¥ diskuse vý²e uvedených vlastností jednotlivých prost°edí s konzultanty práce
padlo rozhodnutí vyuºít Adobe Flash k implementací e-simulací. A to zejména pro jeho
výhody na poli gra�ky, dostupnosti a míry kontroly nad prost°edím. S v¥domím, ºe prvotní
vývoj bude probíhat pomaleji z d·vodu nutnosti naprogramovat nejprve základní sadu
komponent, která bude op¥tovn¥ pouºita v dal²ích simulacích. Výhodou tohoto p°ístupu
je moºnost vtisknout novému typu simulací nový, neobvyklý vzhled, který se stane pro e-
simulace charakteristickým. Dal²í práce byla koncipována jako tvorba komponent typických
pro interaktivní simulace. Funk£nost t¥chto komponent bude prezentována v následující
kapitole v rámci jedné e-simulace.
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Kapitola 6

E-simulace jako sou£ást integrovaného
E-learningu

V této kapitole je dokumentována e-simulace sloºená z komponent vytvo°ených a napro-
gramovaných v prost°edí Adobe Flash CS3. Do sou£asné chvíle vzniklo více neº sto znovupouºitel-
ných gra�ckých komponent1 uloºených v knihovn¥ v souboru eSimulace.�a. Cílem kapitoly
v²ak bude popsat pouºití a p°ínos e-simulace více z hlediska pedagogiky neº z hlediska
softwarového díla.

6.1 Zadání

E-simulace je roz²í°enou verzí testovací úlohy � op¥t jde o harmonický oscilátor, tentokrát
ale zaloºený na podstatn¥ obecn¥j²ím fyzikálním zadání viz. 4.3 a 4.4. Vzorem pro tuto
simulaci je reálný vzdálený experiment integrovaného e-learningu: buzený harmonický os-
cilátor [23] a jedním z pozd¥j²ích cíl· je porovnání reálných dat s daty ze simulace.

Dal²ím úkolem bylo vytvo°it simulaci, která se svým chováním co nejvíce p°ibliºuje
reálnému experimentu � tedy nap°íklad umoº¬uje nasazení závaºí na pruºinu, rozkmitání
pruºiny samotné pouºitím my²i apod. Simulace vyuºívá gra�ckých moºností technologie
Adobe Flash s d·razem na kvalitní gra�cký design a pohodlné a intuitivní ovládání. Sim-
ulace zaznamenává uloºená nam¥°ená data nejen do grafu, ale také do tabulek umoº¬u-
jících export ven z prost°edí. Export je moºný jednak p°es schránku, jednak odesláním
nam¥°ených dat na webový server k dal²ímu zpracování. Simulace umoº¬uje p°epnutí do
více jazykových verzí.

Díky roz²í°ení fyzikálního modelu o vn¥j²í budící sílu je moºné m¥°it jevy související s
jevem rezonance. Dále téº umoº¬uje vizualizaci p°etlumeného oscilátoru a aperiodických
kmit·.

1Sloºitostí po£ínaje triviálními prvky statického pozadí, p°es závaºí pohyblivá my²í aº po grafy schopné
importu dat v r·zných formátech.
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6.2 Implementace

P°iblíºení softwarového aparátu poskytovaného Flashem by neúm¥rn¥ protáhlo následující
text, proto budeme p°edpokládat £tená°e znalého prost°edí a v této sekci jen zmíníme
hlavní implementa£ní rozhodnutí, bez podrobn¥j²ího vysv¥tlování jejich kontextu a jiných
moºností.

• Zamítnuto vkládání kódu na jiná místa neº do vrstvy Script, která bude umíst¥na
nejvý²e na prvním snímku kaºdé komponenty.

• Ve²kerý kód je uloºen v externích souborech (.as) a do instancí jednotlivých kompo-
nent je importován pomocí #include.

• �asová osa nebyla pouºita.

• Byla zavedena konvence za£ínat názvy globálních prom¥nných podtrºítkem a zkratkou
objektu (_g - Graphics, _mc - MovieClip, aj.).

• Ve²keré texty aplikace jsou uloºeny v souboru language_script.as kódovaném v UTF-
8, p°ipraveny k lokalizaci do sv¥tových jazyk·.

• Multimediální obsah (obrázky a zvuk) jsou uloºeny v souboru eSimulace.�a

6.3 Hotové komponenty

V této £ásti stru£n¥ p°edstavíme hlavní vytvo°ené komponenty � konkrétn¥: graf, export
dat, import dat, pruºinu, panel um¥lé budící síly, závaºí, pravítko referen£ní £áru, stopky,
menu, panel jazyk· a komponentu pro nastavování parametr· systému. Kaºdou kompo-
nentu systému je moºné p°etahovat pomocí my²i - p°i£emº aktivní komponenta systému
je zobrazena nejvý²e.
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Obrázek 6.1: Komponenty E-simulace

1. Pravítko slouºí k m¥°ení výchylky pruºiny2.

2. Pruºinu je moºné rozkmitat zatáhnutím za há£ek, anebo zav¥²ením závaºí (2).

3. Závaºí re�ektuje aktuální hmotnost nastavenou v ovládacím panelu (10).

4. Panel Export dat umoº¬uje získaní nasimulovaných dat jejich uloºením do schránky
nebo odesláním na web. V panelu Export dat je moºné zvolit výstupní formát - bu¤
jde o formát, který lze bez dal²ích úprav vloºit do MS Excelu anebo zvolit vlastní
formát vybráním odd¥lova£e hodnot.

5. Graf zobrazuje aº 3 °ady datové °ady - jde o amplitudy pruºiny, budící síly a ampli-
tudy importovaných dat. V ovládacím panelu grafu je moºné zvolit které °ady budou
zobrazeny a rozsahy y-ové ²kály. Ovládací panel grafu po zapauzování animace slouºí
k prohlíºení historie zobrazovaných dat � prost°ednictvím t°í posuvník· odpovída-
jících zobrazovaným °adám. Z hlavního panelu grafu se spou²tí panel pro import
dat(13).

2Prozatím ale není stanoven p°epo£et mezi jednotkami na pravítku a výchylkou pruºiny na obrazovce.
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6. Panel um¥lé buzení ovládá p·sobení vn¥j²í budící síly, nastavuje její amplitudu
a frekvenci. Zapnutím a vypnutím p·sobení vn¥j²í budící síly se m¥ní matematický
model simulace. Amplituda budící síly je zapisována do grafu(5) a m·ºe být zobrazena
p°es ovládací panel grafu.

7. Panel zápis dat zaznamenává výchylku pruºiny v dob¥, kdy b¥ºí stopky. Na tomto
panelu je tla£ítko, které vyvolává panel Export dat(4).

8. Stopky spou²tí a zastavují b¥h £asu ve vesmíru simulace. Do okamºiku spu²t¥ní
stopek b¥ºí simulace pouze v demo reºimu, kdy simulace slouºí jen jako interak-
tivní hra£ka. V tomto reºimu se uºivatel m·ºe seznámit s prost°edím a funkcí jed-
notlivých komponent. Pruºinu je moºné rozkývat a také je moºné nastavovat parame-
try systému prost°ednictvím ovládacího panelu(10). Dokud nejsou spu²t¥ny stopky,
neprobíhá zápis dat do p°íslu²ného panelu(9) a také neprobíhá vizualizace hodnot
do grafu3. Spu²t¥ní stopek zapne zápis nam¥°ených dat do(7) i vizualizaci hodnot v
grafu(5). Pozastavením stopek p°epneme simulaci zp¥t do demo reºimu. Typicky by
práce se simulací m¥la probíhat se zapnutými stopkami.

9. Hlavní menu slouºí k zobrazování a skrývání jednotlivých komponent. Zárove¬
umoº¬uje reset simulace.

10. Panel parametr· systému slouºí k interaktivním zm¥nám parametr· simulo-
vaného systému.

11. Referen£ní £ára slouºí uºivateli k ozna£ení význa£né polohy pruºiny (nap°. nulová
poloha, horní, dolní maximum). Stejn¥ jako ostatní prvky je moºné i referen£ní £áru
posunovat taºením my²i.

12. Panel jazyk· slouºí k okamºité zm¥n¥ jazykové verze simulace. Simulace standardn¥
startuje v £e²tin¥.

13. Import dat (na obrázku 6.1 není vyobrazen) slouºí k p°enosu dat ze schránky
do grafu simulace. Umoº¬uje volbu pouºitých odd¥lova£· a dynamicky zobrazuje
výsledky importu stejn¥ jako p°ípadné chyby. Importovaná data jsou zobrazena jako
dal²í °ada v grafu, pokud je jejich zobrazení zapnuto v ovládacím panelu grafu.

Kaºdé okno má v záhlaví ovládací panel se t°emi prvky - tla£ítko Play/Pause, k°íºek pro
zav°ení daného okna a symbol otazníku rezervovaný pro pozd¥j²í pouºití pro vyvolání
nápov¥dy. Tla£ítko Play/Pause má rozdílný význam od pauzy stopek. Stiskem Pause na
ovládacím panelu pozastavíme simulaci ve stavu v jakém se nachází. Tento zp·sob zastavení
slouºí nap°. k prohlíºení historie grafu nebo importu hodnot.

3V této chvíli by nem¥la smysl, nebo´ nemáme ºádné údaje o £ase.
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Kapitola 7

Záv¥r

Práce splnila cíle, které si vyty£ila. Bylo vybráno vhodné prost°edí a v n¥m byla vytvo°ena
první z e-simulací � simulací nového typu s datovým výstupem. Její gra�cký design by se
mohl stát ur£ujícím pro dal²í simulace ke vzdáleným experiment·m. Výsledkem práce je
mimo jiné knihovna £ítající více neº 100 gra�ckých objekt· a komponent, které mohou být
pouºity p°i dal²í tvorb¥ v prost°edí Adobe Flash, anebo exportovány jako gra�cké objekty
vhodné pro jiné aplikace. Tím je dán základ pro vznik dal²ích e-simulací.

Samotná implementace e-simulace není rozhodn¥ perfektním °e²ením. I po roce vývoje
se stále jedná o rozpracovaný projekt, který se dále vyvíjí a není jej prozatím moºné po-
vaºovat za zcela korektní vzhledem k uvedeným kritériím. Za £ásti nejvíce rozpracované
povaºujeme ovládací panely pro listování historií grafu a panel pro import dat. Proza-
tím opomíjenou £ástí byla uºivatelská nápov¥da a o²et°ení okrajových stav·. Dlouhodobé
udrºitelnosti by napomohlo rozd¥lení kódu do více samostatných modul·.

Dal²í sm¥ry, kterými by se bude ubírat práce jsou: zrychlení celkového b¥hu aplikace,
naprogramování webové podpory pro automatizované ukládání výsledk· m¥°ení, lokalizace
do více sv¥tových jazyk·, ²ir²í moºnosti importu dat, podpora automatického importu
experimentálních dat získaných ze vzdálených experiment·. Ukázalo se, ºe ani vybrané
prost°edí Adobe Flash a jazyk ActionScript 2.0 nejsou ideálním prost°edkem k tvorb¥
rozsáhlých aplikací � dal²í vývoj by mohl vyuºít nové technologie jako je ActionScript 3.0,
Adobe Flex, Adobe AIR a FDT 3 (Development Tool for Flash), nebo Microsoft Silverlight.
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Seznam pouºívaných zkratek

IS � Interaktivní simulace

IP � Interactive Physics

IDE � Integrated Development Environment

GUI � Graphics User Interface

EJS � Easy Java Simulations

WDP � Wolfram Demonstrations Project

WEP � Wolfram Education Portal

WYSIWYG � What You See Is What You Get

NBP � Mathematica Notebook Player File

JVM � Java Virtual Machine

LMS � Learning Management System

JRE � Java Runtime Environment

Lisp,LISP � List Processing (programovací jazyk)
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P°íloha A
Obsah p°iloºeného CD�ROM

\
Easy Java Simulations\

\Binaries � testovací implementace ve spustitelném formátu .jar
\IDE
\Sources � zdrojové kódy testovací implementace

Flash\
\ e-simulace � �velká� simulace
\Binaries � e-simulace ve spustitelném formátu .swf
\Sources � zdrojové kódy e-simulace
\TestovaciUloha

Interactive Physics\
\HarmonicDampedOscilations.ip � zdrojový kód k otev°ení v Interactive Physics
\HarmonicDampedOscilations.avi � video dokumentující b¥h simulace

Mathematica
\HarmonicDampedOscilations.nb � zdrojový kód simulace (ur£eno pro Mathematicu i

Mathematica Player)
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