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4 GUIDE  nástroj pro
interaktivní tvorbu
grafického rozhraní
Kapitola 3 byla vìnována ruèní tvorbì grafických objektù. Vechny grafické objekty vaí aplikace tvoøí grafické uivatelské prostøedí. V angliètinì se pro toto prostøedí vila zkratka GUI (Graphical User Interface). Uivatel si vytváøel grafické objekty
sám pøímo v editoru zdrojových textù. V takovém pøípadì mùeme napsat, e vytvoøené GUI je optimální, nebo uivatel si jistì nebude tvoøit vìci zbyteènì navíc èi
jinak, ne podle svého zámìru.
V nìkterých pøípadech, jde zejména o zaèáteèníky èi pøíleitostné uivatele, vak
programátor dá pøednost nástroji, který za nìho vechny grafické prvky vytvoøí. Takový nástroj, jakýsi automatický generátor GUI, je v systému MATLAB integrován. Nazývá se GUIDE (Graphical User Interface Development Environment). Po jeho
sputìní vás tento GUIDE vede interaktivním zpùsobem a vy si vybíráte grafické
objekty, myí je umisujete a zadáváte jejich parametry. Jde o øeení univerzální
a èasovì nenároèné.
Za vechno se vak platí. Také pøi pouití GUIDE, pøes vechny výhody, nalezneme jisté nevhodné vlastnosti. Jde zejména o to, e výsledný zdrojový kód nemusí
a èasto ani není optimální, co je daò za univerzálnost øeení. Systém GUIDE produkuje delí zdrojové texty a také ponìkud odlinou strukturu celého kódu, na ni si
musí uivatel zvyknout. Pøedností je pak skuteènost, e si nemusíte pamatovat jednotlivé poloky grafických objektù. Je na vás vybrat si zpùsob tvorby GUI.

4.1

Základní atributy tvorby grafického uivatelského
rozhraní (GUI)

Pøi tvorbì grafického uivatelského rozhraní je tøeba mít stále na mysli základní
poslání GUI  ulehèení ovládání aplikace uivatelem. To vyaduje, aby byly splnìny
bìhem celého bìhu programu základní poadavky:


A

JEDNODUCHOST (robustnost),
pohyb ve vaí aplikaci by mìl být jednoduchý a rychlý. Kliknutí na ikonku,
tlaèítko èi pøepínaè je vdy rychlé a snadné.
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PROVÁZANOST (vdy musí být zajitìn návrat),
uivatel (a u jsme to nìkdy pozdìji my sami, nebo nìkdo zcela jiný)
naí aplikace se nesmí pøi øízení jejího bìhu ztratit ve slepé ulièce bez
návratu, tedy:
 uivateli by mìlo být jasné, kde se právì nachází,
 uivatel by mìl vìdìt jaký je dalí krok,



KOMPLEXNOST (oetøení vech eventualit).
Mùe se uivatel vrátit na zaèátek?

Pøi pouití GUIDE jde o vyuití prùvodce tvorbou grafického uivatelského rozhraní.

4.2

Prostøedí GUIDE

Prùvodce tvorbou GUI (GUIDE) je grafické interaktivní vývojové prostøedí, obsahující vechny grafické objekty typu uicontrol, kterými je mono ovládat bìh aplikace. Generuje automaticky základní zdrojový kód pro ovládání. Vzhled vytvoøeného
GUI ukládá GUIDE do souboru s pøíponou *.fig a jeho zdrojový kód do souboru *.m.
Vyvolání prùvodce je moné více zpùsoby, které jsou ukázány na obr. 4.1. Jedním z nich je sputìní dvojklikem levého tlaèítka myi z okna Launch Pad, nebo zápisem a potvrzením pøíkazu guide v hlavním prostøedí MATLABu (Command Window).
Tøetí monost je vyuít základní menu File/New/GUI.

Obr. 4.1
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Reakcí je otevøení Prùvodce s názvem untitled, udìláme-li to vícekrát (ètvrtý zpùsob je otevøení pomocí ikonky

Obr. 4.2

ze sebe sama), samoèinnì se oèísluje, viz obr. 4.2.

Základní vzhled Prùvodce tvorbou GUI (GUIDE) po jeho sputìní

Poznamenejme vak ihned, e v MATLABu od verze 6.5 je reakce na výbìr GIU èi
sputìní pøíkazu GUIDE ponìkud graficky odliná. Mùe se stát, e èasem se ve
opìt zmìní. Proto dalí text chápejte jako vysvìtlení podstaty tvorby GUI pomocí
GUIDE bez ohledu na konkrétní vzhled toho kterého interaktivního okénka.
Prùvodce má podobu standardního okna s øadou rozbalovacích menu, ze kterých
jsou pøístupné vechny monosti a nastavení a pruhu ikon, které jako obyèejnì zastupují nìkteré dùleité a èasto pouívané povely.
Dále na levé stranì, v tzv. Component Palette, jsou vechny objekty uicontrol,
známé z kapitoly 3.3. Pracovní plochu tvoøí ètvercová sí  Layout Area, umoòující
hrubì vizuálnì urèovat souøadnice jednotlivých objektù umísovaných na plochu.
V pravém dolním rohu ètvercové sítì je malý èerný ètvereèek. Ten dovoluje pomocí
levého tlaèítka myi (kliknutím a drením) pøizpùsobit rozmìry ètvercové sítì Layout
Area dle naich potøeb.
První dvì vodorovné sekce ikon (obsahující 3 a 5 poloek) jsou standardní a dobøe známé, dalí tøi sekce jsou specifické, obr. 4.3. Najetím myí na jednotlivé ikonky

Obr. 4.3

A

Tlaèítka (ikony) v horní èásti otevøeného okna GUIDE
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se standardnì ve lutém políèku zobrazí jejich funkce. Vechny tyto nové ikonky jsou
vybarvené a tudí aktivní.
Devátá ikonka zleva (první v tøetí sekci) je Alignment Tool  nástroj pro zarovnávání grafických objektù na:
 horní nebo levý okraj,
 na støedy,
 na spodní nebo pravý okraj.
nebo jejich rozloení na vechny moné zpùsoby:
 pevná vzdálenost mezi objekty,
 pevná vzdálenost mezi horními nebo levými okraji,
 pevná vzdálenost mezi støedy objektù,
 pevná vzdálenost mezi spodními nebo pravými okraji.
Po kliknutí na tuto ikonu se objeví nové okno podle obr. 4.4.
Desátou ikonou je Menu Editor (èesky asi netøeba), obr. 4.5.

Obr. 4.4

Monosti pouití nástroje
Alignment Tool

Obr. 4.5

Sputìní Menu Editoru
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Po kliknutí na ikonku se otevøe okno bez pravé strany. A po kliknutí na poloku
na bílé ploe (zde Untitled1) se oiví i pravá strana, jak ukazuje obrázek. U teï jsou
ze záloek levého okénka zøejmé dva druhy menu  prouek a kontextové.
Jedenáctou ikonou (první ve ètvrté sekci) spustíme tzv. Porperty Inspector  okno
pro øízení vlastností, obr. 4.6. Jsou tam opravdu vechny a mnohé z nich pouijete
jen výjimeènì. Ty dùleité, které znáte z pøedelé kapitoly, se v tom mnoství docela
ztrácejí.
Property Inspector mùeme vyvolat i dvojklikem pøímo v Layout Area.

Obr. 4.6

Okno tzv. Property Inspectoru  okno pro øízení vlastností GUI

Pokud srovnáte poloky v Property Inspectoru napø. s obr. 3.4 v kapitole 3, zjistíte
úzkou spojitost se seznamem poloek grafických objektù.
Kliknutím na dvanáctou ikonku spustíte tzv. Object Browser  prohlíeè objektù,
obr. 4.7. Tam se nám zobrazí vechny pouité objekty celé aplikace a jejich hierarchie. Teï tam samozøejmì je jen ten jeden slepý Untitled.
Dvojklikem levým tlaèítkem myi na figure (Untitled) v Object Browseru vyvoláme
opìt Property Inspector.

A
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Obr. 4.7

Sputìní prohlíeèe objektù (Object Browser)

Poslední ikonka v podobì zelené trojúhelníkové ipky má funkci tzv. Activate figure, obr. 4.8. Uloí vechny zmìny ve vzhledu GUI do souboru obrázku *.fig a uloí je
té do pøísluného m-souboru *.m. Máme monost øíci ano nebo ne. Anebo
v jediném zakrtávacím políèku Pøítì u mne neupozoròuj, sdìlíme trvalé ano.
V tuto chvíli, pokud povolíte uloení, bude zaloen soubor untitled.fig a untitled.m
v pøísluné aktuální sloce (napø. Work).

Obr. 4.8

Uloení vzhledu GUI

Kliknutím pravým tlaèítkem myi v Layout Area vyvoláme kontextové menu.
Na obr. 4.9 je i s rozbalenou poslední polokou tvorby funkcí Fcn.
Vechny funkce, aktivované kliknutím na ikonky, jsou samozøejmì dosaitelné
i z rozbalovacích menu. Vyzkouejte si to samostatnì.
V tuto chvíli stojí za zmínku z rozbalovacích menu dvì poloky. Jednou z nich je
poloka File/Preferences, obr. 4.10.
Po zvolení poloky Preferences se otevøe okno zobrazené na obr. 4.11. Zde si
mùete nastavit prostøedí systému MATLAB podle vaeho gusta. Podle navolení poloky v levé èásti se nám pravá èást patøiènì mìní. Vyzkouejte si navolit dalí poloky, ale radìji NIC NEPØESTAVUJTE!!! Hrozí nebezpeèí, e pokud byste
experimentovali pøespøíli, napø. v poloce General (zcela nahoøe), mohli byste si
rozházet základní nastavení celého MATLABu.
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Obr. 4.9

Kontextové menu Layout Area GUI

Obr. 4.10

Vyvolání preferencí v nastavení MATLABu

Jediné, co byste mohli v tuto chvíli udìlat, ukazuje pøesnì obr. 4.11. Navolte poloku GUIDE a zakrtnìte vechna políèka. Uiteèná je pøedevím druhá poloka
pro zviditelnìní názvù objektù v Component Palette.
Za druhé je ji aktivní i druhá uiteèná poloka. Mùeme ovlivnit sí v Layout Area.
Je to poloka Grid and Rulers v menu Tools. Po jejím zvolení se otevøe následující
okénko, viz obr. 4.12.
Rulers jsou pravítka. Jsou vidìt na druhém ze dvou obrázkù pøi horním a levém
okraji Layout Area. Stupnice je po padesáti pixelech (padesátka na pøedelém obrázku v rozbalovacím menu).

A
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Obr. 4.11

Monosti vlastního nastavení MATLABu

Obr. 4.12

Nastavení møíky, vodicích linek a mìøítka

Guides jsou vodicí linky (defaultnì modré barvy). Na obrázku jsou vidìt dvì vertikální. Získáme je vytaením z mìøítka (Ruler). Najedete-li myí na levý okraj Layout
Area, zmìní se vám kurzor na opaènou dvojipku. Podríte-li nyní levé tlaèítko
a táhnete vpravo, vytáhnete si vodicí linku. V místì, kde tlaèítko pustíte, zùstane linka zafixovaná. Lze to opakovat víckrát a vytáhnout si vodicích linek potøebné mno-
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ství (na obrázku jsou dvì). Stejnì tak vytaením z horního okraje Layout Area si
mùeme vytáhnout poadovaný poèet horizontálních linek. Pokud potøebujeme zafixovanou vodicí linku pøemístit, je to jednoduché. Najetím kurzoru myi na linku se nám
tento zmìní na ètyøipku, stisknutím levého tlaèítka a taením linku pøemístíme
a putìním tlaèítka se linka zafixuje na novém místì.
Jetì si vimnìte dvou èárek v mìøítcích. Na vodorovném mìøítku pøi horním okraji
Layout Area je na pozici 140, na svislém mìøítku pøi levém okraji Layout Area je
na pozici 207. To je pozice kurzoru v okamiku sejmutí obrázku. Tyto èárky tedy ukazují okamité souøadnice pohybujícího se kurzoru.

4.3

Tvorba grafických objektù pomocí GUIDE

Kliknutím levého tlaèítka myi na pøísluný objekt v Component Palette tento vybereme a pouhým pøetaením jej umístíme na plochu Layout Area. Nebo na nìj jen
klikneme a následným kliknutím do Layout Area se nám tento na pøísluném místì
objeví. Pokud klikneme podruhé, objeví se nám stejný podruhé. Zbavíme se jej klávesou Delete. Abychom mohli pracovat s tímto objektem, posouvat jej po ploe, mìnit rozmìry, je tøeba kliknutím na volbu Select nahoøe v Component Palette, objekt
oivit. Co je situace na obr. 4.13, kdy máme navíc zapnuto Show Grids, Show
Guides, Show Rulers a Grid Size na 20 pixels.

4.3.1

Slider (posuvník)

Posuvník se nám na plochu umístil jako svislý s implicitnì nastavenými rozmìry.
Z obr. 4.13 je jasné, e uchopením za jeden ze ètyø vodicích bodù lze rozmìry libovolnì mìnit. Jakmile íøka pøesáhne výku, zmìní se na vodorovný.

Obr. 4.13

A

Posuvník umístìný na ploe
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Kliknutím na ikonku Activate Figure (zelený trojúhelníèek v litì ovládacích ikon
zcela vpravo) se otevøe dotaz, známý z obr. 4.8, pokud jsme pøedtím nezakrtli políèko Don´t tell me again (je lepí v zaèátcích udret procesy pod kontrolou). Potvrzením Yes vzniknou soubory untitled.fig, kam se nám uloí vzhled a untitled.m, kam
se nám uloí zdrojový kód (GUI Setup Code), popisující momentální situaci zobrazenou na Layout Area. Tento zdrojový kód se nám také okamitì otevøe v editoru zdrojových kódù. Situace je na obr. 4.14. Pokud jste pozornì studovali kapitolu 3, jistì
rozeznáváte nìkteré známé promìnné a funkce se vztahem k Handle Graphics. Podrobnìji také viz kapitola 5.

Obr. 4.14

První èást automaticky vygenerovaného kódu pro Posuvník (Slider)

Zapsáním názvu souboru  tedy untitled do Command Window, nebo sputìním
pøímo z editoru (F5 nebo volba Debug/Run) se nám spustí takto vygenerované primitivní GUI, viz obr. 4.15.
Tento posuvník je ji ivý. Jezdcem lze myí jednodue posouvat  a to je taky
ve. Chceme-li zmìnit jeho vlastnosti, musíme si otevøít prùvodce GUIDE  obr. 4.1,
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