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Díl 12: Algebra – Lineární transformace 

MATEMATIKA 
Lineární transformace, neboli přepočet hodnoty x podle vztahu ax + b, je velice 
užitečnou, leč výukou mnohdy opomíjenou záležitostí. Invariance vůči této 
transformaci může tvořit první jednoduchý test nějaké teorie, prakticky se s ní 
setkáme při různých přepočtech. V tomto díle seriálu ji aplikujeme v programu 
kreslícím graf zadaných bodů. 

 

Pro vykreslení grafu je potřeba souřadnice [x, y] bodů vyjádřené v nějakých reálných 
(fyzikálních) jednotkách přepočítávat na souřadnice pixelové požadované kreslicími 

funkcemi. Interval koncpoč xx , , resp. koncpoč yy ,  reálných hodnot chceme lineárně 

transformovat na interval pix
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Formulací a vyřešením příslušné soustavy rovnic lze dospět k intuitivně 
srozumitelnému vztahu mezi reálnou veličinou x a jejím pixelovým protějškem xpix: 
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případně ve výpočetně jednodušší formě: 
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Analogické vztahy lze samozřejmě nalézt pro transformaci v souřadnici y. 



KONCEPČNÍ OTÁZKY PROGRAMU 

• Program bude přijímat data ve formě textového souboru, na jehož každém 
řádku budou dvě čísla x a y, navzájem oddělena středníkem. Tento tzv. CSV 
formát lze snadno generovat libovolným vlastním programem a lze jej také 
snadno editovat v Poznámkovém bloku či Excelu. 

  

• Meze na osách se zadají buď ručně, nebo si je program zjistí sám jako 
nejmenší a největší hodnotu v datech. 

TECHNICKÉ OTÁZKY NA PLATFORMĚ .NET/C# 

• Jako „plochu“ pro kreslení grafu lze využít standardní ovládací prvek panel. 

• Seznam bodů se uloží v typu List<Bod>, kde Bod bude vlastní třída 

zapouzdřující dvě desetinná čísla x a y. 

• Stav zaškrtnutí (“fajka“) zaškrtávacího políčka se zjišťuje dotazem na hodnotu 
jeho vlastnosti Checked. Při změně stavu zaškrtnutí vzniká událost 

CheckedChanged. 

• Pro výběr souboru uživatelem lze použít standardní dialogové okno – nástroj 
OpenFileDialog z Toolboxu. 

• K načtení textového souboru do pole slouží metoda File.ReadAllLines. 

• K rozdělení řetězce na jednotlivé podřetězce oddělené středníky slouží 
řetězcová metoda Split. 

• Grafické funkce (např. DrawLine pro kreslení čáry) lze volat v obsluze 

události Paint po získání odkazu na kreslicí plochu z parametru e obslužné 

metody.  

• Událost Paint lze z programu vyvolat voláním metody Refresh. 



ŘEŠENÍ 

Uvádím zdrojový kód řešení. Nejprve třída Bod: 

using System; 

 

namespace Graf 

{ 

  class Bod 

  { 

    public double x, y; 

 

    public Bod(double x, double y) 

    { 

      this.x = x; 

      this.y = y; 

    } 

  } 

} 

A nyní hlavní část kódu: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Drawing; 

using System.IO; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Graf 

{ 

  public partial class oknoProgramu : Form 

  { 

    // Členské proměnné 

    const int okraj = 2; // kolik pixelů vynechat na okraji 

    double ax, bx, ay, by; // koeficienty transformace 

    List<Bod> seznamBodů = new List<Bod>(); 

 

    // Konstruktor okna (ze šablony Windows Forms Application) 

    public oknoProgramu() 

    { 

      InitializeComponent(); 

    } 

 

    // Obslužné metody událostí 

    private void oknoProgramu_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

      políčkoAutomaticky.Checked = true; 

      MinimumSize = Size; 

    } 

 
    private void políčkoAutomaticky_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

      poleXpočáteční.ReadOnly = poleXkoncové.ReadOnly = 

                poleYpočáteční.ReadOnly = poleYkoncové.ReadOnly =  

                políčkoAutomaticky.Checked; 

    } 



    private void tlačítkoPřekresli_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

      Překresli(); 

    } 

 

    private void tlačítkoNahrajData_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

      // Zjisti jméno souboru s daty 

      if (oknoOtevřeníSouboru.ShowDialog() != DialogResult.OK) 

        return; 

      string jménoSouboru = oknoOtevřeníSouboru.FileName; 

 

      // Načti data do prázdného seznamu bodů 

      seznamBodů.Clear(); 

      string[] poleŘádků = File.ReadAllLines(jménoSouboru); 

      foreach (string řádek in poleŘádků) 

      { 

        string[] položky = řádek.Split(';'); 

        try 

        { 

          if (položky.Length != 2) 

            throw new Exception(); 

          float x = Convert.ToSingle(položky[0]); 

          float y = Convert.ToSingle(položky[1]); 

          Bod novýBod = new Bod(x, y); 

          seznamBodů.Add(novýBod); 

        } 

        catch 

        { 

          MessageBox.Show("Chyba v řádku " + řádek); 

        } 

      } 

 

      // Vykresli data 

      Překresli(); 

    } 

 

    private void panelGrafu_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

    { 

      Graphics kreslicíPlocha = e.Graphics; 

      foreach (Bod bod in seznamBodů) 

        VykresliBod(kreslicíPlocha, bod); 

    } 

 

    // Metody jádra programu 

    private void Překresli() 

    { 

      SpočtiKoeficienty(); 

      panelGrafu.Refresh(); 

    } 



    private void SpočtiKoeficienty() 

    { 

      // Ignoruj prázdný seznam bodů 

      if (seznamBodů.Count == 0) 

        return; 

 

      // Zjisti meze na osách 

      double xPoč, xKonc, yPoč, yKonc; 

      if (políčkoAutomaticky.Checked) 

      { 

        // Zjisti meze z dat (jako nejmenší a největší hodnoty) 

        xPoč  = yPoč  = double.MaxValue; 

        xKonc = yKonc = double.MinValue; 

        foreach (Bod bod in seznamBodů) 

        { 

          if (bod.x < xPoč) xPoč  = bod.x; 

          if (bod.x > xKonc) xKonc = bod.x; 

          if (bod.y < yPoč) yPoč  = bod.y; 

          if (bod.y > yKonc) yKonc = bod.y; 

        } 

      } 

      else 

      { 

        // Zjisti meze z textových polí 

        try 

        { 

          xPoč  = Convert.ToDouble(poleXpočáteční.Text); 

          xKonc = Convert.ToDouble(poleXkoncové.Text); 

          yPoč  = Convert.ToDouble(poleYpočáteční.Text); 

          yKonc = Convert.ToDouble(poleYkoncové.Text); 

        } 

        catch 

        { 

          // Chyba v zadaných mezích, dál nekreslíme 

          return; 

        } 

      } 

 

      // Ošetři problémy / singularity 

      if (xPoč >= xKonc) xKonc = xPoč + 1; 

      if (yPoč >= yKonc) yKonc = yPoč + 1; 

 

      // Pixelové meze v panelu 

      int xPočPix = okraj; 

      int xKoncPix = panelGrafu.ClientSize.Width - 1 - okraj; 

      int yPočPix = panelGrafu.ClientSize.Height - 1 - okraj; 

      int yKoncPix = okraj; 

 

      // Spočti koeficienty transformace 

      ax = (xKoncPix - xPočPix) / (xKonc - xPoč); 

      bx = xPočPix - ax * xPoč; 

      ay = (yKoncPix - yPočPix) / (yKonc - yPoč); 

      by = yPočPix - ay * yPoč; 

    } 



    private void VykresliBod(Graphics kreslicíPlocha, Bod datovýBod) 

    { 

      // Transformuj na pixelové souřadnice 

      int x = Convert.ToInt32(ax * datovýBod.x + bx); 

      int y = Convert.ToInt32(ay * datovýBod.y + by); 

 

      // Nakresli bod jako dvojici čárek 

      Pen pero = new Pen(panelGrafu.ForeColor); 

      kreslicíPlocha.DrawLine(pero, x-1, y, x+1, y); 

      kreslicíPlocha.DrawLine(pero, x, y-1, x, y+1); 

    } 

  } 

} 

V odkazu najdete také kompletní projekt pro Visual C#. Spustitelný .EXE soubor 

z podsložky bin/debug využijete i v případě, že toto vývojové prostředí na svém 

počítači nemáte. K běhu zmíněného .EXE souboru je na cílovém počítači zapotřebí 
přítomnost .NET Framework 3.5 (pokud není u vás nainstalován, stáhněte si jej 
zdarma ze stránek společnosti Microsoft). 

V další odkazu najdete testovací data k programu. 

KAM DÁL V PROGRAMU 
Program je vděčný, dá se rozšiřovat mnoha směry, například: 

• Kreslení os x, y včetně popisků na nich; 

• Fixace měřítka mezi oběma osami; 

• Zobrazení a editace datových bodů načtených ze souboru. 

KAM DÁL V .NET/C# 
O ovládacím prvku panel a kreslení grafiky se více dovíte v 6. kapitole knihy Moderní 
programování – učebnice pro začátečníky. 

O práci se standardním dialogovým oknem pro výběr souboru se více dovíte v 5. ka-
pitole knihy Moderní programování – učebnice pro středně pokročilé. 

O práci se seznamy List<Typ> se více dovíte v 6. kapitole knihy Moderní 
programování – učebnice pro středně pokročilé. 

O práci se soubory CSV se více dovíte v 7. kapitole knihy  Moderní programování – 
učebnice pro středně pokročilé. 

 

PROGRAMOVÁNÍ NÁZORNĚ A SROZUMITELNĚ 
Chcete se naučit programovat nebo se v programování zdokonalit? Akreditované 
počítačové kurzy společnosti moderníProgramování mohou být vaší správnou 
volbou. Na kurzech se učíte prakticky, lektor vám pomáhá překonat problémová 
místa, na cokoli se můžete zeptat. 

Prozkoumejte nabídku kurzů na http://www.moderniprogramovani.cz/kurzy/  



Základní řada programovacích kurzů: 

• Programování pro začátečníky 

• Programování v .NET/C# pro středně pokročilé 

• Programování v .NET/C# pro pokročilé 

Programujeme na nové platformě, v novém jazyce: 

• Přecházíme na Javu 

• Přecházíme na .NET/C# 

Databáze 

• Databáze a SQL pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Databázové aplikace na platformě .NET/C# 

Web 

• Tvorba webu, HTML a CSS pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Základy webových aplikací ASP.NET 

• Pokročilé webové aplikace ASP.NET 

 


