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Sammanfattning
Företaget Standby AB som är värd för detta examensarbete konstruerar och tillverkar
ljusbågar som sitter monterade på specialfordon. En ny marknad som företaget är
intresserade av att slå sig in på är dioddisplayer för text och bildvisning. Displayerna
kan bland annat finnas placerade på bussar för att visa destination och bussnummer eller
de ljusbågar till specialfordon som företaget tillverkar. Detta examensarbete har till
uppgift att utveckla ett enkelt användarprogram i Windows-miljö där texter som skall
visas på displayerna designas. De texter som skrivs i användarprogrammet skall kunna
sparas som en fil för att kunna laddas in i det specifika styrsystemet som finns i
fordonet. Det ska också vara möjligt att öppna en tidigare skapad fil för att göra
ändringar, lägga till och ta bort texter. För att styrsystemet ska kunna förstå och hantera
filinnehållet på ett korrekt sätt, konstruerades programmet på ett sådant sätt att alla
texter och inställningar finns lagrade i filen. Texterna som designas och sparas är alltid
bundna till den skyltstorlek som angivits vid skapandet av filen och kan ej användas till
någon annan storlek.
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Thesis
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Summary
At the company Standby AB, the host of this thesis, they develop and manufacture
alarm consoles that are placed on rescue vehicles. They are also dealing with led
displays, which can be placed on buses or mounted in alarm consoles. The aim of the
thesis is to develop a user program, which is easy to handle. The program is used to
design the texts that will be shown on the led displays. The written texts must be able to
be saved as a file, which later on can be downloaded into the specific controlling
system. The saved files must also be able to be opened so that some changes can be
done. All settings for the display have to be included in the file so the controlling system
manages to handle the information in proper way. This was a requirement from the
company. The written texts that are saved are always bound to the specific signsize i.e.
all texts in one file can only be used by a led display with the same size.
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Förord
Det här arbetet kom till då företaget Standby AB har för avsikt att slå sig in på
marknaden för dioddisplayer. Dioddisplayerna är tänkta att placeras på larmbågarna till
specialfordon eller som destinationsdisplayer på bussar. Målet är att en användare skall
kunna skapa olika slags texter och bilder och sedan skicka ut dessa på dioddisplayerna.
För att det skall vara möjligt att göra måste ett användarprogram skrivas där användaren
ges möjligheten att designa egna texter. Uppgiften med examensarbetet är att konstruera
ett användarvänligt och funktionellt program samt uppfylla tidigare nämnda krav.
Programmet skall även kunna användas till att skriva texter till bussar med
dioddisplayer. Här nedan vill vi tacka personerna som har hjälp oss med det här
examensarbetet:

Per-Olof Andersson, examinator och handledare, HTU

Mikael Kindahl, handledare, Standby AB

Mats ”Chippen” Siljehult, kontaktperson, Standby AB

Bibliotekspersonalen
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1 Inledning
Det här arbetet innebär en uppbyggnad av ett datorprogram åt företaget Standby AB.
Programmet skall användas till att designa dioddisplayer samt att generera en fil som
innehåller de texter och bilder som användaren själv har skapat med hjälp av
programmet. Dessa texter och bilder skall kunna skickas ut på dioddisplayer som finns
placerade på bl.a. bussar och utryckningsfordons ljusbågar. Filen skall ha ett
standardiserat filformat som kan läsas av företagets specifika styrsystem för displayen.
Styrsystemets uppgift är att läsa filen på rätt sätt och skicka rätt texter och bilder till rätt
display i fordonet.

1.1 Bakgrund
Bakgrunden till det här arbetet är att Standby AB som tillverkar ljusbågar till
utryckningsfordon behöver ett användarprogram. Programmet skall användas till att
skriva texter och rita bilder i olika former och format. Uppgiften är att konstruera ett
användarvänligt Windowsbaserat datorprogram som skall skickas med displayerna som
säljs.

1.2 Syfte och mål
Målet är att leverera ett färdigt välfungerande datorprogram som i princip skall kunna
användas av vem som helst med lite datakunskaper. Programmet skall kunna installeras
och användas i datorer som inte är av senaste modell. Rapportens och programmets
uppbyggnad skall ge möjlighet till fortsatt arbete och utbyggnad.

1.3 Avgränsningar
Ett Windowsbaserat användarprogram skall byggas upp från grunden i programspråket
C++. Med programmet skall en användare ha möjlighet att designa en displaybild med
önskad storlek, text och bild. Då önskat antal displaybilder skapats genereras en binärfil
av programmet för att sedan kunna skickas ut via datorns serieport till ett befintligt
styrsystem. Det var från början tänkt att programmet skulle skapa en fil enligt
Intelhexformat, en tanke som senare övergavs  p.g.a. tidsbrist.
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2 Programmets uppbyggnad
Programmet är uppbyggt i objektorienterad programmering i programmeringsspråket
C++. Objektorienterad uppbyggnad har fördelar som bl.a. gör det lättare att återanvända,
lägga till och ändra funktioner. Programmet är uppbyggt av tre olika klasser; TDisplay,
THead och TText. Utvecklingsprogrammet som använts för att skapa det grafiska
gränssnittet är Borland C++ Builder version 5.0.

2.1 Objektorienterad programmering
Fördelarna med objektorienterad programmering är många. Om stora program skall
konstrueras är det mycket fördelaktigt att använda sig av objektorienterad
programmering, då det gör det möjligt att bygga upp programmet av klasser/objekt.
Fördelen med klasser är att programmet blir ändringsbart, utbyggnadsbart och det går att
återanvända klasser. Det finns tre hörnstenar vid objektorienterad programmering som
är viktiga och de är ADT (Abstract data type), arv och polymorfism. ADT innebär
Information Hiding dvs programmets komplexitet döljs. Arv används då en klass skall
beskrivas och vill utgå ifrån en redan befintlig klass. I den ärvda klassen, även kallad
subklass går det att lägga till och ändra attribut. Polymorfism betyder mångfaldig
skepnad, med det menas att en viss uppgift kan utföras på olika sätt.

2.2 Klasser/Objekt
Varje objekt har en unik identitet och nås via pekare eller objektets namn. Varje objekt
har en uppsättning så kallade attribut som beskriver dess egenskaper. Det finns två
kategorier av attribut. Den första kategorin är datamedlem, där varje objekt har en unik
uppsättning av medlemsdata. Normalt brukar ett objekts medlemsdata gömmas inne i
objektet så att de blir oåtkomliga utifrån och bara kan förändras av objektet självt. Detta
kallas inkapsling eller information hiding. Medlemsdata används för att hålla reda på
objektets tillstånd, eller status. Varje objekt har ett bestämt tillstånd som kan ändras
under exekveringen. Den andra kategorin är attribut för ett objekt och är de operationer
som kan utföras på objektet. En sådan operation kallas medlemsfunktion och kan
användas av alla objekt av denna klass. Ett objekt är en modell av ett verkligt eller tänkt
föremål vilket beskrivs med begreppet klass. En klass är en slags mall som beskriver hur
en samling objekt med samma uppbyggnad och egenskaper ser ut. Det vill säga att
objektet får klassens egenskaper. Det går att använda olika klasser som beskriver olika
objekt samlingar. Ett objekt som tillhör en viss klass sägs utgöra en instans av klassen.
Det kan finnas flera objekt som tillhör en viss klass. Här kommer ett exempel på hur det
hela kan se ut:

Om en klass med namnet Tperson skapas och har namn och ålder som medlemsdata
samt get_data( ), set_namn( ) och set_ålder( ) som medlemsfunktioner. Det första som
görs är en instans av klassen dvs ett objekt skapas med ett lämpligt namn. Objektet döps
till person1. För att sätta och komma åt medlemsdata hos objektet används klassens
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medlemsfunktioner. Som tidigare nämnts är varje objekt unikt och går endast att komma
åt via pekare eller objektets namn. Om en ändring utförs i klassen när det redan finns
flera utstämplade objekt kommer detta att påverka samtliga objekt. Skulle det däremot
läggas till nya attribut samtidigt som de gamla behålls finns möjligheten att skapa en
subklass till den s.k. basklassen Tperson. Det är här arv kommer in i bilden. Istället för
att skapa en helt ny klass med medlemsdata och medlemsfunktioner så ärver subklassen
basklassens innehåll. Det enda som behöver göras i subklassen är att lägga till de data
som önskas. I exemplet skulle det kanske finnas en person som även skulle behöva t ex
inkomst som medlemsdata. Då skapas en subklass till person-klassen som ärver alla
attribut. Det enda som då behöver göras är att lägga till inkomst som medlemsdata samt
eventuellt någon medlemsfunktion där inkomst kan anges. Se figur 1.

Figur 1 Exemplets arvsstruktur

2.3 Tillvägagångssätt
Objektorienterad programutveckling kan sägas vara ett modellbygge. Det består i
huvudsak av tre faser; analys, design och programmering.

2.3.1 Analys

I analysfasen gäller det att försöka förstå och fastställa vad det blivande programmet
skall göra. Syftet med analysen är att sätta sig in i problemet, förstå förutsättningarna
och göra en första relativt grov modell av det program som skall konstrueras. Mer
konkret gäller det att:

� Finna de objekt som skall ingå i modellen
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� Beskriva objektens olika attribut

� Fastställa relationerna mellan de olika objekten

2.3.2 Design

Det är i designfasen som planeringen görs av programutvecklingen varefter en ritning av
programmet skapas. Gränsen mellan analysfasen och designfasen är ganska flytande.
Rent allmänt kan sägas att det under analysfasen görs en idealiserad modell för att under
designfasen göra denna modell mer konkret. Ett annat sätt att uttrycka det är att det
under analysfasen funderas på vad som skall göras, medan det under designfasen
bestäms hur saker skall göras. Mer konkret gäller det att:

� fatta övergripande beslut för systemet som helhet

� bestämma hur systemet skall kommunicera med omgivningen

� vilket operativsystem systemet skall köras under

� bestämma hur objektens olika operationer skall utföras

� vilka parametrar operationerna skall ha

� att besluta vilket programspråk som skall användas

2.3.3 Programmering

Målet med programmeringsfasen är att implementera systemet, dvs att realisera det i
form av ett körbart datorprogram. Naturligtvis eftersträvas att skriva ett så bra program
som möjligt vilket då bör ha följande egenskaper:

� korrekt

� effektivt

� återanvändbart

� ändringsbart
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3 Programmets funktion
Här kommer en beskrivning av hur programmet fungerar och vad det kan utföra. Det
första som görs är att något alternativ under fil menyn väljs; skapa en ny display, öppna
en befintlig fil, spara och avsluta. Väljs New kommer programmet be användaren att
ange den storlek displayen skall ha. När displaystorleken valts finns möjlighet att se
och/eller ändra på grundinställningarna för utskrifter till displayen. Där kan bl.a. göras
inställningar som diodfärg, justering (vänsterjusterat, centrerat) samt vilka mått de olika
textfälten skall ha. Dessa inställningar finns under Configuration i menyraden. När
sedan en text önskas skrivas till displayen skrivs denna i Editrutan, beroende på hur den
skrivs kommer den att tolkas på olika sätt. Hur tolkningen sker beror på hur många
kommatecken som finns i den skrivna textsträngen. Antalet bestämmer på vilket sätt
texten skall skrivas ut på displayen, det vill säga i vilken mode. Det går att ändra de
olika textfältens fonter individuellt under Font i menyraden. Det är under hela
programmets körning möjligt att klicka direkt på displayen för att tända eller släcka
lysdioder. När användaren är nöjd med displaybildens utseende kan denna läggas till
som ett nytt textobjekt i den blivande binärfilen. Då ett antal displaytexter skapats kan
de sparas i en och samma fil under Save på Filemenyn. Under Rita på menyraden ges
möjligheten att skapa, öppna och spara figurer. Alla figurer som skapats eller öppnats i
Ritarutan går att infoga på displayen genom att högerklicka på den position där figuren
skall placeras.

Figur 2 Programmet under körning
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3.1 Fil menyn
Under fil menyn går det att välja mellan New, Open, Save och Close. Den sistnämnda
stänger ner programmet. Det är med New som det skapas ett nytt projekt och där valet
av displaystorlek sker. Med Open öppnas en gammal fil innehållande olika texter medan
med Save sparas den färdiga filen som har skapats.

3.2 Konfigurations menyn
När konfigurationsmenyn väljs visas konfigurationsrutan på skärmen där olika
inställningar kan göras. Görs det inga ändringar används automatiskt programmets
default värden. De parametrar som kan ställas in är:

� Sign Type - Hur numret skall vara placerad på displayen, vänster eller höger.

� Route Length – Anger hur stor rutan för ord1 skall vara i X-led.

� LineHeight – Här anges fälthöjden när displayen körs i mode3.

� From Address – Strysystemets adress.

� To Address –  Den mottagande displayens adress.

� Time For Alternating – Här sätts tiden när olika texter skall skiftas på displayen,
dvs hur länge varje text skall synas.

� Number Placement – Bestämmer hur numret skall placeras på displayen, vänster
eller höger.

� Colour - Diod färgen väljs här, röd eller gul.
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Figur 3 Ruta för konfigurationsinställningar

Figur 4 Routelength och Lineheight är två grafiska parametrar som sätts under
konfigurationsinställningen

3.3 Font menyn
Texterna som skrivs till dioddisplayen har förinställda typsnitt och storlekar. Dessa
inställningar kan ändras genom att gå in i Font på menyraden och där välja vilken ruta
som ändringen skall gälla, beroende på vilken s.k. mode som körs. De olika typsnitten
och storlekarna som det finns att välja mellan är de vanliga som finns i Windows. Se
figur 26.
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3.4 Rita menyn
Under Rita på menyraden ges möjligheten att skapa, öppna och spara figurer. Alla
figurer som skapats eller öppnats i ritarutan går att infoga på displayen genom att
högerklicka på den position där figuren skall placeras. Figurerna ritas genom att klicka
på punkterna, dessa tänds eller släcks beroende på tillståndet. De bilder eller figurer som
ritas kan sparas separat vilket gör det möjligt att återanvända dessa någon annan gång.

Figur 5 Ritrutan i programmet
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4 Programbeskrivning
Programmet består av tre stycken klasser; TDisplay, THead och TText. Det första som
händer då programmet startas, är att ett objekt som heter pDisplay kommer att
instansieras av klassen TDisplay. Det är detta objekt som skapar önskat utseende och
storlek på dioddisplayen. Där finns bl.a. medlemsdata som anger fonter och andra
inställningar som skall användas då text skrivs till displayen. Då en text skapats och
lagts till i den blivande binärfilen kommer den att sparas som ett TText objekt i THeads
TList texter. Det är objektet pHead som håller ordning på de olika texterna som har lagts
till i TList texter. Detta görs genom att spara pekare till de olika textobjekten i TList
objektet.

Figur 6 De olika objektens relationer till varandra
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4.1 Skapa displaybild
När programmet startas väljs om en fil med redan färdiga data skall öppnas eller om en
ny display med önskad storlek skall skapas. När valet gjorts skapar programmet en
bitmapp med samma mått i pixlar som dioddisplayen har lysdioder. Programmet arbetar
med en bitmapp i bakgrunden till displayen. Bitmappen scannas av bit för bit och tänder
eller släcker dioderna.

Figur 7 Bitmapp som är scannad till en dioddisplay
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4.2 Lagring av texter
Ifall användaren anser att den displaybild som skapats ser bra ut och skulle vilja lägga
till den i sin blivande fil kommer ett nytt TText objekt att skapas. Pekarna till TText
objekten sparas i TList objektet med namnet texter som är en datamedlem i klassen
THead.

Figur 8 Pekare till TText objekt sparas i ett TList objekt
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5 Klassen TDisplay
Nedan beskrivs de största och viktigaste medlemsfunktionerna i klassen TDisplay. Vissa
beskrivs mer ingående än andra om hur de är konstruerade. TDisplay klassen hanterar
bild- och textredigering av texten på dioddisplayen.

5.1 void TDisplay::scan_klar_bitmap(Graphics::TBitmap*
scanbild)

Inparametrar: Pekare till den bitmappbild som skall scannas.

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionens uppgift är att scanna av den färdiga bitmappen som användaren har skapat.
Funktionen scannar av bilden en pixel i taget och tänder eller släcker de lysdioder så att
dioddisplayen ser ut som bitmappbilden. Funktionen är oberoende av vilken storlek
bitmappen har då displayen kommer att anpassas efter bitmappstorleken.

5.2 void TDisplay::skriv_till_bitmap(String Strang)
Inparametrar: Pekare till sträng

Returvärde: -

Uppgift:

Det är denna funktion som avgör på vilket sätt texten skall arrangeras, då den skrivs ut
på dioddisplayen. Funktionen räknar antalet kommatecken i den av användaren skrivna
textsträngen som är inparameter till funktionen. Beroende på hur många dessa är
anropas antingen las_strang1(String), las_strang2(String) eller las_strang3(String),
som skall läsa av textsträngen och dela upp den i rätt antal ord. När orden är uppdelade
anropas någon av funktionerna Mode1_skriv_till_bitmap(String),
Mode2_skriv_till_bitmap(String), Mode3_skriv_till_bitmap(String),
Mode4_skriv_till_bitmap(String) och Mode5_skriv_till_bitmap(String).

5.3 void TDisplay::Mode1_skriv_till_bitmap( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Denna funktion anropas då en sträng utan något kommatecken har kommit som
inparameter till funktionen skriv_till_bitmap(String). Mode1_skriv_till_bitmap( )
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kommer då att skriva ut strängen ord1, som är en datamedlem i klassen TDisplay, till
bitmappen antingen som centrerad eller vänsterjusterad text.

Figur 9 Textens placering då inget kommatecken förekommer i textsträngen

5.4 void TDisplay::Mode2_skriv_till_bitmap( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Denna funktion anropas då en sträng med ett kommatecken har kommit som
inparameter till funktionen skriv_till_bitmap(String). Mode2_skriv_till_bitmap( )
kommer då att skriva ut strängen ord1 centrerad inom routelength och skyltens
vänstermarginal. Datamedlemmen ord2 skrivs till bitmappen antingen som centrerad
eller vänsterjusterad text. Justeringen för ord2 sker mellan routelength och
högermarginalen.

Figur 10 Textens placering vid ett kommatecken och vänsterplacering av
destinationsnummer
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5.5 void TDisplay::Mode3_skriv_till_bitmap( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Denna funktion anropas då en sträng med två eller fler kommatecken har kommit som
inparameter till funktionen skriv_till_bitmap(String). Mode3_skriv_till_bitmap( )
kommer då att skriva ut strängen ord1 centrerad inom routelength och skyltens
vänstermarginal. Datamedlemmen ord2 skrivs till bitmappen antingen som centrerad
eller vänsterjusterad text mellan routelength och högermarginalen. Texten kommer
även att centreras i höjdled mellan lineheight och skyltens övre kant. Ord3 justeras på
samma sätt som ord2 då den skrivs till bitmappen.

Figur 11 Textens placering vid två kommatecken och vänsterplacering av
bussnummer

5.6 void TDisplay::Mode4_skriv_till_bitmap( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen fungerar på samma sätt som Mode2_skriv_till_bitmap( ) förutom att den
placerar ord1 höger om ord2 istället för tvärtom.
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Figur 12 Textens placering vid ett kommatecken och högerplacering av
bussnummer

5.7 void TDisplay::Mode5_skriv_till_bitmap( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen fungerar på samma sätt som Mode3_skriv_till_bitmap( ) förutom att den
placerar ord1 höger om ord2 och ord3 istället för tvärtom.

Figur 13 Textens placering vid två kommatecken och högerplacering av
bussnummer
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5.8 void TDisplay::toggla_pixel(int im_x,int im_y)
Inparametrar: X-värdet och Y-värdet på den punkt som användaren har klickat på.

Returvärde: -

Uppgift:

Denna funktion har i uppgift att invertera den lysdiod som användaren klickat på till
antingen tänd eller släckt. Den använder sig av inparametrarna x_im och y_im som
motsvarar X- och Y-värdena på den klickade punkten för att räkna ut vilken pixel på
bitmappen det motsvarar. Funktionen undersöker om den markerade pixeln är tänd eller
släckt, därefter inverteras värdet.

5.9 void TDisplay::las_strang1(String Strang)
Inparametrar: Textsträng som användaren skrivit in i Editrutan.

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen tilldelar pDisplays datamedlem ord1, den inkommande textsträngen Strang.

5.10  void TDisplay::las_strang2(String Strang)
Inparametrar: Textsträng som användaren skrivit in i Editrutan.

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen delar upp inparametern Strang vid kommatecknet och tilldelar
datamedlemmarna ord1 och ord2 var sin del.

5.11  void TDisplay::las_strang3(String Strang)
Inparametrar: Textsträng som användaren skrivit in i Editrutan.

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen delar upp inparametern Strang vid kommatecknen och tilldelar
datamedlemmarna ord1, ord2 och ord3 var sin del.
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6 Klassen THead
Nedan beskrivs de största och viktigaste medlemsfunktionerna i klassen THead. Vissa
förklaras mer ingående än andra om hur de är konstruerade.  Objekt av klassen THead
har hand om lagring av texter som är färdigredigerade. THead sköter även öppnandet
och sparandet av texter till fil. I THead klassen finns en TList deklarerad där
THeadobjekt lagrar pekare till objekt av klassen TText.

6.1 void THead::OpenFile( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen öppnar en OpenDialogruta där användaren får välja vilken fil som skall
öppnas. Funktionen anropar sedan ReadFile( ) vilken läser in den valda filen och dess
parametrar.

6.2 void THead::ReadFile( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen läser den fil som användaren valt i OpenDialogrutan genom att först anropa
ReadHead( ) vilken i sin tur läser in headern från den öppnade filen. Därefter skapas ett
nytt TText objekt för varje text som finns lagrad i filen.

6.3 void THead::SkapaFil( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen öppnar en SaveDialogruta där användaren får välja vilken sökväg den
skapade filen skall ha. Därefter skrivs THeads datamedlemmar och samtliga TText
objekt till filen. Pekare till TText objekten finns lagrade i THeads datamedlem TList
texter.



Användarprogram

18

6.4 void THead::AddText(char*text,Graphics::TBitmap*bild)
Inparametrar: Sträng som innehåller bildtext, bitmappbild som beskriver dioddisplayens
utseende.

Returvärde: -

Uppgift:

Funktion som skapar ett nytt TText objekt då användaren vill lägga till en ny text till sin
blivande fil. Genom det skapade TText objektet anropas medlemsfunktionerna
SetText(Graphics::TBitmap*) och SkapaBitmapText(char*). Därefter läggs pekaren till
TText objektet i THeads TList texter vilken används för att hålla ordning på TText
objekt.

6.5 void THead::Uppdatera(char* text,Graphics::TBitmap* bild)
Inparametrar: Pekare till textsträng och pekare till den bitmappbild

Returvärde: -

Uppgift:

Funktion som uppdaterar det TTextobjekt som är markerat i TListBoxen med
inkommande parametrar dvs textsträng och bitmapp.

6.6 void THead::TaBort( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Funktion tar bort det TTextobjekt som är markerat i TListBoxen ur TList texter.

6.7 Graphics::TBitmap* THead:: getBitmap(int index)
Inparametrar: Indexnummer till TList texter

Returvärde: Pekare till bitmapp

Uppgift:

Funktionen returnerar en pekare till bitmappen tillhörande det TTextobjekt som det skett
ett dubbelklickande på i TListBoxen.
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6.8 char* THead::GetText(int index)
Inparametrar: Indexnummer till TList texter

Returvärde: Pekare till fält

Uppgift:

Funktion som returnerar en pekare till textsträngen tillhörande det TTextobjekt som det
skett ett dubbelklickande på i TListBoxen.

6.9 int THead::Antal_Byte_Bild(int x,int y)
Inparametrar: Dioddisplayens bredd och höjd i antal pixlar.

Returvärde: Antal bytes bilden består av och kommer att uppta i datarow.

Uppgift:

Funktionen räknar ut antal bytes programmet kommer att behöva allokera i minnet för
att spara bilden som en char datarow[ ]. Om bilden inte upptar alla bitar i den sista byten
i datarow kommer den ändå att uppta en byte då avrundning sker uppåt.

6.10  void THead:: LaddaLista1( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

En funktion som laddar TListBoxen med TText objektens tillhörande textsträngar från
varje Textobjekt i TList1(texter). Det är den inskrivna texten som ses i TListBoxen.
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7 Klassen TText
Nedan beskrivs de största och viktigaste medlemsfunktionerna i klassen TText. Vissa
beskrivs mer ingående än andra om hur de är konstruerade. Objekt av klassen TText är
tillgängliga för objekt av klassen THead via en pekare som finns deklarerad i THead.
THead förvarar pekare till TText objekt i en TList.

Figur 14 Pekare till TText objekt sparas i ett TList objekt

7.1 void TText::SkapaBitmap( )
Inparametrar: -

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen skapar en bitmapp utgående ifrån datamedlemmen char datarow[ ].
Bitmappen scannas av byte för byte för att sedan lagra varje byte för sig som en char i
datarow[ ].

Figur 15 Bitmappen representeras byte för byte i char datarow [ ]
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7.2 void TText::SkapaBitmapText(Graphics::TBitmap* bild)
Inparametrar: Pekare till den bitmapp som skall konverteras till char datarow [ ]

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen skapar ett teckenfält char datarow [ ] utgående ifrån en bitmapp.

7.3 int TText::Antal_Byte_Bild(int x,int y)
Inparametrar: Dioddisplayens bredd och höjd i antal pixlar.

Returvärde: Antal bytes bilden består av och kommer att uppta i datarow.

Uppgift:

Funktionen räknar ut antal bytes programmet kommer att behöva allokera i minnet för
att spara bilden som en char datarow[ ]. Om bilden inte upptar alla bitar i den sista byten
i datarow kommer den ändå att uppta en hel byte då avrundning sker uppåt.

7.4 void TText::Set_datarow(char* data)
Inparametrar: pekare till teckenfält

Returvärde: -

Uppgift:

Funktionen kopierar teckenfältet som kommer som inparameter byte för byte till
teckenfältet datarow. Det är tvunget att kopiera bytevis för att undvika att 0 läses som
NULL.

8 Filformat
Då texterna sparas till fil skrivs först en header där information om t.ex. displaystorlek
och diodfärg finns. Efter headern finns texterna lagrade i både bildformat och
textformat. Det finns för tillfället ingen begränsning för hur många texter som kan
sparas i samma fil.

Figur 16 Filen uppdelning
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8.1 Header
Signtype [1 byte]

Length [1 byte]

Height [1 byte]

Route [1 byte]

R/L [1 byte]

Linelength [1 byte]

Fromaddress [1 byte]

ToAddress [1 byte]

Colour [1 byte]

FutureUse [11 bytes]

8.2 Texter
Textnr [4 bytes]

Linknr [1 byte]

Text [64 bytes]

Datarow [beror på dioddisplaystorlek]

FutureUse [10 bytes]
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9 Användbara komponenter i Borland Builder
I nedanstående stycken nämns ett antal användbara funktioner som finns i Borland
Builder och som använts i programmet. Komponenterna finns i Borlands Visuella
komponent bibliotek (VCL).

9.1 TForm
TForm är ett Windows fönster där alla VCL-komponenterna placeras på.

Figur 17 TForm objekt

9.2 TButton
TButton objekt är en standard Windows knapp som kan användas för att göra
funktionsanrop.

Figur 18 TButton objekt

9.3 TEdit
TEdit objekt är en standard Windows textruta. Editrutan är till för att användaren skall
kunna skriva text som kan användas av programmet.

Figur 19 TEdit objekt för textinmatning
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9.4 TListBox
Ett TListBox objekt används då en lista med olika textsträngar skall visas. Textsträngar
kan läggas till, tas bort eller markeras i denna lista. Då en position i listan är markerad
finns möjlighet att få denna rads indexvärde.

Figur 20 TListBox objekt, en lista med textsträngar

9.5 TPanel
TPanel objekt kan användas då programmeraren önskar att hantera flera visuella
komponenter som en enhet. Användbart då t.ex. flera komponenter skall visas eller
döljas samtidigt.

Figur 21 Ett TPanel objekt innehållande en Editruta och en knapp

9.6 TRadioButton
Objekt av klassen TRadioButton används då flera knappar skall fungerar som en enhet
där bara en knapp kan vara aktiv åt gången. Se figur 22
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9.7 TGroupBox
TGroupBox objekt används för att kunna bilda en grupp av TRadioButtons som inom
denna box fungerar som en enhet där bara en knapp kan vara aktiv åt gången.

Figur 22 Tre stycken RadioButtons grupperade i ett GroupBox objekt

9.8 TList
TList är ett objekt som lagrar ett fält med pekare. Ett TList objekt används ofta för att
upprätthålla listor av objekt då det finns möjlighet att lägga till eller ta bort objekt. Det
går att sortera om objekten samt att lokalisera och komma åt dem. Listlängden anpassar
sig automatiskt.

9.9 TOpenDialog
TOpenDialog visar en Windows dialogruta på skärmen som används för att öppna filer.
Det finns även en speciell dialogruta som är lämpad för bildfiler som heter
TOpenPictureDialog.

Figur 23 Windows OpenDialogruta
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9.10 TSaveDialog
TSaveDialog visar en Windows dialogruta på skärmen som används för att spara filer.
Det finns även en speciell dialogruta som är lämpad för bildfiler som heter
TSavePictureDialog.

Figur 24 Windows SaveDialogruta

9.11 TFontDialog
TFontDialog visar en Windows dialogruta som används till att ändra fonter. Det vill
säga textstil och storlek mm.

Figur 25 Windows FontDialogruta där teckensnitt, format och storlek väljs



Användarprogram

27

10 Resultat
Målet med projektet var att från grunden konstruera ett användarprogram för
textskrivning och bildredigering till en dioddisplay. I denna rapport beskrivs
programmets uppbyggnad och struktur. Större delen av funktionsförklaringarna finns
skrivna i koden för att underlätta för en eventuell utbyggnad eller modifiering av
programmet. Mycket tid lades i början på att undersöka vilka funktioner som skulle ingå
samt att planera uppbyggnaden av de olika klasserna som programmet skulle bestå av.
Då vissa delar av programmet tog betydligt längre tid att konstruera än vad som var
beräknat rann tiden iväg vilket medförde att vi inte uppnådde det mål som var satt från
början. Det som inte hann slutföras var bl.a. konvertering av binärfil till Intelhexfil samt
grundlig testkörning av programmet.
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11 Slutsatser
De slutsatser som detta arbete lett till är bland annat att det krävs mycket tid i början av
ett programmeringsprojekt för att planera vilka klasser som skall ingå. Att få en funktion
att fungera var ofta inte så svårt då ett litet testprogram för detta ändamål gjordes.
Problem uppstod då funktionen skulle användas i sitt rätta sammanhang då den
anropades av andra funktioner. Slutresultatet blev dock ett fullt fungerande program där
en användare enkelt kan skapa det utseende som önskas på en display. Texter och bilder
kan skrivas med olika teckensnitt och placering. Då texterna sparas till fil kommer det
tidigare nämnda filformatet att användas.
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Bilaga A
Klasskort THead

Användarprogram

Attribut:

                 Char signtype

                 Unsigned char length

                 Unsigned char height

                 Unsigned char route

                 Char R_L

                 Unsigned char lineheight

                 Unsigned char fromadress

                 Unsigned char to_adress

                 Char colour

                 Unsigned char alt_time

                 Char FU [10]

                 Short int TextNr

                 Unsigned char IndexNr

                 Char mode

                 Char FUt [10]

                 Char text [64]

                 Char * datarow

Operationer:

                 ifstream fil

                 TText *pText

                 TList *texter

                 Void OpenFile ( )

                 Void ReadFile ( )

                 Void ReadHead ( )
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                 Void LaddaLista1 ( )

                 Void LaddaLista1 ( )

                 Void SkapaBitmap ( )

                 Void SkapaFil ( )

                 Void AddText (char*,Graphics::TBitmap*)

                 Void Uppdatera (char*,Graphics::TBitmap*)

                 Void TaBort ( )

                 Int Antal_Byte_Bild (int,int)

                 Unsigned char GetLength ( ) {return length;}

                 Unsigned char GetHeight ( ) {return height;}

                 Unsigned char GetRoute ( ) {return route;}

                 Char GetR_L ( ) {return R_L;}

                 Unsigned char GetLineHeight ( ) {return lineheight;}

                 Unsigned char GetFromAddress ( ) {return fromaddress;}

                 Char GetColour  ( ) {return colour;}

                 Unsigned char GetAlTime ( ) {return alt_time;}

                 Graphics::Tbitmap* getBitmap(int)

                 Char* GetText(int)

                 THead ( )

                 THead (int,int)

                 ~THead ( )

Ansvarsområde:

                 Öppnar och sparar filer.
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Bilaga B
Klasskort TText

Användarprogram

Attribut:

            Short int TextNr

            Unsigned char IndexNr

            Char mode

            Char FU [ 10 ]

            Char text [ 64 ]

            Char *datarow

Operationer:

            Graphics::TBitmap* textBitmap

            Void SkapaBitmap ( )

                     int Antal_Byte_Bild (int,int)

            Graphics::TBitmap* get_bitmap ( )

            Void SetTextNr  (int)

            Void SetIndexNr (int)

            Void SetMode (int)

            Void SetFU (char*)

            Void SetText (char*)

            Void Setdatarow (char*)

            Short int GetTextNr ( ) {return TextNr;}

            Unsigned char  GetIndexNr ( ) {return IndexNr;}

            Char GetMode ( ) {return mode;}

            Char GetFU ( ) {return FU;}

            Char GetText ( ) {return text;}

            Char GetRow ( ) {return datarow;}
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             TText ( )

             TText (int, int)

             ~TText ( )

Ansvarsområde:

             Att lagra de olika texterna på rätt sätt.
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Bilaga C
Klasskort TDisplay

Användarprogram

Attribut:

                int storlek_X;

                int storlek_Y;

                char color;

                char justering;

                char R_L;

                int mode;

                int LED_size;

                String TextStrang;

                String ord1;

                String ord2;

                String ord3;

                TFont *font1;

                TFont *font2;

                TFont *font3;

            Graphics::TBitmap *pBitmap;

                Graphics::TBitmap *bitmapON;

                Graphics::TBitmap *bitmapOFF;

                unsigned char signtype;

                int route;

                int lineheight;
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                int fromaddress;

                int toaddress;

                int alttid;

                int textheight1;

                int textheight2;

                int textheight3;

                char* TextRad;

                Graphics::TBitmap *pObjektBild;

                Graphics::TBitmap *bitmapON_Objekt;

                Graphics::TBitmap *bitmapOFF_Objekt;

                int storlek_X_Objekt;

                int storlek_Y_Objekt;

                void centrera_display( );

                void SetFont1( );

                void SetFont2( );

                void SetFont3( );

                void set_storlek_X(int);

                void set_storlek_Y(int);

                void set_signtype(unsigned char);

                void set_route(int);

                void set_R_L(char);

                void set_lineheight(int);

                void set_fromaddress(unsigned char);

                void set_toaddress(unsigned char);

                void set_color(char);

                void set_alttid(char);



Användarprogram

36

                int get_LED_size( );

                int get_storlek_X( );

                int get_storlek_Y( );

                unsigned char get_signtype(){return signtype;}

                int get_route( ){return route;}

                char get_R_L( ){return R_L;}

                int get_lineheight( ){return lineheight;}

                int get_fromaddress( ){return fromaddress;}

                int get_toaddress( ){return toaddress;}

                char get_color( ){return color;}

                int get_alttime( ){return alttid;}

                char get_justering( ){return justering;}

                void skriv_till_bitmap(String);

                void SetTextStrang(String);

                void set_justering(char);

                String GetTextStrang( );

                void Mode1_skriv_till_bitmap( );

                void Mode2_skriv_till_bitmap( );

                void Mode3_skriv_till_bitmap( );

                void Mode4_skriv_till_bitmap( );

                void Mode5_skriv_till_bitmap( );

                void set_textheight1(int);

                void set_textheight2(int);

                void set_textheight3(int);

                void rensa( );
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                void set_image_size( );

                void las_strang1(String);

                void las_strang2(String);

                void las_strang3(String);

                void set_mode(int);

                void komma_check(String);

                void ReadConfig( );

                void set_bitmap_size(int,int);

                void scan_klar_bitmap(Graphics::TBitmap*);

                void scan_bitmap( );

                void set_LED(int);

                void toggla_pixel(int,int);

                void SetBitmap(Graphics::TBitmap*);

                Graphics::TBitmap* GetBitmap( );

                void set_bitmap_size_objekt(int,int);

                void scan_klar_bitmap_objekt( );

                void toggla_pixel_objekt(int,int);

                void rensa_objekt( );

                void AddPicture(int,int);

                void OpenPicture( );

                void SavePicture( );

                TDisplay( );

                ~TDisplay( );

Ansvarsområde:

                Skapar utseendet på displayen.


