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Abstrakt 

Tento text představuje diplomovou práci se zaměřením na mobilní aplikace pro geosocialní 

síť. V první kapitole je pozornost věnována stručné rešerši geo-sociálních sítí FourSquare, Brightkite, 

Loopt, MyTown a síti Gowalla. U vybraných sítí, se první kapitola věnuje také výsledkům testů. Ve 

druhé kapitole jsou analyzovány moţnosti Android SDK se zaměřením na hlavní odlišnosti oproti 

programování standartních desktopových aplikací. Představen je také stručný přehled základních 

Google API a portfolio projektů Microsoft FUSE Labs. Další kapitola se zabývá charakteristikou 

dostupných rozhraní sociálních sítí s ohledem na moţnosti vyuţití v Android aplikacích. Čtvrtá 

kapitola pojednává o analýze a návrhu vlastní geo-sociální aplikace. Předposlední kapitola je 

zaměřena na samotnou implementaci aplikace s vyuţitím Android Maps API a vybraného rozhraní 

sociální sítě. V poslední kapitole je provedeno testování v reálném prostředí a srovnání finální verze 

aplikace Infores s obdobnými dostupnými aplikacemi. 

Klíčová slova 

Analýza, Android, API, Aplikace, App Inventor, Bezpečnost, Brightkite, Emulátor, Foursquare, 

Geolokace, Geosocialní, Geotaging, Google, Gowalla, Infores, Komponenta, LBS, Loopt, Maps API, 

Mobilní aplikace, MyTown, SDK, Síť, Sociální, Tweet, Twitter, Uţivatel 

 

Abstract 

This thesis is focused on mobile applications for geosocial network. The first chapter consists 

of a brief search of geo-social networking Foursquare, Brightkite, Loopt, and network MyTown 

Gowalla. Network in selected, the first chapter deals with the test results. The second chapter analyzes 

the capebility of Android SDK with focus on the main differences compared with standard desktop 

applications it also containa programming. Performance is also a brief overview of the basic Google 

API and the portfolio of projects Microsoft FUSE Labs. The third charter is focused to the 

characteristics of social networks with regard to the possibilities of use for Android applications. The 

fourth charter interfaces with the analysis and design of  own geo-social application. The fifth chapter 

is focused on integrating the application using the Android Maps API and selected social networking 

interface. The last chapter has been tested in a real environment and compared the final version Infores 

available with similar applications. 

Key Words 

Analysis, Android, API, Application, App Inventor, Security, Brightkite, Emulator, Foursquare, 

Geolocation, Geosocial, Geotaging, Google, Gowalla, Infores, Component, LBS, Loopt, Maps API, 

Mobile applications, MyTown, SDK, Network, Social , Tweet, Twitter, User 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

API  – Application Programming Interface 

BSD  – Berkeley Software Distribution 

FS  – FourSquare 

GPS  – Global Position Systém 

GUI  – Graphical User Interface 

HP  – Hewlett-Packard 

HVGA  – Half Video Graphics Array 

HW  – Hardware 

JDK  – Java Development Kit 

JRE  – Java Runtime Environment 

LBS  – Location Based Services 

OS  – Operační Systém 

PC  – Personal computer 

QVGA  – Quarter Video Graphics Array 

RSS  – Really Simple Syndication 

SAR  – Search and Rescue System of Czech republic 

SDK  – Software Development Kit 

SMS  – Short Message Service 

URL  – Uniform Resource Locator 

WI-FI  – bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích 

UI – User Interface 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji především Ing. Michalu Krumniklovi vedoucímu diplomové práce, za jeho odbornou pomoc 

při vypracování této diplomové práce. Také bych rád poděkoval Mgr. Janu Matulovi za cenné rady, 

Lucií Ţídkové za trpělivost a všem účastníkům testů za pomoc při vývoji aplikace. 



8 

 

Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................... 10 

Stručná rešerše stávajících geo-sociálních sítí ..................................................................... 11 

1.1 FourSquare ........................................................................................................................... 12 

1.2 Brightkite ............................................................................................................................. 14 

1.3 Loopt .................................................................................................................................... 15 

1.4 MyTown ............................................................................................................................... 15 

1.5 Gowalla ................................................................................................................................ 16 

1.6 Uţivatelský test serveru uTest .............................................................................................. 17 

Analýza možností Android SDK, Google API a FUSE Lab ............................................... 21 

2.1 Emulátor ............................................................................................................................... 24 

2.2 Základní typy komponent..................................................................................................... 25 

2.3 Google API ........................................................................................................................... 26 

2.3.1 Tvorba projektu s vyuţitím map ................................................................................... 28 

2.5 Microsoft FUSE Lab ............................................................................................................ 29 

Charakteristika dostupných rozhraní sociálních sítí s ohledem na možnosti využití v 

Android aplikacích................................................................................................................ 31 

3.1 Facebook SDK ..................................................................................................................... 31 

3.2 Twitter .................................................................................................................................. 32 

3.2.1 Twitter komponenta v App inventoru ........................................................................... 32 

Analýza a návrh geo-sociální aplikace ................................................................................ 37 

4.1 Analýza ................................................................................................................................ 37 

4.2 Návrh ................................................................................................................................... 38 

Implementace aplikace s využitím Android Maps API a vybraného rozhraní sociální sítě

 ................................................................................................................................................ 44 



9 

 

5.1 Designer ............................................................................................................................... 46 

5.2 Blokový editor...................................................................................................................... 47 

Testování aplikace v reálném prostředí, srovnání s obdobnými aplikacemi .................... 53 

6.1 Bezpečnost ........................................................................................................................... 53 

6.2 Snadnost pouţívání .............................................................................................................. 54 

6.3 Přesnost ................................................................................................................................ 54 

6.4 Speciální nabídky ................................................................................................................. 55 

Závěr ...................................................................................................................................... 56 

Citovaná literatura ............................................................................................................... 57 

Seznam obrázků .................................................................................................................... 59 

Seznam schémat .................................................................................................................... 60 

Seznam Diagramů ................................................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 Úvod 

 

Tématem předloţené diplomové práce je mobilní aplikace pro geo-sociální síť. Cílem práce je 

vyuţití mobilní platformy Android k vývoji aplikace, která bude slouţit k propojení geografických dat 

s vrstvou sociálních sítí. Cílovou uţivatelskou skupinou vyvíjené aplikace budou studenti středních a 

vysokých škol. Platformu Android, jsme zvolili především pro její rozšířenost a dostupnost. 

Předpokládá se, ţe v roce 2011 bude aktivováno více neţ 120 milionů zařízení s tímto operačním 

systémem. Aplikace spojující geografické data a funkce sociálních sítí dnes jiţ běţně fungují a těší se 

obrovské popularitě. S takto masivně rozšířenými komerčními aplikacemi, jsou ovšem také spojeny 

bezpečnostní rizika. Důvodem vývoje aplikace Infores, je snaha vytvořit prostředí, jeţ minimalizuje 

moţnosti zneuţití spojené s odesíláním informací o pozici uţivatele a zároveň snaha o poskytnutí 

maximálního komfortu při orientaci v bezprostředním okolí. 

V první kapitole provedeme stručnou rešerši stávajících geo-sociálních sítí. Zaměříme se na dnes 

nejpouţívanější sítě FourSquare, Brightkite, Loopt, MyTown a síť Gowalla. U těchto sítí, bude 

provedena komparace funkcí, kterými se jednotlivé sítě liší. Pozornost bude také věnována výsledkům 

testů, které provedlo více neţ 300 softwarových profesionálů z 35 zemí světa. Deset dní testovali a 

hledali nejzajímavější a zároveň nejváţnější chyby v následujících kategoriích: snadnost pouţívání, 

přesnost geolokace, speciální nabídky, získáváni statusu, propojení s přáteli a integrace sociálních 

prvků. 

Ve druhé kapitole budeme analyzovat moţnosti Android software development kitu. Zaměříme se 

na hlavní odlišnosti při práci s Android SDK, oproti programování standartních desktopových aplikací. 

Neopomeneme uvést bliţší pohled na softwarovou architekturu Androidu. Zmíníme se také o 

moţnostech emulátoru a popíšeme základní typy komponent. Před popisem tvorby projektu s vyuţitím 

map, bude představen stručný přehled základních Google API. V závěru druhé kapitoly zařadíme 

portfolio projektů Microsoft FUSE Labs s důrazem na Bing Twitter Map. 

V kapitole Charakteristika dostupných rozhraní sociálních sítí s ohledem na moţnosti vyuţití v 

Android aplikacích, bude věnována pozornost moţnostem Facebook SDK, Twitter API a především 

vývojovému nástroji App Inventor. U App Inventoru sez důvodu vyuţití v aplikaci Infores zaměříme 

hlavně na moţnosti komponenty twitter1. 

Čtvrtá kapitola bude pojednávat o analýze a návrhu vlastní geo-sociální aplikace. Návrh bude 

proveden s přihlédnutím k analýze výsledků testů a s ohledem na budoucí výsledky průběţného 

testování během vývoje aplikace Infores. 

V předposlední kapitole se zaměříme na samotnou implementaci aplikace s vyuţitím Android 

Maps API a vybraného rozhraní sociální sítě. K vývoji aplikace Infores vybereme nástroj z nabídky 

Google labs - App Inventor. Ten nám umoţní vývoj aplikace pro OS Android telefony za pomoci 

webového prohlíţeče, a to buď pomocí připojeného telefonu, nebo emulátoru. K implementaci 

vyuţijeme App Inventor Designer a App Inventor Block editor. 

V poslední kapitole bude provedeno testování v reálném prostředí a srovnání finální verze 

aplikace Infores s obdobnými dostupnými aplikacemi. 
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Kapitola 1 

 

 Stručná rešerše stávajících geo-sociálních sítí 

 

Pro vyuţívání jakékoliv geo-lokační sluţby1 spolu se sluţbami sociálních sítí, je nezbytné 

hardwarové zařízení schopné určovat svou polohu s moţností neustálého připojení k internetu. Tyto 

dva základní poţadavky dnes jiţ bez problémů splňují tzv. chytré telefony.  

O chytrých telefonech2 se hovoří především v souvislosti s následujícími operačními systémy: 

 

 iOS - Apple  

 Android OS - Google  

 BlackBerry OS - Research In Motion 

 Windows Phone - Microsoft  

 Bada - Samsung 

 webOS – HP3 

 

Podle NPD Group, Inc4, je Android OS nejprodávanějším mobilním operačním systémem v USA. 

V listopadu 2010 bylo na celém světě kaţdým dnem aktivováno 300 000 zařízení s OS Android. V 

březnu 2011 to bylo uţ 350 000 zařízení. To znamená, ţe lze očekávat, ţe za letošní rok bude 

aktivováno více neţ 127 milionů zařízení. Aktivace pocházejí ze 170 kompatibilních zařízení, 27 

OEM výrobců a 169 operátorů z 69 zemí světa. Výhledově se počítá, s aţ milionem aktivací denně. [1]  

Nejen z tohoto důvodu, je platforma Android vhodná volba pro vývoj geo-sociální aplikace. 

Obdobné výsledky zaznamenávají i jiní výrobci HW (např.: Apple). Android je však vzhledem 

k vstřícné licenční politice velmi oblíbeným OS u celé řady výrobců mobilních telefonů, coţ 

samozřejmě ovlivňuje prodejní cenu zařízení.  

Rozšíření i popularita webových sluţeb zaloţených na poloze uţivatele neustále rostou. 

V současnosti se trh s mobilními aplikacemi spojujících LBS se sluţbami sociálních sítí5 rozmáhá a s 

rostoucí popularitou se tyto sítě dostávají do povědomí marketingových odborníků. Mezi nejúspěšnější 

                                                     
1 Dále: LBS – Location Based Services 
2 Včetně tablet PC 
3 Původně Palm 
4 Přední poskytovatel spolehlivých a komplexních, spotřebitelských maloobchodních informací pro široké 

spektrum průmyslových odvětví. 
5 Dále: geo-sociální 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.npd.com%2Fpress%2Freleases%2Fpress_100510.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7ioDAy81-2pS-8IzOkxeoMuDBGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.npd.com%2Fpress%2Freleases%2Fpress_100510.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7ioDAy81-2pS-8IzOkxeoMuDBGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.npd.com%2Fpress%2Freleases%2Fpress_100510.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7ioDAy81-2pS-8IzOkxeoMuDBGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.npd.com%2Fpress%2Freleases%2Fpress_100510.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7ioDAy81-2pS-8IzOkxeoMuDBGw
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aplikace na trhu bezesporu patří: FourSquare, Brightkite, Loopt, Gowalla, Yelp a další. Tyto sluţby v 

mnoha případech mohou slouţit nejen k pobavení, ale zároveň k propagaci firem. 

Počet uţivatelů geo-lokačních sluţeb: 

 

 FourSquare – 7,5 miliony (9. 3. 2011) 

 Brightkite – 2 miliony (26. 2. 2010) 

 Loopt – 3.4 miliony (2. 6. 2010) 

 MyTown – 3,1 milionu (17. 8. 2010) 

 Gowalla – 340 tisíc (7. 7. 2010) 

 

Z demografického hlediska tvoří muţi 80 % uţivatelů geo-lokačních sluţeb. Z hlediska věku je 

nejvíce zastoupená věková skupina mezi 19-35 lety, která tvoří 70 % všech uţivatelů, 7 z 10 uţivatelů 

geo-lokačních sluţeb má vysokoškolské vzdělání. [2] 

S těmito údaji pracují také vývojáři, a podle této skutečnosti také integrují své geo-lokační 

modifikace. Ani jedna z uvedených sluţeb, by ale nebyla schopná výrazněji se uplatnit na trhu, kdyby 

se nesnaţila konkurenčně vymezit6.  

  

 1.1 FourSquare  

 

Princip aplikace spočívá v tom, ţe účastník navštěvuje zajímavá místa, za která dostává body. 

Takovéto místa jsou označena na mapě a přidávat je můţe jakýkoliv účastník FourSquare7. Můţe je 

doplnit popisem i dalšími informacemi, dále můţe přidávat komentáře, včetně komentování míst, která 

jiţ ve FS jsou. Tímto způsobem uţití aplikace FS získává uţivatel body a zároveň plní databáze i pro 

další uţivatele. Dá se říci, ţe princip této aplikace vychází z Geocachingu. Typický příklad chování 

běţného uţivatele FS by mohl vypadat asi takto: někam přijde (třeba do restaurace či obchodu), v 

prostředí webu nebo mobilní aplikace8 označí, ţe tam přišel, pokud místo ještě nemá ve FS svůj 

záznam, vytvoří jej. Zároveň můţe přidat poznámku viditelnou i ostatním uţivatelům. Průběţně 

vytváří z ostatních uţivatelů FS tzv. „přátele―. Za postup ve hře dostává virtuální trofeje. Postupně se 

můţe stát virtuálním starostou míst, která často navštěvujete. Můţe si také prohlíţet své statistiky a 

informace o ostatních účastnících FS. 

Projekt FS byl zahájen v roce 2009 na festivalu SXSW v Austinu s myšlenkou „učinit města 

pouţitelnějšími.― Dnes se tato geo-sociální sluţba můţe pochlubit téměř 7,5 miliony uţivatelů a téměř 

500 miliony přihlášení uţivatele na dané pozici 9 v průběhu posledního roku. [3]  

                                                     
6 Můţe se jednat o hry typu Geocaching. 
7 Dále: FS 
8 Vzhledem k vestavěnému GPS přijímači je tato volba vhodnější. 
9 Check-iny 
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Uţivatelské prostředí se skládá z pásu karet: Friends, Places, Explore, To-Do a Me. Dále 

obsahuje pole pro vyhledávání, pro rychlé volby oblíbených míst podle zaměření a pole s posledními 

zprávami přátel (viz obrázek 1 a 2). 

 

 

Obrázek 1 a 2: Foursquare 

 

Karta Explore, nabízí doporučená zajímavá místa. Tato funkce sbírá všechna přihlášení na 

pozici od komunity FS a odvozuje z nich osobní doporučení na základě pozice uţivatele či lépe snad 

hráče. Na kartě Explore mohou uţivatelé rychle prozkoumat návrhy v několika před-definovaných 

kategoriích typu: potraviny, káva, noční ţivot a obchody, nebo mohou vyhledat cokoliv jiného. Návrhy 

jsou zaloţeny na celé řadě faktorů – v úvahu se berou místa, kde byl uţivatel v minulosti, místa, která 

navštívili přátelé, věrnost oblíbeným místům, či populární místa ostatních uţivatelů, ale také den v 

týdnu, denní doba a tak dále. 

FS také zavádí odměny za věrnost v rámci programu „Special―. Firmy mohou nabízet odměny, 

speciální nabídky, nebo propagačních akce swarmům, skupinám přátel, štamgastům, nováčkům, 

starostům, nebo prostě kaţdému, kdo provede přihlášení na pozici.  

Karta Places obsahuje odkaz pro zobrazení speciálních nabídek v blízkosti aktuální polohy, 

díky této moţnosti je jednodušší najít podniky, které odměňují FS uţivatele. [4]  
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 1.2 Brightkite 

 

Tato geo-sociální aplikace se vyznačuje především multi-platformním přístupem, není závislá na 

mobilním OS. Je dostupná na jakémkoliv mobilním zařízení. Uţivatel se pomocí SMS, nebo pomocí 

sociální mobilní aplikace přihlásí na určitém místě (viz obrázek 3 a 4). Brightkite pak uţivateli umoţní 

zjistit, kdo je poblíţ a kdo byl na daném místě před ním. Sluţbu v roce 2007 vytvořili Brady Becker, 

Martin May a Alan Seideman, kteří před tím vytvořili SMS sluţbu Loopnote. V dubnu 2009, získala 

společnost Brightkite mobilní sociální síť Limbo. [5] 

 

 

Obrázek 3 a 4: Brightkite  

 

Zajímavostí na Brightkite je unikátní přístup k sociálním vztahům. Kdyţ tato síť začínala, měl 

Brightkite symetrický model podobně jako Facebook a FourSquare. Tento model vyţaduje, aby se 

uţivatelé navzájem označovali jako přítele10. Koncem roku 2009 přišla tato společnost s asymetrickým 

modelem, podobně jako Twitter, kde jedna strana můţe následovat11 další bez povolení. [6] 

  

 

  

                                                     
10 Resp. přidávali účastníka do svých seznamů „přátel―. 
11 V Twitteru nazýváno „Follow―. 
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 1.3 Loopt  

 

Aplikace umoţňuje přidávat do mobilu své známé. V případě, ţe se bude takto přidaný známý 

pohybovat poblíţ, můţe na to Loopt upozornit. Zároveň dokáţe sledovat známé na mapě a obeslat 

skupinu nejbliţších kontaktů12 podle jejich aktuálního umístění (viz obrázek 5). Udávání vlastní 

pozice, pak patří ke standardním funkcím LBS systémů. Uţivatel má moţnost na svou mapu přidávat 

navštívená zajímavá místa a sdílet je s ostatními uţivateli. Proti zneuţití se můţe uţivatel bránit 

nastavením viditelnosti, a to jak polohy, tak i profilu. 

 

 

Obrázek 5: Loopt  

 

 1.4 MyTown  

 

Nejjednodušší způsob jak popsat aplikaci MyTown, je přirovnat ji ke hře Monopoly, akorát 

zaloţené na reálném prostředí. Uţivatel cestuje po městě a průběţně se přihlašuje k pozicím, za to 

dostává body, s nimiţ můţe své město postupně vylepšovat (viz obrázek 6). Můţe také cestovat do 

měst svých přátel a nechat si zobrazit jejich vlastnosti a vylepšení. Komunikace mezi přáteli pak 

probíhá za pomoci seznamu kontaktů. Seznam je postaven buď na sluţbě Facebook connect, nebo je 

importován ze seznamu emailových adres. Jeho součástí je také ţebříček, ukazující postup vašich 

přátel v jejich městech. 

                                                     
12 Omezení podle vzdálenosti. 
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Dalším důleţitým sociálním prvkem je moţnost posílat virtuální dárky přátelům. Virtuální 

poloţky (dárky) jsou důleţitou součástí MyTown, tato sluţba nabízí jedinečnou směs poloţek, které 

lze zakoupit virtuální měnou, ale i v reálné měně prostřednictvím in-app nákupu. 

 

 

Obrázek 6: MyTown 

 

Většina geo-sociálních aplikací je multiplatformních, na MyTown ovšem stále platí 

exkluzivita pouze pro platformu iPhone. Od ostatních geo-lokačních sluţeb se odlišuje také délkou 

hraní. Uţivatelé hrou stráví průměrně 70 minut denně. [7] 

 

 1.5 Gowalla 

 

Podobně jako FS je i Gowalla hra principem vycházející z geocachingu. Na rozdíl od FS, se 

zájmovým místům říká Spots a místo check-in se prostě zaloţí nový Spot. Body zájmů (Spots), můţe 

vytvářet kaţdý registrovaný uţivatel. Tím se zapíše do historie spotu, spolu s odkazem na profil 

zakladatele. Kaţdý bod má své jméno, kategorické zařazení, popis a komentáře. Na rozdíl od FS, se 

ale Gowalla blíţí geocachingu mnohem více. Uţivatel totiţ v místě Spotu můţe sbírat také předměty. 

Přijde, najde poklad, zapíše se, něco k pokladu přidá a něco si třeba vezme. Poklad je pouze digitální, 

na začátku hry má kaţdý uţivatel tři náhodně vygenerované předměty. Další předměty můţe získávat 

pomocí návštěv jiných, ale i stejných míst. Maximálně však deset předmětů na jeden telefon. 

Dalším rozdílem oproti FS je moţnost zakládat místa s časovým omezením. Vhodné vyuţití je 

třeba během sportovních akcí nebo narozenin. Takové Spoty se po ukončení akce sami smaţou. 
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Gowalla umí vytvářet také série spotů, ty najdou vyuţití třeba u výletů jako průvodce a podobně (viz 

obrázek 7 a 8). Pro nejaktivnější uţivatele má Gowalla připravené také odznáčky a známky.  

 

 

Obrázek 7 a 8: Gowalla 

 

Gowalla je veřejná hra. Kaţdý návštěvník webu tedy vidí, kde jste se zapsali a můţe tuto 

událost i okomentovat. Samozřejmě také nechybí moţnost sdílení na Twitteru nebo Facebooku. Pokud 

tedy uţivatel doposud hrál FS a své „check-iny― (tedy zápisy) sdílel pouze s přáteli, musí se připravit 

na to, ţe Gowalla k soukromí přistupuje mnohem laxněji. [8] 

 

 1.6 Uživatelský test serveru uTest 

 

Ve druhém čtvrtletí roku 2010 provedl server uTest13  srovnání tří hlavních multiplatformních 

geo-sociálních aplikací. FourSquare, Gowallu a Brightkite testovalo více neţ 300 softwarových 

profesionálů z 35 zemí světa. Deset dní testovali a hledali nejzajímavější a zároveň nejváţnější chyby 

v kategoriích: snadnost pouţívání, přesnost geolokace, speciální nabídky, získáváni statusu, propojení 

s přáteli a integrace sociálních prvků. 

 

                                                     
13 http://www.utest.com/sites/default/files/uTest_Q2_Bug_Battle_Report_Check_In_Apps.pdf 
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Obrázek 9: Proč se check-in sluţby nepouţívají častěji? 

 

Nejváţnější nalezená chyba, nebo nejlepší zpětná vazba byla odměněna 4000 dolary. Celkově 

lze říci, ţe FourSquare měl nejméně nahlášených chyb (177), následovala Gowalla (316) a nakonec 

Brightkite (377). Zatímco se FourSquare zařadil nejvýše ve většině kategorií, a měl také nejlepší 

pouţitelnost, Gowalla obdrţela nejvyšší počet bodů v důleţité kategorii přesnost lokalizace.  

 

Snadnost pouţívání: 

1. FourSquare 

2. Brightkite  

3. Gowalla  

Přesnost geolokace: 

1. Gowalla  

2. FourSquare 

3. Brightkite  

 

Speciální nabídky: 

1. FourSquare 

2. Gowalla 

3. Brightkite 

Získávání statusu: 

1. FourSquare 

2. Gowalla 

3. Brightkite  

Propojení s přáteli: 

1. FourSquare 

2. Gowalla 

3. Brightkite  

Integrace sociálních prvků: 

1. FourSquare 

2. Brightkite  

3. Gowalla 

 

Jako nejdůleţitější kategorie, byla zvolena snadnost pouţívání14, pro tuto kategorii se vyslovila 

téměř polovina všech respondentů (viz obrázek 10). V kategorii snadnost pouţívání si vedly nejlépe 

FourSquare s ratingem "vynikající" (59,4 %), v těsném závěsu následuje Brightkite (57,3 %), Gowalla 

(44,7 %). Přesnost určení polohy vyhodnotilo 24 % respondentů jako druhou nejdůleţitější kategorii. 

                                                     
14 Například jednoduchost navigace, intuitivní uţivatelské rozhraní, čistota rozhraní… 
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Následují kategorie: propojení s přáteli (15 %), sociální integrace (8 %), příleţitosti pro získání 

speciální nabídky - kupóny (5 %) a schopnost získat nějaký status15 (2 %). 

 

 

Obrázek 10: Co je pro Vás na check-in zaloţených sluţbách nejdůleţitější? 

 

Dopad LBS sluţeb na osobní bezpečnost a soukromí hrál v této studii významnou roli (viz 

obrázek 11). Na dotázání ohledně bezpečnosti odpovědělo 80 % respondentů, ţe mají obavy, a téměř 

polovina respondentů (49 %) si vybrala "soukromí a obavy o bezpečnost" jako nejvyšší důvod, proč 

nepouţívají check-in sluţby častěji (viz obrázek 9). 

Z výsledků vyplývá, ţe pozitivním lídrem v tomto srovnávacím testu je FourSquare. Testeři u 

této aplikace nahlásili celkem 177 chyb, coţ byl také nejniţší počet mezi testovanými geo-sociálními 

značkami. Více neţ polovina (52 %) z nahlášených chyb byly funkční vady, dále chyby s GUI16 (23 

%) a technické chyby (25 %). Za velice závaţné bylo nahlášeno pouze 7 % chyb17. 

 

 

Obrázek 11: Jste znepokojeni vlivem check-in sluţeb na Vaše soukromí a bezpečnost? 

 

Mnoho respondentů hodnotí FourSquare jako celkově vyváţenou a dobře optimalizovanou 

aplikaci s dobrou pouţitelností i pro nováčky. Testeři označili za největší nedostatky chybějící pole pro 

                                                     
15 Prestiţ pomocí odznaků nebo známek. 
16 Graphical User Interface 
17 Chyby, které potřebují okamţitou pozornost. 
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vyhledávání a chybějící modul "produkty a společnosti". Z bezpečnostních důvodů by webové stránky 

měly obsahovat session time-out, jehoţ absence byla také vnímána negativně. 

Druhé místo obsadila Gowalla, silnou pozici obhájila především v přesnosti LBS (hlavně 

městská zástavba) - v této kategorii dokonce získala 1. místo. Účastníci objevili celkem 316 chyb (14 

% velice závaţných) - coţ by se dalo vysvětlit skutečností, ţe Gowalla nejvíce vsází na robustní 

mobilní funkčnost. Pokud jde o technické chyby, těch bylo hlášeno 25 %. Více neţ polovinu (55 %) 

tvořili chyby funkční. Grafický interface podle testerů obsahoval 20 % ze všech chyb.   

Při hodnocení pozitivní zpětné vazby testovací komunita nejvíce ocenila promyšlené, plynulé 

a rychlé uspořádání hlavních oblastí aplikace. Dobře organizované rozhraní, přesvědčilo nejvíce 

testerů. Kladně ohodnocená vlastnost je moţnost přidávat obrázky (na rozdíl od FourSquare). Přístup 

pomocí celé řady mobilních platforem je také velká výhoda pro uţivatele. Naopak v několika 

případech měli testeři negativní zkušenost s bezpečností během registrace. 

I kdyţ Brightkite při testování skončil na posledním místě, celkovým součtem bodů zdatně 

konkuroval Gowalle. Především v kategorii ―snadnost pouţití‖ dopadla aplikace velmi dobře18. Mnoha 

testerům také vyhovovalo uţivatelské rozhraní. Navzdory skutečnosti, ţe Brightkit měl nejvíce chyb z 

testovaných aplikací (377), pouze 14 % z nich bylo vyhodnoceno jako velmi závaţné. Pokud jde o 

ostatní chyby tak 23 % chyb byly hlášeny jako technické závady, 54 % jako funkční chyby a 23 % 

chyby v GUI. 

Brightkite má silné a uţivatelsky přívětivé rozhraní, jasné nastavení navigace a pěkné barevné 

palety. Dobrý návrh, jak motivovat check-in činnosti uţivatelů, je moţnost přijímat speciální nabídky 

nebo kupóny. Na druhou stranu, negativní zkušenost měla testovací komunita s nejasným nastavením 

postupů19 při připojení k Facebooku. Uţivatelé Android verze se mohli také setkat s nefunkčními 

odkazy. Občas byly problémy v integraci se sluţbami Yahoo! a Twitterem. [9] 

  

                                                     
18 Celkově druhá. 
19 Několik zbytečně se opakujících kroků. 
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Kapitola 2 

 

 Analýza možností Android SDK, Google API a FUSE Lab 

 

Přestoţe je platforma Android postavena pro mobilní zařízení, vykazuje řadu vlastnosti 

plnohodnotného desktopového systému. Společnost Google pro Java programátory vytvořila 

framework nazvaný Android SDK. Při práci s Android SDK, má programátor přístup k většině tříd 

knihoven, které pouţívá na desktopu nebo serveru, a to včetně relační databáze. Na druhou stranu 

Android jako nezávislá platforma umoţňuje vyvíjet aplikace se specifickými funkcemi20. 

Android SDK tedy obsahuje API knihovny pro LBS HW21, kameru, zvuk, síťové připojení, Wi-

Fi, Bluetooth, akcelerometr, dotykový displej, a řízení spotřeby. To zjednodušuje vývoj a zajišťuje 

programátorům implementaci softwaru pro různá zařízení tak, aby aplikace pracovaly na jakémkoliv 

zařízení s Android OS. [10] 

Hlavní odlišnosti při práci s Android SDK: 

 

 Ţádné licencování, jednoduchá distribuce, ţádné poplatky spojené s vývojem a velice volné 

schvalovací procesy. 

 Hardwarový Wi-Fi modul. 

 GSM, EDGE, a 3G sítě pro telefonní a datové přenosy. 

 Komplexní API pro sluţby zaloţené na poloze uţivatele, jako je GPS. 

 Kompletní hardwarové ovládání multimédií, včetně přehrávání a nahrávání kamerou a 

mikrofonem. 

 API pro vyuţití hardwarových pohybových senzorů, včetně akcelerometru a kompasu. 

 Knihovny vyuţívající Bluetooth pro peer-to-peer přenos dat. 

 Zasílání IPC zpráv. 

 Sdílené datové sklady. 

 Na pozadí běţící aplikace a procesy. 

 Widgety na ploše, ţivé sloţky a ţivé pozadí. 

 Schopnost integrovat výsledky vyhledávání aplikace, se systémovým vyhledáváním. 

 Integrovaný open-source, HTML5 webový prohlíţeč (jádro WebKit). 

                                                     
20 Specifickými pro chytré mobilní telefony. 
21 Např. GPS, digitální kompas, atd. 
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 Plná podpora aplikací, které integrují mapové prvky, jako součást jejich uţivatelského 

rozhraní. 

 Hardwarově akcelerovaná a pro mobilní telefony optimalizovaná grafika obsahují 2D grafické 

knihovny a podporu pro 3D grafiku (OpenGL ES 2.0). 

 Multimediální knihovny pro přehrávání a nahrávání různých audio/video a statických 

obrazových formátů. 

 Lokalizace prostřednictvím dynamických frameworků. 

 Aplikační framework, který podporuje opětovné pouţití komponent a náhradních nativních 

aplikací. 

 

Pro vývoj na platformě Android je tedy zapotřebí Android software development kit, ten 

pracuje pod OS Windows, Linux a Mac OS X. Před samotným programováním je třeba nainstalovat 

Javu. Javu vyţadují všechny vývojové nástroje Androidu22. Runtime Environment je nedostačující, 

zapotřebí je plný vývojový kit. Dle zkušeností vývojářů je patrné, ţe 32bitová verze je pro práci 

nejvhodnější23. Uţivatelé Mac OS X by měli pouţívat nejnovější verzi JDK ze stránek Apple. 

Dále je zapotřebí nainstalovat vývojové prostředí. Vhodný je třeba Eclipse, protoţe je zdarma 

a s podporou vývojářů Google24. Pro potřeby OS Android je vhodné Eclipse  od verze 3.3.1 a vyšší.  

Pokud by prostředí Eclipse nebylo z jakéhokoliv důvodu vhodné, je k dispozici podpora i pro 

jiné IDE, jako jsou NetBeans a JetBrains IDEA. [11] 

Rozšířenost a jednoduchost programovacího jazyka Java spolu s operačním systémem Android 

a jeho rozsáhlou knihovnou tříd, dělá z Androidu přesvědčivou platformu pro psaní programů na 

chytré mobilní telefony. 

 

                                                     
22 Je nutná alespoň verze JDK 5 nebo 6 
23 Nejméně problémová. 
24 Tvůrci Androidu. 
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Obrázek 12: Vysoko-úrovňový pohled na softwarovou architekturu 

 

Jádrem platformy Android je Linux kernel, odpovědný za ovladače zařízení, přístup ke 

zdrojům, řízení spotřeby, a dalších standartních funkcí OS. Mezi ovladače daného zařízení patří 

ovladač displeje, fotoaparátu, klávesnice, WiFi, Flash paměti, audio systému, a IPC25. Přestoţe jádro je 

Linuxové, většina z aplikací na zařízeních se systémem Android26 jsou vyvíjené v jazyce Java a běţí 

přes Dalvik VM27 (viz obrázek 12).  

Řada C / C + + knihoven jako je OpenGL, WebKit, FreeType, Secure Sockets Layer (SSL), 

runtime C knihovny (libc), SQLite a media, běţí na vyšších úrovních jádra (viz obrázek 13). 

Systémové knihovny jsou zaloţené na Berkeley Software Distribution28. Multimédialní knihovny29 

jsou zaloţeny na PacketVideo OpenCORE30. Knihovna volající Surface Manager kontroluje přístup k 

zobrazování systému a podporuje 2D a 3D grafiku. 

                                                     
25 Mezi-procesová komunikace 
26 T-Mobile G1, Motorola Droid… 
27 Na registrech zaloţený virtuální stroj optimalizovaný pro nízké nároky na paměť mobilních zařízení. 
28 BSD 
29 Odpovědné za zaznamenávání a přehrávání audio a video formátů. 
30 http://www.packetvideo.com/ 
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Obrázek 13: Detailní pohled na softwarovou architekturu 

 

WebKit je knihovna zodpovědná za podporu prohlíţeče31. Knihovny FreeType jsou odpovědné 

za podporu písem. Nativně je na Android zařízeních dostupná relační databáze SQLite32. 

Android podporuje také vlastní Google 2D grafickou knihovnu nazvanou Skia33. Skia je 

napsána v C a C + +. Ovšem 3D API jsou v Androidu zaloţeny na implementaci OpenGL ES ze 

skupiny Khronos34.  

 

2.1 Emulátor 

 

Součástí instalace Android SDK je plnohodnotný emulátor operačního systému Android na PC, ve 

kterém lze v rámci moţností provádět téměř cokoliv co s plnohodnotným telefonem, tzn.: instalovat 

aplikace, mazat je, prohlíţet webové stránky přes vestavěný browser, hrát hry anebo přes vývojové 

prostředí Eclipse programovat vlastní aplikace. Samozřejmě nefungují některé funkce, jako je GPS35 

nebo fotoaparát. Emulátor na PC se chová přesně jako Android na mobilním telefonu. K běhu Android 

SDK je nutné mít správnou verzi Java SE Development Kit SDK. SDK obsahuje: 

 

                                                     
31 Stejné knihovny, které podporuje Google Chrome a Apple Safari. 
32 http://www.sqlite.org/ 
33 Tvoří také jádro prohlíţeče Google Chrome. 
34 http://www.khronos.org 
35 To lze simulovat. 

http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcds.sun.com%2Fis-bin%2FINTERSHOP.enfinity%2FWFS%2FCDS-CDS_Developer-Site%2Fen_US%2F-%2FUSD%2FViewProductDetail-Start%3FProductRef%3Djdk-6u14-oth-JPR%40CDS-CDS_Developer&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDKkxbGnakFS5LZNUqs7-koJkJmg
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcds.sun.com%2Fis-bin%2FINTERSHOP.enfinity%2FWFS%2FCDS-CDS_Developer-Site%2Fen_US%2F-%2FUSD%2FViewProductDetail-Start%3FProductRef%3Djdk-6u14-oth-JPR%40CDS-CDS_Developer&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDKkxbGnakFS5LZNUqs7-koJkJmg
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcds.sun.com%2Fis-bin%2FINTERSHOP.enfinity%2FWFS%2FCDS-CDS_Developer-Site%2Fen_US%2F-%2FUSD%2FViewProductDetail-Start%3FProductRef%3Djdk-6u14-oth-JPR%40CDS-CDS_Developer&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDKkxbGnakFS5LZNUqs7-koJkJmg
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcds.sun.com%2Fis-bin%2FINTERSHOP.enfinity%2FWFS%2FCDS-CDS_Developer-Site%2Fen_US%2F-%2FUSD%2FViewProductDetail-Start%3FProductRef%3Djdk-6u14-oth-JPR%40CDS-CDS_Developer&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDKkxbGnakFS5LZNUqs7-koJkJmg
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcds.sun.com%2Fis-bin%2FINTERSHOP.enfinity%2FWFS%2FCDS-CDS_Developer-Site%2Fen_US%2F-%2FUSD%2FViewProductDetail-Start%3FProductRef%3Djdk-6u14-oth-JPR%40CDS-CDS_Developer&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDKkxbGnakFS5LZNUqs7-koJkJmg
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcds.sun.com%2Fis-bin%2FINTERSHOP.enfinity%2FWFS%2FCDS-CDS_Developer-Site%2Fen_US%2F-%2FUSD%2FViewProductDetail-Start%3FProductRef%3Djdk-6u14-oth-JPR%40CDS-CDS_Developer&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDKkxbGnakFS5LZNUqs7-koJkJmg
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcds.sun.com%2Fis-bin%2FINTERSHOP.enfinity%2FWFS%2FCDS-CDS_Developer-Site%2Fen_US%2F-%2FUSD%2FViewProductDetail-Start%3FProductRef%3Djdk-6u14-oth-JPR%40CDS-CDS_Developer&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDKkxbGnakFS5LZNUqs7-koJkJmg
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● Vývojové nástroje  - v adresáři <sdk>/tools/, 

● Obraz systému - V podstatě základní aplikace telefonu např. pro volání, posílání SMS…, 

● Příklady a ukázkové aplikace - v adresáří <sdk>/samples/, 

● Dokumentaci - viz <sdk>/documentation.html.  [12] 

 

 2.2 Základní typy komponent 

 

Kaţdý aplikační Framework obsahuje takové klíčové komponenty, které vývojáři potřebují 

pochopit předtím, neţ mohou začít psát na frameworcích zaloţené aplikace. Aplikace v Androidu se 

skládají ze čtyř základních typů komponent: 

 

● Activites – komponenty UI odpovídající jednomu formuláři/obrazovce (viz obrazek 14), 

● Services – sluţba bez UI běţící dlouhodobě na pozadí36, 

● Content providers – cesta, jak sdílet data37, 

● Broadcast Intent Receivers – naslouchadlo vzkazů z vnějšku (i zevnitř aplikace). 

 

Existence kaţdé komponenty je deklarovaná v souboru AndroidManifest.xml a na základě 

deklarací systém rozpozná, co lze jak volat a jakým způsobem můţe komponenta spolupracovat s 

okolím. Na úrovni kódu vznikají komponenty děděním od jednoho ze čtyř předků: 

 

● android.app.Activity, 

● android.app.Service, 

● android.content.ContentProvider, 

● android.content.BroadcastReceiver.  [13] 

 

Další důleţité typy komponent: 

 

● View - jsou prvky uţivatelského rozhraní38. 

● Intent - všeobecně definuje záměr udělat nějakou práci39. Iniciovat Intent mohou nejen 

aplikace, ale také systém. Intenty mohou být explicitní nebo implicitní. Pokud chceme třeba 

zobrazit URL, systém sám rozhodne, jaké komponenty je potřeba spustit, nebo to můţe 

nastavit programátor. 

 

                                                     
36 Stahování, přehrávání, výpočet. 
37 Např. SMS, kontakty, bookmarky … 
38 Mohou to být tlačítka, štítky, textové pole, nebo mnoho dalších prvků uţivatelského rozhraní. 
39 Posílání zpráv, start servis, spuštění činnosti, zobrazení webové stránky nebo seznam kontaktů,  vytáčení 

telefonního čísla nebo přijmutí hovoru. 
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Obrázek 14: Ţivotní cyklus Android aktivity 

 

 2.3 Google API 

 

Google nabízí velké mnoţství moţností jak rozšířit jakýkoliv webový projekt. Ideálním řešením 

je vyuţití mnoţství Google API nástrojů.  

Stručný přehled základních API: 

 

● Google AJAX Search API - umoţňuje na stránku umístit moţnost vyhledání přes Google a 

zpětné zobrazení výsledků na stránce. A nejde jen o klasické hledání. Hledat lze kromě stránek 

i jiné materiály jako např.: obrázky, videa40 nebo místa41. 

● Google AJAX Feed API – umoţňuje na stránkách zobrazovat obsah RSS nebo Atom feedů. 

Feedy je také moţné slučovat. 

● Google Base Data API – umoţňuje posílat poţadavky42 na Google Base – rozsáhlou databázi 

on-line a off-line dokumentů, do kterých mohou uţivatelé přispívat. 

● Google Checkout API – nabízí moţnost přes Google prodávat zboţí. Zákazníkovi umoţňuje 

nakupovat po celém internetu za pomocí jednotného přihlášení, obchodníkovi získat více 

zákazníků43 a zjednodušit celý proces nakupování. Google Checkout obsahuje ochranu proti 

podvodům. 

                                                     
40 Přes YouTube. 
41 Přes Google Maps. 
42 A dostávat odpovědi. 
43 Google Checkout se váţe na Google AdWords. 
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● Google AdWords API – umoţňují zobrazování reklamy na stránkách Google44 a reklamní síti 

Google. Rozdílem a výhodou Google AdWords je, ţe platíte pouze při zobrazení reklamy, 

která se zobrazuje na základě klíčových slov45. Reklama se tedy zobrazuje, pouze pokud má 

moţnost potencionálního zákazníka upoutat. 

● Google AdSense API – pomocí Google AdSense je moţno na stránky umístit reklamu a 

vydělávat peníze za kaţdé kliknutí na ni návštěvníkem stránek. Google AdSense API umoţní 

nejen přidat na stránky AdSense reklamu, ale také umoţní její nastavení stránkám a 

uţivatelům na míru. 

● Google Calendar APIs and Tools - kalendář lze pouţít všude tam, kde je potřeba 

zaznamenávat data a události. Kalendář lze sdílet mezi weby a pomocí API dovolit uţivatelům 

přidávat a měnit události v něm zaznamenané. 

● Google Gadgets API – Google Gadgety jsou malé, uţitečné prográmky, které umoţňují 

zobrazovat další obsah na stránkách, např.: mapu, aktuální počasí, atd. 

● Google Static Maps API – umoţňuje pouţít statickou mapu46 bez nutnosti programování. 

● Google Chart API – umístí na webovou stránku graf.  

● Google Gears API – umoţňují vytvořit aplikaci, kterou je moţné stáhnout a posléze spustit i 

v reţimu off-line.  

● Google OpenSocial API – umoţňuje vytvářet aplikace pro komunikaci a sdílení informací 

mezi uţivateli. 

● Picasa Web Albums Data API – umoţňuje na stránce zobrazovat alba fotogalerií. Fotografie 

lze také přidávat, měnit, popisovat atd. 

● YouTube Data API – video na stránkách. Pomocí YouTube Data API lze na stránky umístit 

videa z jednoho z největších zdrojů videa na světě. 

● Google Maps API – umístí na webovou stránku mapu. Nejde jen o obrázek - výřez z mapy, 

nýbrţ o plnohodnotnou práci s Google mapovými podklady.  [14] 

 

Google Maps API můţe na mapě zvýraznit např. sídlo firmy, dále umoţňuje najít libovolné 

objekty - od nejbliţší pizzerie, aţ po vyhledání trasy spolu s názvy ulic a satelitními snímky. Většina 

zařízení se systémem Android má Google Maps jiţ integrované. Pro vývojáře jsou však důleţité 

MapView a MapActivity, které umoţňují integrovat mapy do vlastních aplikací.  

 

Od verze Androidu 1.5 není aplikace Mapy Google striktně součástí Android SDK. Místo toho 

je moţnost SDK o mapy rozšířit pomocí Google API add-on. Systém Android add-on umoţňuje 

doinstalovat ostatní subsystémy47, které nemusí být součástí některých speciálních zařízení. 

 

                                                     
44 Např. při vyhledávání na google.com. 
45 Např. vyhledávaného slova potencionálním zákazníkem. 
46 Včetně moţností jako nastavení přiblíţení, či umístění značek. 
47 Mapy Google nejsou součástí Android open-source projektu, tedy nejsou nutně ani součástí kaţdého zařízení s 

Android OS 
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2.3.1 Tvorba projektu s využitím map 

 

Zdaleka nejjednodušší způsob jak dostat mapu do aplikace, je vytvořit si vlastní podtřídu 

MapActivity. MapActivity zpracovává některé činnosti nadřazené třídy MapView. Do popisu podtřídy 

MapActivity je nutné přidat jmenovku com.google.android.maps.MapView. A to z důvodu, ţe 

MapView není ve jmenném prostoru com.google.android.widget.  

Dále jsou zapotřebí tyto dvě poloţky: 

 

● android:apiKey – obsahuje Google Maps API key. 

● android:clickable = "true" – umoţňuje uţivatelům klikat a posouvat mapou. 

 

Příklad (viz zdrojový kód 1): 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent"> 

<com.google.android.maps.MapView android:id="@+id/map" 

 android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" 

android:apiKey="<YOUR_API_KEY>" 

android:clickable="true" /> 

</RelativeLayout> 

 

zdrojový kód 1 - zdroj: Beginning Android 2 str. 302 

 

Kromě toho je nutné upravit soubor AndroidManifest.xml: 

 

● oprávnění k INTERNET a ACCESS_COARSE_LOCATION  

● zobrazit jeden z volitelných Android API a to za pomoci <application>, <uses-library> prvek s 

android: name = com.google.android.maps 

 

AndroidManifest.xml pak můţe vypadat takto (viz zdrojový kód 2): 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="com.commonsware.android.maps"> 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
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<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 

 

<application android:label="@string/app_name" 

android:icon="@drawable/cw"> 

<uses-library android:name="com.google.android.maps" /> 

<activity android:name=".NooYawk" 

android:label="@string/app_name"> 

<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" 

/> 

<category 

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 

</activity> 

</application> 

</manifest> 

 

zdrojový kód 2 - zdroj: Beginning Android 2 str. 303 

 

To je skoro vše, co je pro základní práci s mapami potřeba. Pokud by se tento postup pouţil v 

emulátoru, zobrazila by se pouze mapa světa. Pro efektivní vyuţití je moţné pouţít řadu rozšíření 

(např.: vycentrování, přiblíţení, nebo nějaký druh jízdy48). [15] 

 

 2.5 Microsoft FUSE Lab 

 

Microsoft FUSE Labs pracuje v kooperaci s produkčními a výzkumnými týmy. Cílem projektu je 

v reálném čase vyvíjet a dodávat nové, společenské a na média bohaté aplikace jak pro domácnosti, 

tak i pro korporátní sféru. Páteř portfolia Microsoft FUSE Labs projektů tvoří: 

 

● Montage - Umoţní sdílet vizuální alba na webu. 

● Docs for Facebook - Umoţní vytvářet a sdílet dokumenty sady Microsoft Office s přáteli na 

Facebooku. 

● Team crosswords - Umoţní vytvářet a společně s přáteli pracovat na výrobě různých puzzle. 

● Project Emporia -  Umoţní přehlednou distribuci aktuálních novinek podle preferencí 

uţivatele. 

                                                     
48 Provádí se pomocí parametru isRouteDisplayed. 
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● Spindex - Zprostředkuje přehled celého sociálního světa49 na jedné stránce. 

● Kodu - Vizuální programovací jazyk50 vyvíjený speciálně pro tvorbu her. 

● SocialGadgets - Vytváří dynamické vizualizace real-time dat z Twitteru. Tyto data následně 

umoţní vloţit na vlastní web nebo blog. 

● Bing Twitter - Umoţní v reálném čase zjistit nejţhavější témata Twitteru a získat na ně rychlé 

odkazy. 

● Bing Twitter Map - Umoţní prohledávat tweety51 v souvislosti s polohou na mapě. 

 

Bing Twitter mapy zobrazí veřejné tweety za posledních sedm dní, a to pouze tweety uţivatelů se 

zapnutou funkcí geotaging52. Funkci geotaging je třeba nejprve povolit na stránce uţivatelského 

profilu na Twitter.com a poté pouţít Twitter klienta, který je s touto funkci schopen spolupráce. Po 

registraci nového Twitter účtu je tato funkce z důvodu problematické bezpečnosti vypnutá. Je proto 

důleţité po zapnutí geotagingu tweetovat s opatrností. Bing Twitter mapy mají moţnost hledat 

konkrétní tweety podle místa, jména nebo klíčového slova. 

  

                                                     
49 Facebook, Twitter, Evernote, RSS a Bing 
50 Určený „nejmladším― vývojářům. 
51 Události, osoby i předměty. 
52 Umoţní uţivatelům přidávat ke svým tweetům také informaci o umístění. 
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Kapitola 3 

 

 Charakteristika dostupných rozhraní sociálních sítí s ohledem 

na možnosti využití v Android aplikacích 

 

 3.1 Facebook SDK 

 

Pro integraci Facebooku do mobilní aplikace Android lze vyuţít tři snadno implementovatelné 

knihovny: 

 

● OAuth 2,0 (bezpečná autentizace), 

● Graph API,  

● Feed form (publikování na Facebook). 

 

Sociální aplikace lze vytvořit přidáním pouze několika řádků Java kódu. Je zapotřebí stáhnout z 

GitHub53 Facebook SDK pro Android. Dále je třeba stáhnout a doinstalovat plugin do vývojového 

prostředí Eclipse. Po staţení a nainstalování pluginů, otevřeme Eclipse a vytvoříme nový Android 

projekt z existujícího zdroje. Je třeba nastavit cestu ke Git repositáři54. Tento projekt pouţijeme jako 

referenční Facebook Android SDK zdroj. V dalším kroku provedeme vytvoření vlastní aplikace: 

Vytvořit | Nový | Android projekt55. Jakmile je projekt aplikace vytvořen, je třeba přidat odkaz na 

projekt Facebook SDK56. Nyní se ještě do souboru AndroidManifest.xml v app projektu přidá 

následující řádek (viz zdrojový kód 3): 

 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-

permission> 

 

zdrojový kód 3 – zdroj: http://developers.facebook.com/docs/guides/mobile/#android 

 

                                                     
53 Verzovací Git server - nabízí hosting pro zdrojové kódy aplikací. 
54 Nejčastěji: ~/facebook-android-sdk/facebook 
55 SDK Facebook projekt zůstane otevřen v Eclipse workspace. 
56 Soubor | Vlastnosti | Add a výbereme Facebook SDK, který vznikl výše. 
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V dalším fázi je zapotřebí exportovat podpis aplikace. To provedeme spuštěním keytool:  

 

keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore  

| openssl sha1 -binary 

| openssl base64 

 

Tento nástroj generuje řetězec, který musí být registrován v sekci pro vývojáře aplikací Mobile 

& Devices. [16] 

 

 3.2 Twitter 

 

Chceme-li pouţívat Twitter API, je potřeba aplikaci nejprve řádně zaregistrovat. Kaţdé 

zaregistrované aplikaci je přidělen spotřebitelský klíč a takzvaný secret. Jde o podobný systém, jako u 

veřejných a soukromých klíčů pouţívaných například u SSH protokolů. Tento klíč a secret je potom ve 

zvoleném programovacím jazyce pouţíván pro propojení s knihovnou OAuth a k podpisu kaţdé 

ţádosti, která je v API provedena.  

Podobně jako při integraci Facebooku do Android aplikace, je vhodné, i u integrace twitteru, 

pouţít vývojové prostředí Eclipse a to zejména pro podporu u komunity Android vývojářů. I zde je 

postup prakticky shodný s postupem u Facebooku, a to včetně vyuţití knihovny pro autorizaci oAuth. 

Aplikaci lze vyvíjet i s vyuţitím sociální sítě Twitter prostřednictvím nástroje APP Inventor (viz 

5). 

 

3.2.1 Twitter komponenta v App inventoru 

 

Součástí vývojového nástroje App Inventor (viz 5) je komponenta twitter1, tato „neviditelná―57 

komponenta umoţňuje uţivatelům komunikovat s Twitterem. Jsou zde zahrnuty metody umoţňující 

vyhledávání58 a přihlášení na Twitter59. Jakmile je uţivatel přihlášen a přihlášení je úspěšně 

potvrzeno60, lze pouţít následující metody: 

 

● Nastavit stav přihlášeného uţivatele (SetStatus), 

● Poslat zprávu přímo na konkrétního uţivatele (DirectMessage), 

● Obdrţení poslední přímé zprávy (RequestDirectMessages), 

● Sledovat uţivatele (Follow), 

                                                     
57 V App Inventor Designer 
58 SearchTwitter 
59 Authorize 
60 Událost IsAuthorized 
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● Ukončit sledování uţivatele (StopFollowing), 

● Získat seznam uţivatelů, kteří sledují přihlášeného uţivatele (RequestFollowers), 

● Získání nejnovější zprávy sledovaných uţivatelů (RequestFriendTimeline), 

● Získání nejnovější zmínky o přihlášeném uţivateli (RequestMentions). 

 

Obecně platí, ţe uplatnění jedné z těchto metod bude k dispozici jakmile je signalizována 

odpovídající událost. Například, pokud zavoláme RequestFollowers , pak bude signalizována akce 

FollowersReceived, kde je k dispozici seznam následovníků. To můţe nějakou dobu trvat, protoţe 

ţádost bude poslána přes web61. V případě problému s internetovým připojením či problému se 

serverem Twitteru, není zobrazení výsledku zaručeno. 

Přihlášení je řešeno pomocí protokolu OAuth, ten vyţaduje Twitter API. Aplikace App Inventor 

potřebuje, aby Twitter API volalo na účet přihlášeného uţivatele, musí tedy vyzvat uţivatele k 

autorizaci. To způsobí, ţe Twitter předloţí přihlašovací stránku, která v případě potřeby umoţní 

uţivateli přihlásit se uţivatelským jménem a heslem, poté se vrátí k příslušné pověřené komponentě 

Twitter v aplikaci. Jakmile má sloţka Twitter pověření, je událost IsAuthorized aktivována a dá 

aplikaci vědět, ţe můţe pokračovat s voláním Twitter API.  

 

Pouze komponentní metoda SearchTwitter nevyţaduje, aby byl uţivatel ověřen. Reinstalace 

aplikace vymaţe pověření voláním metody DeAuthorize. Uţivatel můţe zrušit povolení pro aplikaci z 

internetové stránky Twitter přes stránku Nastavení. Chce-li programátor zjistit, zda má aplikace jiţ 

platná pověření, pouţijte metodu CheckAuthorized. 

 

                                                     
61 Čili rychlost reakce aplikace, závisí na rychlosti připojení. 
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Obrázek 16: Potvrzení přístupu k Twitteru 

 

Většina operací protokolu OAuth se skrývá uvnitř Twitter API, lze s ní pracovat i bez nutnosti o 

plném povědomí funkčnosti dané komponenty. Pro programování aplikace s komponentou Twitter, je 

nezbytné vyuţíti vlastností komponenty Consumer key a Consumer secret. Jedná se o textové řetězce 

specifické pro aplikaci, tyto řetězce lze získat zaregistrováním aplikace s Twitter komponentou. Na 

registrační stránce, je zapotřebí poskytnout následující informace: 

 

 Název aplikace - Jedinečné jméno pro aplikaci. Při odeslání formuláře nás systém bude 

varovat, a to v případě, ţe název není jedinečný. Tento název62 se zobrazí uţivatelům aplikace 

při poţádáni o přihlášení na Twitter. 

 Popis naší aplikace - Webové stránky naší aplikace. Stránky, na kterých se uţivatel můţe 

dozvědět více o aplikaci, nebo si jí rovnou můţe stáhnout, za předpokladu, ţe tato moţnost 

existuje. Toto pole musí být vyplněno. 

 Typ aplikace – Výběr mezi aplikacemi typu desktop klient nebo aplikace běţící pod webovým 

prohlíţečem. V případě aplikace Infores je pole nastaveno na prohlížeč. 

 Callback URL - Pole s nastavením, kam bychom se měli vrátit po úspěšné autentizaci. 

                                                     
62 Jako výsledek volání aplikace Authorize metody. 
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 Výchozí typ přístupu - Tuto poloţku nastavíme na čtení/zápis 

 

Ostatní pole mohou být prázdná. Po úspěšné registraci aplikace se zobrází stránka s  textovými 

řetězci Consumer key a Consumer secret, které jsou specifické pro registrovanou aplikaci. Tyto řetězce 

lze kopírovat do odpovídající Twitter sloţky s vlastnostmi v App Inventor aplikaci. Pokud budeme 

chtít nastavení aplikace změnit, lze po přihlášení na Twitter63  vidět a upravovat pomocí webového 

prohlíţeče registrované aplikace. 

 

Vlastnosti 

 ConsumerKey a ConsumerSecret - jednoznačně identifikuje naší aplikaci. Dostupné na adrese: 

twitter.com/oauth_clients/new, viz výše. 

 DirectMessages - Přímé zprávy uţivatele Twitteru. 

 Followers -Uţivatelův seznam následovníků Twitter. 

 FriendTimeline - Časová osa zpráv uţivatele Twitteru. 

 Mentions - Seznam zpráv, které uvádějí uţivatele. 

 SearchResults - Výsledky vyhledávání dotazu na Twitteru. 

 Username - Uţivatelské jméno oprávněného uţivatele. Prázdné, pokud není oprávněný 

uţivatel. 

Události 

 DirectMessagesReceived (list messages) - Tato událost je volána, aţ kdyţ všechny vyţádané 

přímé zprávy z metody RequestDirectMessages jiţ byly vyvolány. 

 FollowersReceived (list followers) - Tato událost je volána, kdyţ všichni poţadovaní 

následovníci z metody RequestFollowers byly vyvoláni. 

 FriendTimelineReceived (list user-messages-list) - Tato událost je volána, kdyţ se poţadovaná 

časová osa metody RequestFriendTimeline načte. Kaţdý prvek je sám o sobě seznam, jehoţ 

první prvek je uţivatelské jméno a jehoţ druhý prvek je stav tohoto uţivatele. 

 IsAuthorized - Tato událost je volána, poté co program volá metodu Authorize64. Událost je 

také volána aţ po té, co je volána metoda CheckAuthorized (jestliţe máme platné pověření). 

Po této události, jiţ můţe volat kaţdá jiná metoda pro tuto komponentu. 

 MentionsReceived (list mentions) - Voláno, kdyţ se načtou všechny poţadované zmínky z 

metody RequestMentions. 

 SearchSuccessful (list searchResults) - Událost je volána, kdyţ jsou dokončeny poţadované 

výsledky vyhledávání z metody SearchTwitter. 

Metody 

                                                     
63 na twitter.com/apps 
64 Tedy v případě, ţe povolení bylo úspěšné. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foauth_clients%2Fnew&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0Z0kbj2LIZuGpQxPckCXtsNsPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foauth_clients%2Fnew&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0Z0kbj2LIZuGpQxPckCXtsNsPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foauth_clients%2Fnew&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0Z0kbj2LIZuGpQxPckCXtsNsPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foauth_clients%2Fnew&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0Z0kbj2LIZuGpQxPckCXtsNsPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foauth_clients%2Fnew&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0Z0kbj2LIZuGpQxPckCXtsNsPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foauth_clients%2Fnew&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0Z0kbj2LIZuGpQxPckCXtsNsPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foauth_clients%2Fnew&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0Z0kbj2LIZuGpQxPckCXtsNsPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foauth_clients%2Fnew&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0Z0kbj2LIZuGpQxPckCXtsNsPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foauth_clients%2Fnew&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0Z0kbj2LIZuGpQxPckCXtsNsPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fapps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuPizkWSKKIiqPSgWJFoR3ZMRfYQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fapps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuPizkWSKKIiqPSgWJFoR3ZMRfYQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fapps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuPizkWSKKIiqPSgWJFoR3ZMRfYQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fapps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuPizkWSKKIiqPSgWJFoR3ZMRfYQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fapps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuPizkWSKKIiqPSgWJFoR3ZMRfYQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fapps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuPizkWSKKIiqPSgWJFoR3ZMRfYQ
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 Authorize - tato metoda představuje přihlašovací stránku Twitteru, uţivateli můţe povolit 

přístup. Pokud se uţivatel úspěšně přihlásí k aplikaci, bude se tato metoda nazývat 

IsAuthorize. 

 CheckAuthorized - Kontroluje, zda jiţ máme přístup, a pokud ano, zpracuje událost 

IsAuthorized. 

 DeAuthorize - Odebírá povolení z této instance běţící aplikace (odhlásí se). Uţivatel se bude 

muset znovu přihlásit, pokud bude chtít pouţít jakékoliv jiné metody Twitteru (kromě metody 

SearchTwitter – ta nevyţaduje přihlášení). 

 DirectMessage (text user, text message) - Pošle konkrétní zprávu na daného uţivatele. 

 Follow (text user) - Začne sledovat daného uţivatele. 

 RequestDirectMessages - Načte poslední přímé zprávy. 

 RequestFollowers - Načte seznam následovníků daného uţivatele. 

 RequestFriendTimeline - Načte posledních 20 zpráv v časové ose. Vrací seznam n-tic (sub-

lists), kde kaţdá n-tice obsahuje uţivatelské jméno a zprávu o stavu. 

 RequestMentions - Získá zmínky o daném uţivateli. 

 SearchTwitter (text query) - Twitter vyhledáváni pro daný text. 

 SetStatus (text s) - Pošle zprávy o stavu jako určený text. 

 StopFollowing (text user) - Stop sledování daného uţivatele. 
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Kapitola 4 

 

 Analýza a návrh geo-sociální aplikace 

 

Tématem této diplomové práce je mobilní aplikace pro geo-sociální síť. Cílem práce je vyuţití 

mobilní platformy Android k vývoji aplikace slouţící k propojení geografických dat s vrstvou 

sociálních sítí. Cílovou uţivatelskou skupinou jsou studenti středních a vysokých škol.  

 

 4.1 Analýza 

 

Platforma Android byla zvolena za nejvhodnější programový nosič z důvodu velké penetrace 

na trhu mobilních operačních systémů s vysokým potenciálem budoucího růstu. Je také vhodná díky 

své hardwarové multi-platformnosti65. Díky velké HW flexibilitě je moţné provozovat programy pro 

OS Android i na zařízeních, jejichţ cena se pohybuje na hranici 3000,- Kč. To je důleţitý aspekt, ke 

kterému je třeba přihlíţet za předpokladu, ţe cílovou skupinou jsou studenti. Čili skupina, jeţ v mnoha 

případech není výdělečně činná. 

Mnoho studentů středních škol a většina studentů vysokých škol nepochází z obce, v níţ 

studuje. Studenti jsou často ubytování na internátech, kolejích či v privátních bytech. Tato skutečnost, 

obzvláště v počátečních fázích studia, způsobuje stres a značnou časovou i finanční neefektivitu při 

pohybu v tomto novém prostředí. Aplikace Infores je od počátku vyvíjena jako nástroj, slouţící k 

rychlé a snadné orientaci a integraci studentů do neznámého prostředí. Tomu je podřízená jak 

funkčnost, tak i celé uţivatelské rozhraní aplikace.  

Z výsledků testů vyplývá, ţe pro úspěch aplikace je nejdůleţitější, aby se snadno a intuitivně 

pouţívala a ovládala. Takto se vyjádřila téměř polovina všech respondentů (46 %). Významnou roli v 

této studii, hrál také dopad LBS sluţeb na osobní bezpečnost a soukromí. Na dotaz ohledně 

bezpečnosti odpovědělo 80 % respondentů, ţe obavy má, a téměř polovina respondentů (49 %) zvolila 

"obavy o soukromí a o bezpečnost" za hlavní důvod, proč nepouţívají check-in sluţby častěji. 

Proto i u geo-sociální aplikace Infores, hrály při návrhu tyto uţivatelské poţadavky zásadní roli. 

 

 

                                                     
65 Mobilní telefony i tablet PC a pracuje se na x86 verzi. 
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 4.2 Návrh 

Návrh aplikace Infores v podobě UML diagramu: 

Předpoklady 

          Tento Use Case, začne, kdyţ uţivatel spustí aplikaci Infores. 

Hlavní tok 

 Tento Use Case, začíná startem aplikace Infores. Aplikace začne automaticky vyhledávat 

pozici, pokud není pozice nalezena, můţe uţivatel pokračovat k přihlášení na Twitter (S1). Po 

úspěšném vyhledání pozice se uţivatel přihlásí do Twitteru, nebo vyhledá nejbliţší objekty na mapě 

(A1), nebo si pozici uloţí do databáze (S2). 

Po úspěšném přihlášení na Twitter se vypíšou poslední tweety. Uţivatel má zároveň moţnost poslat 

jakýkoliv tweet (A2).  

Pokud je úspěšně nalezena pozice a zároveň je uţivatel přihlášen k Twitteru, uţivatel pokračuje 

odesláním své aktuální pozice pomoci speciálního tweetu s pozicí. 

Subtoky 

S-1: Uţivatel se můţe přihlásit ke svému účtu na Twitter, i kdyţ aplikace nenalezne polohu. To 

uţivateli umoţní posílat jakýkoliv tweet i bez známé pozice (A2), nebo po vyhledání polohy, 

pokračovat.  

S-2: Po nalezení pozice si uţivatel můţe tuto pozici zapsat do databáze (A3). To mu umoţní nechat se 

kdykoliv navigovat k takto uloţené pozici, i kdyţ není přihlášen ke sluţbě Twitter. Nebo po přihlášení 

ke sluţbě Twitter pokračovat. 

Alternativní toky  

A-1 : Uţivatel, jenţ potřebuje zjistit, kde se v okolí nachází nějaký objekt (restaurace, škola…). Můţe 

po vyhledání pozice, přejít rovnou (bez přihlášení k Twitteru) na vyhledání objektu v okolí. 

A-2 : Uţivatel, jenţ potřebuje pouze zaslat tweet, můţe posílat jakýkoliv tweet i bez známé pozice. 

A-3: Uţivatel, jenţ potřebuje pouze navigovat k uloţené pozici, můţe pokračovat i kdyţ není 

přihlášen ke sluţbě Twitter. 
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Use Case diagram 

 

Diagram 1 : Use Case diagram návrhu aplikace Infores 
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Základ aplikace tvoří část pracující s polohou uţivatele. Pro uţivatele pohybujícího se v 

neznámém prostředí nejsou důleţité souřadnice místa, ve kterém se nachází, nýbrţ adresa pozice. 

Proto je také adresa zvolena jako hlavní identifikační informace místa66, zeměpisná délka a šířka pak 

slouţí pouze jako doplňková informace. Moţnost zobrazit pozici také na mapě je samozřejmostí (viz 

obrázek 17).  

 

 

Obrázek 17: Grafické rozhraní aplikace Infores 

 

                                                     
66 Samozřejmě spolu s moţnosti zobrazit na mapě. 
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Neméně důleţitou vlastností, je moţnost uloţení jiţ navštívených pozic do databáze67, a to tak, 

aby po ukončení a opětovném spuštění aplikace byla uloţená pozice opět k dispozici. Tato funkce 

slouţí k tomu, aby si student mohl uloţit místo, kde se nachází jeho bod zájmu (např.: internát, 

nádraţí, katedra apod.). Aplikace Infores jej poté dokáţe odkudkoliv navést zpět na uloţenou pozici 

(viz obrázek 17 a 18).  

 

 

Obrázek 18 a 19: Práce s mapou v aplikaci Infores 

 

Můţe nastat situace, ve které uţivatel potřebuje informovat o své poloze své kamarády, 

spoluţáky nebo rodinu. Například, aby si domluvil schůzku, či aby se zeptal na nějaké místo v okolí 

nebo prostě potvrdil, ţe se nachází na domluveném místě. K tomuto účelu komunikace vhodně slouţí 

sociální sítě. 

Společnou vlastností většiny geo-sociálních sítí je nutnost registrace. A to z důvodu moţnosti 

komerčního vyuţití68 a moţnosti navzájem komunikovat mezi účastníky jedné sítě. Infores není 

komerčním projektem, proto mohl být při vývoji kladen důraz na pohodlí uţivatele a nenutit jej k 

registraci do další z mnoha sluţeb sociálních sítí. Pro vzájemnou komunikaci lze vyuţít i potenciál 

jedné ze stávajících sociálních sítí a pouţít tak komunikační kanál, který uţivatel jiţ dobře zná. Díky 

širokého povědomí mezi studenty jsou vhodné především sítě Twitter a Facebook. Byl vybrán mikro-

blogovací systém Twitter.  

Na rozdíl od košatého Facebooku je Twitter jednoduchá sluţba, ve které si uţivatel 

vymodeluje nástroj podle svých představ. Uţivatel můţe získat platformu podobnou Facebooku – 

pokud si přidá pouze přátele – nebo variaci na RSS čtečku – pokud naopak budete sledovat pouze 

                                                     
67 Tato moţnost je aktivní aţ po té, co aplikace určí svou polohu. 
68 Čím větší počet registrovaných uţivatelů, tím větší komerční potenciál. 
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média a blogy. Většinou se bude pohybovat mezi oběma extrémy a míchat profesní s osobním světem. 

Není to vůbec tak nešťastná kombinace, jak to na první pohled můţe vypadat. (16) 

Protokol Twitteru sice sám o sobě umoţňuje zasílat v rámci tweetu informaci o poloze 

uţivatele69, ale tato funkce je standardně vypnutá a aktivuje se aţ v nastavení Twitter účtu. Navíc je 

geo-lokační informace po zapnutí zasílána v kaţdém tweetu, aţ do okamţiku, neţ si tuto moţnost 

uţivatel opět sám vypne. To je z hlediska bezpečnosti velice snadno zneuţitelné. Navíc jsou tyto údaje 

pouze ve tvaru GPS koordinátu a tak pro účely aplikace Infores nevhodné.  

Druhá část aplikace z těchto důvodů implementuje vlastní tlačítko, které umoţní přihlásit a 

ověřit totoţnost na Twitter serveru. Tím se aktivuje část s moţností zaslat pozici jako tweet na účet 

uţivatele, navíc ve formátu plnohodnotné adresy: 

 

moje poloha: ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, město, stát.  

 

Jde o mnohem bezpečnější strategii, protoţe uţivatel nezasílá údaje o své poloze v kaţdém 

tweetu, ale pouze v konkrétních případech, ve kterých má odeslání kontroly plně pod kontrolou. 

Poloha zaslaná prostřednictvím aplikace Infores je co do přesnosti srovnatelná s ostatními aplikacemi, 

protoţe vyuţívá kromě informací z WI-FI sítě a matematické triangulace podle BTS také vestavěné 

senzory GPS.  

Twitter klient je také součástí aplikace Infores, uţivatel nepřichází o moţnost zpětné vazby 

ostatních členů sítě70, ani o moţnost zasílat a přijímat i jiné tweety neţ jen polohu71.  

Třetí blok aplikace je funkce ―Vyhledávání v okolí‖, student má k dispozici čtveřici tlačítek s 

rychlou volbou (viz obrázek 20): 

 

● Škola - otevře mapu s pozicemi blízkých škol72, 

● Bar - ukáţe blízké bary a restaurace na mapě, 

● Banka - zobrazí  bankomaty v okolí, 

● Nádraţí - otevře mapu blízkých vlakových a autobusových nádraţí. 

 

Dále obsahuje kolonku pro vlastní dotaz a tlačítko ―Ukázat na mapě‖, které pak dotaz provede. V 

případě, ţe student potřebuje vyhledat v okolí cokoliv jiného73 neţ je v rychlé volbě, nenutí ho 

aplikace přepínat do jiné vyhledávací sluţby74. 

 

                                                     
69 Pokud to daná aplikace umí. 
70 Po přihlášení a ověření, se aktivuje výpis posledních tweetu na účtu. 
71 Po přihlášení a ověření se aktivuje také pole s moţností zaslat vlastní tweet. 
72 Umělecké, základní, střední, VŠ … 
73 Obchodní dům, sauna, památky… 
74 Třeba Gmaps. 
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Obrázek 20 a 21: Vyhledávání v okolí a nejbliţší tweety v okolí 

 

Poslední doplňkový blok aplikace Infores umoţní uţivateli přístup na server Infores.cz na 

tomto serveru běţí aplikace Bing Twitter Map z nabídky Microsoft FUSE Labs (viz obrázek 21). To 

umoţňuje studentům prohlíţet nejbliţší tweety uţivatelů Twittru75 a zobrazit je na mapě.  

Souhrn těchto funkcí dává studentům nástroj, jenţ jím umoţní nejen se orientovat ve svém 

okolí, ale i zároveň být ve spojení s okolím pomocí sociální sítě Twitter. Mnoho geo-sociálních 

aplikací upřednostňuje rozvrţení jednotlivých funkcí do karet. Jedna karta s geo-lokací, druha se 

sociálními prvky atd. Aplikace Infores je proti tomu rozvrţena do bloku tak, aby maximálně vyuţívala 

prostor displeje mobilního telefonu. Díky tomu je moţné všechny bloky zobrazit na jediné rolovatelné 

obrazovce a tím zachovat přehlednost v propojení jednotlivých funkcí. 

  

                                                     
75 Se zapnutou sluţbou geotaging. 
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Kapitola 5 

 

 Implementace aplikace s využitím Android Maps API a 

vybraného rozhraní sociální sítě 

 

K vývoji aplikace Infores jsme vybrali nástroj z nabídky Google labs - App Inventor. Ten 

umoţňuje vyvíjet aplikace pro OS Android telefony pomoci webového prohlíţeče, a to buď pomocí 

připojeného telefonu, nebo emulátoru. Servery App Inventoru práci automaticky ukládají a pomáhají 

tak udrţovat v projektech přehled. 

 

K vývoji aplikace je potřeba spolupráce mezi: 

 

● App Inventor - Designer - zde si vybíráme komponenty pro naši aplikaci (viz obrázek 22), 

● App Inventor - blokový Editor - zde se sestavují programové bloky, které určují, jak by se 

jednotlivé části programu měli chovat. Program se zde sestavuje vizuálně (viz obrázek 23). 

 

 

Obrázek 22: Vývojové prostředí App Inventor - Designer  
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Obrázek 23: Vývojové prostředí App Inventor - Block editor 

 

Aplikace se zobrazuje na telefonu v reálném čase. V okamţiku úpravy programové části se 

změna ihned projevuje na telefonu či v emulátoru, takţe si lze hned ověřit, jak bude program fungovat. 

V případě, ţe jsme s programem hotovi, lze balíček s aplikací rovnou zkompilovat do formátu APK76. 

Pokud není k dispozici telefon Android, lze aplikaci testovat pomocí aplikace Android 

emulátoru77. 

Vývojové prostředí App Inventor je podporováno Mac OS X, GNU/Linux a operačními 

systémy Windows a to u řady populárních modelu Android telefonů. Aplikace vytvořené pomocí App 

Inventor můţou být instalovány na kaţdém telefonu Android. 

Aplikace Infores umoţňuje komunikaci se snímačem polohy Android, zaznamenává data v 

dlouhodobé paměti telefonu78, umoţňuje otevřít aplikaci Mapy Google a v ní zobrazit trasu z jednoho 

místa na jiné. Tyto koordináty dokáţe také po ověření posílat pomocí sociální sítě. Infores vyuţívá tyto 

komponenty: 

 

● TinyDB - ukládá lokalizační data, 

● Location Sensor - GPS koordináty (lokalizuje aktuální polohu), 

● ActivityStarter - otevírá mapu a dává pokyny pro umístění, 

● Twitter - komponenta sociální sítě, 

● Notifier - zobrazuje události. 

                                                     
76 Instalační balíček Androidu. 
77 Software, který běţí na počítači a chová se stejně jako telefon. 
78 Ukládá je do databáze. 
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Uţivatelské rozhraní se skládá ze zobrazení lokalizačních údajů a tlačítek pro zahájení akce. 

Některé popisky ukazují statický text, například GPSLabel je text "GPS:", který se zobrazí v 

uţivatelském rozhraní. Jiná část textového zobrazení, jako například CurrentLatLabel, zobrazí 

dynamická data jednoho ze senzoru. V Component Designeru je u těchto popisků výchozí hodnota 

nastavena na (0.0). Komponenta ActivityStarter1 se pouţívá pro spuštění mapy, kdyţ uţivatel poţádá 

o koordináty.  

 

 5.1 Designer 

Aplikace Infores se v části App Inventor Designer sestavuje z těchto viditelných komponent (to 

znamená, ţe s nimi lze dále v sekci viewer manipulovat): 

 

 Screen1    - komponenta základní obrazovky 

 CurrentAdressDataLabel  - textová komponenta 

 CurrentLatLabel   - textová komponenta 

 CurrentLongLabel   - textová komponenta 

 Ulozitpolohutlacitko   - komponenta tlačítka 

 RememberedAddressDataLabel - textová komponenta 

 RememberedLatLabel   - textová komponenta 

 RememberedLongLabel  - textová komponenta 

 DirectionsButton   - komponenta tlačítka 

 TweetLogin    - komponenta tlačítka 

 Status     - komponenta TextBox 

 Submit     - komponenta tlačítka 

 TweetSend    - komponenta tlačítka 

 StatusLabel    - textová komponenta 

 Skolabutton    - komponenta tlačítka 

 Hotelbutton    - komponenta tlačítka 

 Busbutton    - komponenta tlačítka 

 Vlakbutton    - komponenta tlačítka 

 Search     - komponenta TextBox 

 Map     - komponenta tlačítka 

 NeerTweets    - komponenta tlačítka 
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Dále se aplikace sestavuje z těchto komponent (a nastavení) v Designeru neviditelných: 

 

 LocationSensor1 

 TinyDB1 

 ActivityStarter1 

  Action:   android.intent.action.VIEW 

  ActivityClass:  com.google.android.maps.MapsActivity 

  ActivityPackage: com.google.android.apps.maps 

 Twitter1 

  ConsumerKey:   vygenerovaný klíč (viz kapitola 3.2.1) 

  ConsumerSecret: vygenerovaný secret (viz kapitola 3.2.1) 

 Notifier1 

 ActivityStarter2 

Action:    android.intent.action.VIEW 

 

Aplikace se skládá i z jiných komponent, které zde neuvádíme, protoţe nejsou pro samotný běh 

aplikace důleţité79. Základní vlastnosti komponent se definují jiţ v Designeru, ale vzájemnou 

provázanost v programu a další funkce získávají aţ v Blokovém editoru.  

 

 5.2 Blokový editor 

Nastavení akcí jednotlivých komponent v Blokovém editoru: 

When | LocationSensor1.LocationChanged | do 

  set | CurrentAdressDataLabel.txt | to | LocationSensor1.CurrentAdress | 

set | CurrentLatLabel.txt | to | latitude | 

set | CurrentLongLabel.txt | to | longitude | 

set | Ulozitpolohutlacitko.Enabled | to | true | 

 

def | tempAddress | as | text | 

 

When | Screen1| Initialize | do 

  set global | tempAddress | to | call | TinyDB1.GetValue | tag | address | 

if | test | call | length | tempAddress | > | number | 0 | 

then-do | set | RememberedAddressDataLabel.Text | to | tempAddress| 

  | set | RememberedLatLabel.text | to | call | TinyDB1.GetValue | tag | lat | 

  | set | RememberedLongLabel.text | to | call | TinyDB1.GetValue | tag | long | 

| set | DirectionButton.Enabled | to | true | 

                                                     
79 Typicky se jedná o prvky GUI a podobně. 
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When | Ulozitpolohutlacitko.Click | do 

  set | RememberedAddressDataLabel.text | to | LocationSensor1.CurrentAdress | 

set | RememberedLatLabel.text | to | LocationSensor1.latitude | 

set | RememberedLongLabel.text | to | LocationSensor1.longitude | 

 call | TinyDB1.StoreValue | tag | address | 

       | valueToStore | LocationSensor1.CurrentAdress | 

call | TinyDB1.StoreValue | tag | lat | 

       | valueToStore | LocationSensor1.Latitude |  

call | TinyDB1.StoreValue | tag | long | 

       | valueToStore | LocationSensor1.Longitude | 

| set | DirectionButton.Enabled | to | true | 

 

When | TweetSend.Click | do 

  call | Twitter1.SetStatus | status | call | make text | - moje poloha: | 

         | CurrentAdressDataLabel.txt  

call | Notifier1.ShowAlert | notice | pozice odeslana twitterem | 

 call | Twitter1.RequestFriendTimeline 

 

When | Submit.Click | do 

  call | Twitter1.SetStatus | status | Status.text | 

call | Notifier1.ShowAlert | notice | Tweet odeslána | 

 

When | Twitter1.IsAuthorized | do 

  set | TweetLogin.text | to | Přihlášen (a) | 

set | StatusLabel.BackgroundColor | to | Gray | 

set | StatusLabel.TextColor | to | White | 

set | Status.Enabled | to | true | 

set | Submit.Enabled | to | true | 

set | TweetSend.Enabled | to | true | 

set | Status.Hint | to | Nyní můţete tweetowat | 

 

When | DirectionsButton.Click | do  

Set | ActivityStart1.DataUri | to | call  | make text |  

text | http://maps.google.com/maps?saddr= |     

 text | CurrentAddressDataLabebel.Text |     

 text | adaddr= | 

  text | RemembereAddressDataLabebel.Text | 

 Call | ActivityStart1.StartActivity | 
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When | TweetLogin.Click | do 

  set | Twitter1.ConsumerKey | to | Twitter1.ConsumerKey | 

set | Twitter1.ConsumerSecret | to | Twitter1.ConsumerSecret | 

call | Twitter1.Authorize 

 call | Twitter1.RequestFriendTimeline 

 

def | op | as | text:\n | 

 

When | Twitter1.FriendTimelineReceived | timeline | name | timeline | do 

  foreach | variable | item | 

  do | set global | op | to | global | op | join | text | \n\n | 

   in list | value | timeline | 

 set | StatusLabel.Text | to | global | op | 

 call | Twitter1.RequestFriendTimeline | 

 

When | NeerTweets.Click | do 

  set | ActivityStarter2.DataUri | to | call | make text | text | http://infores.cz | 

call | Twitter1.RequestFriendTimeline | 

 call | ActivityStarter2.StartActivity | 

 

When | Map.Click | do 

  set | ActivityStarter1.DataUri | to | call | make text  

text | http://maps.google.com/maps?q= | 

   text | currentAddressDataLabel.text  | 

 text | , | 

 text | search.text |  

call | Twitter1.RequestFriendTimeline | 

 call | ActivityStarter1.StartActivity | 

 

When | skolabutton.Click | do 

  set | ActivityStarter1.DataUri | to | call | make text  

text | http://maps.google.com/maps?q= | 

   text | currentAddressDataLabel.text  | 

 text | , | 

 text | skola |  

call | Twitter1.RequestFriendTimeline | 

 call | ActivityStarter1.StartActivity | 
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 Příklad některých akcí, sestavený z bloků v editoru: 

 

 

Schéma 1: DirectionsButton.Click 

 

DirectionsButton.Click - Jakmile uţivatel klikne na DirectionsButton, event-handler sestaví URL pro 

mapu a volá ActivityStarter, aby spustil aplikaci Mapy a nahrál mapu. Sestaví text pouţitelný k 

vytvoření URL poslaného do aplikace Mapy. Výsledná adresa URL se skládá z domény Mapového 

serveru spolu se dvěma klíčovými parametry saddr a daddr, které určují začátek a cíl plánované cesty. 

Pro aplikaci Infores, je saddr nastaven na zeměpisnou šířku a délku aktuálního umístění, daddr je 

nastaven na zeměpisnou šířku a délku místa, které si uţivatel uloţil80. 

 

 

Schéma 2: LocationSensor1.LocationChanged 

 

LocationSensor1.LocationChanged - Tato událost nastane, kdyţ lokalizační senzory telefonu poprvé 

vyřizují poţadavek na čtení, nebo kdyţ je telefon přesunut a je nutné aktualizovat pozici. Poţadavek 

                                                     
80 Umístění počáteční pozice. 
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má formu zeměpisné šířky a délky, aktuální adresy (ulice) - se zapisuje do odpovídající "Current" 

popisky tak, aby se objevily na displeji telefonu. 

The RememberButton by mělo být povoleno v Component Designeru, ale zůstává neaktivní, dokud 

čidlo nenačte polohu. 

 

 

Schéma 3: RememberButton.Click 

 

RememberButton.Click – Po kliknutí uţivatele na RememberButton, aktuální hodnoty umístění čidla 

se zapíši do popisky "remember", a jsou také uloţeny do databáze.  

DirectionsButton je povolena, neboť nyní jiţ má pro uţivatele smysl kliknout na něj pro zobrazení 

mapy81. 

 

Schéma 4: TweetLogin.Click 

 

TweetLogin.Click - Událost je vyvolána při stisku tlačítka ―Přihlásit‖. Umoţňuje ověření twitter účtu 

uţivatele a spojení se serverem. 

 

                                                     
81 I kdyţ větší smysl to má, aţ kdyţ uţivatel změní polohu. 
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Schéma 5: Screen1.Initialize 

 

Screen1.Initialize - Tato událost se spustí vţdy při otevření aplikace. Uţivatel si aplikaci otevře, 

nahraje aktuální umístění, pak aplikaci zavře. Při pozdějším znovu-otevření aplikace uţivatel očekává, 

ţe uloţené umístění zůstane v paměti a objeví se na telefonu. Pro usnadnění se event-handler dotazuje 

databáze (TinyDB.GetValue). Pokud je pamatovaná adresa v databázi opravdu uloţena - délka uloţené 

adresy je větší neţ nula - pamatovaná zeměpisná šířka, délka a adresa jsou umístěny v odpovídajících 

popiscích. 

 

 

Schéma 6: TweetSend.Click 

 

TweetSend.Click - Tato událost odesílá tweet s podobně sestavenými parametry jako v případě 

DirectionsButton.Click 

Notifier1.ShowAlert  upozorňuje na události. V případě této aplikace informuje uţivatele o úspěšném 

odeslání tweetu. 

 

Výše uvedeným způsobem je vystavěna kompletní logika aplikace Infores. 
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Kapitola 6 

 

 Testování aplikace v reálném prostředí, srovnání s obdobnými 

aplikacemi 

  

Během testování aplikace Infores nebylo moţno pouţít stejnou metodiku testování jako u aplikací 

uvedených v kapitole „Stručná rešerše stávajících geo-sociálních sítí―. Je to dáno tím, ţe aplikace 

Infores není komerčním projektem, nýbrţ funkčně zaměřenou aplikací. Z tohoto důvodu nejsou 

některé hodnocené parametry jako ―Získávání statusu‖ v testování zakomponovány. Naopak, důraz byl 

při vývoji kladen na maximální bezpečnost a to zejména při sdílení polohy v prostředí sociální sítě 

Twitter. Tyto informace jsou u komerčních projektů velmi lehce zneuţitelné, protoţe nutí uţivatele 

svou polohu sdílet co nejčastěji82.  

 

 6.1 Bezpečnost 

 

V únoru 2011, na celodenní odborné konferenci Trendy v internetové bezpečnosti 2011 na téma 

―Bezpečnost internetového provozu, webových aplikací, elektronických transakcí v obchodování a 

bankovnictví‖, bylo jedno z hlavních témat s názvem ―Rizika sociálních sítí‖. Tomuto tématu se 

věnoval především odborný server Lupa.cz. Informoval například o tom, ţe se na Internetu objevila 

aplikace, která monitoruje náš pohyb tím, co na sebe prozradíme v sociálních sítích a podle toho 

doporučí náš dům k vykradení. 

Dotyčný web se jmenuje Please Rob Me a prý byl zamýšlen jako upozornění na to, co všechno 

se dá s daty ze sociálních sítí podniknout. Funguje jednoduše - monitoruje uţivatele sítě FourSquare a 

kdyţ se dotyčný uţivatel vzdálí na delší dobu od svého bydliště, označí jeho dům i s plnou adresou 

jako „vykradení hodný―. K vyhodnocení stačí právě data z FourSquare, kde o sobě lidé dobrovolně a 

zcela veřejně udávají, na jakém místě právě nacházejí. Autoři FourSquare vydali prohlášení, v němţ 

prohlašují, ţe na ochraně privátních údajů účastníků pracují a berou ji váţně, a ţe server Please Rob 

Me by měl ukončit provoz, protoţe jeho poselství pochopili. [17]  

Podobně se samozřejmě dají zneuţít i jiné geo-sociální aplikace jako Gowalla apod. Infores 

tento problém řeší plnou kontrolou uţivatele nad odesíláním informací o své pozici. Zároveň 

neexistuje server, kde by se s těmito daty manipulovalo, a kde by se tato data uchovávala. Nelze tedy 

                                                     
82 Prakticky při kaţdé aktivitě. 

http://www.pleaserobme.com/
http://www.pleaserobme.com/
http://www.pleaserobme.com/
http://www.pleaserobme.com/
http://www.pleaserobme.com/
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implementovat software, který by cíleně sledoval pohyb uţivatele. Jedinou moţností případného 

zneuţití, je sledování uţivatelské aktivity přímo na účtu Twitteru. Takovému zneuţití se ovšem nedá z 

pozice aplikace Infores zabránit. Tímto přístupem se Infores výrazně odlišuje od podobných ať jiţ 

komerčních či nekomerčních geo-sociálních projektů. 

 

 6.2 Snadnost používání 

 

Snadnost pouţívání je kritérium, na které byl při vývoji kladen zvláštní důraz. Cílem projektu bylo 

poskytnout takové mnoţství informací, aby uţivatel nebyl nucen přepínání mezi mnoţstvím 

jednotlivých oken, nebo mezi kartami. Coţ je systém vhodný spíše v případě rozsáhlých sociálních 

her, u kterých uţivatel pracuje s velkým mnoţstvím informací. Pro účely aplikace Infores jsme zvolili 

variantu jedné obrazovky rozdělené do bloků, mezi nimiţ se jednoduše roluje. Během testování se tato 

varianta osvědčila jako vhodnější pro zachování kontinuity programu. I od testovacích uţivatelů se 

tato varianta dočkala kladného hodnocení. Testy s přímou zpětnou vazbou proběhly na těchto 

telefonech: 

 

● Huawei U8100  - rozlišení QVGA tedy 240x320 pixelů 

● HTC Wildfire  - rozlišení QVGA tedy 240x320 pixelů 

● LG Optimus ONE - rozlišení HVGA tedy 320x480 pixelů 

 

U obou testovaných rozlišení displeje se program zobrazoval korektně, bez nechtěných 

obrazových artefaktů83. U telefonu s grafickým rozhraním „Sense― tedy telefonu společnosti HTC, 

byly během testů pozorovány problémy s nestabilitou.  

 

 6.3 Přesnost 

 

Přesnost určení polohy je přímo závislá na hustotě okolní zástavby, respektive na mnoţství BTS 

stanic v okolí84. Vliv má také způsob připojení k internetu, v případě WI-FI spojení se adresa také do-

upřesňuje pomocí tohoto spojení85. Jelikoţ základní poloho-popisné informace aplikace tvoří adresa 

místa, je pro přesnost důleţité, aby se uţivatel pohyboval v místě, které má nějakou adresu přidělenou. 

Jestliţe je uţivatel například někde v polích, adresa se sice nezobrazí, pro tento případ jsou v aplikaci 

k dispozici pomocné informace o zeměpisné délce a šířce. 

 

                                                     
83 Na rozdíl od emulátoru, v němţ byly drobné chyby. 
84 Poloha je dopočítávána pomocí metody matematické triangulace. 
85 Společnost google mapuje wi-fi sítě, včetně jejich umístění. 
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 6.4 Speciální nabídky 

 

Speciální nabídky jsou na úkor snadnosti obsluhy omezené pouze na vyhledávání objektů v 

uţivatelově okolí a na zobrazení nejbliţších tweetu na mapě. Vyhledávání je postaveno na 

technologiích Google maps, proto i spolehlivost vyhledávání je závislá na mnoţství objektů v Google 

databázích. Ta je samozřejmě plnější (tedy spolehlivější) v místech s větším počtem obyvatel86. V 

případě, ţe aplikace správně určí svou polohu87, je vyhledávání objektů na mapě v zastavěné oblasti 

bezproblémové. Přesnost je přibliţně stejná jako u ostatních geo-sociálních aplikací. 

Zobrazování nejbliţších tweetu na mapě je postaveno na technologii Microsoft Fuse Lab. 

Microsoft se snaţí primárně prosadit své řešení Silverlight - to je však z hlediska vyuţití na Android 

platformě problematické88, proto jsme vyuţili moţnost pouţít Java verzi, která má mnohem širší 

podporu. Bohuţel je tato verze výpočetně náročnější a při testování na hardwarově slabších 

telefonech, se projevuje dlouhé načítání mapových podkladů a celkový uţivatelský komfort není v 

souladu s jinak kladnou odezvou na uţivatelskou přívětivost aplikace Infores.  

Během testování jsme byli oslovení sdruţením SAR - Search and Rescue System of Czech 

republic - Pátrací a záchranný systém ČR89 s ţádostí o bliţší spolupráci na vývoji aplikace, postavené 

na základech aplikace Infores. Proto bude v dalších verzích část zobrazující nejbliţší tweety na mapě 

nahrazena vlastní technologií postavenou na technologii Google map, která bude umoţňovat snadnou 

koordinaci týmu v terénu. 

  

                                                     
86 Mnoho objektů doplňují samotní uţivatelé – větší osídlenost = více uţivatelů = více oběktů. 
87 Nejlépe pomocí GPS a WI-FI. 
88 Vyţaduje instalaci speciálního placeného pluginu 
89 Webové stránky projektu SAR (http://www.portal.sarsystem.cz/) 
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 Závěr 

 

Cílem předloţené diplomové práce byl návrh a vývoj mobilní aplikace pro geo-sociální síť. 

Důvodem vývoje aplikace Infores, byla snaha vytvořit prostředí, jeţ minimalizuje moţnosti zneuţití 

spojené s odesíláním informací o pozici uţivatele a zároveň snaha poskytnout studentům maximální 

komfort při orientaci ve svém okolí.  

Pro vývoj jsme zvolili platformu Android pro její rozšířenost a dostupnost. Aplikace spojující 

geografické data s funkcemi sociálních sítí dnes jiţ sice běţně fungují a těší se masivní popularitě. 

S takto rozšířenými komerčními aplikacemi, jsou ovšem také spojeny bezpečnostní rizika.  

V první kapitole jsme provedli stručnou rešerši stávajících geo-sociálních sítí. Zaměříli jsme se 

na nejpouţívanější sítě FourSquare, Brightkite, Loopt, MyTown a síť Gowalla. U těchto sítí, byla 

provedena komparace funkcí, kterými se jednotlivé sítě liší. Pozornost byla také věnována výsledkům 

testů, které provedlo více neţ 300 softwarových profesionálů z 35 zemí světa. Deset dní testovali a 

hledali nejzajímavější a zároveň nejváţnější chyby v následujících kategoriích: snadnost pouţívání, 

přesnost geolokace, speciální nabídky, získáváni statusu, propojení s přáteli a integrace sociálních 

prvků. 

Ve druhé kapitole jsme analyzovali moţnosti Android software development kitu. Zaměřili jsme 

se na hlavní odlišnosti při práci s Android SDK, oproti programování standartních desktopových 

aplikací. Neopomenuli jsme uvést bliţší pohled na softwarovou architekturu Androidu. Také jsme se 

zmínili o moţnostech emulátoru a popsali jsme základní typy komponent. Představili jsme stručný 

přehled základních Google API, včetně popisu projektu vyuţívajícího Google maps API. Na závěr 

druhé kapitoly jsme zařadili portfolio projektů Microsoft FUSE Labs s důrazem na Bing Twitter Map. 

V kapitole Charakteristika dostupných rozhraní sociálních sítí s ohledem na moţnosti vyuţití v 

Android aplikacích, jsme se věnovali moţnostem Facebook SDK, Twitter API a především 

vývojovému nástroji App Inventor. U App Inventoru jsme se z důvodu vyuţití v aplikaci Infores 

zaměřili hlavně na moţnosti komponenty twitter1. 

Čtvrtá kapitola pojednala o analýze a návrhu vlastní geo-sociální aplikace. Návrh byl proveden 

s přihlédnutím k analýze výsledků testů (viz Kapitola 2) a s ohledem na výsledky průběţného 

testování během vývoje aplikace Infores.  

V předposlední kapitole jsme se zaměřili na samotnou implementaci aplikace s vyuţitím 

Android Maps API a vybraného rozhraní sociální sítě. K vývoji aplikace Infores byl pouţit nástroj z 

nabídky Google labs - App Inventor. Ten nám umoţnil vývoj aplikace pro OS Android za pomoci 

webového prohlíţeče, a to buď pomocí připojeného telefonu, nebo emulátoru. K implementaci jsme 

vyuţili App Inventor Designer a App Inventor Block editor. 

V poslední části práce jsme prováděli testování v reálném prostředí a srovnávali finální verzi 

aplikace Infores s obdobnými dostupnými aplikacemi. O přísném přístupu svědčí i to, ţe aţ sedmnáctá 

verze prošla testovacím procesem. 
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