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Abstrakt
Tato práce se zabývá vytvořením grafického a konzolového rozhraní multiplatformního, 
multimediálního XMPP jádra klienta, vytvořeného Zdeňkem Parmou v jeho práci. 
První část představuje možnosti pro programátora týkajících se výběru programovacího 
jazyka a typu protokolu.
Část druhá se zabývá specifikacemi implementace za využití programovacích 
jazyků QT a C++.

Klíčová slova
Komunikační klient, XMPP, GUI, QT, C++, Jabber klient,Grafické rozhraní aplikace, 
Konzolový klient, Multiplatformní programování s QT 

Abstract
This work shows how to develop, graphic and console user interface of multiplatform, 
multiimedial XMPP client core, created by Zdenek Parma in his work.
The first part introduces to possibilities for programer, regarding choices about programming language 
and protocol type.
Second part deals with implementation specifications with usage of QT and C++ programing 
languages.

Keywords
Comunication client,XMPP,GUI,QT,C++,Jabber Client,Graphic User Interface,Terminal Console 
client, Multipatform programing with QT. 

                                      



Seznam použitých zkratek a pojmů

Jabber- původně, platforma pro komunikaci, předchůdce protokolu XMPP nyní se užívá většinou jako 
označení  pro diskusní služby využívající protokolu XMPP

GUI- Grafic Usert Interface - grafické rozhraní sloužící ke zobrazení výstupu, pro 
uživatele v přehledné formě

XML -rozšířitelný značkovací jazyk

TCP -základní protokol Internetu konrétně transportní vrstvy, jeho použitím je vytvořeno spojení pro 
přenos dat

IP Telefonie-přenos telefonního signálu prostřednictvím internetu

Heart-Beat -metoda ověřování spojení pro messenger protokoly, je periodicky odesílána 
zpráva, sloužící k ověření stavu připojení klienta

Presence- vyjádření pro kontakty komunikačního klienta o vaší aktuální dostupnosti/zájmu o 
komunikaci

UIN-Unikátní devítimístné číslo využívané messengerem ICQ pro identifikaci uživatele 

Spam-nevyžádaná pošta, programy, či aplikace instalující se bez vědomí uživatele

TSL-Transport Security Layer - kryptografický protokol poskytující možnosti komunikace 
na internetu

Channel-Bot-speciální program sloužící k administraci channelu, jeho úkolem je jistá 
administrace chatovací "místnosti" v době nepřítomnosti administrátora

Komponenta- znovuvyužitelná, nahraditelná část programu

API- jde o sbírku procedur, metod ,tříd nebo knihoven , které může programátor využít

Widget-toolkit sada zaměnitelných grafických komponent sloužícího pro vývoj uživatelského rozhraní

GNOME- GNU Network Object Model Environment - desktopové prostředí pro unixové systémy

Open GL- Open Graphics Library Standard - pro specifikaci počítačové grafiky

Unix- ochranná známka pro operační systémy udělována konsorciem Open Group

Makro- posloupnost příkazů, nebo činností, které je možné vyvolat zadáním jediného povelu

Anotace- pomocná, dodatečná písemná informace

Introspekce-sebepozorování/sebesledování

                                      



Direct 3D- standart pro zobrazování 3D grafiky, součást knihoven DirectX

Status- zpráva skládající se jak z uživatelem definovaného textu, tak uživatelem vybrané presence, má 
za úkol vyjádřit dostupnost možností a ochotu komunikovat, dané uživatelem

JID- jabber ID- slouží k identifikaci uživatele v rámci protokolu XMPP, je napsán ve tvaru 
jméno@server

Widget-znovuvyužitelná grafická komponenta

Avatar-pro komunikační klienty používaný výraz pro uživatelem vložený obrázek kontaktu, který ho 
má lépe identifikovat pro okolí

JPG- ztrátový formát pro komprimaci obrázku

Roster-seznam kontaktů a jejich prezencí odesílaných mezi komunikačními klienty protokolu XMPP

Focus-zaměření uživatelského vstupu na danou položku

HTML-HTML-hypertext markup language. Jazyk sloužící k popisu a formátování webových stran

QTreewiev-widget jazyka QT sloužící ke zobrazení dat na základě stromového modelu [dokumentace]

Pop up menu-objeví se po kliknutí pravým tlačítkem myši na danou položku

Notifikace-oznámení jakéhosi děje

QAbstractItemModelu-QT model dat využívaný především v kombinaci s QTreeWiew 

Editační trigger- událost sloužící ke spuštění editace

Q3ListWiew-QT widget pro zobrazení dat dle stromové/seznamové hierarchie

Flag-příznaky pro operační systém, podle kterých se pak chová okno aplikace

Systém tray-oblast hlavního panelu v Microsoft Windows

Label- widget sloužící k zobrazení textu

Qthread-třída zabývající se správou vláken jazyka QT

QtabWidget-widget zobrazující několik panelů v jednom okně

QtextEdit-widget sloužící k zpracování uživatelského vstupu a jeho poměrně pokročilému 
formátování

Selectbox-komponenta sloužící k vybírání a upravování hodnot prostřednictvím seznamu dostupným 
po kliknutí na šipku

                                      



Spinbox-komponenta sloužící k periodickému zvyšování hodnoty číselného vstupu

Grid layout-pozicování kdy jsou objekty přichyceny na jakousi mřížku

Captcha-ověření přítomností člověka na základě obrázku obsahujícího text, který je nutno korektně 
přečíst, bot jej tedy většinou nerozezná

Spam bot-program distribující nežádaný kód například reklamu

Skin-upravení vzhledu aplikace, bez nutnosti zásahu do běhu programu

CSS-kaskádové styly slouží ke stylizaci HTML elementů

Veřejná IP adresa- adresa, na kterou je možno přistupovat přímo

Tunelování-funkce kdy jeden protokol pomocí kterého komunikujeme, zabalíme do protokolu 
druhého, například pro šifrování

Stream-kontinuální přenos audiovizuálního díla

QaxWidget-widget sloužící k zobrazení Active X videa

Self Presence – Vlastní presence, určuje váš stav, ochotu se bavit
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1.0 ÚVOD

V dnešní době internetu a sociálních sítí, se nám otevřela nová možnost  komunikace. Zároveň je na 
jednotlivce kladen čím dál větší tlak, aby této pohodlné a levné formy využíval. Existuje velké 
portfólio komunikačních prostředků. U nás je využíván uzavřený protokol ICQ, trpící mnoha chybami, 
v zahraničí je pro změnu velmi rozšířen protokol MSN, který je příliš komerční. Spousta lidí dále 
používá poněkud pro laika nesrozumitelný protokol IRC. Vdíte tedy, že ve světě je rozšířeno mnoho 
podobných  protokolů a pro běžné uživatele zde vzniká určitý chaos.
 Jistou cestu z problémů by mohl být otevřený protokol XMPP. Tento protokol by díky svým 
výborným vlastnostem a rozšířitelnosti mohl tyto standardy nahradit. Na jeho základě funguje dnes 
například služba  jabber1, nebo chat velmi populární komunitní sítě facebook. 
Tato práce není typickým „sólovým“ projektem, jako klasické bakalářské práce, ale je to součást 
většího projektu, kdy můj kolega Zbyněk Složil má na starosti serverovou část a vše co se ji týká  a 
další můj spolupracovník Zdeněk Parma, má na starosti vytvoření jádra klienta.
Tato práce je, především  úzce zpjata s projektem Zdeňka Parmy. Mám za úkol poskytovat grafický 
výstup aplikace a využít funkcí jeho jádra klienta.  GUI2 klienta je řešeno pomocí jazyka QT. Ačkoliv 
jsem uvažoval o hned několika GUI knihovnách a různých programových řešeních, QT se hodilo pro 
tuto práci zdaleka nejvíce.
Řešení je multiplatformní (s nutností rekompilace a linkování příslušné knihovny, jak pro operační 
systém Microsoft Windows, tak pro operační systém Linux) a je zde  verze běžící v konzoli.
Jako contactlist jsem implementoval komponentu používanou komunikačním klientem PSI a 
využívám, některých jeho funkcí.
 Díky vlastnostem jazyka QT nebyl problém splnit zadání, ale  bohužel jsem  neimplementoval 
multimediální funkce a nedodělal konzolové rozhraní tak, jak jsem si původně představoval.
Klient je připojitelný na jakýkoli server již podporující protokol XMPP (alespoň teoreticky, povedlo se 
mi připojit na všechny testované). 
Stylování klienta je řešeno pomocí přiloženého .qss souboru a editace probíhá na základě vlastností 
specifikovaných tvůrcem jazyka.
Snažil jsem se, udělat co nejjednodušší, co nejpřehlednější a zároveň pokud možno moderní, a pro 
komunikačního klienta standardně vypadající rozhraní. 
Řešení samozřejmě má i své chyby, o kterých se  zmíním, nastíním i jejich možná řešení, a 
samozřejmě i postup, kterým by se měl program dále vyvíjet. 

1 Jabber- původně, platforma pro komunikaci, předchůdce protokolu XMPP nyní se užívá většinou jako 
označení  pro diskusní služby využívající protokolu XMPP
2 GUI- Grafic Usert Interface - grafické rozhraní sloužící ke zobrazení výstupu, pro 
uživatele v přehledné formě

                                      



1.1 Celkový popis projektu
Tut kapitolu bych rád věnoval citaci svých spolupracovníků, pro lepší pochopení návaznosti práce 
jako celku.

1.1.1 Citace Zbyňka Složila

Mojí práci v projektu je implementace XMPP serveru. Cílem je poskytnutí základních komunikačních  
dat klientovi a přeposílání zpráv mezi nimi. I když protokol XMPP je docela dobře popsán nezaručuje  
tento projekt plnou funkčnost s jiným IM klientem než ten od mých kolegů. Standard je hodně obsáhly 
a jeho splnění je na dlouhou trať. Také nebyla použita skoro žádná pomocná knihovna pro usnadnění  
práce, server musel být vytvořen od základu a to jak část komunikace tak i řešení samotných XML 
zpráv. Je zatím implementována jen jeho část a na multimediální odesílání se nedostalo. Také chybí  
odesílání chybových zpráv zpět ke klientovi, což i když patří k důležité části protokolu, neomezuje to  
fungování mé implementace. Za to server poskytuje autentizaci klienta, stažení seznamu kontaktů,  
presenci a odesílání zpráv. Je to teprve první verze a implementace je jen kostra většího projektu,  
proto je standard XMPP splněn jen částečně. 
Práce navazuje těsně s prací Zdeňka Parmy a jeho jádrem klienta XMPP. Mezi námi jsou přeposílány 
XML zprávy, které můj server rozkóduje a přepošle na požadované místo. Tím je komunikace mezi  
námi přesně daná a nevznikají žádné rozpory.

1.1.2 Citace Zdeňka Parmy

Jádro XMPP klienta tvoří spojení se s libovolným XMPP serverem. Správou kontaktů získaných od 
serveru. Posílání zpráv a výměna multimediálních dat. Součástí práce bylo, seznámit se s XMPP 
protokolem. Vybrat vhodnou knihovnu pro realizaci jádra klienta a pokusit se jí implementovat.  
Dohodnout se s kolegou Tomášem Sikorou na komunikaci mezi uživatelským rozhraním a jádrem 
klienta. Vymyslet strategii, která bude použita při přenosu multimediálních dat a pokusit se jí  
realizovat.  Vytvořit testovací program pro ověření implementovaných funkcí.
Výsledné jádro XMPP klienta podporuje standardy XMPP Core a XMPP IM. Je schopen se spojit s  
libovolným XMPP serverem podporujícím tyto standardy. Jádro klienta je plně propojeno s uživatelský 
rozhraním a samostatně funguje pouze v testovacím programu. Strategie pro přenos multimediálních 
dat byla vytvořena. Tato strategie se zakládá na využití real time protokolu (RTP), ale nakonec se 
nepodařilo jí implementovat. Jádro klienta bylo testováno na několika veřejných XMPP serverech.  
Nejdůkladnější testování probíhalo se serverem kolegy Zbyňka Složila.
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1.2 Stručný popis protokolu XMPP  [1][2][3] 

XMPP nebo také ( Extensible Messaging and Presence Protocol , rozšiřitelný protokol  pro 
posílání zpráv a zobrazení stavu ) byl původně vyvinut na základě komunikačního programu 
Jabber. V dnešní době se setkáme spíše s pojmenováním jabber než XMPP, nicméně mluvíme-li o 
jabberu jako protokolu, myslíme právě protokol XMPP. Komunikace pomocí protokolu XMPP 
probíhá formou výměny XML1 dat. Ačkoli původně sloužil jako čistě textová služba, dnes vlivem 
neustálého vývoje, je používán pro celou řadu účelů; od psaní zpráv přes audiohovory, videohovory a 
to jak mezi jedním, tak mezi několika účastníky, nebo například směřování XML  dat. Protokol XMPP 
využívá velké množství knihoven v mnoha programovacích jazycích a je díky tomu  multipaltformní.
Servery protokolu XMPP komunikují prostřednictvím protokolu TCP2 portu 5222 a pro vzájemnou 
komunikaci používají port 5269. Jako největší skok poslední doby bych označil vytvoření Jingle (na 
základě specifikací rozšíření komunikační služby Google Talk a jeho IP telefonie3) což zjednodušuje 
přenos multimédií a vyhýbá se klasickým neduhům protokolu XMPP.

1.2.1 Výhody  

• Jde o otevřený standard, z toho vyplývají výhody při vývoji
• XMPP nevyužívá centralizace
• Používáno od roku 1998 i takovými giganty jako je firma Google, zdokumentováno a 

prověřeno, vyšlo mnoho knih popisujících XMPP
• Velmi kvalitní zabezpečení.
• Možnost vytvoření privátní XMPP sítě
• Velká flexibilita
• Transport  XMPP servery

1.2.2  Nevýhody

• Nepodporuje heart-beat4

• Asi 70% zpráv posílaných mezi klienty jsou presence5

• Neefektivní u binárních přenosů 

1.2.3 Tranport

Transport funkce je vlastností protokolu XMPP sloužící. Co se týče komunikačního klienta z pohledu 
uživatele, tak vývojáře. Je možno poměrně jednoduše, skrze registraci na vzdáleném počítači 
(poskytnutí přihlašovacích informací) přistupovat do sítí jiných protokolů nebo ke službám typu SMS 
či E-mail.

1 XML Rozšířitelný značkovací jazyk
2 TCP  Základní protokol Internetu konrétně transportní vrstvy, jeho použitím je vytvořeno spojení pro přenos 
dat
3 IP Telefonie Přenos telefonního signálu prostřednictvím internetu
4 Heart-Beat  Metoda ověřování spojení pro messenger protokoly, je periodicky odesílána 
zpráva, sloužící k ověření stavu připojení klienta
5 Presence vyjádření pro kontakty komunikačního klienta o vaší aktuální dostupnosti/zájmu o komunikaci
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1.3 Konkurence a alternativy XMPP jako message protokolu
XMPP není samozřejmě jedinou možností pro uživatele se zájmem o online  komunikaci 
prostřednictvím internetu. Popsal bych zde dva hlavní konkurenty XMPP, u nás je velice populární 
uzavřený protokol ICQ a z celosvětového pohledu je populární hlavně protokol MSN. Stručně bych se 
také rád zmínil o  IRC protokolu.

1.3.1 ICQ [4]

Nebo-li „I seek you“. Komunikátor využívající protokolu OSCAR. Program vyvinula  izraelská firma 
Mirabilis v roce 1996 a následně byl odkoupen firmou AOL, která standard letos prodala ruské 
investiční skupině DTS  (Digital Sky Technology Limited) . Oproti Jabberu podporuje standartní UIN1 
a od verze ICQ-6 se dá využít pro přihlášení i uživatelem zadaná e-mailová adresa. Tento přístup byl 
zaveden po vlně hackerských útoků, kdy byla uživatelům odcizena jejich hesla a s nimi i čísla a oni 
tak ztratili jakoukoli šanci znovu se přihlásit na svůj účet.
Komunikátor ICQ  nedoporučuji, to jak pro jeho špatné zabezpečení, tak pro jeho centralizovanost a 
snahy AOL o likvidaci alternativních klientů (standardní ICQ klient je přeplněn reklamami a je 
pomalý), což se ale s novým vlastníkem může změnit.
U instalace ICQ bylo donedávna využíváno instalace přídavného modulu do vašeho internetového 
prohlížeče, šlo o jakýsi vyhledávač a jeho odstranění bylo velice problematické a chování tohoto 
druhu bych možná označil, téměř  jako chování na hranici spamu2, což je podle platných právních 
norem nezákonný postup.

1.3.2 WLM [5]

Série služeb pro internetovou komunikaci poskytovaných firmou Microsoft. Původně označován 
zkratkou MSN Messanger, ale od nedávné doby přejmenováno na WLM (Windows Live Messanger). 
Podporuje všechny standardní funkce komunikačního programu, multimediální funkce, a od nedávna 
je schopen komunikovat s Yahoo messangerem (populární především v USA)
Bohužel je vše vázáno na Windows a Microsoft, což činí službu dosti komerční.

1.3.3 IRC[6]

Volně dostupný standard  využívající TCP a TLS3, původně čistě textový protokol. V dnešní době 
standard podporují například klienti mIRC nebo Miranda.
Bohužel zdá se mi, že  tato forma komunikace již celkem upadá, a ubývá jejich uživatelů.Služba je 
založena na principu diskusních místností, což jí předurčuje k online-komunitnímu využití a i v dnešní 
době mnoho online komunit používá právě tuto službu pro své chaty. Vyzvedl bych zde kvalitní 
podporu 4channel-botů.

1 UIN Unikátní devítiístné číslo využívané messengerem ICQ
2 Spam Nevyžádaná pošta, programy, či aplikace instalující se bez vědomí uživatele
3 TSL Transport Security Layer - Kryptografický protokol poskytující možnosti komunikace 
na internetu
4 Channel-Bot Speciální program sloužící k administraci channelu, jeho úkolem je jistá 
administrace chatovací "místnosti" v době nepřítomnosti administrátora
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Klienti  protokolu XMPP
Pouze výčet klientů pracujících nebo podporujících standard XMPP.

Windows klienti

• Miranda [7]
• Trillian [8] 
• QIP [9] 

Multiplatformní klienti

• Jabbim [10]
• PSI [11]

2.0 Řešení Uživatelských Rozhraní pro programovací jazyk C++
Jako první problém, se kterým jsem se u této úlohy setkal, bylo vybrat vhodné řešení pro implementaci 
uživatelského rozhraní. Je nutno mít na mysli, že řešení bude  proces, založený spíše na implementaci 
vizuálních komponent1, jejich pochopení, po případě upravení a následná integrace s jádrem klienta 
poskytnutým Zdeňkem Parmou. Po počátečním určení programovacího jazyka na C++  jsem ihned 
vyřadil jakékoli řešení užívající programovacího jazyka JAVA a jakákoli řešení využívající webového 
rozhraní, ačkoli bych rád, v případě dalšího vývoje aplikace, vytvořil webovou verzi XMPP klienta 
nejspíše s využitím jednoho z programovacích jazyků  ze dvojice Adobe Flash a Microsoft Silverlight, 
což je mi díky mnoha klientským knihovnám protkolu XMPP, bez větších potíží dovoleno. 
Jelikož jsem chtěl, aby bylo mé rozhraní multiplatformní, rozhodl jsem se nepoužívat žádné 
nemultiplatformní možnosti,  dále jsem se zaměřil na skinovatelnost možných řešení a nakonec se 
pokusil porovnat řešení, co se programových možností týče2 
Jako výsledné řešení jsem nakonec vybral knihovnu QT. Tuto kapitolu bych rád věnoval alespoň 
základnímu popisu rozhraní, ze kterých jsem řešení vybíral.

2.0.1 WinApi[12]

Nebo také MFC. Je to dobrá volba pro aplikace, u kterých jsme si jisti, že budou používat pouze 
operační systém Microsoft Windows. Toto API3 je původně vyvinuto firmou Microsoft pro operační 
systém Windows. Mezi jeho přednosti patří hlavně to, že na Microsoft Windows s ním můžeme 
provádět, co se GUI týče, širokou škálu možností. Jako hlavní nevýhodu bych uvedl především 
vzhledem k jeho vyhraněnosti týkající se využití pouze na Microsoft Windows a problémy s 
kompatibilitou novějších vydání vůči starším verzím systému  Windows. 
Jeho zaměření na Windows a produkty Microsoft  a také skutečnost, že jsem v něm nikdy nepsal 
žádný větší projekt, ho z výběru možností vyřazuje.

1  Komponenta znovuvyužitelná, nahraditelná část programu
2 chápeme jako možnosti pro funkce netýkající se uživatelského rozhraní
3  API- Jde o sbírku procedur, metod ,tříd nebo knihoven , které může programátor využít
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2.0.2 wxWidgets [13]

Též „Windows and X widgets“. Nativní toolkit podporující programování v mnoha jazycích 
podporující širokou škálu platforem jak PC systému tak mobilních zařízení. Ačkoli jsem tento toolkit 
nevyužil, je nutno podotknout, že je v něm napsán například program „Codeblocs“ pomocí nějž jsem 
psal velkou část bakalářské práce, a jde tedy o určitě funkční a dobře použitelné řešení. 

2.0.3 TLC/TK[14]

Považuji za nutné zde tento widget-toolkit1 uvést. Jako jeho hlavní výhodu bych označil 
multiplatformnost a širokou škálu využití od klasických desktop aplikací až po ty webové. Ačkoli se 
podle mého názoru v dnešní době samostatně již příliš neužívá, dalo by se říci, že se dá považovat za 
jakýsi základ, či vzor pro mnoho ostatních knihoven a řešení.

2.0.4 GTK+[15]

Knihovna původně určená pro grafický program GIMP s následným rozšířením na GNOME2.
 Jako jeho hlavní specifikum je, že na rozdíl od QT nebo wxWidgets pokrývá pouze GUI aplikace. 
GTK+ pracuje s mnoha přídavnými knihovnami jako Cairo nebo GDK. Můžeme ho označit za 
multiplatformní. Je k dispozici ve velkém počtu mutací pro různé programovací jazyky a v kombinaci 
s GNOME mobile ho můžeme považovat i jako mobilní rozhraní. 

2.0.5 SDL[16]

Multimediální knihovna používaná ke tvorbě grafických aplikací a her. Je možno použít v kombinaci s 
wxWidgets. Bohužel dovoluje otevření poze jednoho okna a její použití by bylo pro tento druh 
aplikace dle mého mínění poněkud nevhodnou, ale možná docela unikátní a zajímavou volbou.

2.0.6 Srovnání QT, GTK a wxWidgets [17][18][19]

• QT a wxWidgets jsou knihovny zabývající se nejen grafickým rozhraním jako takovým ale 
například aplikační logikou nebo zobrazováním 3D grafiky pomocí Open GL3 zatímco GTK je 
vyvíjeno pouze jako GUI řešení

• Zatímco GTK bylo primárně vyvíjeno pro UNIX4 systémy a všechny jeho další vydání jsou 
předělávky naproti tomu  QT a wxWidgets jsou multiplatformní 

• GTK je primárně určeno pro programovacíjazyk C zatímco QT a wxWidgets již využívají 
programovacího jazyku C++

• GTK vypadá na všech platformách stejně
• QT podporuje velikou škálu vývojových prostředí (Creator, Desinger nebo např. Integrace do 

Visual Studia) zatímco možnosti GTK (primárně prostředí GLADE, s nutností linkování 
knihovny) nebo wxWidgets ( např. prostředí codeblocks)  jsou v tomto ohledu mírně omezeny.

• QT má velice kvalitní dokumentaci
• GTK+ je podle některých programátorů rychlejší a méně paměťově náročný než jeho 
• konkurenti

1 Widget-toolkit Sada zaměnitelných grafických komponent sloužícího pro vývoj uživatelského rozhraní
2 GNOME GNU Network Object Model Environment -desktopové prostředí pro unixové systémy
3 Open GL Open Graphics Library Standard pro spedifikaci počítačové grafiky
4 Unix Ochranná známka pro operační systémy udělována konsorciem Open Group
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3.0 Knihovna QT
Pro implementaci projektu jsem zvolil knihovnu QT společnosti Nokia (původně Trolltech) 
QT je v dnešní době jedním z nejpoužívanějších řešení pro  uživatelská rozhraní.QT je distribuováno s 
využitím jak licence LGPL tak komerční licence. K výběru právě tohoto jazyka mě přiměly výborné 
grafické možnosti s kvalitní podporou skinování, kvalitní programové možnosti využívající jazyka 
C++,  výborná technická podpora a dokumentace, široká komunita již využívající toho řešení a v tom 
případě i dostatek použitelných již napsaných komponent které jsou vzhledem k licenčním 
podmínkám využitelné pro nekomerční účely. 

3.0.1 QT jako takové je k dispozici v následujících edicích:

• Qt Desktop – kompletní edice
• Qt Desktop Light – základní edice pouze pro vývoj grafických aplikací bez práce v 

síti
• Qt Console – edice pro vývoj konzolových aplikací  
• Qt Open Source Edition – kompletní edice pro vývoj opensource programů. 

QT podporuje širokou škálu jazyků od mnou využívaného jazyka C++ přes programovací jazyk Java 
(Java QT stále funguje, ale jeho komerční podpora byla již zastavena), nebo například pro 
programovací jazyk Pyton (využíváme vazby PyQt).  Jako příklady aplikací napsaných pomocí QT 
bych uvedl například PSI (Populární XMPP klient) Google Earth ( program pro 3D mapy) Skype 
(komunikační program pro voice chaty) z freeware programů bych ještě rád uvedl například 
videopřehrávač VLC video player, nebo grafické rozhraní webového prohlížeče Opera pro operační 
systém Linux.
QT využívá systém KDE, nebo například  freeware mobile OS Maemo. QT je i experimentálně 
vyvíjen pro systém I-Phone [20] a od doby koupě standardu firmou Nokia, se množství platforem 
neustále rozšiřuje.
V současné době jsou v přípravě kromě modifikací pro další platformy ([21], z nich bych vyzdvihl 
například meeGo i například lepší portovatelnost 3D aplikací, nové „message api“ pro práci se SMS či 
MMS a v neposlední řadě změna architektury pro operační systém Linux.

3.0.2 Vlastnosti QT [22]

• QT používá nativní API operačních systému pro vytváření svých elementů. 
• Využívá  meta object kompilátoru (moc)- Interpretuje jisté makra1 jazyka  C++ jako anotace2 a 

využívá jich u generace dalšího kódu. 
• Signály – Asynchronní volání pomocí nichž komunikují Objecty využívající Qobject macro. 

Koncepce Signály/Sloty byly vyvinuty na základě návrhového vzoru Observer. Primárně 
slouží k notifikaci, či odeslání informací o stavu objektu.V praxi velice ulehčující prvek, který 
postrádám v mnoha jiných GUI řešeních

• Sloty –  Pomocí QObject::connect napojitelná metoda. Signály a Sloty si mohou předávat data 
což je elegantní, zpřehledňující a velice zrychlující funkce QT.  Zatímco u signálu se primárně 
počítá s předáváním dat, Sloty jsou primárně metody měnící či nastavující stav objektu.

• Využívá Introspekce3

1   Makro- posloupnost příkazů, nebo činností, které je možné vyvolat zadáním jediného povelu 
2 Anotace- pomocná, dodatečná písemná informace
3 Introspekce-sebepozorování/sebesledování
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• Velmi kvalitní podpora multithreadingu, dobře řešena mezivláknová komunikace skrze 
signály/sloty

• Podpora XML/XQuerry
• Velmi kvalitní podpora stylování na bázi CSS
• Podpora multimédií pomocí Phonon multimedia frameworku
• Podpora správy a vytváření 2D grafiky
• Přímá podpora 3D Grafiky s využitím Open GL a Direct 3D4

• Webkit integrace pro webová řešení vyvíjené aplikace
• Podporuje správu databází s drivery pro Oracle, MySQL,PSQL, SQLite,  ODBC, DB25 

atp.
•  Od verze 4.5 defaultně grafický editor Qtcreator 

3.0.3 QT creator

 Od verze 4.5 je součástí freware verze Qt creator což je editor/ Gui designer určený primárně k 
ulehčení práce, jejímu zrychlení a přiblížení jazyka začínajícím programátorům. V porovnání s 
například editorem jazyku Java – Netbeans, vychází dle mého názoru jako mírný vítěz pro začínající 
uživatele.
Produkce „Odpadního“ kódu 6 je sice možná ještě vyžší než u grafického editoru Netbeans nicméně na 
rozdíl od výše uvedeného programu jej creator dosti šikovně uzavírá do vlastní třídy a GUI objektů 
jsou rozšířeny o  formu souboru UI komponenty (jakýsi strukturovaný XML dokument)což alespoň 
jednoznačně odděluje kód napsaný uživatelem a kód generovaný editorem.
Výbornou vlastností je ale vnitřní implementace dokumentace (možnost přímého vyhledání prvku 
během psaní kódu) a real time dopňování kódu.
Dále bych rád uvedl poměrně kvalitní debugger a integrované vlastnosti pro využití vnitřních 
možností QT (Signal/Slot Editor, Action Listener editor)
Jako hlavní nevýhodu tohoto editoru bych označil klasické neduhy všech editorů. Grafické prvky 
zabírají bohužel až příliš mnoho místa.

4 Direct 3D- standard pro zobrazování 3D grafiky, součást knihoven DirectX 
5 Databázové systémy řízení báze dat
6   myšleno editorem generovaného, pro programátora špatně čitelného kódu
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4.0 XMPP klient
Nyní se dostávám k implementaci klienta samotného. Jak jsem již napsal v kapitole 3.0, vývoj 
aplikace probíhá pomocí knihovny QT 4.5 což mi dává širokou škálu možností řešení pro daný 
problém. Pro pochopení implementace je nutna alespoň minimální znalost knihovny QT, především 
jejich komponent, i když je zde budu stručně popisovat, mohlo by dojít k nejasnostem.
 Aplikace je testována na operačním systému Microsoft Windows, funguje na operačním systému 
Linux, ale není zde příliš intenzivně testována, i když QT je dobrým multiplatformní řešením, 
nevylučuji, že zde může dojít k jakýmsi rozdílům popřípadě menším chybám. V této kapitole bych rád 
popsal základní zásady z pohledu desingu GUI aplikace.

4.0.1 Design GUI klienta

GUI komunikačních klientů obecně bývá velmi podobné, ačkoli můžeme najít mnoho rozlišujících 
prvků. U všech však nalezneme tři klíčové části programu. Je jím hlavní okno klienta, okno 
komunikace, skrze které uživatel píše a okno, jehož prostřednictvím probíhá přihlášení. 
Pro vývojáře GUI je důležité, nezapomenout na to, že uživatel by rád pomocí programu komunikoval 
a je tedy třeba program implementovat pro co nejhladší a nejjednodužší běh.
Hlavní okno dobrého klienta by mělo mít znatelně rozlišitelné kontakty, možnost jak dobře poznat 
vlastní presenci. Mělo by mít jedno hlavní, dobře přístupné menu a to je vše. Rozhodně žádné 
reklamní bannery, loga pouze v případě kdy to plní účel ( například firemní klient ), menu by nemělo 
být znázorněno sadou ikonek, nový uživatel by nemusel najít všechny funkce a o používání či 
nepoužívání programu rozhodují většinou první vteřiny. Menu by mělo obsahovat všechny standardní 
funkce.
 Pokud jde o nastavování vlastnosti programu nebo také „options“, nastavitelné položky by se měly 
týkat pouze viditelné části programu, se kterou uživatel aktuálně pracuje. Neměly by tedy jít 
nastavovat vlastnosti jiných prvků, pokud nejsou přímo zobrazeny, nemluvíme-li o „options“ 
nabídkách a jiných globálních nastaveních programu. 
Okno logování by mělo obsahovat  pouze nejnutnější vlastnosti, opět žádnou nadbytečnou grafiku a 
možnost se registrovat. Tuto možnost postrádám u mnoha komunikačních klientů, které počítají s 
vaším, již existujícím a používaným Jabber/XMPP/jiným účtem. Nesmí chybět funkce získání 
zapomenutého hesla, prostřednictvím například bezpečnostní otázky bez nutnosti návštěvy webu 
vývojáře a uživatel by měl dostat možnost jakési další pojistky pokud ji zapomene (určitě se každému 
stalo alespoň jednou v životě, že zapomněl bezpečnostní otázku a nemohl si tedy nechat zaslat zpět 
své heslo) prostřednictvím například odeslání e-mailu.
Okno komunikace by mělo standartně implementovat  schéma kdy nejvýše je diskuze následována 
jakýmsi ovládáním pro okno chatu, pod ním nalezneme uživatelský vstup a nakonec tlačítka odeslání 
zprávy a zavření okna, protože je na tento postup zvyklé největší procento uživatelů. Co se týče 
implementace  rozdělení diskuse na oddělená okna nebo panely v jednom okně, myslím si, že jde o 
preferenční záležitost, měnící se od uživatele k uživateli. Rozhodl jsem se implementovat otevírání 
nových oken, ačkoli přidání panelů nebude nic složitého.Opět je u okna komunikace nežádoucí 
implementace dalších grafických prvků, pokud to neplní předem jasně stanovený účel.
V klientu by měla být zahrnuta možnost odlogování, ačkoli to je ve většině případů  důkaz toho, že 
uživatel chce aplikaci vypnout a vzhledem k tomu, že moje práce pracuje pouze s jedním připojením, 
je jeho využití mírně diskutabilní.
Multimediální funkce jako videohovory nebo audiohovory, popř. kombinace obojího, by měly být 
přístupné jak z  menu, po pravém kliknutí na kontakt, tak z diskuse samotné. Opět bych zde kladl 
hlavní důraz na účelnost a jednoduchost, nastavení jednotlivých položek by mělo mít proto svou 
„záložku“  mezi seskupením nastavení „options“ nebo skrze jakési menu po pravém klinutí.
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Videochat by měl být spuštěn samozřejmě v dalším okně.
Audiochat může být základní součástí diskusního okna, pokud se omezí jeho ovládání na pouze 
nezbytné prvky, spuštění (pozastavení) , zastavení, příchozí a odchozí hlasitosti.

4.1 Contactlist
Část programu, zobrazující kontakty klienta, nazýváme Contactlist. Tato část má za úkol zobrazení 
jednotlivých uživatelů, se kterými klient komunikuje, jejich případné seřazení do logických celků- 
skupin, jejich uložení do paměti počítače a následně jejich zobrazení na uživatelský výstup.
Jako hlavní zdroje inspirace pro mou implementaci bych uvedl klienty Miranda a PSI. Miranda je 
podle mne nejlepším komunikátorem pro Microsoft  Windows, vyniká multiprotokolovými možnostmi 
a jednoduchostí GUI. PSI je taktéž komunikační program navíc psán pomocí QT a využil jsem tedy, 
jeho implementace contactlistu, což mi bohužel  krom ulehčení způsobilo několik nepříjemností a 
narazil jsem i na několik závažných chyb, jenž jsou zde uvedeny a  na jejichž odstranění je stále 
pracováno. 

Třídy
• Implementace upravené PSI contactlist componenty, série PSI
• třída komponenty : myContactlistWidget.cpp
• třída contactu : myContact.cpp
• třída contactlistu: Contactlist.cpp
• třída skupiny: myGroup.h,contactlistgroup.cpp

 Součásti komponenty
• Interaktivní, dobře upravitelné kontakty
• pop-up menu reaguzjící na pravé kliknutí s možnostmi jednotlivých kontaktů
• seznam kontaktů
• podpora Avatarů
• top-level menu 
• vyhledávací komponenta

4.1.1 Základní vlastnosti řešemí

Contactlis je hlavní a nejsložitější programovou částí této práce. Celkově celý contactlist tedy můžu 
popsat jako klasický seznam kontaktů, jejich statusy1, presence, JID2, Jména.
Při jeho implementaci jsem si vypomohl již funkční komponentou  používanou klientem PSI [23],  V 
textu budu tuto sérii tříd, komponent a widgetů3 označovat jako PSI komponentu. Pro napojení této 
komponenty na zbytek mé práce slouží několik reimplementovaných tříd z příkladu PSI. 
Je to jak třída myContact vytvořena, prostřednictvím dědění  třídy ContactlistContact, mající na 
starosti přizpůsobení kontaktů dle mých požadavků, napojení této třídy na kontaktlist komponenty PSI 
je provedeno prostřednictvím třídy myContactlist, dědící ze třídy Contactlist. Pro upravení skupin pro 
tuto práci jsem využil reimplementace  myGroup.h dědící z  třídy ContactlistGroup. Rád bych zde 
ještě jednou uvedl, že třídy mnou napsané jsou z odvozeny od  demonstrativního příkladu dodávaného 
v distribuci PSI samotného (konkrétně verze 0.13) a využívám i některých jeho metod, nebo je 

1 Status- zpráva skládající se jak z uživatelem definovaného textu tak uživatelem vybrané presence, má za úkol 
vyjádřit dostupnost možností a ochotu komunikovat dané uživatelem

2 JID- jabber ID- slouží k identifikaci uživatele v rámci protokolu XMPP, je napsána ve tvaru jméno@server
3 Widget-znovuvyužitelná grafická komponenta
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upravuji.
Se zbytkem  práce je Contactlist propojen  prostřednictvím instancí ve třídě myContactlistWidget.
Hlavní nabídka s několika, zatím neimplementovanými funkcemi, nastavením statusu, možnostmi pro 
ukrytí offline kontaktů a možností schovat skupiny a dekorací kontaktlistu o střídání barev pozadí 
jednotlivých kontaktů, která se dá nastavit pomocí stylování.

4.2 Kontakty Contactlistu

Reprezentováno 
• myContact.cpp, myContact.h
• ContactlistContact.cpp,ContactlistContact.h

4.2.1 Popis

Kontakty jsou reprezentovány podobně jako je tomu například u komunikačního klienta PSI. Pouze 
po konzultaci se spolupracovníky (Zdeněk Parma, Zbyněk Složil) jsem zastavil zobrazování 
„Avatarů“2, tuto možnost lze samozřejmě zvrátit nastavením proměnné  ContactlistWiev z komponenty 
PSI nebo její přenastavení v metodě show Icons. Metoda ShowLarge z téže třídy naproti tomu určuje 
velikost řádků v kontaktlistu a tedy i příslušných ikonek Avatarů. 
Počítáme s Avatary jako JPG3 obrázky velikosti (32x32) pro velké, nebo (16x16) pro malé. Avatar jako 
takový by měl sloužit k personalizaci kontaktu pro tento projekt, je to ale zatím zbytečné, nicméně 
jsem zde ponechal tuto možnost jako jedno z možných vylepšení pro další vývoj. O úložišti pro 
avatary se dá mluvit jako o ukládání na straně serveru, kdy by každý uživatel přidělil obrázek sobě a ty 
pak byly distribuovány společně s rosterem4, nebo podobným způsobem, či s manuálním přiřazováním 
obrázků jednotlivým konntaktům na straně klienta, což ale nese další práci pro uživatele a po smazání 
a opětovném nahrání bude série obrázků pro jednotlivé kontakty smazána.
Ve třídě ContactlistContact je avatar reprezentován položkou Picture. V případě, že picture neexistuje 
využije se  v základním konstruktoru myContact, možnosti nahrání defaultního obrázku pro contact.
V myContact je implementován jak klasický JID uživatele, jeho jméno,  a metody pro jejich 
nastavení/získání a samozřejmě je zde implementován také status. Status je reprezentován  pomocí 
status.h z komponenty PSI. Celkově obsahuje dvě hlavní položky: enum Type, který určuje samotný 
status a QString message_, vyjadřující textovou část stavu uživatele.
Samotné přidělení statusu je prováděno v metodě třídy myContactListWidged .
Nastavení ikonky statusu probíhá příslušnou virtuální metodou ve třídě myContact.h. Postupně jsou 
podmínkami procházeny jednotlivé stavy. V případě neúspěchu bude kontaktu nastavena ikona error. 
Nutno podotknout, že u testování této funkce se mi povedlo několikrát tento stav nasimulovat pomocí 
chat rozhraní služby facebook, což bylo způsobeno jak zatím dosti nedokonale řešenou  implementací 
protokolu XMPP pro danou službu. Offline stav  kontaktu je zde implementován jako „Unknown“ 
(neznámý) což je poněkud nestandardní přístup.
Pomalu se dostáváme k příslušným metodám a operacím s kontakty. 
Pro  menu které se objeví po pravém kliku na kontakt, využívám implementaci virtuální funkce show 
context menu,  která pro příslušnou lokaci kurzoru reprezentovanou adresou instance Qpoint, ukáže 
context menu. Zde jsem opět ponechal prostor pro další rozšíření. Jako příklad jsem zde alespoň 

2 Avatar-pro komunikační klienty používaný výraz pro uživatelem vložený obrázek kontaktu, který ho má lépe 
identifikovat pro okolí

3 JPG- ztrátový formát pro komprimaci obrázku
4 Roster-seznam kontaktů a jejich prezencí odesílaných mezi komunikačními klienty protokolu XMPP
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implementoval funkci pro otevření nového okna. Pro akce menu využívám instance Qaction a emitace 
příslušných signálů. 
Každý kontakt má svou instanci třídy OknoSprávy reprezentující diskusi. Tímto jsem docílil za cenu 
vyšších nároků na paměť počítače, zapamatování si obsahu diskuse i po uzavření okna pro dané 
zpuštění aplikace. Data jsou zachována v rámci jednoho připojení. Bohužel jsme nakonec nedodělali 
ukládání historie diskuse na straně serveru. Jak jsem napsal výše, bylo by poměrně nevýhodné 
provádět to na straně klienta.
Kontakt musí být incializován, čímž je zjištěna jeho pozice v contactlistu pro jednodušší adresování a 
incializuje se třida okna správy. Otevírat okna správy dovolují zatím dvě možnosti a sice přístup skrze 
kontextové menu a dvojklikem skrze zachycení emitovaného signálu.
Otevření okna probíhá vyhodnocováním jeho viditelnost a následným přepnutím focusu1 nebo jeho 
zobrazením v metodě openMessage.
Rád bych zde ještě zmínil metodu tool tip v komponentě PSI, která vyvolává popis při najetí myši na 
kontakt. Tato metoda je dobrým příkladem HTML2 možností jazyka QT protože jednotlivé tagy jsou 
pozicovány právě pomocí HTML značek.

4.3 Skupiny Contactlistu 
Je dobré logicky združovat kontakty do celků, podle kterých budou uživatelem dobře rozeznatelné. 
Skupiny by měly být definovány uživatelem a měli bychom respektovat fakt, že ne každý uživatel má 
tolik kontaktů, aby byl nucen skupiny použít. Někteří uživatelé dokonce skupiny striktně odmítají. 
Proto využívám i standardní PSI funkce pro ukrytí skupin.

Reprezentováno

• myGroup.h,
• contactlustgroup.cpp,contactlistgroup.h

4.3.1 Popis

Využívám zde standartní PSI skupiny, ve kterých jsem toho příliš moc neupravil. Proto se zde nebudu 
příliš rozepisovat.
Pouze zde snad uvedu, že funkci ukrytí a zobrazení, přístupnou skrze hlavní nabídku, zajišťuje skrze 
myContactListWidget standardním connectem na funkci v shoOffline ve třídě contactlist komponenty 
PSI. Tato funkce přesune offline kontakty do neviditelné skupiny a aktualizuje QTreeWiev a jeho 
model.
V případě, že kontakty nemají skupinu, přiřadí se do základní skupiny(v mém programu se různí podle 
serveru).
Neimplementoval jsem funkci pro přesun lidí mezi skupinami, ačkoli je mi jasné, že je tato funkce 
docela důležitým prvkem, nicméně dle mého mínění není prvkem natolik stěžejním. Ponechal bych ji 
tedy pro případ dalšího vývoje tohoto programu. Existují veskrze dvě možnosti jak toto udělat. Buď to 
provedeme jako přesouvání položek pomocí myši, což se například v mnou použité komponentě dá 
provést bez problému, protože implementuje pro zobrazení  QTreewiew3, který tuto funkci dovoluje, 

1 Focus-zaměření uživatelského vstupu na danou položku
2 HTML-hypertext markup language. Jazyk sloužící k popisu a formátování webových stran
3   QTreeWiew widget jazyka QT sloužící ke zobrazení dat na základě stromového modelu 
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nebo provést přesouvání  jako položku pop up menu4 s jakousi volbou moveToGroup, což by se dalo 
provádět také v rámci přesunu v modelu použité komponenty. 
Dalo by se také naimplementovat funkci new Group, pro přidání skupiny, což je dle mého názoru  ale 
chyba, vytváří to možnost chaosu v podobě prázných skupin. 
Lepším nápadem je možnost vytvoření nové skupiny v případě, kdy přidáváme nový kontakt, nebo se 
snažíme kontakt přesunout. To bych prováděl spíše skrze výše uvedenou funkci moveToGroup než 
prostřednictvím přetažení kontaktu myší.
Skupiny by také měly mít možnost „víceúrovňovosti“ (jedna skupina obsahuje skupiny jiné) což už je 
ale, z důvodů kompatibility, komplikovanější problém a raději bych ho doporučil provádět lokálně 
prostřednictvím ukládaní na straně klienta. Nejsem si dokonce jist, zda-li protokol  XMPP tuto funkci 
vůbec podporuje.
Skupinám se dá samozřejmě přiřadit velké množství funkcí, od nastavení soukromí, až po filtraci nebo 
způsoby notifikace3

4.4 Contactlist, uložení dat
Pro ukládání dat,  opět využívám možností poskytnuté komponentou  PSI.   
Popsal bych zde způsob ukládání dat v komponentě  a také bych rád popsal, jak jsem vyřešil 
přidávání kontaktů do kontaktlistu a také, jaké jsou zde výhody, nevýhody řešení, po případě jeho 
alternativy.

Reprezentováno

• contactlist.cpp, myContactlist.cpp
• contactlist.h, myContactlist.h

4.4.1 Popis

Pro ukládání kontaktů je využito jak vnitřní uložení v komponentě PSI, konkrétně do viditelné skupiny 
kontaktů viditelnosti rootItem_, neviditelné skupiny viditelnosti kontaktů invisibleGroup_ a 
alternativní skupiny altInvisibleGroup_.  Do nich jsou, na základě uživatelské skupiny a viditelnosti 
kontaktu přiřazováni ve vizuální části komponenty, jednotliví uživatelé. 
Pro adresování jsem si  zvolil jinou variantu v podobě jakéhosi přímého adresování v podobě alokace 
pole o velikosti 1000 prvků. Toto je jakési omezení pro maximální počet kontaktů. 
Samotná metoda pro přidávání kontaktů funguje následujícím způsobem.
Jako vstup je přijat JID kontakt, případná adresa avatara v lokálním uložišti, jeho status a skupina.
Následně je porovnáno, zda-li kontakt náleží do nějaké skupiny. Pokud nenáleží, je název skupiny 
většinou hodnoty nulové, nebo ve tvaru mezery. Pokud náleží, je vytvořena nová uživatelská skupina a 
je porovnáno, zda-li náleží k nějaké viditelné nebo neviditelné skupině kontaktů. To je provedeno tak, 
že nejprve pomocí funkce findFirstItem  projdeme všechny skupiny a pokud nenalezneme shodu, 
vytvoříme skupinu novou, kterou přidělíme do příslušné skupiny viditelnosti kontaktů. Toto řešení se 
mi po pravdě příliš nelíbí, je docela obtížné adresovat jednotlivé prvky contactlistu a to nemluvím o 
manipulaci s nimi.
Provedl jsem zde proto  změny. Využil jsem klasického, komponentou daného ukládání, ale kontakty 
jsou navíc ukládány do váše uvedeného pole.
Každý kontaktlist má svůj indikátor počtu kontaktů, na jehož základě jsou nové kontakty přiřazovány 

4 Pop up menu-objeví se po kliknutí pravým tlačítkem myši na danou položku
3 Notifikace-oznámení jakéhosi děje
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z rooster listu na příslušnou pozici v poli která mu odpovídá, následně kontakt incializujeme a 
samozřejmě zvýšíme indikátor počtu. Tuto možnost jsem zvolil pro rychlejší a jednodušší přidávání a 
adresování kontaktů z roosteru samotného. Nutno podotknout, že PSI které tento druh contactlistu 
nejspíše kdysi používalo, nyní používá odlišnou metodu a nejsem si proto vůbec jist, zda-li využívá 
nadále vlastností mnou implementované komponenty.  
Metoda pro přidání kontaktů:
|27.void addContact(const QString& name, const QString& jid, const QString& pic, const Status& 
status, const QString& group = Qstring())
28. ContactListGroupItem* groupItem = rootItem();
29. if (!group.isEmpty()) {
30 MyGroup g(group);
31. groupItem = static_cast<MyGroup*>(rootItem()->findFirstItem(&g));;
32. if (!groupItem) {
33. groupItem = static_cast<MyGroup*>(invisibleGroup()-
>findFirstItem(&g));
34. }
35.
36. if (!groupItem) {
37. groupItem = new MyGroup(group, rootItem());
38. }
39. }
40.                m[pocet]= new myContact(name, jid, pic, status, groupItem);
41.               m[pocet]->incializuj(pocet);
42.               pocet++;
43.                        }
Další funkce jsem neimplementoval. Díky vlastnostem emitování signálů je prakticky irelevantní kam 
metody umístíme.
Teoreticky by bylo možné sem přidat ještě ukládání avatarů, po případě lokální ukládání historie 
(popsáno v kapitole o kontaktech) .
Musím zde pro pořádek uvést jistou chybu, která se objeví, při snaze smazat kontakt, přes mnou 
vytvořené pole a použije se, destruktor. 
Kontakt sice zmizí, nicméně zůstane QAbstractItemModelu1, bude přístupný přes QTreewiew a místo 
odstranění kontaktu bude vytvořeno prázdné, neodstranitelné místo.
Proto je lepší pro odstranění kontaktu využít smazání skrz model komponenty. Toto pole kontaktů 
slouží opravdu poze pro jednodušší adresování zpráv a celkově práci s rosterem.

4.5 Contactlist Zobrazení uložených dat
V této kapitole jsem si dal za úkol především popsat způsob zobrazení, kterým komponenta PSI 
zobrazuje uložená data, a nastínit případné alternativy. Jelikož jde o třídy přejaté, jejich hloubkovému 
popisu se vyhnu.

Reprezentováno

• contactlistWiev.cpp, contactlistWiev.h
• contactlistModel.cpp, contactlistModel.h
• několik metod v contactlist.cpp

1 QAbstractItemModelu, QT model da využívaný především v kombinaci s QTreeWiew 
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4.5.1 Popis

Komponenta PSI, využívá pro své zobrazení QtreeWiev, což mi připadne jako vcelku logická volba. 
Alternativou by snad ještě mohl byt QlistWiev. Jako modelu pro zobrazení využívá 
QabstractItemModel. Celkově se mi zdá tato kombinace vcelku zbytečně komplikovaná a vznikají zde 
možné nejasnosti, způsobené aktuálností zobrazení. Vhodnější volbu (Q3ListWiev) jsem bohužel 
objevil příliš pozdě na to, abych jí mohl ve své implementaci využít. 
Rád bych zde ještě uvedl, že jsem úplně  vyloučil možnosti „dekorace“ skupin šipkou. Zakázal jsem 
přesouvání kontaktů, jak jsem uvedl výše, vypnul jsem zobrazení avatarů a  nastavil větší výšku 
sloupců. Ponechal jsem vypnuté přesouvání kontaktů a skupin v rámci QTreewiev a  prozatím vyloučil 
možnosti editace prostřednictví editačních triggerů1, ačkoli to znamenalo přímý zásah do PSI 
komponenty.
Bohužel jsem zde narazil na jistou chybu v podobě problémů s adresováním kontaktů prostřednictvím 
QmodelIndexu, projevující se například u signálu doubleclicked, kterou jsem nakonec nevyřešil. 
Problém zpočívá v chybách při adresování skrze QmodelIndex které se projeví za situace změny 
seřazení kontaktů (stane se v případě schování offline kontaktů nebo vyhledávání) což se provádí v 
podobě přesunu mezi výše uvedenými skupinami, QmodelIndex z komponenty QtreeWiew bohužel 
reaguje na  původní zobrazení a doubleclick zobrazí tedy špatné okno diskuse pro nepožadovaného 
uživatele. Tento problém je řešitelný například pomocí reimplementace události doubleclicked pro 
daný kontakt. Další alternativou je změna QTreeWiew na Q3ListWiew2 který nám dává stejné možnosti 
a můžeme adresovat přímo ukazatelem na kontakt, v tomto případě by bylo možno (ne-li dokonce 
nutné) změnit i QAbstractItemModel, kterého komponenta využívá na nějakou jednodušší (jeho vnitřní 
implementace se mi zdá poněkud nepřehledná) variantu. Této metody využívá i aktuální verze PSI 
klientu.

5.0 Centrální widget aplikace
Jako hlavní částí projektu spojující všechny ostatní prvky je třída myContactlistWidget. Tato třída je 
reimplementací příslušné třídy z příkladu poskytnutým PSI, ale je prakticky kompletně přepsána. Tato 
část práce ma za úkol zobrazení hlavního okna programu, integraci vizuálních komponent do celku a 
napojení jádra klienta prostřednictvím příslušných tříd na grafické rozhraní.

Reprezentováno:

• myContactlistWidget.cpp
• myContactlistWidget.h

5.0.1 Design

Pozicování elementů je v tomto případě určeno centrálními widgety, a vše je zarovnáno na střed bez 
jakéhokoli omezení pro maximální velikost. Důvod, proč okno nestartuje maximalizované, je 
nepreference tohoto postupu ze stran uživatelů. Proto je okno co se týče Flagů3 naprosto standardní. 
Experimentoval jsem sice s podobnými řešeními jako například komunikační klient Miranda (hlavní 
okno programu je toolpanel, klient celkově používá velkou spoustu popupmenu a vše je závislé na 
ikoně v system tray4 ), ale protože jsem bohužel nenalezl uspokojivé řešení jak v systému Microsoft 
Windows okno minimalizovat do systém tray, ponechal jsem standardní možnosti.

1 Editační trigger- událost sloužící ke spuštění editace
2 Q3ListWiew QT widget pro zobrazení dat dle stromové/seznamové hierarchie 
3   Flag - Příznaky pro operační systém podle kterých se pak chová okno aplikace
4 Systém tray-oblast hlavního panelu v Microsoft Windows
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Klasická hlavní nabídka v horní části okna slouží ke správě všeho, od stavů až po vlastnosti klienta.
Následně jsem přidal pouze needitovatelný informativní status Label1 (připadne mi mnohem 
informativnější než ikona, nicméně nic nebrání je zde zobrazit například pomocí stylování) a 
editovatelný label pro status message, kam bude uživatel psát svůj status.
Pod tímto se nacházi Contactlist s minimálním odsazením. Je implementován instancemi příslušných 
tříd, to jak  QTreeWiewem a QAbstractItemModelem  tak Contaclist třídou samotnou. Z možností které 
mi komponenta PSI dávala, jsem pro testovací účely ponechal v hlavní nabídce  pouze možnost 
„střídání“ barevného podkladu pro jednotlivé kontakty, zneviditelnění offline kontaktů a vypnutí 
zobrazení skupin. 
V dolní části Contactlistu se nakonec nachází vyhledávací komponenta využívající standardního PSI 
postupu i PSI grafiky, zde jsem neměnil nic.  Bohužel komponenta nefunguje přesně tak, jak by měla, 
jak z důvodů potíží s adresováním, které jsem uvedl v kapitole o zobrazení contactlistu,  tak se mi 
několikrát povedlo zdvojení kontaktů s využitím funkce ukrytí kontaktů a následného vyhledávání. 
Vyhledávací komponenta také občas, z neznámého důvodu, seřadí alfabeticky kontakty a občas to z 
neznámého důvodu neučiní, což je také docela závažný problém.
Neimplementoval jsem zde žádné další grafické prvky. Jejich přidání je možné s využitím skinů.
Snad ještě uvedu, že jako alternativa k vyhledávací komponentě je možno využít předpokladu, že 
kontakty budou seřazeny od počátku alfabeticky, ne tak jak byly seřazeny v rosteru jak to provádím já, 
(předpokládám, že takto budou seřazeny již na serveru) a nastavit fokusovatelnost na jednotlivé 
kontakty v případě fokusu na contactlist a zmáčknutí příslušné klávesy. Pak by bylo dobrou 
alternativou umístit zde do jakéhosi spodního menu statusy, což by design podle mne možna celek 
ještě dokonce zpřehlednilo.
Do popupmenu pro jednotlivé kontakty o kterém bylo psáno v kapitole 4.2 jsem už dále nezasahoval.
Snažím se celkově být  pokud možno co nejjednodušší a vyhnout se trendu nadměrného výskytu 
stejných ovládacích prvků, který sice zrychlí uživatelský přístup k jednotlivým položkám, ale celkově 
koncept činí zbytečně nepřehledný a mnoho uživatelů si přístupnosti položek z jiného místa vůbec 
nevšimne.
Také se snažím minimalizovat počet ikon,  a i s minimem ikon jsem schopen využitím vhodných barev 
a dobrého fontu dosáhnout pěkného vzhledu.

5.1 Spojení práce s jádrem klienta
Nyní bych se zmínil, o sadě tříd, jejichž prostřednictvím je spojeno jádro klienta a pomocí, 
myContactlistWidged GUI programu.
Jak jsem již uvedl, tato aplikace běží pomocí dvou vláken (to není tak zcela pravda protože knihovna 
QT spouští na pozadí vláken hned několik) a zatímco první aplikační vlákno má na starosti GUI, 
vlákno druhé je vlákno pro připojení. Všechny signály a sloty této aplikace využívají připojení typu 
QT::QueuedConnection. QueedConnection je využitelnoé pouze v případě jedné smyčky událostí, 
protože čeká na příležitost, kdy může vyvolat slot. Pro konzolovou verzi jsem využil proto sice 
poněkud riskantního ale přímého QT::DirectConnection, který provádí akci přímo, což má své zjevné 
výhody i nevýhody.
Na jádro klienta je vše pak napojeno prostřednictvím právě této třídy dědící Qthread2 a její instance ve 
hlavním widgetu myContactlistWidget. 

1 Label- widget sloužící k zobrazení textu
2 Qthread-třída zabývající se správou vláken jazyka QT
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Reprezentováno:

• mainThread.cpp, mainThread.h
• myRoster.cpp, myRoster.h
• myMessage.cpp, myMessage.h

5.1.1 Popis

Třída mainTheread má za úkol navázání spojení přijímaného z komponenty myContactlistWidget 
skrze login okno.  Signál zkrátka vytvoří novou instanci mainThread s kritickou prioritou obsahující 
logovací informace, a pokusí se navázat spojení skrze metodu run.
Třídy myRoster a myMessage jsou vytvořeny děděním originálnich tříd Zdeňka Parmy a pro bližší 
informace nahlédněte do jeho práce.
V případě úspěchu bude navázáno připojení a registrován roster list.
Zdeněk Parma vytvořil několik virtuálních metod provádějících příslušné operace v případě událostí 
týkajících se příjmu nebo odesílání zpráv, presence nebo rosteru. Toto řešení mi připadne neskutečně 
elegantní ve spolupráci s mezivláknovými signály jazyka QT, kdy vlastně není třeba používat jakékoli 
zámky či semafory a vystačíme si s ponecháním  veškeré režie na QT .
Třída myRoster má za úkol provádět rosteru týkající se operace. Především, když je k dispozici 
kompletní roster, je vyvolán  handleXmppRoster a signálem emitován přijatý roster, ze kterého se v 
metodě createContactList tvoří contactlist.
Další zmínění hodnou položkou je handleXmppPresence který se vyvolává v případě změny presence. 
V tomto případě je předána pouze pozice změněného kontaktu v rosteru. V metodě changePresence 
pro jistotu znovu přijímám celý roster pomocí metody getRoster (původně jsem se setkal s chybou, 
která přiřazovala kontaktu špatnou presenci, toto ji opravilo, ale je to spíše provizorní záplata)
Třída myMessage má za úkol zatím prakticky pouze příjem a odesílání zpráv. Příjem zpráv provádím 
prostřednictvím vyvolání  handleXmppMessage a emitování signálu newMessage s textem zprávy a 
pozicí odesilatele v rosteru.
Příjem zpráv je řešen přímo v myContactlistWidget pomocí vyvolání metody  sendMsg skrze slot 
sendMsg implementovaný v téže třídě.
Globální notifikace a podobné, ne příliš nezbytné fuknce, jsem do své implementace nezahrnul.
Jako další rozšíření by se dala přidat implementace v kapitole 1.2 řečeného heart-beatu, což by 
znamenalo vytvořit specifický druh notifikace periodicky odesílanou všem kontaktů. Bohužel 
funkčnost tohoto řešení je diskutabilní a vše by fungovalo, jak jsem již uvedl pouze v případě stejných 
klientů, ostatní klienti by si ničeho nevšimli.

5.2 Signály a Sloty hlaího widgetu
Signály a sloty v myContactlistwidget bych rozdělil na dvě skupiny.

• GUI signály
• Connection signály

Gui connecty mezi signály a sloty:
121 Qobject::connect(showGroups,SIGNAL(toggled(bool)),

contactlist_,SLOT(setShowGroups(bool)),Qt::QueuedConnection);
122 QObject::connect(showOffline,SIGNAL(toggled(bool)),

contactlist_,SLOT(setShowOffline(bool)),Qt::QueuedConnection);
123 Qobject::connect(alternatingColors,SIGNAL(toggled(bool)), 

this,SLOT(setAlternatingRowColors(bool)),Qt::QueuedConnection);
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124 QObject::connect(login,SIGNAL(triggered()),SLOT(openLogin()),Qt::QueuedConnection);
125 QObjec\t::connect(log,SIGNAL(loginPokus(QString,QString,QString,QString)), 

this,SLOT(logMe(QString,QString,QString,QString)),Qt::QueuedConnection);
126 Qobject::connect(this,SIGNAL(closeLogin())

log,SLOT(closeWindow()),Qt::QueuedConnection);
127 QObject::connect(logout,SIGNAL(triggered()),this,SLOT(logMeOut()));

GUI signály jsou přímo závislé pouze na incializaci GUI. Connection signály označuji skupinu 
signálů, které fungují smysluplně pouze pokud je navázáno připojení.
Výčet slotů bych zahájil GUI sloty obsluhujícími připojení a odpojení uživatele.
Nejdříve bych uvedl slot logMe, který slouží k navázání připojení. Tento slot reaguje na signál 
vysílaný ze třídy login, a bohužel zde není žádný způsob zjištění přihlášení a pokud se přihlášení 
nezdaří , program se bude chovat nekorektně, což znamená „odhlášení“, aby bylo možno volbu 
opakovat ( řešením by byla jakási referenční proměnná v jadru klienta )

Slot pro Logování:
323 void myContactListWidget::logMe(QString name,QString server,QString resource,QString 
pass)
324 {
325 this->name=name;
326 this->server=server;
327 this->pass=pass;
328 this->resource=resource;
330 h=new mainThread(name,server,resource,pass);
331 this->r=h->r;
332 this->m=h->m;
334 this->connected();
335 h->start(QThread::TimeCriticalPriority);
337  logout->setDisabled(false);
338  login->setDisabled(true);
339   logged=true;
340 }

Úkolem  slotu je, dle vstupu zadaného v logovacím okně, předat informace pro server a incializovat 
připojení prostřednictvím metody conect. Tato metoda incializuje  connection signály, které mají za 
úkol zajistit předávání zpráv, statusů a vlastně celkovou incializaci contactlistu. Zajišťuje se zde, také 
přístupnost menu-položky pro odlogování.
Pro odlogování jsem napsal  metodu logMeOut, kromě klasického zmrazení položky v menu ukončuje 
připojení a nastavuje příslušné možnosti pro další logování. 
Tato metoda je zpuštěna jak příslušným signálem, tak reimplementací události  zavření aplikace, tak, 
aby se program korektně odpojil pokud uživatel uzavře program za pomocí „křížku“ a teprve pak se 
korektně ukončil.

Slot pro odpojení:
342 void myContactListWidget::logMeOut()
343 {
344    h->c->disconnect();
345    logout->setDisabled(true);
346    login->setDisabled(false);
347    this->setWindowTitle("My Messanger");
348    logged=false;
350 }

Connection signály jsou na své sloty připojeny po přijetí rosteru pomocí příslušného signálu již výše 
zmíněnou metodou connected. Tato metoda je vlastně opožděným připojením slotů, abychom se 
vyhnuli  chybám.
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Slot pro připojení signálu vyžadujících aktivní připojení:
132 void myContactListWidget::connected()
133 {
134    Qobject::connect(r,SIGNAL(contactyOK(std::vector<XmppJid>*)),this,             

SLOT(createContactList(std::vector<XmppJid>*)),Qt::QueuedConnection);    
135     Qobject::connect(m,SIGNAL(newMessage(int,QString)),this,  

SLOT(addMessage(int,QString)),Qt::QueuedConnection);
136 }

Connection signály  mají   na starosti například převod roosteru na contacty contactlistu a to slot 
metodou createContactList. Metoda je vyvolána za situace, kdy je k dispozici kompletní Contactlist. V 
tom případě je vyvolána virtuální metoda handleXmppRoster ze třídy myRoster, signálem je předaná 
kopie roster listu a z té je následně vytvořen contactlist. Je zde nutno převádět std::string na Qstring a 
provádět konverzi z kódování UTF8 textu na QString, jinak by se nám nezobrazovala korektně 
diakritika v contactlistu. Pro každý kontakt je následně připojen příslušný slot pro odeslání zprávy a po 
ukončení přidávání tepve metodou changePresence přidělíme kontaktům presenci, která není ve chvíli 
tvoření rosterlistu k dispozici. Před ukončením metody připojíme slot changePresence na signál 
presenceChanged, emitovaný třídou myRoste, pokud bychom to neprovedli až nyní, v operačním 
systému Linux by se nám korektně nepřiřazovaly presence, a signál by byl vysílán ještě ve chvíli 
nedostupnosti contactlistu.

Slot provádějící převod roosteru na contactlist:
230 void myContactListWidget::createContactList(std::vector<XmppJid> *contacts)
231 {
232     customStatus->setText("Online");
233     l=contacts;
234    int i=0;
235     int size=l->size();
237     while(i<size)
238     {
239        QString group(QString::fromUtf8(l->at(i).group().c_str()));
240                   QString jid( QString::fromUtf8(l->at(i).bare().c_str()));
241                   QString status(QString::fromUtf8(l->at(i).getStatus().c_str()));
242                    QString presence(QString::fromUtf8(l->at(i).getPresence().c_str()));
243                     QString name(QString::fromUtf8(l->at(i).nickname().c_str()));
245    contactlist_->addContact(name,jid,"",setStatus(presence,status),group);
246    contactlist_->m[i]->incializuj(i);
247   contactlist_->m[i]->s->setWindowTitle(name+" "+presence+" "+status);
248       Qobject::connect(contactlist_->m[i]-> 
s,SIGNAL(sendNew(QString,int)),this,SLOT(sendMsg(QString,int)),Qt::QueuedConnection);
249  i++;
250 }
251     i=0;
252     while(i<size)
253     {
254         changePresence(i);
255 i++;
256     }
257 this->setWindowTitle(this->name+"@"+this->server+":"+this->resource);
258 this->closeLogin();
259

QObject::connect(r,SIGNAL(presenceChanged(int)),this,SLOT(changePresence(int)),Qt::QueuedConne
ction);
260 }

Nutno se zde ještě zmínit o převody statusů pomocí metody setStatus, která je však triviálním 
souborem podmínek. Ve svojí podstatě jde o převod předdefinovaných statusů od Zdeňka Parmy na 
statusy definované v status.h, což jsem rozebíral v kapitole týkající se kontaktů.
Dalším slotem který bych zde velice rád zmínil je slot  changePresence, který je vyvolán v případě 
změny presence kontaktu. Tento slot mění stav uživatele pomocí metody setStatus a má na starosti 

                                      18



napojení notifikace o změně stavu přímo příslušné okno. Také se zde řeší převod presence Invalid na 
presenci Offline, kterou některé modifikace XMPP využívají. 

Slot provádějící změnu  presence:
289 void myContactListWidget::changePresence(int target)
290 {
291 l=r->getRosterList();
292    QString name(l->at(target).nickname().c_str());
293    QString status(l->at(target).getStatus().c_str());
294     if(status!="")status="("+status+")";
295    QString presence(l->at(target).getPresence().c_str());
296    if(presence=="Invalid")presence="Offline";
297 contactlist_->m[target]->setStatus_(this->setStatus(presence,status));
298 contactlist_->m[target]->s->setText(contactlist_->m[target]->getName_()+"je nyní 
"+presence+status);
299 contactlist_->m[target]->s->setWindowTitle(name+" "+presence+" "+status);
300 }

Self presence1 je zde řešena pouze pro stavy away(pryč), DND(nerušit) a standardní online a offline. 
Pro každý tento stav je napsána metoda, název-stavuisChecked , která podle zaškrtnutí položky v 
menu určí druh stavu a nastaví pomocí metody Zdeňka Parmy, hodnoty jeho výčtu stavu příslušný 
stav.   

6.0 Okno zprávy
Další důležitou částí, skrze níž je prováděna komunikace, je okno diskuse.
Okno diskuse je tou částí messengeru, ktrerý částo rozhoduje o tom, zda-li klient zůstane jako uživatel 
našeho programu, nebo odejde ke konkurenci.  Multimediální funkce bohužel ještě nejsou zcela 
dodělány a proto zde nalezneme pouze informační labely o tom, kde příslušnou funkci najdeme v 
budoucnu.

Skinovaná  verze okna:

Reprezentováno:

• messageWin.cpp
• messageWin.h, ui_messageWin.h

1 Self Presence – Vlastní presence, určuje váš stav, ochotu se bavit 
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6.0.1 Design

Jak jsem již napsal dříve, v kapitole 4.0, zvolil jsem přístup s mnoha okny místo panelů, je to čistě 
preferenční vlastnost. Předělat tento přístup na panely bych provedl vytvořením každé diskuse jako 
samostatného tabu QTabWidgetu1 a jedná se již o normální záležitost.
Na horní straně okna jsou detaily chatu, jako jména uživatele JID atp. (uvedeno i v titulku okna).
Následuje klasicky okno diskuze, QTextEdit2, který nelze editovat nebo upravovat, nicméně z něj lze 
klasickým způsobem vybírat a kopírovat text. Důvody takovýchto vlastností jsou pochopitelné, ze 
samotného účelu komponenty. Nechceme, aby si uživatel mohl omylem smazat obsah diskuze. 
Následují ovládací prvky, prozatím jsou zde: selectbox3 s fonty a spinbox4 s jeho velikostí. Nakonec 
uživatelský vstup ukončen klasickým ovládáním. Toto okno je původně vytvořeno jako test 
QTCreatoru, nicméně jsem s ním byl spokojen dostatečně na to, abych ho nakonec využil. Proto se u 
něj dá nalézt  jak Form soubor, tak hlavičkový soubor tvořící pozicování objektů. Ke všemu se pak dá 
přistupovat pomocí instance třídy UI.

6.0.2 Popis

Hlavní vlastností těchto tříd je samozřejmě odesílání a přijímání zpráv. 
Odesílání zprávy je prováděno emitací signálu sendNew a připojením textu včetně jakéhosi symbolu 
odchozí zprávy ( v mé implementaci symbolizováno pomocí „>>“ ) a aktuálního času pomocí třídy 
QTime do diskuzního QTextEditu reagujícího na událost kliknutí na tlačítko send. Dále tento postup 
pokračuje ve třídě myContactlistWidget ve slotu newMessage kde je provedena metoda sendMsg která 
pošle zprávu napsanou uživatelem v okně zprávy a dle pozice v roster listu ji pošle příslušnému 
kontaktu, skrze třídy Zdeňka Parmy.
 Příjem zprávy je řešen připojením textu pomocí setText s přidáním „přijímacího symbolu“ 
( pochopitelně „<<“) a také aktuálního času. Nejprve je ve třídě  handleXmppMessage a emitován 
signál newMessage obsahující pozici kontaktu v Contactlistu a text zprávy samotné a poté je ve slotu 
addMessage předán skrze pole kontaktů tento text příslušnému oknu diskuse, skrze metodu setText.
Podobně jsou zde vyřešeny notifikace o změně stavu.

Slot pro příjem notifikace a odeslání zprávy:
260 void myContactListWidget::sendMsg(QString msg,int target)
261 {
262 m->sendMsg(target,msg.toStdString());
263 }

Mezi vlastnosti, které nejsou na první pohled patrné bych uvedl především ukládání konfiguračního 
nastavení do .ini souboru, což jsem provedl tak, že jsem implementoval vlastnosti třídy  QConfig, 
která ukládá poslední stav informací do . ini souboru Options.ini. Pokud se zde daný konfigurační 
soubor nenachází, bude vyvolána chybová hláška, týkající se nepřítomnosti nebo nečitelnosti souboru. 
Soubor spolu s příslušnými položkami bude vytvořen automaticky po příští změně ukládaných 
položek.

1 QtabWidget-widget zobrazující několik panelů v jednom okně
2 QtextEdit-widget sloužící k spracování uživatelského vstupu a jeho poměrně pokročilému formátování
3 Selectbox-komponenta sloužící k vybírání a upravování hodnot prostřednictvím seznamu dostupným po 

kliknutí na šipku
4 Spinbox-komponenta sloužící k periodickému zvyšování hodnoty číselného vstupu
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Notifikační okno: 
27 QMessageBox msgb;
28      msgb.setText("CHYBA! Soubor options.txt nelze přečíst!");
26       msgb.setIcon(QMessageBox::Critical);
25         msgb.setStandardButtons(QMessageBox::Ok);
24         msgb.setDefaultButton(QMessageBox::Ok);
23         msgb.exec();

Na závěr bych uvedl  příklad komunikace mezi GUI a jádrem klienta Zdeňka Parmy. Nejprve jsem se 
rozhodl, že napíši zprávu. V tom případě napíši pomocí okna zprávy nějaký text a kliknu na tlačítko 
odeslat. Vyšle se signál  sendNew obsahující pozici kontaktu v Roster Listu a je připojen na slot 
sendMsg. Tento slot následně počká na příležitost, kdy bude možno odeslat zprávu a odešle ji 
prostřednictvím stejnojmenné metody sendMsg.
Pokud mi Zdeněk Parma odpoví, jeho jádro nejdříve přijme zprávu, vyvolá virtuální metodu 
handleXmppMessage a vyšle signál newMessage, obsahující taktéž pozici kontaktu v kontaktlistu a 
text jeho odpovědi, a prostřednictvím slotu addMessage provede předání zprávy do příslušného okna 
diskuse. Díky QT::QueedConection typu připojení, které čeká na vhodnou příležitost provést akci v 
dané smyčce událostí, nedojde k žádným konfliktům, aniž bychom museli použít standardních 
možností pro práci s vlákny.

7.0 Logování a registrace
Logování a registrace je nezbytnou částí tohoto programu. Položku typu „automatické přihlášení“, 
jsem nezahrnoval. Registraci jsme bohužel nedodělali (nebyl by to problém, ale server by jí 
nepodporoval) a rozeberu jí zde tedy pouze teoreticky, to samé platí o obnově hesla).

Skinovaná verze logovacího okna

Rreprezentováno:

• login.cpp
• login.h, ui_login.h
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7.0.1 Popis

Jako okno zprávy je i toto vytvořeno v QT creatoru. Pozicování je tedy typický grid layoult1. Po 
zobrazení okna je zablokován zbytek programu, dokud není uživatel přihlášen, nebo není okno 
zavřeno.
Okno je jednoduchým soborem QTextEditů labelů a dvou tlačítek, nebudu se zde tedy příliš o desingu 
rozepisovat.
QTextEdity, použité pro logování, jsou v konstruktoru defaultně plněny z options.txt posledními 
použitými hodnotami.
Aktualizace hodnot probíhá u stisku tlačítka login, ačkoli to nemusí znamenat, že se uživatel skutečně 
přihlásil a toto řešení tedy bude ukládat i hodnoty pro špatné přihlášení. Plnění probíhá pomocí třídy 
QConfig a jimi poskytnutými vlastnostmi pro editaci cfg souborů.

Příklad čtení z konfiguračního souboru:
13  QSettings settings("options.txt", QSettings::IniFormat);
14  settings.beginGroup("LoginProperties");
15    QString login=settings.value("LOGIN").toString();
16    QString resource=settings.value("RESOURCE").toString();
17   QString server=settings.value("SERVER").toString();
18   settings.endGroup();

Považuji za nutné zde uvést, že tento přístup představuje značné bezpečnostní riziko, kdy domnělý 
útočník musí pouze otevřít nijak nechráněný konfigurační soubor a má již značnou část práce hotovo a 
( heslo do konfiguračního souboru neukládám) je velikou chybou ukládat jakékoli logovací údaje do 
stejného souboru jako ostatní konfigurovatelné položky, nicméně pro tuto prezentaci to takto 
ponechám, nepředpokládám hackerské útoky na mou bakalářskou práci.
Po kliknutí na tlačítko login je vyslán signál  obsahující logovací údaje do myContactlistWidgetu a 
bude v případě platnosti navázáno připojení.
Nebyly zde implementovány žádné HearthBeat funkce a tedy neexistuje bohuže žádná  detekce 
připojení uživatele a nejde tedy poznat, zda-li se uživatel odpojil, což může vést k celé řadě problémů. 
Bohužel jde o vnitřní „vadu“ XMPP a na implementaci něčeho podobného jako využívá klient PSI 
bohužel opravdu nezbyl čas, a  i tak by tato funkce byla použitelna pouze u stejných klientů (popř. 
klientů používajících stejný druh probe).
Co se registrace týče, zavedl bych zde asi pouze nutnou autentifikaci mailu vč. captcha2 ověření, abych 
alespoň redukoval počet spam Botů3. Také by se zde měl vyskytovat buď jeden rezervní e-mail nebo 
autentifikační otázka, abychom se vyhnuli problémům u ztráty hesla.
Rezervní e-mail zde není pouze z důvodu záchrany hesla, ale i účtu jako takového, abychom se 
vyhnuli podobným problémům, jaké mělo ICQ5 a nižší verze, kde hackeři velmi často kradli 
uživatelům  UID a uživatel pak neměl šanci získat svoje údaje zpět, proto od verze ICQ6 se přiděluje 
ke každému UID i email, což bych rád implementoval zde v podobě rezervního e-mailu. Celkově jsem 
ale tuto funkci neimplementoval, pro prezentační účely se mi zdá být zbytečnou.

1 Grid layout-pozicování kdy jsou objekty přichyceny na jakousi mřížku
2 Captcha-ověření přítomností člověka na základě obrázku obsahujícího text, který je nutno korektně přečíst, 

bot jej tedy většinou nerozezná
3 Spam bot-bot distribující škodlivý kód
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8.0 Skinování1

Skinování aplikace by mělo být podle mě ve dnešní době samozřejmostí a každá moderní aplikace by 
měla mít alespoň minimální možnosti personalizace. Než přikročím ke skinování samotnému, rád 
bych zopakoval několik možností, zásad a řešení, jak k tomuto problému můžeme přistupovat.

8.0.1 Kdo je náš uživatel

Jedné skupině uživatelů bude často vyhovovat pokud budou dány vzhledové podmínky pevně a skiny 
budou měnitelné pouze minimálně, nebo při zásahu vývojáře programu. Existuje však skupina druhá, 
která se bude snažit za každou cenu upravit program podle svých požadavků. U této skupiny bychom 
měli klást důraz na jednoduchost řešení, po případě povolit editaci skrze editor. Důležité je však dát 
uživateli dobře přístupnou náhradu, pokud upraví skin a nebude ze svým výsledkem spokojen. Proto 
by měla být dostupná  v distribuci programu záložní verze, tak přímo na serveru, dostupná buď to z 
programu skrze options jako „základní“ nebo skrze web.

8.0.2 Co dovolit a nedovolit skinovat

Další veliké dilema je vlastně co umožníme uživateli skinovat. V případě skupiny první  si často 
vystačíme s editací například velikosti a druhu fontu a zbytek bude dán pevně. Naproti tomu  u 
skupiny druhé bude asi dobré dát pokud možno co nejvíce do běhu programu nezasahujících možností 
skinování. 

8.0.3 Jakou umožnit uživateli editaci

Mezi druhy editace bych zahrnul editaci „přímou“ a „nepřímou“. Jako přímou editaci bychom mohli 
označit uživatele přepisujícího textový, xml, či jiný soubor. Jako nepřímou bych označil uživatele 
používajícího skin editor, aby nastavil skin aplikace.
Oba tyto přístupy mají své výhody i nevýhody. Jako hlavní výhodu nepřímého přístupu bych označi 
možnost editovat pro každého uživatele, nebo výrazně větší rychlost upravení a následného testování 
zda-li jsme se skinem spokojeni a vzhled aplikace nyní vyhovuje našim požadavkům (i když je pravda, 
že záleží na implementaci editoru) a jako nevýhodu bych uvedl především skutečnost, že ne vždy to 
může být ku prospěchu věci. Uživatel s méně znalostmi, má větší šanci vytvořit nepoužitelný  skin 
aplikace a následně, i když ne naši vinou tito uživatelé často sáhnou po aplikaci jiné. Jako nevýhodu 
(ale vzhledem k důvodu popsanému výše i výhodu) přímého přístupu bych označil fakt, že uživatel se 
musí před nastavením skinu něco naučit popř. pochopit princip na jehož základě skin funguje. Jako 
výhodu bych uvedl především teoreticky volnější podmínky skinování (viz moje implementace) . Vše 
výše uvedeno je samozřejmě závislé na programovém řešení.

8.0.4 Jaký přístup jsem tedy zvolil?

U skinováni jsem se rozhodl využít dynamického nahrávání QSS souboru se skinem. Jako hlavní 
výhodu spatřuji opravdu nepřeberné množství možností jak aplikaci skinovat a také totální 
jednoduchost skinování, které dle mého názoru zvládne kdokoli kdo již viděl CSS2 soubor nebo 
pracoval s HTML.
Aplikace vždy získává hodnoty skinu ze souboru mainStyle.qss pomocí metody loadStyleSheet.

1 Skin-upravení vzhledu aplikace, bez nutnosti zásahu do běhu programu
2 CSS-kaskádové styly slouží ke stylizaci HTML elementů
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Jako další důkaz výhodnosti tohoto řešení bych upozornil na skinovatelnost i vytvořených, po případě 
silně upravených komponent jako je PSI komponenta (byť je vše vytvořeno samozřejmě s pomocí 
klasických widgetů knihovny QT, jak jsem uvedl v kapitole 4.5) . Jako největší nevýhodu bych uvedl 
nemožnost editovat vzhled a vlastnosti fontů. K těm je třeba přistupovat u každé komponenty či 
každého labelu zvláště, nicméně to se dá vyřešit prostou implementací konfiguračního souboru.
Tento soubor by bylo nutné napsat jako další ini soubor. V tomto případě je nutné se rozhodnout jakým 
způsobem budeme fonty stylovat. Je možné, ale poněkud nevhodné stylovat každou komponentu, či 
widget zvláště, vhodnější mi připadá rozdělit nadpisy, popisky a texty na jakési subkategorie, které 
budeme stylovat.
Rád bych tímto způsobem časem nastyloval notifikace jinou barvou a nejspíše barevně rozdělil 
příchozí a odchozí zprávy.
Celkově by se do skinu dalo dodělat jakousi grafiku v podobě ikonek/ obrázkových pozadí(může se 
tím však výrazně zpomalit běh aplikace) či bannerů (omezení jsem již popsal). Všechny tyto vlastnosti 
podporuje .qss stylování, doufám, že Nokia opustí svou politiku týkající se qss a fontů a po čase se 
takto bude dát stylovat vše.

8.0.5 Alternativní řešení

Jako alternativní řešení se dá považovat vytvoření jakéhosi vnitřního stylování a nastavování ho 
pomocí editoru. 
Editor by nastavoval buď to QT properties samostatným zpoůsobem nebo nastavoval již popsaný qss 
styl pro každou komponentu.
Poslední a ne příliš dobrou variantou je držet se striktně stylování které nabízí QT standardně 
(napodobení vzhledu jiných OS atp.) a nastavovat je jako položky v menu. Toto řešení se mi nelíbí a 
jako stylování mi připadne příliš striktní  a vlastně dosti chabé. 
Pro manuál ke stylování poslouží dle mého názoru bohatě webové stránky autorů  QT. [24]
Podotýkám také, že jsem se rozhodl příliš neexperimentovat a standardní skin vychází z těchto 
příkladů, což mi připadne jako docela dobrá demonstrace jednoduchosti.

9.0 Multimediální a pokročilé fuknce
Ve dnešní době se na internetu nalézá velká spousta klientů. Bohužel těch  s  multimediálními 
schopnostmi není už tak mnoho . Podle mého názoru by měl v dnešní době každý komunikační 
program obsahovat minimálně hlasové hovory . Videochat, a videokonference jsou kapitolou samy pro 
sebe. V této kapitole bych rád nastínil možnosti jakými se dá v takovémto případě vydat a rozebral 
přenosově nebo serverově náročnější funkce z pohledu klienta .

9.0.1 Základní zásady multimediálních funkcí  vzhledem k GUI

• Jsem omezen vzhledem k možnostem, které mi dává protokol a jádro klienta
• Jádro klienta je omezeno možnostmi  serveru se kterým pracuje
• Multimediální funkce fungující mezi dvěma klienty vyžadují pevnou,veřejnou IP adresu1 což 

je často problém.
• Multimediální funkce fungující na bázi klient/server jsou stabilnější a dají se „tunelovat“2

• Multimediální fukce přejímané od třetí strany mají problém jak v licenci, tak ve stabilitě a 
měli bychom se jim vyhnout, po případě navázat spolupráci s jejich autorem

1 Veřejná IP adresa- adresa, na kterou je možno přistupovat přímo
2 Tunelování-funkce kdy jeden protokol pomocí kterého komunikujeme, zabalíme do protokolu druhého, 

například pro šifrování
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9.0.2 Popis

Z pohledu klienta můžeme považovat za multimediální funkce přenos videa nebo zvuku. Ty můžeme 
přenášet jednostranně, oboustranně nebo konferenčně.  Pro přenos nejspíše využijeme rošíření XMPP 
jingle a jednoho z dekódovacích formátů (v případě řešení Zdeňka Parmy Gstreamer).
Bohužel implementaci těchto prvků jsme nedodělali do uspokojující formy, proto se o multimédiích 
budu bavit pouze teoreticky/návrhově.
Jako rošířené funkce bych považoval přenos souborů. Odesílání grafických zpráv. Například posílání 
SMS/MMS, nebo e-mailů (nutnost podpory třetí strany).
Blogování a komunitní servery (díky HTML možnostem QT poměrně jednoduchý problém, je nutno 
domluvit se se třetí stranou)
Chatovací místnosti. Zde je nutno vyřešit ukládání probíhající diskuse serverem, zajistit aby noví 
diskutující v místnosti dostali aktuální a pravý seznam chatu a vyřešit uživatelská práva (administrace 
místnosti channel-boti atp.) z mé strany by toto bylo pouze jakousi širší diskusí a musel bych vyřešit 
jakým způsobem se boudou zobrazovat jména diskutujících (stačil by QListWiew na kraji okna, s 
podporou standardního popupmenu) , následně vyřešit soukromé zprávy a jejich zobrazování (stačilo 
by zobrazovat zprávy jinou formou, podobně jako to dělají již vyřešené notifikace).
Dalo by se ještě  implementovat jakési lokální ukládání historie, bohužel jak jsem již napsal, ukládat 
historii lokálně je dosti nepraktické. Chceme-li naproti tomu ukládat historii na serveru, je nutno 
šifrovat ji, abychom zajistili privátnost, po případě dát uživateli možnost zakázání jejího ukládání nebo 
například smazání. Také podotýkám, že s velkým počtem uživatelů se zvyšují náklady pro ukládání na 
server. Doporučil bych tedy u případné implementace dobře promyslet toto řešení.
Pro lokální ukládání historie bych nejspíše využil výpisu z diskusních oken při vypínání programu 
třidy QConfig a ukládal tak historii v přehlednějším formátu. Neimplementoval jsem tuto funkci, z již 
uvedených důvodů. Málokdo si historii zálohuje a často si jí člověk nechtěně smaže (reinstalace 
systému, porucha disku, reinstalace programu atp.)

9.0.3 Mlutimediální funkce a QT

Jako možnosti pro zpracování zvuku obsahuje QT třidu Qsound. Bohužel mi připadne tato třída 
poněkud strohá a je dosti omezená, nedoporučuji její použití (nikdy jsem ji nepoužil, ale co se 
dokumentace týče, vypadá to, že se nehodí pro internetový přenos zvuku a nedovoluje tak základní 
věci jako změny hlasitosti).
Co se videa týče, QT bohužel nemá vnitřně žádné možnosti pro zpracování videa, GUI knihovny 
bohužel nejsou optimalizované, pokud mluvíme o přímou práci s  videem, jako jakousi náhražku by se 
dalo použít třídy QMovie, sloužící pro pohyblivé obrázky ( .gif atp.), nicméně nebudu ani zkoušet 
jmenovat všechny nevýhody tohoto postupu. Mnohem jednodušší je využití QT pouze pro zobrazení 
videa uvnitř widgetu, po případě zpuštění zvuku. QT naproti tomu užívá jak jsem uvedl v kapitole  3.0 
Phonon multimedia frameworku s vnořováním videa do oken aplikace. [25]
 V této mnou napsané aplikaci to bude vyžadovat další vlákna pro příjem a odesílání streamu1.

9.0.4 Multimediální funkce, možná řešení:

Co se týče samotného řešení přenosu XMPP bohužel jako jazyk využívající XML není vhodný pro 
bitové přenosy. Proto je nutné uvědomit si, že přenosy souborů, videa, zvuku vlastně jakýchkoli 
netextových dat je vhodnější tímto způsobem nerealizovat.
Jenodušší je využití jingles [26] v kombinaci s jedním z 
video-formátů. Bohužel zde se dá narazit na několik problémů. Dekódovací/enkódovací knihovny 
pracující pro Microsoft Windows nebo operační systém Linux jsou dosti rozdílné a je možno narazit 

1 Stream-kontinuální přenos audiovizuálního díla
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zde na problémy co se kompatibility a multiplatformnosti týče.
Jako jedno z možných řešení se mi zdá využití activeX [27]. To proto, že v kombinaci s QT (s využitím 
QAxWidgetu1 se dá docílit kvalitního výsledku) bohužel toto řešení je využitelné pouze pro Microsoft 
Windows.
Další dobrou možností je využití Gstreameru [28]  , který pro změnu má, podle některých reakcí v 
uživatelských diskusích, údajně občasné problémy zpustitelnosti na Microsoft Windows, nicméně 
Gstreamer jsem netestoval, takže nemůžu ověřit pravdivost tohoto tvrzení. Každopádně se zde dá 
využít po případě komunitního projektu
GstreamWinbuilds [29] který by měl fungovat korektně, balík je založený na OSS [30] Integrace do 
QT by se pak prováděla pomocí handle QWidget::winId a jeho využití v 
gst_x_overlay_set_xwindow_id. 

10.0 Konzolová verze programu
Konzolovou verzi programu jsem bohužel nedodělal do verze, kterou jsem si původně představoval a 
nevytvořil dostatečně uživatelsky přívětivé rozhraní. V této kapitole bych rád popsal jak principy 
aplikace, změny oproti GUI verzi a nakonec bych nastínil možné rozšíření pomocí Ncurse a také 
popsal důvody, proč aplikace nakonec nevypadá tak, jak by podle mne měla. 

Reprezentováno:

• myConsoleApplication.cpp , myConsoleApplication.h
• myMessage.cpp, myMessage.h
• myRoster.cpp, myRoster.h
• mainThread.cpp, mainThread.h

10.0.1 Popis

Konzolové aplikace mají při použití jazyka QT jistou výhodu v podobě signálů a slotů, nicméně z 
důvodu pouze jednoho výstupu jsem zde nevyužil těchto výhod dostatečným způsobem.
Třída myConsloeApplication je založena na podobném principu jako myContactlistWidget, z verze 
grafické.
Metoda start má za úkol v rámci první smyčky událostí na základě uživatelského vstupu provádět 
příslušné operace. Zavedl jsem jistá pravidla v podobě značek pro danou operaci.
Pro operace týkající se ovládání programu je to  „#“ a NázevPříslušnéOperace. Pro psaní zprávy je 
nejdříve nutno určit adresáta pomocí znaku „/“ a čísla v rosteru (podle mne pohodlnější než opisovat 
celý JID) a následně teprve psát message.
Hlavní změnou oproti GUI verzi programu je implementace druhé smyčky události. Z tohoto důvodu 
je nutné upravit připojení signálu a slotů na DirectConnection, což nese jistá rizika evetuálních kolizí 
vláken a vytvoření deadlocku.

10.0.2 Další rozšíření

Jako další rozšíření konzolové verze bych navrhoval využití knihovny nCurses. Tato ve své podstatě 
prakticky jedinečná knihovna pro grafickou úpravu rozhraní konzole by se dala využít k rozšíření a 
zpřehlednění celého programu a dala by nám téměř stejné možnosti a komfort jako je tomu u grafické 
verze programu.
Bohužel zde musím uvést hlavní nevýhody tohoto řešení. nCurses je psáno pro operační systém Linux 

1 QaxWidget-widget sloužící k zobrazení Active X videa
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respektive jeho  terminál a na Microsoft Windows, i když vznikla celá řada konverzí jsem nenalezl 
žádnou, která se dá smysluplně využít. Nezbývá nám zde tedy nic jiného než čekat, nebo využít funkcí 
například programovacího jazyka Pyton, jehož Curses for Pyton údajně korektně funguje.
Další velkou nevýhodou nCurses je podle mne dosti nepřehledná dokumentace, která se mi bohužel 
stala osudnou.  Chápu, že nejde o knihovnu zrovna nejnovější, nicméně přehlednější dokumentaci s 
například nějakými praktickými částmi obsahujícími příklady zdrojového kódu by se určitě hodila. 
Dokumentace se mi zde bohužel stala osudnou, jak z časových tak kvalitativních důvodů jsem  jeho 
dostatečně kvalitní implementaci neudělal a bohužel mnou vyvinuté rozhraní je v nepoužitelné fázi 
někde na půli cesty k funkčnímu a obsahuje příliš mnoho chyb, přípustných pro jeho zařazení. Zde 
jsem si na vlastní kůži ověřil, jak nezbytnou věcí je dobrá dokumentace, pokud mluvíme o rychlosti 
psaní aplikace a hlavně rychlosti ladění jeho chyb.

10.0.3 Popis rozšíření

nCurses obsahuje celou řadu možností jak program rozšířit. Záleži zde pouze na programátorovi. 
Nejprve by se zde dala implementovat jakási hlavní nabídka pomocí knihoven, zajišťujících vlastnosti 
pro menu. Jako další možností by bylo vypisovat kontakty do postranního panelu (pro obojí nutno 
linkovat samostatné knihovny)  a diskusi přiřadit na pravou stranu terminálu.

11.0 Závěr
V závěru této práce bych rád realisticky zhodnotil její dosavadní výsledky.
GUI klienta je funkční a korektně komunikuje s jádrem klienta poskytnutým Zdeňkem Parmou. A 
využívá všech jeho možností. Nevyskytují se zde, žádné závažné, běh programu ohrožující chyby a 
povedlo se mi zajistit multiplatformnost řešení v rámci systémů Microsoft Windows a operačního 
systému Linux. Program korektně funguje jak ve své GUI verzi tak v té konzolové.
S GUI klientem jsem vcelku spokojen, nicméně rád bych v případě dalšího vývoje vyměnil nebo 
kompletně přepsal komponentu PSI, která, jak se v práci dočtete, mi způsobila několik nepříjemných 
problémů. 
Konzolová verze programu funguje taktéž  korektně, nicméně v případě dalšího vývoje bude třeba 
předělat GUI pomocí knihovny nCurses. 
Rád bych také, časem dodělal stylování fontů a opravil zbylé bugy programu.
Velice mě mrzí, že jsme nakonec nedodělali multimédiální funkce programu  do prezentovatelné 
formy, i když nyní jsou maximálně několik dnů od dokončení.
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Příloha A změny oproti popisované verzi

Neodladěné chyby
• Vyhledávací komponenta má tendenci zdvojovat kontakty po hledání, v případě jejich ukrytí, 

pomocí showOffline
• otevírání skrze QmodelIndex nefunguje správným způsobem pokud provedeme změnu pozic 

kontaktů (patrně chybná aktualizace modelu v PSI komponentě)
• po odpojení se nesmaže contactlis
• při odpojení se nekorektně smažou kontakty

Vylepšení 
• Vytvořena systém tray ikona pomocí QT widgetu QSystemTrayIcon
•  Zpracována notifikace příchozí zprávy
• Změněná podpora statusů podpora statusů pomocí virtuální metody a  QsystemTrayIcon ikony
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Příloha B Grafika klienta ve skinované a neskinované formě
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