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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi použití GUI v prostředí mobilních komunikačních technologií, 

konkrétně možnostmi mobilních operačních systémů Android, Windows Phone 7 a iOS. V práci jsou 

srovnávány ovládací prvky mobilních platforem, možnosti programování aplikací jednotlivých 

operačních systémů a možnosti programování aplikací v jednom jazyce nebo vývojovém prostředí 

s možností rozšíření aplikace do více operačních systémů. Dále byly shrnuty možnosti 3D aplikací 

v těchto operačních systémech a během práce byly vytvořeny jednoduché aplikace demonstrující 

jednotlivé vlastnosti GUI. Výsledky práce byly také publikovány na mezinárodní konferenci 

The International Conference on Digital Information Processing and Communications. 

Klíčová slova: 

Android, Windows Phone 7, Apple iOS, Java, XML, C#, XAML, Objective-C, Cocoa, Xcode, 

Eclipse, MS Visual Studio 2010, PhoneGap, HTML5, CSS3, JavaScript 

 

Abstract 

Bachelor thesis explored the GUI environment of mobile communications technologies, specifically 

the possibilities of mobile operating system Android, Windows Mobile 7 and iOS. 

The paper compared the controls of mobile platforms, applications programming possibilities 

of operating systems and applications programming possibilities in one language or development 

environment with possibility of deployment applications to multiple operating systems. Thesis 

sumarised possibilities of 3D applications of this operating systems and during the works were created 

a simple applications demonstrating the various properties of GUI. Conclusions of the task were also 

presented on The International Conference on Digital Information Processing and Communications. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

 API - Application Programming Interface 

 AVD - Android Virtual Devices 

 CLR - Common Language Runtime 

 GUI - Graphical User Interface 

 IDE - Integrated Development Environment 

 JDK - Java Development Kit 

 JRE - Java Runtime Environment 

 JSR - Java Specification Request 

 J2ME - Java 2 Micro Edition 

 OS - Operační Systém 

 SDK - Software Development Kit 

 VS2010 - Visual Studio 2010 

 WP7 - Windows Phone 7 

 XML - Extensible Markup Language 
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1 Úvod 

 

Při pohledu do historie mobilních telefonů, zjistíme, jak rychle se uživatelské rozhraní mění a přenáší 

hardwarové prvky do softwarové podoby. Od roku 1973, kdy byl představen první prototyp 

analogového mobilního telefonu uplynulo téměř čtyřicet let a jak to u moderních technologií bývá, 

vývoj je velice rychlý. 

V dnešní době, kdy se s elektronikou potkáváme na každém kroku, mobilní telefony již neplní 

pouze úlohu komunikace. Mobilní telefon nám v optimálním případě nahradí kancelář, obývací pokoj 

nebo průvodce v neznámé krajině či městě. Mobilní technologie jdou stále vpřed a drží krok s novými 

informačními technologiemi. 

V mobilních zařízeních dnešní doby jsou nahrány výkonné operační systémy srovnatelné 

s operačními systémy stolních počítačů a tím se otevírá obrovská rozmanitost toho, jak se dají mobilní 

komunikační technologie dnes využívat. Vše, co lze s mobilním zařízením tohoto typu dělat, 

je ovlivněno technickým vybavením (např. GPS moduly, fotoaparátem, připojení k internetu pomocí 

Wi-Fi apod.) a aplikacemi, které jsou v zařízení nainstalovány. Se vzrůstajícími možnostmi a oblibou 

chytrých telefonů vzrůstají také nároky na aplikace mobilních zařízení a jejich uživatelské rozhraní. 

Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na tři nejoblíbenější mobilní operační systémy, možnosti 

grafického uživatelského rozhraní při tvorbě aplikací a možnosti programování aplikací efektivním 

způsobem pro všechny platformy najednou. Zkoumáním a testováním současných možností se také 

otevírá otázka budoucího vývoje mobilních aplikací a jejich uživatelského rozhraní. 

Ve druhé kapitole je popsán současný stav oblíbenosti chytrých mobilních telefonů a jejich 

předpokládaný vývoj podílu na evropském trhu. Třetí kapitola popisuje oficiální vývojová prostředí 

mobilních aplikací vybraných operačních systémů. Čtvrtá kapitola popisuje rozdělení prvků 

grafického uživatelského rozhraní a porovnává chápání uživatelského rozhraní vývojářů dílčích 

operačních systémů. V 5. kapitole jsou testovány a porovnávány prvky GUI na testovací aplikaci. 

Šestou kapitolou jsou teoreticky shrnuty možnosti 3D grafiky v mobilních operačních systémech 

a následující 7. kapitola otevírá téma možností multiplatformního programování aplikací mobilních 

operačních systémů. Závěrem jsou v 8. kapitole shrnuty naše poznatky a otevřena úvaha o budoucnosti 

mobilních aplikacích a jejich GUI. 
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2 Aktuální stav 

 

V dnešní době existuje velké množství operačních systémů a jejich jednotlivých verzí pro mobilní 

komunikační technologie. Výběr námi testovaných OS je dán trendem oblíbenosti používání. 

Z průzkumu [1] vyplývá, že mezi nejoblíbenější mobilní zařízení s rostoucím podílem na trhu patří 

zařízení iPhone a iPad firmy Apple, které fungují na operačním systému iOS. Na druhém místě se 

umístily zařízení s rychle se vyvíjejícím operačním systémem Android od firmy Google. A jako třetí 

platformu budeme porovnávat inovativní Windows Phone 7 firmy Microsoft, která tak přerušila další 

vývoj operačního systému Windows Mobile a vydala se novým směrem v podobě operačního systému 

Windows Phone 7. Je nutné podotknout, že operační systém Windows Phone 7 byl oficiálně uveden 

na evropský trh teprve 21. října 2010. 

Rozdělení trhu na konci roku 2010 nám znázorňuje obrázek Obr. 1., data byly získány z publikace 

The comScore 2010 Mobile Year in Review [1, strana 16]. Největší díl grafu zahrnuje ostatní operační 

systémy, které se na trhu vyskytují a zároveň mají ale sestupnou tendenci oblíbenosti. Naším cílem 

jsou však operačními systémy, které mají vzestupnou tendenci oblíbenosti a rozšířenosti. 

 

 

Obr. 1. % Podíl mobilních operačních systémů na trhu EU5 v prosinci roku 2010 

Výběr Windows Phone 7 je dán očekáváním rostoucího podílu na trhu. Z důvodu perspektivnosti a 

rozvoje výše zmíněných mobilních operačních systémů jsme se rozhodli porovnávat a testovat 

uživatelské rozhraní operačních systémů iOS, Android a Windows Phone 7. 

12% 
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58% 

% Podíl mobilních operačních systémů na trhu EU5 
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3 Vývojová prostředí mobilních aplikací 

 

Každá platforma má svá specifika a nároky na vývojové prostředí, ve kterém můžeme vyvíjet 

aplikace. V této kapitole jsou, stručně, popsány jednotlivé vývojové prostředí, které jsou oficiálně 

uvedeny na internetových stránkách vývojářů zkoumaných operačních systémů. 

 

3.1 iOS 4 

Pro vývoj aplikací na mobilní zařízení s operačním systémem iOS [2] je zapotřebí, aby měl 

programátor k dispozici počítač platformy Mac s operačním systémem OS X verze 10.5 „Leopard“ 

nebo vyšší. A vývojový nástroj Xcode. Není nutné, aby vývojář měl striktně počítač značky Apple, 

postačí, pokud procesor jeho počítače podporuje virtualizaci, má nainstalován emulátor virtuálního 

stroje, např. VirtualBox nebo VMware, do kterého nainstaluje operační systém OS X příslušné verze 

a vývojářský nástroj Xcode. Je velice pravděpodobné, že s vývojem samotné platformy iOS budou 

vydávány i další verze vývojového prostředí pro tuto platformu. 

 Xcode 

 Je soubor vývojových prostředků, pro vývoj mobilních aplikací určených pro operační 

systém iOS. 

 Xcode je integrované vývojové prostředí, tudíž umožňuje správu projektu, úpravu 

kódu programu, tvorbu spustitelných souborů, úrovňové ladění kódu, správu 

repositáře zdrojových kódů, ladění výkonu aplikace a další funkce 

 Obsahuje upravenou kolekci GNU kompilátoru (apple-darwin9-gcc-4.2.1 je nastaven 

jako výchozí), který podporuje programovací jazyky C, C++, Fortran, Objective-C, 

Objective-C++, Java, AppleScript, Python a Ruby s jejich přidruženými 

programovacími modely včetně API Cocoa, Carbon a Java. 

 Jsou podporovány kompilátory GNU Pacal, Free Pascal, Ada, C#, Perl, Haskell a D. 

 Součástí Xcode je také simulátor přenosného zařízení, pomocí něho lze aplikace ladit 

a testovat. 
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 InterfaceBuilder 

 Vývojový software pro Mac OS X, který je součástí Xcode. InterfaceBuilder slouží 

jako nástroj pro tvorbu GUI k aplikacím využívající API Cocoa a Carbon. 

 Poskytuje kolekce objektů uživatelského rozhraní v jazyce Objective-C. Poskytované 

kolekce obsahují komponenty jako např. textová pole, posuvníky, tlačítka 

a vyskakovací menu. 

 Palety s objekty jsou rozšířitelné, tudíž lze naprogramovat vlastní komponenty. 

 Práce v InterfaceBuilderu je postavena na „drag-and-drop“ systému vkládání 

a rozmisťování prvků, s následnou úpravou jejich vlastností. 

 Akce, které bude objekt vykonávat, jsou připojeny k cíli v kódu aplikace 

a deklarované výstupy jsou spojeny s jednotlivými objekty. Toto zaručuje, že veškeré 

inicializace objektů jsou hotové před samotným spuštěním aplikace, což zlepšuje 

výkonnost a zefektivňuje proces vývoje. 

3.2 Android 2.3 

Vývoj aplikací pro operační systém Android [3] je umožněn na všech platformách (Mac, Linux 

a Windows) s konkrétními požadavky na vývojové prostředí v závislosti na verzi operačního systému, 

na kterém je aplikace vyvíjena. Aplikace jsou vyvíjeny v programovacím jazyce Java a uživatelské 

rozhraní je definováno pomocí XML. 

 Eclipse IDE 

 Je podporované vývojové prostředí, doporučeno je používat verzi 3.5(Galileo) 

nebo vyšší. 

 Pro vývoj aplikací pro Android je doporučeno nainstalovat jeden z balíků: 

o Eclipse IDE for Java Developers 

o Eclipse Classics (verze 3.5.1 a vyšší) 

o Eclipse IDE for Java EE Developers 

 Pokud v Eclipse IDE není obsaženo, je zapotřebí doinstalovat: 

o JDK5 nebo JDK6 (samotné JRE není dostačující) 

o Android Development Tools Plugin (doporučeno) 

 Android SDK 

 Sada nástrojů pro vývoj aplikací běžících na operačním systému Android. Obsahuje 

API pro různé verze operačního systému android a další nástroje, například: 
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o Android Development Tools plugin – rozšíření pro vývojové prostředí 

Eclipse IDE, urychluje a usnadňuje vývoj a ladění mobilních aplikací. 

o Android Emulator – emulátor zařízení pro návrh, ladění a testování aplikací 

v aktuálním Android run-time prostředí. 

o Android Virtual Devices – slouží k profilování a nastavování konkrétních 

vlastností emulovaného zařízení, pro které aplikaci vyvíjíme. 

o Hiearchy Viewer – nástroj, který nám umožňuje ladit a optimalizovat 

uživatelské rozhraní aplikace. 

o Layoutopt – nástroj pro rychlou analýzu efektivity rozvržení aplikace 

 

 Oficiální nástroj pro tvorbu GUI není stanoven, nicméně se nabízí alternativní řešení 

k psaní holého XML kódu jako např. On-line generátor XML kódu DroidDraw, 

který je k dispozici na http://www.droiddraw.org. 

3.3 Windows Phone 7 

Vývoj aplikací pro Windows Phone 7 [4] je postaven na platformě Silverlight 4 a .NET Framework 4 

a XNA Framework, který slouží pro vývoj her. Aplikace se vyvíjí v Microsoft Visual Studio 2010. 

Programovací jazyky, kterými lze aplikace programovat jsou C# anebo Visual Basic, který dostál 

podpory až později a ve verzi IDE Microsoft Visual Studio 2010 Pro nebo vyšší. Sada pro vývoj 

aplikací pro Windows Phone 7 se nazývá Windows Phone Developer Tools, její obsah je popsán níže. 

Abychom mohli vyvíjet aplikace pro Windows Phone 7 nemusíme kupovat licenci na Microsoft 

Visual Studio 2010 ale postačí nám nainstalovat balík Windows Phone Developer Tools, který je 

volně ke stažení. Jediným omezením je, že verze Microsoft Visual Studia 2010 a Expression Blendu 

nesou přívlastek „for Windows Phone,“ a tudíž v nich nelze vyvíjet jiné aplikace než pro WP7 a 

vývojáře je omezen na jeden programovací jazyk a to C#. 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 Je IDE pro tvorbu aplikací WP7 aplikací. V tomto prostředí můžeme vyvíjet aplikace 

založené na frameworku Silverlight nebo XNA, který slouží pro aplikace orientované 

na grafický výkon. 

 VS2010 obsahuje designer pro návrh GUI aplikace. 

 Dále vývojové prostředí obsahuje debugger a další běžné nástroje známé 

z předchozích verzí Microsoft Visual Studia. 
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 Microsoft Expression Blend 

 Je to nástroj určený především designérům GUI aplikací, i když zde lze měnit i kód 

programu. 

 Windows Phone Emulator 

 Integrovaný nástroj jak do VS2010, tak do Microsoft Expression Blend. Umožňuje 

ladění a testování aplikace pro Windows Phone. 

 XNA Game Studio 

 Je vývojové prostředí umožňující použít Microsoft Visual Studio 2010 k vývoji her 

pro Windows Phone a Xbox360®. 
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4 Ovládací prvky grafického uživatelského rozhraní 

 

Jsou to prvky aplikací, jejich pomocí může aplikace reagovat na podněty uživatele. Může se jednat 

o hardwarová tlačítka, joysticky a jiné prvky. Nás však zajímají prvky přímo v aplikaci, kterým 

můžeme přiřazovat funkce a ovlivňovat jejich chování. Každý operační systém, ať už iOS, Android 

nebo Windows Phone 7 má v podstatě stejné ovládací prvky GUI, pouze jsou v API jinak 

pojmenované, mohou mít jiné vlastnosti a mohou také jinak vypadat. Pokud se programátor rozhodne 

vyvíjet aplikaci pro různé platformy, samozřejmě je k dispozici stylování ovládacích komponent, tak, 

aby aplikace vypadala na všech operačních systémech pokud možno stejně nebo velice podobně. 

Pokud bychom měli prvky obecně rozdělit, tak bychom je dělili na prvky rozdělující plochu aplikace 

a prvky obsluhující události uživatele. 

Vývojáři každého z operačních systémů mají jiné myšlení a přístup ke grafickému uživatelskému 

rozhraní. Proto dochází k odlišnostem mezi popisy a názvy jednotlivých prvků uživatelského rozhraní, 

tak i rozdělení těchto prvků do skupin. 

 

4.1 iOS 4 

Vývojáři operačního systému iOS mají striktně dané postupy a osvědčené standardy, které napomáhají 

vytvářet přehledné uživatelské rozhraní. Tyto standardy jsou předávány pomocí tutoriálů 

a dokumentace developerům aplikací třetích stran, což má za následek konzistentnost uživatelského 

rozhraní systému iOS a ostatních aplikací. Uživatel si tak nemusí díky striktnosti standardů zvykat na 

nové rozložení standardních prvků nebo ovládání aplikace. 

Ovládací prvky aplikací 

Apple se snaží odstranit pomyslnou bariéru mezi uživatelem a zařízením. Ačkoliv všechny zařízení, 

které fungují s výše zmíněnými operačními systémy, disponují dotykovým displejem, Apple pozměnil 

názvosloví interakcí, které uživatel vykonává s aplikací nebo obecně zařízením. Pro ovládání zařízení 

se používají gesta, tedy pohyby či doteky jednoho nebo více prstů. Gesta, kterými lze ovládat např. 

iPhone jsou popsány v tabulce 1. Toto názvosloví je pak dále přejímáno do dalších platforem, např. 

Windows Phone 7. 
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Gesto Akce 

Tap Stisknutí nebo výběr kontrolky či položky (ekvivalent 

kliknutí myši) 

Drag Rolování nebo posouvání 

Flick Rychlé rolování nebo posouvání 

Swipe Použito v řádku tabulky pro zobrazení tlačítka Smazat  

Double tap Přiblížení a vycentrování bloku obsahu nebo obrázku. 

V opačném případě oddálení. 

Pinch open Přiblížení obsahu 

Pinch close Oddálení obsahu 

Touch and hold Pro označení textu a jeho zvýraznění 

Shake Vyvolání akcí Zrušit a Opakovat 

Tab. 1. Gesta a jejich vysvětlení 

Ovládací prvky jsou rozděleny do několika skupin Bars , Content Views, skupina Alerts, Action 

Sheets and Modal Views, Controls a System-Provided Buttons and Icons. Tyto skupiny se dále pak 

dělí na konkrétní elementy uživatelského rozhraní. 

Bars 

Status bar, navigation bar, tab bar a toolbar jsou UI elementy, které mají v iOS aplikacích konkrétně 

definovaný vzhled a chování. Většinou slouží k navigaci v aplikacích, procházení nebo ovládání 

aplikací. Není nutné, aby tyto panely byly použity v každé aplikaci, ale pokud jsou v aplikaci 

obsaženy, je důležité, aby byly použity správně. 

Content Views 

 iOS poskytuje pár pohledů, které jsou určené pro zobrazování vlastního obsahu aplikace. Každý 

pohled má určité vlastnosti a chování, které poskytují konkrétní pohled použitelný pro určitý typ 

informací. 

Alerts, Action Sheets and Modal Views 

Výstrahy, seznamy akcí a modální pohledy jsou dočasné pohledy, které se zobrazují, pokud je za 

potřebí uživatele na něco upozornit, nebo se vyskytuje další možnost, kterou může uživatel použít, 

anebo pokud je zapotřebí nabídnout další funkce. Uživatelé nemohou dále pracovat s aplikací, dokud 

je některý z těchto pohledů zobrazen. 

Controls 

Kontrolky jsou elementy uživatelského rozhraní, se kterými uživatel interaguje, aby vyvolával akce 

nebo získával informace z pohledů. iOS poskytuje velké množství ovládacích prvků, které můžeme 
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používat v našich aplikacích. Takovými prvky jsou například Date and Time Picker, Search Bar, 

nebo Page Indicator. 

System-Provided Buttons and Icons 

Aby byla podpořena konzistentnost s uživatelským rozhraním systému iOS, je pro vývojáře 

poskytováno velké množství systémových tlačítek a ikon, které mohou použít ve svých aplikacích, což 

jim usnadní práci vytváření uživatelského rozhraní a jeho významu. 

Dalo by se říct, že vývojáři firmy Apple jsou nejblíže ideálu ovládání mobilních zařízení, které je 

intuitivní a snaží se, aby aplikace v jejich zařízení byla co nejvíce podobná hmatatelné reálné věci. 

Toho je dosahováno pomocí výše zmíněných gest a dodržováním daných zásad uživatelského rozhraní 

systému iOS. 

4.2 Android 2.3 

Ovládacím prvkům v Androidu se říká widgety, a jsou to převážně vizuální prvky, které můžeme 

použít ve výsledné aplikaci. Widgety jsou uloženy v balíku android.widget, a kromě přímo 

definovaných tříd prvků jsou zde i třídy abstraktní, které nám umožňují vlastní vizuální implementaci 

prvku. Tyto třídy lze rozeznat pomocí prefixu Abs. Na následujících řádcích jsou popsány jednotlivé 

vizuální prvky balíku android.widget. 

Android.view.View 

Je třída, která představuje základní stavební kámen pro komponenty uživatelského rozhraní. View 

zaujímá obdélníkový prostor na obrazovce a je zodpovědná za vykreslování a obsluhu událostí. View 

je základní třída pro widgety, které jsou používány k tvorbě interaktivního uživatelského rozhraní. 

ViewGroup je rozšiřující třídou View a je základní třídou pro layout komponenty, což jsou neviditelné 

kontejnery, obsahující další View nebo ViewGroup objekty a definuje jejich rozvržení na ploše 

aplikace. Třídy, které přímo dědí vlastnosti a metody třídy View jsou: AnalogClock, ImageView, 

KeyboardView, ProgressBar, SurfaceView, TextView, ViewGroup a ViewStub. Tyto třídy se dále 

větví a tím se dědí jejich vlastnosti na potomky. 

Android.view.ViewGroup 

Je speciální případ třídy View, která může obsahovat další objekty typu View – těmto objektům 

říkáme děti (children). ViewGroup je základní třídou pro kontejnery layout a view. Třída také definuje 

třídu ViewGroup.LayoutParams, která slouží jako základní třída vlastností. Třídy, které přímo dědí 

z třídy ViewGroup jsou: AbsoluteLayout, FrameLayout, LinearLayout, RelativeLayout, 

SlidingDrawer. 
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Jak můžeme vidět oproti operačnímu systému iOS máme v Androidu dvě hlavní skupiny prvků. 

Zatímco třída View je rozšiřována prvky, se kterými uživatel běžně v aplikaci pracuje, třída 

ViewGroup obsahuje hlavně prvky, které rozdělují plochu aplikace na části, do kterých se teprve 

jednotlivé elementy uživatelského rozhraní vkládají. Tato skupina prvků se dá přirovnat skupině 

Content Views, i když bychom nebyli přesní, pokud bychom zůstali pouze u této skupiny prvků. 

ViewGroup obsahuje i další prvky, které jsou obsaženy u iOS ve skupině Controls. Jedná se o prvky 

jako například DatePicker a TimePicker, které jsou v iOS zastoupeny jednou kontrolkou Date and 

Time Picker, jejíž funkce ovlivňují pouze nastavené konstanty. 

Pokud se vrátíme zpět k třídě android.view.View, pak tato třída zahrnuje zbylé prvky, které jsou 

obsaženy ve skupinách Bars, Alerts, Action Sheets and Modal Views a některé prvky ze skupiny 

Controls. Zde jde vidět význam striktnosti a logičnosti rozdělení prvků podle uživatelského významu 

v platformě iOS. Rozčlenění prvků do dvou skupin u Androidu je orientováno spíše na dědičnost 

jednotlivých prvků, tedy na jednoduché elementy s rodičem, třídou View, a elementy, které mohou 

obsahovat další prvky, ať už opět dědící ze třídy ViewGroup nebo ze třídy View.  

Porovnáním struktury rozdělení GUI prvků operačního systému iOS a Android, dojdeme k závěru, 

že rozdělení elementů platformy Android vychází z dědičnosti tříd, nikoliv logického roztřídění do 

skupin jak je tomu u iOS. Navíc se dostává vývojářům možnost jednotlivé prvky modifikovat pomocí 

dědičnosti abstraktních tříd, a tak vytvářet vlastní elementy grafického uživatelského rozhraní. 

4.3 Windows Phone 7 

Vývojáři platformy Windows Phone postavili tvorbu aplikací na frameworku Silverlight, čímž došlo 

také k převzetí ovládacích prvků Silverlightu s malými změnami, kvůli omezení mobilního zařízení. 

Vývojářům aplikací pro Windows Phone 7 se do rukou dostala sada prvků, které jsou navrženy tak, 

aby se s nimi lehce pracovalo, byly obecné a tak pokryly celou řadu použití.  

Jedinými prvky, kterými ostatní platformy nedisponují, jsou elementy Rectangle, Ellipse a Map. 

Rectangle a Ellipse slouží k vykreslení objektů obdélníkového a elipsovitého tvaru. Kontrolka Map 

obsahuje API pro Bing Maps Silverlight Control[5]. 

Již z úvodu vyplývá, že tato platforma je velice obecná a proto ji mohou vývojáři aplikací použít 

jakýmkoliv způsobem. Tento přístup je vhodný za předpokladu, že tvůrce aplikace dodržuje zásady 

grafického uživatelského rozhraní a má již dostatek zkušeností s tvorbou user-friendly aplikací 

nebo na aplikaci spolupracuje designer aplikace. 
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5 iOS 4, Windows Phone 7 and Android 2.3 - porovnání GUI 

 

Pro srovnání možností jednotlivých OS bylo vytvořeno několik aplikací, na kterých byly ověřeny 

základní možnosti a srovnání jednotlivých aplikací. Jednou ze základních aplikací používaných snad 

ve všech mobilních telefonech je telefonní seznam, proto byla vytvořena testovací aplikaci 

Phone Directory. Tato aplikace má za úkol simulaci telefonního seznamu rozšířeného o emailové 

adresy. Po startu aplikace se zobrazí seznam jmen, kde každé jméno reprezentuje jeden kontakt 

na osobu. Následným vybrání položky seznamu lze vytočit uložené číslo vybraného kontaktu nebo jej 

editovat. 

 

Phone Directory aplikace 

Hlavní obrazovka Phone Directory je navržena pomocí elementů, které vytvářejí tabulku o jenom 

sloupci a několika řádcích. Obrázek 2. a) zobrazuje hlavní obrazovku testovací aplikace vytvořené pro 

platformu Android. Hlavní plocha aplikace využívá prvek LinearLayout pro vkládání ostatních 

ovládacích elementů, tlačítka „Add Contact“ a objektů TextView, které vypisují kontakty. Pro 

porovnání mezi grafickými rozhraními byly vytvořeny podobné aplikace pro operační systémy 

Windows Phone 7 a iOS. 

Ačkoliv se jedná o stejnou aplikaci, vyskytují se zde rozdílnosti. Prvním rozdílem v aplikaci pro 

WP7 je rozdílné grafické zpracování prvků aplikace, což není tak zásadní rozdíl, jako použití 

odlišných ovládacích prvků pro seznam kontaktů. Pro porovnání aplikace Androidu byl seznam 

kontaktů aplikace Windows Phone 7 vytvořen kombinací dvou prvků, StackPanel a Button (Obr. 2 b)). 
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Obr. 2. Aplikace Phone Directory - porovnání mezi jednotlivými platformami 

iOS představuje třetí možnost, jak navrhnout hlavní obrazovku aplikace. Mutace aplikace pro iOS 

používá pro rozdělení plochy prvek Table View, který řadí data do řádků jednoho sloupce tabulky 

(Obr. 2. c)). 

Pod hlavičkou aplikacíe je umístěno tlačítko s textem „Add Contact“, jehož účelem je vkládání 

nového kontaktu do seznamu. V aplikaci pro operační systém iOS, Obr. 2. c), je tlačítko 

‚Add Contact“ nahrazeno tlačítkem se znakem „+“, které je umístěno v hlavičce aplikace. 

Další část naší testovací aplikace tvoří kontextové menu, které vyskakuje po vybrání jednoho 

z kontaktů aplikace. Toto menu obsahuje tři tlačítka a jednu textovou část, která je v každém 

operačním systému tvořena jiným objektem. V operačním systému Android je textová část 

zobrazována objektem TextView, ve Windows Phone tuto část zobrazuje TextBlock a v iOS je část 

reprezentována objektem Label, který je součástí kontrolky Alert View. 

Zobrazení menu v aplikaci pro Android je způsobeno kontrolkou Popup Window, která vykresluje 

oddělený XML soubor s definovaným rozvržením tohoto menu (Obr. 3. a)). Po vybrání kontaktu nám 

vyskočí dialog s volbami další práce s kontaktem. Kontakt můžeme vytočit nebo jej editovat. Vytáčení 

kontaktu je obsluhováno systémově, stisknutím editovacího tlačítka vyvoláme PopupWindow 

kontrolku s vykresleným XML souborem umožňující úpravu detailů kontaktu. 
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Obr. 3. Aplikace Phone Directory se zobrazeným kontextovým popup menu 

U Windows Phone aplikace je vyskakovací menu, pro úpravu a volání kontaktu a také přidání 

nového kontaktu, vykreslováno elementem Popup, který je ekvivalentem elementu PopupWindow 

v operačním systému Android. Funkčnost obou objektů je stejná, rozdílnost je obsažena 

v programovém obsluhování kontrolky. Pro zobrazení nového obsahu PopupWindow v Android 

aplikaci je potřeba načíst a před tím vytvořit nový XML soubor s popisem vzhledu elementu 

PopupWindow, zatímco v aplikaci Windows Phone 7 stačí definovat, který element ze stávajícího 

XAML souboru se má zobrazit. 

Po vybrání některého z kontaktů ve verzi aplikace pro operační systém iOS se nám zobrazí GUI 

element Alert View, na obrázku Obr. 3. c), který nám zobrazuje možnost úpravy nebo vytočení daného 

kontaktu. 

Pokud se nacházíme v editovacím nebo vkládacím režimu aplikace, u Androidu nebo Windows 

Phone můžeme vidět tlačítko „Add Contact“, rozhodli bychom se jej stisknout, tlačítko nebude na náš 

dotek reagovat. Nereagování na náš podnět je způsobeno kontrolkou PopupWindow Androidu nebo 

Popup kontrolkou WP7, která, ačkoliv nemusí překrývat celou obrazovku aplikace, tak omezí 

interakce uživatele pouze na zobrazené prvky v PopupWindow nebo Popup kontrolce. Obrazovka 

úprav kontaktu se skládá ze čtyř elementů TextView (Android, Obr. 4. a)) nebo TextBlock elementů 

(Windows Phone 7, Obr. 4. b)), které slouží jako popisky textových polí a hlavička obrazovky. Další 

části obrazovky jsou tři objekty typu EditText (Android) nebo TextBlock (Windows Phone 7), což 

jsou textová pole pro vyplnění hodnot, a dále na obrazovce najdeme potvrzovací a stornovací tlačítka, 

které jsou u obou aplikací stejné. 
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Pokud vybereme u aplikace operačního systému iOS možnost úpravy kontaktu, pak je celá 

obrazovka překryta objektem typu Modal View (Obr. 4. c)), který obsahuje popisy vstupních polí 

reprezentované objektem typu Label, vstupní pole typu Text Field, které slouží pro vyplnění nebo 

úpravu kontaktu a nakonec potvrzovací nebo stornovací „Cancel“ tlačítko. Ty jsou pak umístěny opět 

v hlavičce pohledu, jak předpisují zásady použití prvků iOS. 

 

Obr. 4. Aplikace Phone Directory se zobrazeným editačním formulářem 

Porovnáním aplikací pro Android a Windows Phone 7 jsme zjistili, že z hlediska grafického 

uživatelského rozhraní jsou si tyto platformy rovny. Programátoři aplikací pro Windows Phone 7 mají 

možnost stylování komponent a dosáhnout tak stejného vzhledu jako aplikace naprogramované pro 

Android. Z programátorského hlediska platforma Android není tak flexibilní jako Windows Phone 7, 

Příkladem může být práce s textem přes soubor string.xml. 

Oproti popsaným aplikacím Androidu a Windows Phone 7 je z popisu zřejmé, že platforma iOS má 

přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní. Pomocí předdefinovaných pravidel použití komponent 

pro vývoj aplikací iOS je vývojář kreativně omezován, díky čemu je zachováno konzistentní 

uživatelské rozhraní vůči operačnímu systému. To znamená, že komponenty Table View a Alert View 

mají stejný vzhled ve všech aplikacích nainstalovaných do systému. To je pak výhodou pro uživatele, 

protože nejsou nuceni si zvykat na odlišnou funkcionalitu nebo vzhled stejných elementů v aplikacích 

ostatních vývojářů. 
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6 3D grafika v aplikacích mobilních operačních systémů 

 

Jelikož se v dnešní době mobilní technologie softwarově i hardwarově přibližují stolním počítačům, 

mají možnost prezentovat ve svých aplikacích i 3D grafiku, která se dá použít například u GPS 

aplikací. Tato kapitola teoreticky porovnává jednotlivé řešení možnosti programování 3D aplikací 

v mobilních operačních systémech iOS, Android a Windows Phone 7. 

 

Obr. 5. Screen shot zkušební aplikace WindowsPhone_3DGame, která animuje rotující vesmírnou loď, animace pro 
Windows Phone 7, programováno s pomocí XNA frameworku. 

 

6.1 OpenGL ES 

Open Graphics Library (OpenGL) [6] slouží pro vizualizaci 2D a 3D dat. Je to víceúčelový otevřený 

standard grafických knihoven, které podporují vytváření 2D a 3D digitálního obsahu aplikací, 

strojního a architektonického designu, virtuálního prototypování, leteckých simulací, videoher atd. 

OpenGL je navržen pro překlad volání funkcí do grafických příkazů, které pak mohou být poslány do 

vlastního grafického hardwaru ke zpracování. Protože tento hardware je vyhrazen pro zpracovávání 

grafických příkazů, je typicky vykreslování OpenGL grafiky velmi rychlé. 

OpenGL for Embedded Systems (OpenGL SE) je zjednodušená verze OpenGL, která eliminuje 

redundantní funkcionalitu knihoven, pro usnadnění práce a implementace v mobilních grafických 

zařízeních. 
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Core Animation a OpenGL ES v iOS 

V operačním systému iOS jsou animace a 3D grafika řešena přes kolekci Objective-C tříd, které se 

říká Core Animation [7]. Tato kolekce slouží pro renderování, projektování a animaci grafiky. 

Core Animation umožňuje programátorům budovat dynamické animované prostředí, které používá 

jednoduchý programovací model postavený na kompozitních nezávislých grafických vrstvách. 

Animace jsou tvořeny definováním klíčových kroků podél cesty, která popisuje jak vrstvy textu, 

obrázků a OpenGL ES grafiky budou spolupracovat. Core Animation zpracovává instrukce v reálném 

čase, hladce posouvá vizuální elementy z jednoho kroku do druhého a automaticky vyplňuje dočasné 

rámce animace. 

Core Animation je základem pro iOS grafiku, a tak zahrnuje OpenGL ES obsah, který naše aplikace 

dodává na obrazovku. Pokud vyvíjíme vlastní OpenGL ES aplikaci, OpenGL ES obsah je renderována 

do speciální vrstvy Core Animation známé jako CAEAGLLayer objekt. Obrázky renderované pomocí 

OpenGL ES jsou dále skladovány v CAEAGLLayer vrstvě. Core Animation tyto obrázky kombinuje 

s obsahem v ostatních vrstvách a zobrazuje konečný obrázek na obrazovce. 

OpenGL ES v operačním systému Android 

Práce s 3D grafikou je v případě Androidu méně sofistikovaná a počítá se s programátorovou znalostí 

programování v OpenGL SE. Android v současné době podporuje OpenGL ES 1.0, která 

koresponduje s verzí OpenGL ES 1.3 [8]. Pro vytvoření aplikace je potřeba vytvořit vlastní View 

podtřídu, ve které musíme zachytit OpenGLContext, který poskytuje přístup k funkcionalitě OpenGL. 

A nakonec v naší metodě onDraw() třídy View je zapotřebí zachytit GL objekt a použít jeho metody 

k provádění OpenGL operací. 

6.2 XNA Framework 

Představuje sadu nástrojů firmy Microsoft pro vývoj a správu počítačových her nebo obecně 3D 

aplikací, ačkoliv se 3D grafika používá převážně pro tvorbu her. XNA Framework [9] je postaven na 

původní implementaci .NET Compact Frameworku 2.0 určený pro vývoj her na zařízení Xbox 360 

a na .NET Framework 2.0 ve Windows. Framework běží jako verze CLR, která je optimalizovaná pro 

hraní tak, aby poskytovala řízené spouštění prostředí. Aplikace vytvořené na bázi tohoto frameworku 

lze spouštět na platformách Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Phone 7 a Xbox 

360. Technicky je možné, aby byly hry nebo obecně aplikace napsány pomocí libovolného jazyka, 

který je kompilován pomocí .NET, ale pouze C# je oficiálně podporován v IDE XNA Game Studio 

Express a všech verzích Visual Studia 2008 a VS2010. 
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Zde je vidět, že Microsoft má svůj framework pro tvorbu 2D a 3D grafiky. Což může být výhoda, 

pokud vývojář programuje aplikaci zaměřenou čistě pro Microsoft produkty, jelikož je možné již 

hotovou aplikaci rozšířit do výše zmíněných platform. Abychom byli schopni rozšířit naši 

Windows Phone 7 aplikaci na platformy iOS a Android budeme muset použít některý z projektů 

třetích stran, např. MonoGame, což je nevázaná OpenGL implementace XNA Frameworku 4.0. 

MonoGame [10] má umožnit vývojářům aplikací pro Windows a Windows Phone 7 šířit jejich 

aplikace do platforem iOS, Android, Mac OS X a dalších operačních systémů. 

Pokud bychom chtěli šířit aplikaci naprogramovanou pro iOS nebo Android, takovou možnost jako 

v případě MonoGame, že hotovou aplikaci převedeme do jiné platformy, nemáme. Možnosti jak 

programovat aplikace pro více operačních systémů zároveň rozebírá následující kapitola. 

  



20 

7 Multiplatformní programování mobilních aplikací 

 

Ačkoliv každá platforma má své vlastní oficiální vývojářské metody a prostředí, je neefektivní vyvíjet 

stejnou mobilní aplikaci pro různé platformy v jejich oficiálním prostředí a oficiálním programovacím 

jazyce. Tyto postupy jsou pak velice nákladné jak časově, tak finančně. Touto problematikou se začali 

zajímat někteří vývojáři a tak začaly vznikat různé způsoby jak efektivně programovat aplikace, které 

lze spouštět na různých mobilních platformách. Pokusil jsem se vyhledat možnosti, jak programovat 

aplikace zejména pro operační systémy mobilních telefonů Android, iOS a Windows Phone 7, pokud 

možno, tak v jednom programovacím jazyce.  

Protože jsme zaměřeni na tři nejrozšířenější platformy chytrých mobilních telefonů s operačními 

systémy Android, iOS a Windows Phone 7, pak nemáme moc na výběr. V současné době se nám 

nabízí dvě možná řešení v podobě komerčního produktu, anebo open source pluginu do nativního 

vývojového prostředí. Omezení výběru zapříčiňuje nejmladší operační systém Windows Phone 7, 

který byl uveden na trh v třetím čtvrtletí roku 2010 a jeho podpora není tak velká oproti mladému 

ale velice rychle se vyvíjejícímu Androidu nebo již staršího Apple iOS. 

 

7.1 Metismo Bedrock 

Bedrock je komerční produkt, který umožňuje vývoj aplikací pro širokou škálu mobilních zařízení, 

a to nejen pro mobilní telefony. Je to prostředí, které obsahuje databázi mobilních zařízení, pro které 

můžeme aplikace vyvíjet. Samotný vývoj aplikace je sjednocen na jeden programovací jazyk, a to 

J2ME. Aplikace je dále kompilována do jazyka C++, a nakonec rozšířena do všech zvolených 

platforem mobilních zařízení. 
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Obr. 6. Graf podporovaných platforem projektem Metismo Bedrock 

Protože vývoj aplikací je sjednocen na jeden programovací jazyk, vývojáři nejsou nuceni instalovat 

více vývojových prostředí, než to, ve které jsou zvyklí vyvíjet aplikace v jazyce J2ME. Bedrock 

technologie umožňuje programátorům použít parametry kódu, a tak jednoduše měnit kód a zdroje pro 

různé mobilní zařízení. To umožňuje programátorovi spravovat pouze jeden projekt pro více 

platforem. 

Vzhledem k zařízením, které nepodporují J2ME aplikace, je vývoj aplikace zcela stejný. Ve vývoji 

aplikace je pouze doplňující krok, který vezme Java kód a přeloží jej do, člověkem čitelné podoby, 

jazyka C++, včetně všech komentářů. Poté může programátor provést změny v kódu. Tento kód je pak 

kompilován kompilátorem, který přísluší určitému zařízení nebo operačnímu systému (např.: Xcode 

pro iPhone) a dále propojen s knihovnami Bedrocku konkrétní platformy, které napodobují standard 

JSR knihoven. 

Výsledkem je aplikace napsaná v J2ME, která může být rychle překompilována a spuštěna na 

jakékoliv podporované platformě. 
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Obr. 7. Diagram popisující architekturu Metismo Bedrock 

Pokud se vrátíme k tématu přecházející kapitoly, kde jsme zjistili možnost šíření 3D aplikace 

Windows Phone 7 do ostatních operačních systémů pomocí projektu MonoGame, ale nenašli jsme 

variantu jak šířit 3D aplikace Androidu a iPhone do Windows Phone 7. Jelikož Android i iOS 

podporují OpenGL SE, teoreticky by neměl být problém aplikace těchto dvou zařízení libovolně 

zaměňovat. Funkční řešení nabízí Bedrock, který díky svým knihovnám dokáže kompilovat kódy pro 

jednotlivé platformy a s využitím knihoven OpenGL SE umožňuje vývojářům renderovat 2D a 3D 

aplikace, s jejich následným šířením do všech podporovaných. 

7.2 Nitobi PhoneGap 

Je open source platforma, která využívá implementace webových standardů, pomocí kterých mohou 

vývojáři a společnosti vyvíjet mobilní aplikace pro různé operační systémy mobilních zařízení. Vývoj 

aplikací tímto nástrojem je založen na technologiích tvorby internetových stránek pomocí HTML5, 

CSS3 a JavaScriptu. Na této platformě můžeme vyvíjet aplikace pro operační systém iOS, Android, 

Blackberry, webOS a SymbianWRT. Jak bylo již výše zmíněno Windows Phone 7 je nejnovější 

operační systém, který nemá dostatečnou podporu, a v tomto projektu s podporou tohoto operačního 
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systému se počítá. Zatím je pouze podporována stará verze operačního systému Windows Mobile, 

kterou Microsoft definitivně opustil s nástupem Windows Phone 7. 

PhoneGap nemá implementované vlastní vývojové prostředí. Pro každou platformu je zapotřebí mít 

nainstalováno oficiální vývojové prostředí, které se pak doplní o PhoneGap plugin. Princip vývoje 

aplikací pomocí tohoto nástroje spočívá v naprogramování aplikace pomocí webových standardů, poté 

ji PhoneGap Framework zpracuje, a nakonec ji můžeme publikovat pro určité zařízení. Webovou 

aplikaci pak kopírujeme mezi vývojovými prostředími jednotlivých operačních systémů a publikujeme 

do mobilního zařízení nebo zkompilujeme, abychom ji mohli následně šířit. 

Vzorová aplikace vytvořená pomocí pluginu PhoneGap 

Tato aplikace je součástí pluginu PhoneGap a jejím úkolem je demonstrovat možnosti pluginu 

samotného a taky neomezení funkcí přístroje aplikací, která není vytvořena v nativním vývojovém 

prostředí. V našem případě je na obrázku Obr. 7. zobrazena aplikace pro operační systém Android. 

 

 

Obr. 8. Vzorová aplikace vytvořená ve PhoneGap pro Android 

Aplikace demonstruje část funkcí mobilního telefonu. Zobrazuje platformu a její verzi, rozlišení 

a barevnou hloubku displeje, na které je aplikace spuštěna. Pokud by byla aplikace nainstalována 

přímo do telefonu, můžeme otestovat vibrace, pípnutí, volání čísla 411 nebo pokud je telefon připojen 

k internetu zobrazit místo na mapě, na kterém se právě nacházíme.  
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8 Prezentace výsledku 

 

Výsledky této práce byly shrnuty také v článku User Interfaces and Usability Issues form Mobile 

Applications na konferenci The Internationa Conference on Digital Information Processing and 

Communications [11], která je indexována na Web of Science. Tento článek prošel recenzenty 

s kladným hodnocením a byl přijat k publikování na konferenci konané ve dnech 7. až 9. července  

na půdě VŠB-TU Ostrava. 
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9 Závěr 

 

Prostřednictvím této bakalářské práce jsem se seznámil s problematikou vývoje mobilních aplikací, 

především možnostmi grafického uživatelského rozhraní. V práci jsou porovnány možnosti 

nejvýznamnějších mobilních operačních systému současnosti, a podle náznaků a chování trhu také 

budoucnosti. V bakalářské práci jsou porovnávány tyto operační systémy: Android, iOS 

a Windows Phone 7. 

Testováním možností GUI proběhlo na několika testovacích aplikacích. Ze samotného testování 

vychází závěr, že pro uživatele mobilních zařízení je z hlediska kvality uživatelského rozhraní 

nejvhodnější používat zařízení iPhone s operačním systémem iOS. To je důsledkem orientace firmy 

Apple na koncového zákazníka a smyslem pro detail. Android je specifický ve svém rychlém vývoji, 

ve kterém se nedává tak důraz jako na uživatelské rozhraní, tak jako na vylepšování funkcí operačního 

systému. Samotné uživatelské rozhraní operačního systému, pak i ostatních aplikací hodně čerpá ze 

zkušeností iOS. Nicméně nejsou dodržovány tak striktní podmínky vývoje aplikací, což může 

nepříznivě ovlivňovat kvalitu samotných aplikací. Windows Phone 7 má veliký potenciál. Důkazem 

toho, že vývojáři tohoto operačního systému vážně chtějí konkurovat Androidu a iOS je nový přístup 

k uživatelskému rozhraní s tzv. „live tiles“. Samotné využití známého frameworku Silverlight je 

správným krokem, jelikož je to obecná platforma, díky které se vývojář nemusí omezovat na již 

předdefinované ovládací prvky. Tato výhoda se však může obrátit v nevýhodu, pokud aplikaci vytváří 

někdo nezkušený v oboru grafického uživatelského rozhraní. 

V rámci bakalářské práce jsem se také zaměřil na možnosti 3D grafiky v aplikacích a šíření aplikací 

mezi více operačních systémů pomocí různých platforem a frameworků. Především část zaměřující se 

na 3D grafiku v aplikacích má široké možnosti a toto téma bych rád rozvinul v diplomové práci 

navazujícího magisterského programu. 
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