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Anotace 

Cílem této práce je vytvořit klientskou pilotní aplikaci pracující v systému 

Android pro program Navis firmy T-Mapy, týkající se lodní navigace. Součástí úkolu 

je navrhnout vhodné uživatelské rozhraní, způsob komunikace se serverem 

a specifikovat formát předávaných datových zpráv. Dále na základě nabytých 

zkušeností formulovat možnosti dalšího rozvoje a jeho případná úskalí. 

Klíčová slova: Navis, Android, klientská aplikace, navigace 

Summary 

The aim of this project is to create client application on Android platform for the 

naval navigation program Navis, developed by the company T-Mapy. Objectives for 

this project include the proposal of a suitable user interface, a method of communication 

with the server and a message format specification for data and information exchange. 

Finally, based on the knowledge gained, specify the future development options 

and their potential pitfalls. 

Keywords: Navis, Android, client application, navigation 



 

 

Autorské prohlášení 

 Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

 Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního 

a § 60 – školní dílo. 

 Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

 Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 30. 4. 2012  Jan Vandrol 

  



 

 

Obsah 

Úvod ................................................................................................................................. 1 

1 T-MAPY ...................................................................................................................... 2 

1.1 NAVIS ................................................................................................................. 2 

1.2 Cíle projektu ...................................................................................................... 3 

2 Android ...................................................................................................................... 5 

2.1 Historie .............................................................................................................. 5 

2.2 Vývoj verzí ......................................................................................................... 6 

2.3 Architektura....................................................................................................... 8 

2.4 Tvorba aplikací ................................................................................................ 10 

2.4.1 Aplikační komponenty ................................................................................ 11 

2.4.2 Aplikační manifest ...................................................................................... 12 

2.4.3 Aplikační prostředky ................................................................................... 12 

2.4.4 Životní cyklus .............................................................................................. 13 

2.5 Google Mapy ................................................................................................... 15 

3 UML ......................................................................................................................... 16 

3.1 Historie ............................................................................................................ 16 

3.2 Využití UML ..................................................................................................... 17 

3.2.1 Nákresy ....................................................................................................... 17 

3.2.2 Plány ........................................................................................................... 17 

3.2.3 Programovací jazyk ..................................................................................... 17 

3.3 Diagramy ......................................................................................................... 18 

3.3.1 Diagram tříd ................................................................................................ 19 

3.3.2 Diagram balíčků .......................................................................................... 20 

3.3.3 Diagram užití .............................................................................................. 20 

3.3.4 Sekvenční diagram ..................................................................................... 21 

3.3.5 Diagram aktivit ........................................................................................... 22 



 

 

4 Programové vybavení .............................................................................................. 24 

4.1 Java Developement Kit .................................................................................... 24 

4.2 Android SDK..................................................................................................... 24 

4.3 Eclipse IDE ....................................................................................................... 24 

4.4 UMLet .............................................................................................................. 25 

5 Aplikace ................................................................................................................... 26 

5.1 Požadavky ........................................................................................................ 26 

5.2 Pohled uživatele .............................................................................................. 27 

5.3 Struktura .......................................................................................................... 33 

5.4 Úložný modul .................................................................................................. 35 

5.4.1 ShipData ..................................................................................................... 36 

5.4.2 Waypoint a WaypointList ........................................................................... 37 

5.4.3 AisObject .................................................................................................... 38 

5.4.4 AisData ....................................................................................................... 40 

5.4.5 Settings ....................................................................................................... 40 

5.4.6 Globals ........................................................................................................ 41 

5.4.7 XmlHandler ................................................................................................. 43 

5.5 Uživatelské rozhraní ........................................................................................ 45 

5.5.1 MainActivity ............................................................................................... 46 

5.5.2 ShowSettings .............................................................................................. 47 

5.5.3 WaypointActivity ........................................................................................ 47 

5.5.4 DetailsActivity ............................................................................................. 48 

5.5.5 RotatingLayout ........................................................................................... 49 

5.5.6 Overlays ...................................................................................................... 49 

5.5.7 NavisMapActivity ........................................................................................ 50 

5.6 Další rozvoj ...................................................................................................... 51 

5.7 Testování ......................................................................................................... 52 



 

 

Závěr ............................................................................................................................... 54 

Seznam použité literatury .............................................................................................. 55 

Seznam obrázků ............................................................................................................. 57 

 

  



 

 

Seznam použitých zkratek 

NAVIS – Navigation Information System 

COG – Course Over Ground 

SOG – Speed Over Ground 

AIS – Automatic Identification System 

CPA – Closest Point of Approach 

TCPA – Time to Closest Point of Approach 

SDK – Software Developer Kit 

API – Application Programming Interface 

APK – Android Package 

ID – Identifier 

UI – User Interface 

XML – Extensible Markup Language 

LIFO – Last In First Out 

UML – Unified Modeling Language 

OMG – Object Management Group 

CASE – Computer-Aided Software Engineering 

MDA – Model Driven Architecture 

PIM – Platform Independent Model 

IDE – Integrated Development Environment 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure 

URL – Uniform Resource Locator 

PHP – Hypertext Preprocessor 

GUI – Graphical User Interface 
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ÚVOD 

Svět se neustále zrychluje. Pro zachování konkurenceschopnosti na moderním 

trhu jsou lidé nuceni zvyšovat svou mobilitu. Toto jde ruku v ruce s potřebou mít 

v terénu stejné možnosti a informace, které jsou dostupné na pracovišti. Jedním 

z počátků byl osobní počítač a internet. Trend pak pokračoval dále vývojem notebooků, 

netbooků, tabletů, PDA a tak dále. Neustále se směřuje ke kompaktnějším 

a výkonnějším zařízením. A společně s lepším hardwarem se vyvíjí i lepší software. 

Stejně jako internet v devadesátých letech se mobilní sféra stala novou 

průkopnickou oblastí aplikačních vývojářů. V dnešní době je středem pozornosti 

a inovací. Jak uživatelé, tak i návrháři neustále nalézají nové způsoby jejího využití pro 

ulehčení našich každodenních životů. Zejména s nástupem takzvaných smartphonů, 

poskytujících vyšší procesní sílu, paměť a pokročilý operační systém, se množství 

specializovaných aplikací významně rozrostlo. 

Díky ohromnému objemu potencionálních zákazníků se firmy snaží poskytovat 

své služby nebo alespoň doplňky k nim, i pomocí těchto zařízení. Stejný cíl si klade 

i tato práce: vytvořit jednoduchý doplněk softwaru NAVIS, jenž je vyvíjen společností 

T-MAPY. 
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1 T-MAPY 

Společnost byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost T-KARTOR 

Sweden AB. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti 

informačních a geoinformačních technologií. To zahrnuje například návrh a budování 

GIS systémů, zpracování dat, tvorbu digitálních kartografických produktů a konzultační 

podporu. [1] 

Tato firma dala podnět ke vzniku tohoto projektu.  

1.1 NAVIS 

Navis je název společnosti, která se jako jedna z prvních začala vyvíjet řešení 

pro lodní dopravu. Specializuje se zejména na přepravu zboží a velkotonážní lodě. Díky 

svému vedoucímu postavení nyní stanovuje standardy pro výrobky, zabývající se 

podobnou tematikou. Inspirovat se nechali i pracovníci T-Map při tvorbě jejich nového 

produktu. 

Jedná se o aplikaci speciálně vytvořenou pro lodní navigaci. Poskytuje jak 

nástroje pro plánování cesty, tak i podporuje zobrazení aktuální pozice spolu s dalšími 

důležitými námořními daty. Mezi nejzákladnější patří: 

 COG – směr, ve kterém se loď pohybuje. Toto nemusí být směr natočení 

lodi vzhledem k tomu, že může být ovlivňována větrem nebo vodními 

proudy. [2] 

 SOG – rychlost, kterou se loď pohybuje vůči pevnině. Stejně jako 

v předchozím případě, je skutečná rychlost ovlivněna environmentálními 

podmínkami. [2] 

 AIS – monitorovací jednotka. Dnes je již povinnou součástí většiny typů 

lodí. Primárně slouží jako antikolizní systém a pro řízení námořního 

provozu. Neustále si vyměňuje data o rychlosti, směru a pozici 

s ostatními AIS moduly a stanicemi v okolí. [3] 
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 Bearing (Náměr) – orientovaný úhel, který svírá směr k pozorovanému 

objektu ke směru severnímu. V tomto případě jde většinou o směr 

k následujícímu waypointu. 

 Heading – směr natočení lodě. 

 CPA – vzdálenost dvou lodí v momentě, kdy k sobě budou nejblíže. Tato 

hodnota je vypočítávána AIS jakožto kontrola proti kolizím. 

 TCPA – čas do chvíle, kdy k sobě budou lodě nejblíže. 

Poznámka: v průběhu vývoje byl projekt NAVIS přejmenován na DLS NG. 

 

Obrázek 1- Uživatelské rozhraní programu NAVIS 

1.2 Cíle projektu 

NAVIS je robustní program s velkou funkcionalitou. Problém je, že ve vysoce 

mobilním prostředí jakým lodní transport bezesporu je, je vázán na statickou PC 

platformu, popřípadě přenositelný  notebook. Stále jsou to zařízení ne vždy použitelná 

na můstku a při pohybu na lodi. Proto bylo rozhodnuto o vytvoření pilotního projektu, 

který převezme nejzákladnější funkcionalitu NAVIS sytému a převede ji do prostředí 

operačního systému Android, určeného pro mobilní zařízení. Hlavní cíle projektu jsou 

totožné s jakoukoli jinou pilotní aplikací: 
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 Otestování Android prostředí pro vývoj NAVIS. 

 Zjištění zpětné vazby potencionálních uživatelů. 

Vzhledem k nejistotě úspěchu byly funkce omezeny na absolutní základ. Ten 

dá uživatelům obecnou představu možností a zároveň nebude ztraceno velké množství 

zdrojů v případě, že by byl projekt zamítnut. Navržené funkce jsou následující: 

 Vykreslení mapového podkladu. 

 Zobrazení polohy plavidla a doprovodných informací (COG, SOG, …). 

 Vytvoření ovládacích prvků pro změnu měřítka a posun v mapě. 

 Možnost zobrazení vrstvy waypointů, které si uživatel předem připravil 

v programu NAVIS. Společně s tím umožnit změnu současného 

waypointu. 

 Zobrazení AIS informací okolních lodí. 
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2 ANDROID 

Android je otevřený linuxový operační systém pro mobilní zařízení. Jeho 

popularita každoročně roste. Dle statistického portálu NetMarketShare [4] se trend 

nákupu neustále zvyšuje. Ve čtvrtém kvartálu roku 2010 se Android dokonce stal 

nejprodávanější smartphone platformou. [5] Celkový stav na trhu pro rok 2012 pak 

znázorňuje následující graf. 

 

Graf 1 - Rozdělení mobilních operačních systémů na trhu 

2.1 Historie 

Android Incorporation bylo založeno v Kalifornii v říjnu roku 2003. Firma o své 

práci zveřejnila pouze to, že pracuje na softwaru pro mobilní zařízení. Po dva roky 

se o společnosti mnoho nevědělo. V roce 2005 ji pak převzala společnost Google 

Incorporated. To vzbudilo podezření, že se Google snaží proniknout na mobilní trh. [6] 

V listopadu 2007 byl Android oficiálně oznámen a byla vydána zkušební verze 

SDK (Software Developer Kit), což je vývojářský balíček pro tvorbu aplikací nad 

určitým operačním systémem nebo hardwarovou platformou. To dalo vývojářům první 

možnost si vyzkoušet nový systém.  

V téže době proběhlo představení konsorcia Open Handset Alliance. Zahrnovalo 

mnoho významných společností na trhu (Google, Nvidia, Motorola, Samsung, …) 

a dalo si za úkol vytvoření standardů na poli mobilních zařízení. [6] 

56,36% 
18,39% 

17,33% 

4,22% 

2,42% 
1,27% 

Celkový podíl OS na trhu pro rok 
2012 

iOS 

Android 

Java ME 

Symbian 

BlackBerry 

Ostatní 

Zdroj: NetMarketShare 12.3. 2012 
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Běžní uživatelé mohli poprvé vidět Android 23. září 2008. Byl vydán na zařízení 

HTC Dream G1. [6] 

2.2 Vývoj verzí 

Od výše zmiňované zkušební verze v roce 2007 doznal Android značného 

pokroku. V době psaní této práce je nejnovější verze 4.0.3 vydaná v prosinci 2011. Od 

verze 1.5 má také každé nové vydání svůj vlastní název, motivovaný deserty. Jejich 

současnou distribuci zobrazuje graf níže. [7] 

Platform Codename API Level Distribution 

Android 1.5 Cupcake 3 0.4% 

Android 1.6 Donut 4 0.8% 

Android 2.1 Eclair 7 6.6% 

Android 2.2 Froyo 8 25.3% 

Android 2.3 - 

Android 2.3.2 
Gingerbread 

9 0.5% 

Android 2.3.3 - 

Android 2.3.7 
10 61.5% 

Android 3.0 

Honeycomb 

11 0.1% 

Android 3.1 12 1.1% 

Android 3.2 13 2.1% 

Android 4.0 - 

Android 4.0.2 
Ice Cream 

Sandwich 

14 0.4% 

Android 4.0.3 15 1.2% 

Tabulka 1 - Rozdělení verzí Android sytému [7] 
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Obrázek 2 - Distribuce verzí [7] 

 

Při programování je vždy důležité si uvědomit, pro jakou verzi systému bude 

vytvářena. U Androidu samozřejmě funguje zpětná kompatibilita. Novější verze 

obsahují více funkcí, ale na druhou stranu nejsou ještě rozšířeny mezi uživateli. Pro 

tento projekt byla nakonec zvolena verze 2.1. 

Jak je vidět na obrázku 2, vybraná verze stále pokrývá významnou část uživatelů 

na to, aby se použila novější verze. Z historického grafu distribuce na obrázku 3 je sice 

vidět jasný trend snižování počtu uživatelů verzí 2.1 a 2.2 ve prospěch novější 2.3.3, 

nicméně pro maximální pokrytí je nutné zůstat u dřívější distribuce systému. 

 

Obrázek 3 - Historická distribuce verzí [7] 
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2.3 Architektura 

Google většinou Android označuje jako software stack, což je sbírka programů, 

které společně pracují na určitém problému. V tomto případě vrstvy čítající několik 

programů pracují na podpoře operačního systému. [8] 

Za zmínku můžou například stát: [9] 

 Aplikační rámec – pro recyklaci a výměnu komponent. 

 DalvikVM – virtuální stroj pro spouštění Android aplikací. 

 Integrovaný prohlížeč – založený na otevřeném WebKit jádře. 

 Optimalizovaná grafika – využívající speciálně vytvořenou 2D knihovnu. 

3D grafika je založena na OpenGL ES 1.0 specifikaci. 

 SQLite – pro strukturované ukládání dat. 

 Podpora multimédií – zahrnuje většinu běžně používaných formátů 

(MPEG4, MP3, AAC, JPG,PNG, GIF, …). 

 Podpora GSM. 

 Bluetooth, EDGE, 3G a WiFi ovladače. 

 Ovladače pro GPS, kompas a akcelerometr. 
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Obrázek 4 - Architektura systému Android [9] 

Základem celého systému je Linuxové jádro (kernel) ve verzi 2.6. To se stará 

o zcela základní věci jako je správa paměti, bezpečnost, napájení a funguje jako vrstva 

mezi hardwarem a softwarem pomocí ovladačů. 

Další vrstvou jsou knihovny. Ty fungují jako sbírky instrukcí pro manipulaci 

s různými typy dat (jako třeba přehrávání zvuku nebo vykreslení grafiky). Kvůli 

rychlosti je většina z nich napsána v jazyku C nebo C++. Pro přiblížení jsou zde 

vypsány funkce některých z nich: [9] 

 libc – implementace systémové knihovny C, přizpůsobené pro Linux. 

 Media Framework – podporuje přehrávání většiny moderních 

multimediálních formátů. 

 SurfaceManager – je zodpovědný za skládání 2D a 3D vrstev více 

aplikací. 

 SGL – 2D grafické jádro. 

 FreeType – vykresluje bitmapová a vektorová písma. 
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Na stejné úrovni je také exekuční vrstva Androidu. Ta obsahuje knihovny jádra 

jazyka Java a virtuální stroj Dalvik. Aplikace pro Android se vytvářejí v Javě. Při jejich 

spuštění se spustí v novém procesu instance Dalviku, který nasimuluje prostředí pro běh 

samotné aplikace. To je výhodné z několika důvodů. Jednak na sobě nejsou žádné dvě 

aplikace závislé, dále je správa paměti mnohem jednodušší a pak také selhání jedné 

aplikace by nemělo nijak ovlivnit ostatní. [8] 

O úroveň výš je aplikační rámec. Ten obsahuje služby, pomocí kterých se 

ovládají základní funkce mobilního zařízení. Vývojáři mají pomocí API (Application 

Programming Interface) přístup právě k těmto funkcím a jejich propojením tvoří 

komplexní aplikace. Takto mohou využít data o kontaktech, uložených v telefonu, 

aktuální GPS pozici, pracovat s fotografiemi a tak dále. 

Aplikační vrstva je pak tvořena samotnými programy. Android má nativně 

zabudované základní programy, umožňující volání, prohlížení internetu nebo třeba 

správu kontaktů. Dodatečné aplikace si uživatel může do zařízení stáhnout. 

2.4 Tvorba aplikací 

Programový kód se společně s grafickými a datovými prostředky zkompiluje 

pomocí Android SDK nástrojů do balíčku formátu APK (Android Package). Tento 

balíček pak operační systém použije k instalaci aplikace do zařízení. Po instalaci je 

každému programu přiděleno vlastní ID. Android je vytvořen jako víceuživatelský 

sytém a každá aplikace je považována za jednoho uživatele. To je poznat jednak v již 

zmíněném přístupu, kdy každá aplikace má vlastní proces a virtuální stroj. Dále se tímto 

také zabezpečí přístup k datům a prostředkům aplikace. Ostatní uživatelé k nim nemají 

práva. Tímto Android implementuje princip minimálních privilegií, což je metoda, při 

které je každému uživateli, programu a procesu povolen pouze přístup k datům, 

potřebných pro jejich správnou funkci. [10] 

Existují zde možnosti, jak data sdílet mezi aplikacemi a vytvořit tak vyšší 

provázanost: [10] 

 Aplikace mohou sdílet ID. Tím získají práva na vzájemný přístup ke 

svým datovým strukturám. Pro snížení náročnosti na systémové zdroje 

mohou sdílet i stejný virtuální stroj. 
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 Aplikace mohou požádat o přístup k datům uloženým v zařízení jako 

třeba kontakty, SMS zprávy nebo soubory z Bluetooth apod. Tyto 

pravomoci musí být odsouhlaseny uživatelem při instalaci programu. 

2.4.1 Aplikační komponenty 

Aplikační komponenty jsou základní stavební kameny jakékoli Android 

aplikace. Existují čtyři typy komponent. Každá slouží jinému účelu a má vlastní životní 

cyklus, který definuje jak je komponenta vytvořena a smazána. [10] 

Aktivita reprezentuje jednu obrazovku s uživatelským rozhraním. Například 

mapová aplikace by mohla mít aktivitu se samotnou mapou a aktivitu pro plánování 

cesty. Každá má vlastní specifické UI (User Interface) a funkci. I když aktivity pracují 

společně pro vytvoření celistvé aplikace, každá z nich je samostatná. Mohou se 

navzájem zapínat podle potřeby. [10] 

Služba běží na pozadí aplikace a vykonává dlouhodobé operace nebo pracuje se 

vzdálenými procesy. Na rozdíl od aktivity neposkytuje uživatelské rozhraní. Služba 

například může přehrávat hudbu, zatímco uživatel pracuje s jinou aplikací. Nebo 

v pozadí nahrává data z internetu bez blokování uživatele. Ostatní komponenty, jako 

třeba aktivita, můžou inicializovat službu, nechat ji běžet nebo ji svázat s vlastním 

průběhem pro docílení interaktivity. [10] 

Poskytovatel obsahu spravuje sdílené části aplikačních dat. Data se mohou 

ukládat do souborového sytému na disku, SQLite databáze, na web nebo do dalších 

perzistentních úložišť dat, které se na zařízení dají napojit. Pomocí něj mohou aplikace 

provádět dotazy nad daty a popřípadě je i modifikovat (pokud na to mají práva). 

Android například obsahuje poskytovatele obsahu pro kontakty uživatele. Díky němu se 

mohou aplikace s dostatečnými právy dotazovat na informace a telefonní čísla 

jednotlivých kontaktů. Takto může vzniknout nová aplikace pro monitorování schůzek. 

[10] 

Přijímač vysílání reaguje na systémová oznámení. Většina oznámení pochází 

přímo od systému. Například ohlášení vypnutí obrazovky, vybíjení baterie nebo 

pořízení snímků. Aplikace mohou také vysílat oznámení, většinou pro sdělení ostatním 

aplikacím, že byla stažena nebo vytvořena nová data, která jsou nyní dostupná k použití.  
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Oznámení se implicitně nezobrazují uživatelům na obrazovce. Přijímač většinou jen 

v pozadí inicializuje různé služby podle druhu přijaté zprávy. [10] 

2.4.2 Aplikační manifest 

Předtím než může Android spustit aplikační komponentu, musí nejdříve vědět, 

že aplikace nějakou má. To zjistí přečtením aplikačního manifestu. Je to xml 

(Extensible Markup Language) soubor v kořenovém adresáři projektu, kde se definují 

nejenom komponenty aplikace, ale například [10]: 

 Všechna práva, která aplikace vyžaduje k funkci (přístup k internetu 

nebo čtení dat o kontaktech uživatele). 

 Minimální úroveň API. 

 Hardwarové a softwarové funkce, které aplikace využívá (fotoaparát, 

bluetooth, …). 

 Odkazy na API knihovny, jenž aplikace potřebuje, ale které nejsou 

součástí Android API (Google Maps). 

Je nutné si uvědomit, že Android je rozšířen na velmi rozsáhlý výběr zařízení 

a ne všechny poskytují stejné prostředky. Přesným definováním požadavků aplikace tak 

lze předejít možným problémům. Některé z nich nejsou čteny přímo systémem, ale 

využívají je služby jako Google Play (distribuce aplikací pro Android) při filtraci 

výsledků vyhledávání pro zákazníky. 

Aktivity, služby a poskytovatelé obsahu, kteří byli zakódováni do aplikace, ale 

nejsou nadeklarováni v manifestu, Android neregistruje a tudíž ani nemůže spustit. 

Naopak přijímače vysílání lze vytvořit dynamicky přímo v kódu a následně registrovat. 

[10] 

2.4.3 Aplikační prostředky 

Aplikace jsou více než jen pouhý programový kód. Využívají také rozsáhlé 

prostředky, které jsou od kódu separovány (grafika, audio, video, atd.). Velmi často se 

například pomocí xml definují animace, menu, styly a barvy aplikace. Tím se různé 
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charakteristiky a konfigurace oddělí od zdrojového kódu, jsou snadněji použitelné 

a upravitelné. [10] 

Velmi důležitý aspekt je vytváření lokalizací. Oddělení textu od aplikace 

a vytvoření několika variant, umožní systému vybrat podle jazykového nastavení 

zařízení nejvhodnější verzi pro uživatele. 

2.4.4 Životní cyklus 

Aplikace jsou většinou složeny z více aktivit najednou, z nichž jedna funguje 

jako hlavní a ostatní se starají o funkcionalitu. Pokaždé, když je nová aktivita spuštěna, 

se předchozí zastaví. Systém ji ale zachovává v zásobníku, který je založen na LIFO 

(Last In First Out) mechanismu. Ve chvíli, kdy uživatel skončí práci se současnou 

aktivitou a stiskne tlačítko Zpět, je odstraněna ze zásobníku a předchozí aktivita je 

obnovena. [10] 

Na tyto změny je aktivita upozorněna pomocí metod zpětného volání. Existuje 

několik typů metod podle toho, jak se mění stav aktivity. Systém aktivitu může vytvořit, 

zastavit, obnovit nebo smazat. Při každé takovéto změně by aktivita měla provést určitá 

opatření. Například při zastavení je vhodné uvolnit všechny velké objekty z paměti, při 

obnovení je nutné znovu načíst některé aplikační prostředky a tak dále. [10] 
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Obrázek 5 - Životní cyklus aktivity [11] 

Aktivita může existovat ve třech stavech: [10] 

 Obnovená – je v popředí a aktivní. 

 Pozastavená – je částečně zakryta obnovenou aplikací (buď je část vidět, 

nebo je aktivita na popředí transparentní). Tyto aktivity stále pracují 

(zachovávají si paměť a informace o stavu), ale mohou být smazány 

systémem v případě extrémně nízkého stavu paměti. 

 Zastavená – je zcela zakryta jinou aktivitou. Na pozadí si také může 

zachovat objekty v paměti (i když se to ne vždy doporučuje) a informace 

o stavu. Může být ale kdykoli smazána v případě, kdy je třeba uvolnit 

paměť pro jiné aktivity. 

Android má dva způsoby jak pozastavené a zastavené aktivity odstranit 

z paměti. Jednak může požádat aktivitu o ukončení pomocí metody nebo zkrátka ukončí 

její proces. Pokud je poté aktivita znovu otevřena, musí být celá vytvořena znovu. [10] 
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2.5 Google Mapy 

Google poskytuje externí knihovnu, vytvořenou pro přístup uživatelů systému 

Android k obsahu jejich mapových serverů. Umožňuje stahování a ukládání map do 

paměti, zobrazení jednoduchých prostorových informací a obsahuje zabudované 

ovládání. 

Obsahuje vlastní mapovou aktivitu, která spravuje práci s pamětí pro mapové 

objekty a služby. Nejvýznamnější je třída MapView, která se stará o samotné zobrazení 

mapy. MapView zachytává uživatelské vstupy (které je schopna převést do mapových 

souřadnic), poskytuje nástroje pro orientaci v mapě a umožňuje vykreslit nad zvolenými 

body symboly. [12] 
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3 UML 

Unified Modeling Language je otevřený standard definovaný skupinou Object 

Management Group. Jedná se o grafický jazyk vytvořený pro podporu návrhu, 

specifikace a vizualizace softwarových systémů. Zejména pak pro systémy budované 

objektově orientovanými metodami. K tomu využívá spojení řady diagramů a technik 

získaných z různých odvětví (management, databázové modelování, objektové 

modelování, …). [13] 

3.1 Historie 

V 80. letech minulého století započal rozmach objektového přístupu. Tím 

vznikla potřeba objektově-orientovaného grafického designového jazyka. Řada expertů 

v čele s autory Boochem, Jacobsonem a Rumbaughem začala publikovat práce na toto 

téma. Většina jejich návrhů si byla značně podobná, nicméně v každé publikaci 

existovaly malé odchylky, které komplikovaly situaci pro uživatele. Skupina OMG se 

marně pokoušela o standardizaci. [13] 

Zlom přišel ve chvíli, kdy již zmíněné vůdčí osobnosti přešly pod stejnou 

korporaci. Jejich společným úsilím vznikl první návrh UML. Vyvstaly ovšem obavy, že 

tímto získají příliš velkou výhodu na trhu. Proto přešla OMG do více aktivní role. Další 

vývoj UML se stal otevřenější. Další vývoj standardu převzali hlavně přispěvatelé 

OMG. V roce 1997 byla vydána první oficiální verze standardu UML. Jazyk se nadále 

vyvíjel a nejnovější verze 2.4.1 byla schválena v srpnu roku 2011. [13] 
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3.2 Využití UML 

Dá se říci, že každý používá UML trochu jinak. Tento standard obsahuje široké 

možnosti a pravidla a většina uživatelů není seznámena s úplně všemi. Také podle typu 

projektu je zbytečné použít každý nástroj UML. Využijí se pouze ty nejužitečnější 

k vyřešení daného problému. Obecně se ale přístupy dají rozdělit na tři základní: [13] 

 Vytváření orientačních nákresů. 

 Zakreslování detailních plánů. 

 Použití UML jako programovacího jazyka. 

3.2.1 Nákresy 

Nejspíše nejčastější použití UML. Jedná se o velmi obecný nákres, který pomáhá 

vývojářům vysvětlit aspekty jejich modelu. Stejně jako při detailních plánech se dá 

použít při plánování nebo reverzním inženýrství systému. 

Klíčem je selektivita. Nákresy jsou zjednodušené diagramy, které většinou 

nerespektují pravidla UML. Slouží zejména při týmových poradách pro rychlé vyjádření 

nápadů a alternativ. Soustředí se tedy spíše na komunikaci než specifikaci. [13] 

3.2.2 Plány 

Přesným opakem nákresů jsou plány. Jejich účelem je poskytnout detailní design 

systému, jenž se má vytvořit. Programátor pak postupuje přesně podle návodu. Po 

dokončení funguje jako dokumentace pro nové uživatele a vývojáře, aby rychle 

pochopili funkce na pozadí. To je zejména důležité pro otevřené projekty, které jsou 

vyvíjeny veřejností. [13] 

3.2.3 Programovací jazyk 

Po několika navržených projektech v UML každý pozná, že některé části se 

neustále opakují. Z toho vyvstala myšlenka zautomatizovat tvorbu kódu. Existuje již 

řada CASE (Computer-Aided Software Engineering) nástrojů, schopných generovat 

významnou část systému jen s pomocí UML specifikace. Nyní se již dostáváme do 
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situace, kdy pro kompilaci je třeba pouze UML. Vzniká tak modelem řízená 

architektura (MDA). [13] 

Ta rozděluje vývoj na dvě části. Nejprve se vytvoří na platformě nezávislý 

model (PIM) a následně se automaticky převede do modelu pro zvolené prostředí 

(.NET, J2EE, Vexi). Nově se mluví i o spustitelném UML, které v druhém kroku 

používá přímo kompilátor bez nutnosti transformovat model pro jednotlivé platformy. 

3.3 Diagramy 

Celkově obsahuje UML 14 různých typů diagramů. Ty jsou rozděleny do dvou 

kategorií: [14] 

 Strukturní diagramy – popisují fyzickou organizaci elementů 

softwarového systému. Používají se pro popsání detailů jednotlivých tříd, 

jejich relací a organizací do komponent. 

 Diagramy chování – zobrazují aktivitu a funkcionalitu elementů 

v sytému. Popisují interakce softwaru a uživatele, stav komponent 

v různých situacích nebo postupy procesů. 

Při práci na projektu byly využity jen některé typy diagramů. Ty budou stručně 

popsány v následujících sekcích. Ostatní nebyly z hlediska vývoje a komunikace se 

zadavatelem určeny jako přínosné. 

 

Obrázek 6 - Typy UML diagramů [15] 
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3.3.1 Diagram tříd 

Nejčastější diagram UML. Popisuje typy objektů v systému a statické relace 

mezi nimi. Zobrazuje také všechny atributy a funkce, které jednotlivé třídy mají. 

 

Obrázek 7 – Třída v UML 

Elementární jednotkou je třída, reprezentovaná obdélníkem se třemi částmi. 

První obsahuje jméno třídy, druhá atributy a třetí její funkce. Pouze první je ovšem 

povinná. Na obrázku 7 je znázorněna ukázková třída s názvem Let. Obsahuje 3 atributy 

a 2 funkce. Znaménka před nimi identifikují typ viditelnosti. [16] 

Viditelnost je způsob ochrany vlastností třídy před špatným použitím. Určuje, co 

se může měnit a používat. Existují čtyři typy viditelnosti: 

 Public – (+) jakákoli třída může využívat vlastnost. 

 Private – (-) vlastnost může použít pouze třída, která ji obsahuje. 

 Protected – (#) viditelné jen pro třídu samotnou a její potomky. 

 Package – (~) všechny ve stejném balíčku získávají přístup. 

Atributy jsou zapisovány ve formátu název : typ. Typem se většinou myslí 

datový typ, podporovaný použitým programovacím jazykem, nicméně v počátcích 

návrhu systému to může být jakákoli jednotka, dávající čtenářům smysl (například 

minuty, kč, metry). [16] 

Funkce mají formát název (parametr : typ) : typ navrácené hodnoty. Pouze 

název je však povinný. Ten by měl co nejlépe vystihnout, co daná operace dělá. 
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3.3.2 Diagram balíčků 

Diagramy organizující elementy systému do větších logických celků. Využívají 

se zejména u velkých projektů se stovkami tříd pro lepší porozumění, vytvoření 

hierarchie a organizaci. Z hlediska programovacích jazyků odpovídají knihovnám 

(jmenným prostorům v C++, balíčkům v Javě nebo modulům v Pythonu). Problematiku 

si lze také představit jako rozdělení souborů do složek. [13] 

 

Obrázek 8 - Ukázka diagramu balíčků 

Tyto diagramy také mohou zobrazovat vzájemné závislosti balíčků. V případě, 

že všechny závislosti jdou stejným směrem, systém se považuje za dobře navržený. 

3.3.3 Diagram užití 

Technika pro zachycení požadavků na funkcionalitu systému. Pracuje na základě 

popisu typických interakcí mezi uživatelem a systémem a jejich popisem. Systém může 

interagovat i sám se sebou. [13] 

V těchto diagramech se uživatelé označují jako aktéři. Zahrnují jakékoli externí 

subjekty (lidé i jiné počítačové systémy), které vstupují do vztahu s modelovaným 

systémem pomocí takzvaných případů užití. Ty zobrazují jednotlivé požadované 

funkce. 

Neexistuje žádný standardní způsob vytváření případů užití. Obvykle se před 

tvorbou diagramů sepíše hlavní scénář systému (seznam kroků, jenž se musí vykonat 

pro zdárné dosažení požadovaného výstupu). Ten se poté doplní o variace těchto kroků 

(neúspěchy, jiné způsoby dokončení). Pomocí tohoto dokumentu se identifikují aktéři 

a případy užití. Diagram se vytvoří na základě zjištěných poznatků. Měl by ovšem být 
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jednoduchý a snadno čitelný. Pokud diagramy nikdo nepochopí, byla jeho tvorba 

zbytečná. [13] 

 

Obrázek 9 - Ukázka diagramu užití 

Je důležité si uvědomit, že tento model je externí pohled na systém. Neexistuje 

zde proto velká korelace mezi případy užití a třídami v systému. Měl by být vytvářen 

jako první pro určení požadavků na systém a při samotném vývoji sloužit jen jako 

ukázka. [13] 

3.3.4 Sekvenční diagram 

Popisuje chování objektů pro případy užití nebo jejich části. Diagram má dvě 

dimenze. Vertikální ukazuje jak se sekvence zpráv odvíjí v čase a horizontální 

zobrazuje všechny objekty, účastnící se procesu. [17] 

 

Obrázek 10 - Ukázka sekvenčního diagramu 
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Objekty jsou většinou pojmenovány názvem instance a jejich třídou. Na jejich 

ose je vyznačena aktivita v průběhu času. Jména zpráv obvykle korespondují 

s programovými funkcemi, které obstarávají danou činnost (jsou zaznamenány i jejich 

parametry). Ukázka je v tomto ohledu zjednodušena. Zánik instance se značí křížkem na 

konci její poslední aktivity. [17] 

Sekvenční diagramy nejsou vhodné pro zobrazení detailů algoritmů (podmínky, 

cykly). Jejich síla leží ve znázornění interakcí mezi objekty. Lze z nich jasně vidět co 

a kdy zpracovává určitou část operace. [13] 

3.3.5 Diagram aktivit 

Na rozdíl od sekvenčních diagramů se více soustředí na procedurální logiku, než 

na komunikaci mezi objekty (nicméně se rozdělením diagramu do oddílů dá práce 

jednotlivých oddílů znázornit). Snadno se takto dají zobrazit paralelní procesy 

a podmínky v průběhu operace. Tím doplňuje sekvenční diagramy. Nezobrazuje pouze 

očekávaný průběh operací, ale veškeré události, které se mohou v procesech stát. [13] 

 

Obrázek 11 - Ukázka diagramu aktivit 

Rozdělení aktivit do paralelních procesů se provádí pomocí uzlů rozdvojení 

(reprezentovány tlustými čarami). Od tohoto momentu se jednotlivé akce mohou 
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provádět simultánně, neboli z programového hlediska každá ve svém vlákně. Ve chvíli, 

kdy se ale jedna část dostane ke spojovacímu uzlu, musí počkat na dokončení ostatních 

a až poté bude proces pokračovat. 

Začátek a konec rozhodování jsou znázorněny kosočtverci. V tomto místě se 

podle počáteční podmínky vybere pouze jedna správná varianta, která bude provedena. 

Ostatní možnosti a jejich akce se ignorují. 

  



Jan Vandrol : Standard NAVIS v prostředí systému Android 

2012  24 

4 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

V tomto oddíle jsou popsány vývojové balíčky, prostředí a nástroje použité při 

realizaci projektu. Pokud byla možnost volby mezi různými produkty, byl při jejich 

výběru kladen důraz zejména na funkcionalitu, otevřenost zdrojového kódu a bezplatné 

použití. 

4.1 Java Developement Kit 

Tento balíček poskytuje knihovny a nástroje pro tvorbu v jazyce Java a tím 

i základ pro Android aplikace. V roce 2007 se kód Java stal otevřeným a v dnešní době 

je to jeden z nejpopulárnějších programovacích jazyků na světě. 

4.2 Android SDK 

Balíček nástrojů a knihoven, potřebných na vývoj aplikací pro systém Android. 

Zahrnuje kompletní dokumentaci funkcí, ukázkové kódy, debugger a vlastní emulátor, 

simulující prostředí Android. Poslední položka je zejména důležitá vzhledem k tomu, že 

možnost vyzkoušet aplikaci na skutečném mobilním zařízení nastala až ke konci vývoje. 

Oficiálně Android SDK podporuje vývojové prostředí Eclipse, ale je možné jej 

použít v řadě jiných, podporujících jazyk Java (například NetBeans, IntelliJ IDEA). 

4.3 Eclipse IDE 

Eclipse je otevřené, multiplatformní vývojové prostředí. Na jeho tvorbě se podílí 

řada organizací i osob z celého světa. Původně byl Eclipse vytvořen firmou IBM v roce 

2001. O tři roky později se ale kolem tohoto projektu vytvořila nezisková organizace 

Eclipse Foundation a uvolnila zdrojové kódy pro úpravu veřejnosti. Dnes je možné jej 

bezplatně využívat k vývoji jakéhokoli vlastního softwaru. 
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4.4 UMLet 

Otevřený, multiplatformní UML nástroj pro tvorbu jednoduchých diagramů. 

Může být používán samostatně nebo jako Eclipse plugin. Umožňuje diagramy ukládat, 

editovat a exportovat do řady grafických formátů. Editace a případná tvorba nových 

elementů se provádí přes textové uživatelské rozhraní. 
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5 APLIKACE 

V této kapitole je rozepsán postup tvorby aplikace, nesoucí stále pracovní 

označení Navis. V nynější specifikaci obsahuje 19 tříd, 12 xml souborů a další zdroje 

o celkové délce přes dva a půl tisíce řádků. 

Kvůli absenci vhodného API na straně produktu T-Map se pro zdroj dat využívá 

školní server, zasílající na přístroje fiktivní data. Pokud bude odezva od zadavatele 

kladná, dá se očekávat rozvoj podpory programu. 

5.1 Požadavky 

V průběhu vývoje se požadavky několikrát upravovaly. Základem ale zůstalo 

zadání diplomové práce. Měly by existovat následující funkce: 

 Zobrazení podkladové mapy – v této chvíli se podkladová mapa získává 

pomocí služby Google Maps. To je pouze ukázkové řešení, neboť 

neposkytuje žádná relevantní data pro lodní navigaci. V případě úspěchu 

aplikace budou T-Mapy poskytovat vlastní námořní mapy. 

 Stahování dat o aktuální poloze, další doprovodné lodní informace, 

waypointy a AIS údaje – původně se využíval GPS modul mobilního 

zařízení pro určování polohy. Nicméně později se přešlo na variantu, ve 

které se veškerá data získávají ze serveru, na který lodní GPS a AIS 

jednotka odesílají informace. Waypointy na server ukládá uživatel 

pomocí programu DLS NG od T-Map. 

 Autentifikace uživatele – toho je docíleno zasláním uživatelského ID 

a hesla na server. 

 Zobrazení dat na podkladové mapě. 

 Ovládací prvky pro změnu měřítka mapy a současného waypointu. 

Pohyb po mapě je automatický podle pohybu lodě. 

 Možnost uložení aktuální polohy. 
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Obrázek 12 - Návrh Use Case pro projekt Navis 

 

5.2 Pohled uživatele 

Popis aplikace započneme z uživatelského hlediska. Po spuštění se zobrazí 

mapové okno s veškerými informacemi o plavbě. 
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Obrázek 13 – GUI záložky Map 

Obrazovka se skládá z několika částí. Nahoře se nachází oddíl záložek, ukazující 

uživateli, kde se v současnosti nachází. Záložky jsou tři: 

 Map – mapové okno pro zobrazení veškerých prostorových informací. 

 Details – výpis veškerých dostupných informací o plavbě, navigaci 

a AIS. 

 Waypoints – seznam všech uložených waypointů pro snadnější orientaci. 

Mezi záložkami může uživatel přecházet pomocí gesta. Posune–li se prstem 

zprava doleva, zobrazí se následující záložka a v opačném případě předchozí. 

Přecházení mezi záložkami je animované pro lepší vizuální dojem. 

AIS je zobrazováno pomocí dvou typů ikon. Kosočtverec slouží pro vyobrazení 

významných statických objektů jako je například maják. Okolní lodě mají ikonu šipky 

Záložky 

Ovládací panel 

Detaily o plavbě 

Aktuální poloha 

Mapové okno 

AIS objekt 
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s čárkovanou linií ve směru pohybu. Šipky mohou být buď červené (hrozí nebezpečí 

kolize s lodí) nebo zelené. 

Waypointy jsou reprezentovány tečkami. Po sobě jdoucí waypointy jsou spojeny 

liniemi, znázorňující nejkratší vzdušnou vzdálenost. Současný waypoint a jeho linie 

jsou zabarveny červeně, zbylé modře. 

Texty po stranách spodní části obrazovky nesou zkrácenou verzi detailních 

informací o plavbě, takže uživatel nemusí pokaždé přepínat do záložky Details. V této 

chvíli mají přiřazeno poněkud výrazné pozadí, jelikož na tmavém podkladu mapy je 

písmo jakékoliv barvy a velikosti dost špatně čitelné. 

Panel na spodní části obrazovky slouží k ovládání. Obsahuje pět tlačítek, 

označených jednoduchými symboly. Ty by se měly v budoucnu nahradit ikonami. Jejich 

funkcionalita je následující: 

 Předchozí waypoint – (<) přepne současný waypoint na předchozí. 

 Přiblížení mapy – (+) mapa se přiblíží o jednu úroveň. Úrovně jsou 

pevně dány službou Google Maps a nedají se změnit. Velikost změny je 

mezi úrovněmi různá. 

 Uložení pozice – (O) odešle požadavek na server pro uložení aktuální 

pozice do databáze. Uživatel si je pak může odkudkoli stáhnout. 

 Oddálení mapy – (-) mapa se oddálí o jednu úroveň. 

 Následující waypoint – (>) přepne současný waypoint na následující. 
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Obrázek 14 - Ukázka potvrzení uložení polohy 

Samotná poloha je vyznačena pomocí modré šipky nad ovládacím panelem. Tato 

pozice je záměrná. Mapové okno rotuje podle směru plavby a díky tomu uživatel vidí 

maximum relevantních informací. Uživatel nemá možnost posouvat mapu. Ta je 

automaticky posouvána, aby byla pozice symbolu stále na stejném místě. Jelikož směr 

plavby a orientace přídě nemusí být vždy stejné díky vodním proudům a větru, samotná 

šipka může také rotovat pro zachycení této informace. 

 

Obrázek 15 - Ukázka změny rotace symbolu polohy 
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V druhé záložce může uživatel najít veškeré informace o plavbě. Jsou tematicky 

rozděleny do tři kategorií na detaily o poloze a směru pohybu lodi, navigaci na 

waypointy a stav AIS. 

 

Obrázek 16 – GUI záložky Details 

Poslední záložka obsahuje výpis waypointů v podobě tlačítek. Aktivní waypoint 

je graficky odlišen od ostatních. Pro jeho změnu může uživatel kliknout na tlačítko 

požadovaného waypointu. V případě velkého množství waypointů tato záložka 

usnadňuje výběr oproti ovládání na záložce Map. 

 

Obrázek 17 – GUI záložky Waypoints 

Po stisknutí tlačítka Menu, které existuje na každém Android kompatibilním 

zařízení, se uživateli zobrazí volby menu. Má možnost změnit nastavení aplikace nebo 
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znovu nahrát informace o waypointech (v případě, že se v průběhu plavby na server 

nahrála nová verze). 

 

Obrázek 18 - Ukázka vyvolání Menu 

Nastavení aplikace je rozděleno do dvou oddílů. První oddíl upravuje způsob 

vizualizace mapové části. Obsahuje tyto položky: 

 Enable satellite – možnost přepnutí mezi satelitními snímky a vektorovou 

podkladovou mapou. 

 Update interval – definuje v jakém časovém intervalu se mají stahovat 

aktualizace dat ze serveru. 

 Distance check – určuje vzdálenost lodě od aktivního waypointu, ve 

které aplikace automaticky přepne na další. 

 Enable animation – posun mapy a přechody mezi záložkami jsou řešeny 

pomocí plynulých animací. Existuje možnost, že na starších zařízeních 

s menší procesní sílou mohou animace způsobovat problémy. V tomto 

případě můžou být zcela vypnuty. 

 Enable details – možnost vypnutí zkrácených detailů v mapovém okně 

aplikace. 

 Enable AIS – možnost vypnutí zobrazení AIS objektů v mapě. 
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Obrázek 19 - Obrazovka nastavení 

Druhá sekce nastavení je věnována přihlašovacím údajům uživatele. Zde se 

vyplňuje ID a heslo, pod kterým se přihlašuje aplikace na server. 

Všechna nastavení jsou maximálně zjednodušena. Uživatel dostává volbu 

Ano/Ne, popřípadě seznam možností pro eliminaci vypisování hodnot a chyb. Pouze 

přihlašovací údaje se musí napsat ručně. 

 

Obrázek 20 - Ukázka stylu změn nastavení 

5.3 Struktura 

Před detailním popisem by bylo vhodné si postupně obecně popsat jednotlivé 

třídy a ukázat jejich pozice v systému. Program má dvě hlavní části, které se inicializují 
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při spuštění. První se stará o veškerou funkcionalitu uživatelského rozhraní (zobrazení 

dat, ovládání). Druhá slouží jako platforma pro stahování a ukládání dat. 

 

Obrázek 21 – Analytický model tříd uživatelského rozhraní 

Programová stránka uživatelského rozhraní je podobná vizuální. Každá ze tří 

záložek je spravována vlastní aktivitou. Mají tedy nezávislý životní cyklus. Procesy 

záložek na pozadí jsou zastaveny a jejich alokovaná paměť se může v případě potřeby 

přidělit jiným programům. To by mohlo v případě mapové aktivity dělat problémy, 

protože na rozdíl od ostatních obsahuje velké množství informací ve formě stažených 

mapových dlaždic a překryvných dat (poloha plavidla, waypointů, AIS objektů). 

Nicméně se předpokládá, že tato záložka bude po většinu času aktivní. 

 

Obrázek 22 - Analytický model tříd úložného modulu 

Úložný modul naopak pracuje na pozadí neustále. Informace stahuje ze serveru 

v podobě xml zpráv, ty dešifruje a podle jejich typu (loď, waypoint, nastavení, AIS) je 

ukládá do různých oddílů. Zaštiťuje ho třída Globals, která funguje jako rozhraní pro 

přístup a aktualizaci dat. 
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Obrázek 23 - Diagram balíčků pro Navis 

Z hlediska logické struktury programu byly vytvořeny tři balíčky. Do každého 

z nich byly vloženy třídy s podobným tematickým zaměřením: 

 Globals – obsahuje všechny třídy, uchovávající data aplikace. 

 Overlays – vlastní třídy pro vykreslování dat do mapy. 

 Utils – zde jsou uloženy pomocné třídy programu. 

 Objects – obsahuje elementární objekty. 

 XmlHandlers – zahrnuje třídy, starající se o čtení xml zpráv. 

5.4 Úložný modul 

Tato struktura je základním kamenem aplikace, a proto bude rozebrána jako 

první. Postupně budou popsány jednotlivé třídy, jejich funkce a atributy. Celkový 

pohled na diagram tříd je možné nalézt v příloze 1. V této kapitole budou ukázány jen 

zkrácené verze, relevantní pro popisovanou třídu. 
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5.4.1 ShipData 

Uchovává data o plavbě. Po každé aktualizaci se do ní zapíšou nové hodnoty 

následujících parametrů: 

 Position – ukládá se pomocí třídy GeoPoint z knihovny Google Maps. 

GeoPoint je jednoduchá reprezentace bodu na zemském povrchu pomocí 

zeměpisné šířky a délky, zaznamenané v mikro stupních. Mnohé funkce 

zakreslující body do map využívají právě tuto třídu. 

 Course over ground 

 Speed over ground 

 Distance – vzdálenost k současnému waypointu. 

 Bearing 

Jediný systémový atribut třídy je status. Tato boolean proměnná ukazuje zbytku 

aplikace, zda je možné přistupovat k datům nebo právě probíhá aktualizace. Stejný 

způsob zabránění přístupu používají i ostatní úložné prostory. K aktualizaci se využívá 

ArrayList se šesti float hodnotami. Ty se ve shodném pořadí jako u výše uvedeného 

seznamu přiřadí k atributům třídy. 

Veškeré atributy jsou označeny jako Private. To znamená, že k nim žádná jiná 

třída nemůže přistupovat. Pro získání jejich hodnot musí třídy použít příslušnou metodu, 

obvykle pojmenovanou getX (například getDistance). Takovéto funkci se říká getter 

a slouží ke kontrole přístupu a ochraně před nechtěným přepsáním atributů. Všechny 

třídy aplikace mají tímto způsobem zabezpečené atributy. 

Každá třída má i svůj konstruktor – speciální funkci pro vytvoření nové instance 

dané třídy. Konstruktor nemá žádnou návratovou hodnotu a má stejný název jako třída 

samotná (v tomto případě ShipData). Při vytvoření instance ShipData se pouze nastaví 

atribut status na false a čeká se na provedení první aktualizace pomocí funkce 

updateData, která následně přepne hodnotu na true. 
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Obrázek 24 - Třída ShipData 

5.4.2 Waypoint a WaypointList 

Waypoint je reprezentován vlastní třídou. Jeho atributy obsahují název 

a GeoPoint, určující umístění. Při vytvoření instance konstruktor vyžaduje zeměpisnou 

šířku a délku ve formátu double a pojmenování waypointu. Bylo rozhodnuto nedědit 

samotnou třídu GeoPoint, kvůli mnohým nativním metodám Google Maps, které tento 

objekt potřebují k funkci. 

 

Obrázek 25 - Třídy WaypointList a Waypoint 

WaypointList si instance Waypoint tříd udržuje v sadě ArrayList. Při aktualizaci 

pomocí funkce updateData se celý ArrayList vymaže a naplní se novými instancemi. 
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Na konci funkce nastaví současný waypoint na počátek sady a hodnotu atributu updated 

na true. 

 

Obrázek 26 - Diagram aktivit pro WaypointList funkci updateData 

WaypointList obsahuje jediná data v systému, která se automaticky 

neaktualizují. Proto byl přidán atribut updated, který v případě, že uživatel pomocí 

položky Load Waypoints v menu aplikace stáhl nové informace ze serveru, signalizuje 

tuto skutečnost systému. Po registraci změny systém vrátí hodnotu na false pomocí 

funkce setUpdated. Metoda pro změnu hodnot atributů se nazývá setter a je opakem již 

zmíněných getter funkcí. Využívá se méně často, neboť možnost měnit atributy 

odkudkoli ze systému představuje možné riziko. 

Identifikátor současné polohy je uložen v atributu currentWaypoint. Díky němu 

aplikace neustále ví, na který waypoint se má orientovat. 

Třída umožňuje systému získat všechny waypointy najednou, jeden specifický 

nebo současný pomocí metod getWaypoints, getWaypoint a getCurrentWaypoint. 

Přepínání současného waypointu řeší funkce setNextWaypoint a setPrevWaypoint. 

5.4.3 AisObject 

Zástupce objektů významných z hlediska plavby. Rozlišuje se na statické 

objekty (maják) a okolní lodě. Rozpoznání z hlediska systému je prováděno boolean 

atributem ship. V případě hodnoty true se jedná o loď, jinak o statický objekt. 

Další ukládané atributy jsou: 
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 Position 

 Closest point of approach 

 Time to closest point of approach 

 Course over ground 

 Speed over ground 

 Distance – vzálenost od lodě uživatele. 

 Heading 

 Target name – název objektu/lodě. 

 Target call sign – označení lodě. 

 Alarm – určuje jestli existuje hrozba kolize. 

 

Obrázek 27 - Třída AisObject 

Konstruktor vyžaduje Array řetězců, jenž se při tvorbě instance zkonvertují na 

příslušné hodnoty atributů. Ne všechny atributy jsou povinné a mohou nést hodnotu 

null. Například pro statické objekty je zbytečné předávat informace o rychlosti a kurzu. 

Přesné vymezení je uvedeno v příloze 3. 
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5.4.4 AisData 

Podobně jako WaypointList uchovává sadu třídy AisObject v ArrayListu. 

Metoda updateData pracuje stejným způsobem jako v předchozím případě. Jediným 

rozdílem je, že se současně zjistí počty sledovaných lodí, objektů a potencionálních 

ohrožení a vloží se do atributů třídy. 

 

Obrázek 28 - Třída AisData 

5.4.5 Settings 

Tato třída nahrává nastavení, uložené v mobilním zařízení. Nestará se o jejich 

ukládání ani tvorbu nabídky voleb. Pouze při spuštění programu a změně nastavení si 

do svých atributů nahraje jejich hodnoty. Seznam možností byl uveden v kapitole 5.2. 

V případě prvního použití, kdy ještě nejsou hodnoty uloženy v zařízení, je použito 

implicitní nastavení. 

 

Obrázek 29 - Třída Settings 
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5.4.6 Globals 

Samotné rozhraní úložného modulu. Poskytuje aplikaci funkce pro aktualizaci a 

přístup k datům. Atributová složka obsahuje čtyři výše zmíněné druhy úložišť 

(WaypointList, ShipData, AisData, Settings). Dále řetezec uri, reprezentující adresu 

serveru. Posledním atributem je výčet updateMode. Ten obsahuje názvy všech typů 

dotazu na server. Pomocí nich server rozlišuje, jaká data jsou požadována: 

 GET_SHIP – požadavek na aktualizaci lodních dat. 

 GET_AIS – aktualizace AIS informací. 

 GET_WAYPOINTS – aktualizace waypointů. 

 SET_WAYPOINT – odesílá na server identifikátor současného 

waypointu. 

 SET_POINT – požadavek na uložení aktuální polohy na serveru. 

 

Obrázek 30 - Třída Globals 

Ať je typ dotazu jakýkoli, komunikace se serverem probíhá pomocí protokolu 

http (Hypertext Transfer Protocol), přesněji pomocí jeho šifrované verze https. Při 

komunikaci se využívá metoda POST. Původní návrh s metodou GET byl zamítnut, 

jelikož GET posílá parametry přenosu přímo v URL adrese. Vzhledem k tomu, že se 

jako parametry využívají přihlašovací údaje uživatele, byla metoda změněna na POST. 

Ten parametry přenáší schované v hlavičce dotazu, takže jsou citlivé údaje více 

chráněny. 
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Funkce update ještě před inicializací komunikace musí sestavit parametry 

dotazu. Ty získá pomocí metody createCredentials. Všechny typy sdílí základní tři 

parametry. Pouze SET_WAYPOINT obsahuje jeden navíc: 

 action – typ dotazu (například GET_SHIP). 

 id – přihlašovací jméno uživatele. 

 pwd – heslo uživatele. 

 wpt – pouze pro SET_WAYPOINT; identifikátor waypointu, na který se 

loď naviguje. 

Pro testovací účely bylo nutné vytvořit jednoduchý server. Pro tyto účely byl 

zvolen jazyk php. Po přijetí požadavku server určí podle parametru action typ dotazu, 

zkontroluje přihlašovací údaje uživatele a pokud je všechno v pořádku, odešle odpověď 

ve formě xml zprávy. Jelikož v této chvíli nefunguje pro Navis žádná služba pro 

sledování lodí, server má k dispozici xml zprávu pro waypointy, AIS a deset verzí lodní 

xml pro simulaci pohybu. 

Po obdržení odpovědi ji Globals přečte pomocí jednoho ze tří typů třídy 

XmlHandler ve funkci decodeXML. Nakonec nová data odešle do příslušného úložiště. 

 

Obrázek 31 - Sekvenční diagram aktualizace lodních dat 

V případě aktualizace lodních dat ještě provádí kontrolu vzdálenosti funkcí 

distanceCheck. Pokud je vzdálenost menší, než uživatelem specifikovaná hodnota 

v nastavení, automaticky se přepne navigace na následující waypoint a data se opět 

aktualizují. 
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Obrázek 32 - Diagram aktivit pro funkci update třídy Globals 

Globals také poskytuje uživatelskému rozhraní funkce pro posun současného 

waypointu (previousWaypoint, nextWaypoint) a požadavek na uložení pozice 

(savePosition). 

5.4.7 XmlHandler 

Třída, starající se o získání aktualizovaných hodnot z xml zprávy, odesílané 

serverem. Všechny tři typy (XmlShipHandler, XmlAisHandler, XmlWaypointHandler) 

fungují na stejném principu. Pouze je každá upravena pro dekódování jiného schématu 

xml zprávy. Jejich procesy budou vysvětleny na třídě XmlShipHandler. 
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Obrázek 33 - Třída XmlShipHandler 

Třída je vybudována nad SAX xml parserem DefaultHandler, což je otevřený, 

široce využívaný projekt, zaměřený na čtení xml zpráv. Z něj jsou použity následující 

funkce: 

 startDocument – je volán na počátku čtení xml zprávy. Zde si třída 

vytvoří ArrayList ship, do kterého se vloží nově získané informace. 

 startElement – spuštěn pokaždé, když parser najde nový element. 

Obsahuje informace o jeho jméně a atributech. 

 endElement – po ukončení elementu je zavolána tato metoda. 

 characters – volána v případě nalezení řetězců mezi elementy. Jejich 

hodnotu uchovává jako sadu znaků. 

Nevýhodou tohoto postupu je, že funkce characters nemá žádnou vazbu na 

rodičovský element. Proto je třeba mít způsob detekce posledního elementu. K tomu 

slouží atributy s _flag v názvu (například cog_flag). Ve funkci startElement se určí 

název elementu a přepne se korektní flag atribut na true. Díky němu metoda characters 

může identifikovat s jakou hodnotou právě zachází a korektně ji přiřadit zástupnému 

atributu. 

Na konci získaná data zkompletuje ve formě sady ArrayList a poskytne je třídě 

Globals pro použití. 
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5.5 Uživatelské rozhraní 

Nyní bude rozebrán programový podklad uživatelského rozhraní. Stejně jako 

v předchozím případě, zde budou uvedeny jen části diagramu tříd. Celý systém je 

uveden v příloze 2. 

Při tvorbě GUI se poloha jednotlivých prvků na obrazovce dá definovat buď 

přímo v kódu nebo se pro definici využívají xml soubory. V tomto projektu bylo ke 

každé Activity třídě přiřazeno jedno xml. Design GUI nebude popsán jen obecně, 

nicméně následující prvky jsou důležité pro pochopení jeho konstukce: 

 LinearLayout – rozložení obrazovky, ve kterém jsou objekty seřazeny 

lineárně za sebou. Jeho orientace je buď horizontální, kdy jsou prvky 

vedle sebe na řádku nebo vertikální, kde je na každém řádku jeden 

prvek. 

 RelativeLayout – oproti předchozímu rozložení se v tomto prvky mohou 

umístit kamkoli na obrazovku (i přes sebe). Jejich pozice je většinou 

určena relativně vůči ostatním prvkům a vůči rodičovskému objektu. 

 ScrollView – umožňuje posouvání obrazovky v případě, že se na ni 

nevejdou veškeré prvky. Funguje jako obal pro ostatní objekty. 

LinearLayout ve vertikálním módu je do něj vkládán nejčastěji. Uživatel 

tak získá posunovací seznam prvků. 

 TextView – zobrazuje text uživateli. 

 

Obrázek 34 - Rozdílné způsoby rozložení prvků 
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5.5.1 MainActivity 

Tato třída je spustěna jako první po otevření programu. Stará se o vytvoření 

okna grafického rozhraní, tvorbu aplikačního menu, inicializaci jednotlivých záložek 

a přepínání mezi nimi. 

 

Obrázek 35 - Třída MainAcivity s vnořenými třídami 

Metoda OnCreateOptionsMenu se stará o vytvoření menu aplikace po stisku 

příslušného tlačítka. V této chvíli nabízí pouze dvě možnosti. První je Load Waypoints 

tlačítko, které spustí aktualizaci vrstvy waypointů ve třídě Globals. Druhá je Settings, 

při které MainActivity inicializuje třídu ShowSettings a přenese ji do popředí. 

O zjištění, která volba byla vybrána a následnou akci, se stará metoda 

OnOptionItemSelected. 

Významná úloha této třídy je správa záložek, zejména pak jejich přepínání. 

O tento úkol se stará statická vnořená třída FlingableTabHost. Obsahuje definice pro 

animace, které poskytují přirozenější postupný přechod při přepnutí záložky. Uživatel 

může navigovat mezi záložkami buď pomocí jejich ikon ve vrchní části obrazovky nebo 

pomocí gesta. Pro detekci gest má FlingableTabHost vlastní třídu GestureDetector. 

Metoda onFling vyhodnocuje gesta uživatele a pokud se shoduje s nastaveným 

(horizontální pohyb ve směru požadované záložky), přejde se na novou záložku. 

Vyhodnocení se provádí porovnáním horizontální a vertikální rychlosti s prahovou 

hodnotou. Pokud ji horizontální překročí a vertikální ne, je gesto přijmuto. Ze směru 

pohybu se pak určí, zda přejít na další nebo předchozí záložku. 

Posledním úkolem MainActivity je periodicky vysílat do třídy Globals 

požadavky na aktualizaci dat. K tomu využívá třídu mUpdateTimeTask, ve které jsou 
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nadefinovány příkazy pro aktualizaci. Třída mHandler ji pak v intervalech spouští. 

Délka intervalu se získává z uživatelského nastavení. 

5.5.2 ShowSettings 

Třída zodpovědná za tvorbu menu nastavení a ukládání změn. Přehled možností, 

poskytovaných uživatelům je vypsán v kapitole 5.2. Hodnoty nastavení jsou ukládány 

v paměti mobilního zařízení a jsou pevně svázány s Navis aplikací. Žádný jiný program 

do nich nemůže nahlédnout. Bohužel, pokud by došlo k fyzickému odcizení zařízení, 

existují způsoby získání přihlašovacích údajů z uložených informací. V těchto 

případech nepomáhá ani šifrování dat. 

 

Obrázek 36 - Třída ShowSettings 

Po návratu do hlavního okna aplikace jsou změny v nastavení automaticky 

uloženy a třída Globals je vyzvána k jejich nahrání pro účely programu. 

5.5.3 WaypointActivity 

Záložka Waypoints je reprezentací této třídy. GUI je řešeno jako vertikální 

LinearLayout (ll), obsahující sadu tlačítek, zastupujících jednotlivé nahrané waypointy. 

Pro případ, že bude seznam waypointů delší, je LinearLayout zasazený do ScrollView, 

které poskytuje možnost posunu obrazovky. 

 

Obrázek 37 - Třída WaypointActivity 
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Jak bylo vidět na obrázku 17, současný waypoint je zobrazen aktivním tlačítkem 

s jiným grafickým vzhledem. O přepínání mezi stavy tlačítka se starají funkce 

setButtonActive a setButtonInactive. Nad těmito medotami stojí funkce 

changeWaypoint, která vydá podnět k aktivaci uživatelem zvoleného tlačítka 

a deaktivaci původního. 

Uživatelský vstup je detekován pomocí třídy OnLongClickListener. Uživatel 

musí po několik sekund držet tlačítko stisknuté, aby se eliminovalo nechtěné přepnutí 

waypointu. Současně se změnou grafické reprezentace vybraného tlačítka se vyšle do 

třídy Globals příkaz pro změnu současného waypointu. 

 

Obrázek 38 - Diagram aktivit pro stisk tlačítka ve WaypointActivity 

5.5.4 DetailsActivity 

Toto je velmi jednoduchá třída, vypisující informace nashromážděné aplikací. 

Sada TextView, kterou k prezentaci dat využívá, přepisuje svůj obsah po každé 

aktualizaci pomocí funkce updateText. Metoda se cyklicky spouští stejným principem, 

jakým MainActivity odesílá požadavky na aktualizace do třídy Globals. 

 

Obrázek 39 - Třída DetailsActivity 
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5.5.5 RotatingLayout 

Knihovna Google Maps nepodporuje rotace map. Aby mapa rotovala ve směru 

pohybu, musela být vytvořena tato třída. Jednoduchá rotace ovšem nestačí, neboť se 

mapová data stahují jen pro velikost obrazovky, což by po otočení znamenalo prázdná 

místa. Problém je řešen umělým zvětšením mapového okna. 

 

Obrázek 40 - Třída RotatingLayout 

Po vytvoření, se ze skutečných velikostí obrazovky použitím pythagorovy věty 

vypočítá velikost strany čtverce, potřebného pro plné mapové pokrytí. Metoda 

onMeasure pak tuto novou hodnotu předá systému. Při samotném vykreslování mapy je 

pak pomocí funkce dispatchDraw mapa posunuta, aby indikátor polohy byl těsně nad 

ovládacím panelem a uživatel tak měl maximální přehled o prostoru před lodí. 

Tento způsob řešení bohužel přináší vyšší nároky na paměť. Při testování se ale 

alokovaná paměť nedostala přes 3mb, což je přijatelná hodnota. 

5.5.6 Overlays 

Úkolem těchto tříd je vykreslení symbolů do mapy. Stejně jako u tříd 

XmlHandler jsou i tyto rozděleny podle typu informací, které zobrazují (ShipOverlay, 

AisOverlay, WaypointOverlay). Jejich jednoduchá funkce bude vysvětlena na třídě 

ShipOverlay. 
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Obrázek 41 - Třída ShipOverlay 

Na začátku je načten symbol pro loď. Pokaždé, když je obrazovka 

překreslována, se volá funkce draw, která tento symbol umisťuje do mapy podle 

koordinátů, získaných ze třídy ShipData. Symbol také může rotovat, je-li v datech o lodi 

dostupná hodnota heading. Rotace je docíleno vložením rastru symbolu do matice 

matrix a její následnou transformací podle heading. 

5.5.7 NavisMapActivity 

Třída, zodpovědná za funkcionalitu celého mapového okna a ovládacího panelu. 

O zobrazení mapy se stará Google Maps třída MapView, jejíž instance je součástí 

NavisMapActivity a pomocí RotatingLayout je rotována ve směru pohybu lodě 

metodou setBearing. Posun, přibližování a oddálení mapy jsou implementovány pomocí 

další Google Maps třídy MapController. S použitím stejné metody jako u MainActivity 

se v časových intervalech mapa posouvá na aktuální polohu lodě. 

GUI je řešeno za pomocí RelativeLayout rozložení. Nejnižší vrstvou je mapa 

s vloženými třídami Overlay. Nad ní je na spodní části obrazovky vložen panel 

ovládání. Jeho tlačítka jsou svázána s funkcemi třídy. Například save_position metoda 

odesílá do Globals požadavek na uložení aktuální pozice. Funkce zoom_in a zoom_out 

pro změnu používají třídu MapController pro přiblížení a oddálení mapy o jednu 

úroveň. 

Nad ovládacím panelem je vložen poslední prvek GUI – sdružení TextView, 

poskytující uživateli infirmace bez nutnosti přechodu na záložku Details. Tyto TexView 

jsou opět periodicky aktualizovány funkcí updateInfoScreen. 
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Obrázek 42 - Třída NavisMapActivity 

5.6 Další rozvoj 

V případě schválení pokračování projektu by jeden z prvních úkolů mělo být 

odstranění závislosti na službě Google Maps. Dosud byla používána kvůli nedostatku 

jiných mapových podkladů. Nicméně pro potřeby programu by bylo vhodnější vytvořit 

vlastní mapovou službu se specializovanými daty. Google Maps neobsahuje žádné 

námořní navigační mapy, což je vzhledem k tematickému zaměření aplikace 

nepřijatelné. Dále se v případě komerčního využití za služby musí platit. Pokud by se 

vytvořila vlastní služba s použitím nástrojů s otevřeným kódem, získá se tím značně 

vyšší pružnost v přizpůsobení, než nabízí Google Maps. 

Další úkol by mělo být využití získávaných dat o AIS v podobě vytvoření čtvrté 

záložky s touto tematikou. Koncipována by mohla být podobně jako záložka Waypoints 

– seznam veškerých sledovaných objektů s jejich jménem a v případě možnosti kolize 

graficky zvýrazněné. Po kliknutí na daný objekt by se zobrazily detailní informace 

o něm. Možné by bylo i svázání objektů s mapovým oknem, takže by uživatel mohl 

přejít na jejich pozici. 

Na počátku nebyl zcela jasný rozsah informací shromažďovaných pro jednotlivé 

sledované objekty (loď, AIS, waypointy). To vedlo k poměrně nepružné struktuře 

reprezentujících tříd (ShipData, AisObject, Waypoint). V případě dalšího rozvoje by 

bylo vhodné se pokusit vytvořit kvalitnější strukturu s většími závislostmi a dědičností. 
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Obrázek 43 - Návrh nové struktury pro aplikační objekty 

Posledním návrhem pro vývoj je systém záložek. Rozdělením procesů GUI 

vznikly tři silně separované objekty. Rozhodnutí  o tomto designu vzniklo v ranném 

stádiu projektu, kdy se teprve testovaly postupy a tato cesta se zdála nejvhodnější. 

Android od verze 3.0 poskytuje třídu Fragment, která zastupuje funkci záložky, ale 

nerozděluje aplikaci do několika aktivit. Pomocí této třídy by mohlo být docíleno 

vyššího propojení funkcí programu, zjednodušení struktury a snížení alokované paměti. 

Pro zpřístupnění aplikace starším verzím by se ale musel použít balíček zpětné 

kompatibility. 

5.7 Testování 

Testování převážně probíhalo v emulátoru systému Android. Zde byla 

kontrolována funkcionalita programu, správnost výstupů a alokovaná paměť. V pozdější 

fázi vývoje bylo pak firmou T-Mapy poskytnuto zařízení ZTE Skate. Na něm se 

testovala a upravovala zejména citlivost gest, velikost písma, barevná kompozice 

a ovládání. 

Bohužel se také projevila jedna závažná chyba programu, kterou se do této 

chvíle nepodařilo odstranit. Vyskytuje se od Android verze 2.3.5 výše. Pokud je 

mapové okno přeneseno na pozadí (minimalizace aplikace, změna záložky), pak se při 

návratu některé mapové dlaždice nenahrají, popřípadě konstantě problikávají. 
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Následující způsoby byly použity ve snaze odstranit chybu, nicméně žádný 

nebyl úspěšný: 

 destroyDrawingCache – funkce Google Maps, kdy jsou mapové objekty 

vymazány z paměti a znovu staženy. 

 Odstranění MapView – po návratu na záložku mapového okna byla 

isntance MapView odstaněna z paměti a vytvořena zcela nová. 

 Odstranění NavisMapActivity – po přenesení mapového okna na pozadí 

byla vymazána celá instance třídy NavisMapActivity a následně 

vytvořena nová. 

Po konzultaci s odborníky a prohledání internetových zdrojů se dospělo 

k závěru, že s největší pravděpodobností jde o interní chybu Google Maps knihovny 

[18]. Jediná doposud nevyzkoušená metoda je spojení tříd MainActivity 

a NavisMapActivity, čímž by se mapové okno přeneslo na pozadí pouze v případě 

minimalizace programu. Neřeší veškeré výskyty chyby, ale zachovala by se alespoň 

vnitřní funkcionalita aplikace. Toto řešení představuje výrazný zásah do programového 

kódu a bohužel se nestihlo před odevzdáním implementovat. 
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ZÁVĚR 

Projektem byla potvrzena proveditelnost zadání v systému Android. Platforma 

nabízí široké možnosti pro tuto i další aplikace. Společně s vývojem mapových 

a procesních webových serverů se geoinformační služby budou postupně posouvat do 

mobilní sféry. Android je v porovnání s iOS nebo WindowsMobile systémy ideální pro 

vývoj, díky své jednoduchosti, otevřenosti a podpoře. 

Aplikace je v této chvíli ve stádiu prototypu a není vhodná pro distribuci 

zákazníkům. Stále je nutná optimalizace kódu, vytvoření dedikovaného serveru pro 

poskytování dat a obohacení o profesionálně navržené grafické prvky, jako jsou ikony 

a symboly. 

Přes rozsáhlou roli, kterou v projektu hraje služba Google Maps, není 

doporučeno s touto technologií dále pracovat. Nahradit jde buď vlastním modulem nebo 

lze využít postupy jednoho z mnoha otevřených projektů, které vznikají nad volně 

dostupnými službami jako je OpenStreetMap. 

Nezbývá než doufat, že si aplikace najde mezi uživateli dostatek příznivců. 

V takovém případě práce poskytne společnosti T-mapy možná řešení a doporučení pro 

další rozvoj projektu. 
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