
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra informatiky

Aplikace pro Windows Phone 7 s využitím geolokace

Application for Windows Phone 7 with usage of Geolocation

2012                                                                      Jan Koběrský







Abstrakt
Hlavním cílem práce je návrh a implementace aplikace na platformě .NET pro mobilní operační 
systém Windows Phone 7.  Aplikace umožní uživateli  zobrazit  data závislá na jeho aktuální 
poloze pomocí navigačního systému GPS. Součástí řešení bude rovněž implementace webové 
služby, která data mobilnímu klientovi bude poskytovat, a webových stránek, přes která půjde 
poskytovaná data spravovat.
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Abstract
Main goal of the thesis is design and implementation of an application on the .NET platform for 
the mobile operating system Windows Phone 7. This application will provide data based on the 
users positon with usage of GPS system. Part of the solution will be web service which will  
provide data for mobile client and web pages for data managing.

Key words
Windows Phone 7, Geolocation, .NET, C#, Mobile application



Seznam použitých symbolů a zkratek
RIA - Rich Internet Application
URI - Uniform Resource Identifier
XAML - Extensible Application Markup Language
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1 Úvod
Hlavním cílem mé  bakalářské  práce  bylo  seznámit  se  s  problematikou tvorby aplikací  pro 
mobilní operační systém Windows Phone 7 vyvíjený společností Microsoft a vytvořit pro tento 
systém aplikaci, která uživateli zobrazí dostupná data v závislosti na jeho poloze, s využitím 
pokročilých možností systému a technik programování.  Dané téma jsem si zvolil zejména z 
důvodu narůstající popularity chytrých mobilních zařízení, ze kterých se za posledních několik 
let stalo samostatné odvětví ve vývoji aplikací.  Taktéž zvolený operační systém je pro mne  
velmi zajímavým, a to z důvodu jeho oproštění  od zaběhlých konceptů svého předchůdce i 
konkurence. Jelikož se jedná o mladý produkt, jeho vývoj stále probíhá velmi intenzivně, stejně 
jako zájem zákazníků a výrobců zařízení. Během samotného vývoje aplikace byla vydána nová 
verze systému, která přinesla pro mé potřeby množství inovací, bez kterých by nebylo možné 
implementovat značnou část požadovaných funkcí. Druhou motivací při výběru této práce pro 
mne byla možnost vyzkoušet si práci s geodaty. Přítomnost čipu GPS v mobilních telefonech je 
dnes téměř standardem a možnosti jeho využití jsou obrovské a pro zákazníky velmi zajímavé. 
Jedná se především o skvělý nástroj pro zobrazování specifických dat nezávisle na filtrování  
uživatelem.

Pro potřeby mobilní aplikace jsem v rámci této práce taktéž implementoval webovou službu 
jakožto prostředníka mezi aplikací v telefonu a databází. Samotné webové služby jsou v dnešní 
době na vzestupu, jelikož velké množství mobilních, desktopových i webových aplikací jsou 
pouhými tenkými klienty. Součástí práce jsou taktéž webové stránky, přes které lze tato data  
spravovat. Jako implementační jazyk všech komponent jsem zvolil C# na platformě .NET.

Následující kapitola se zabývá samotným systémem. Mimo popis jeho funkcí a vzhledu je zde 
také věnován prostor pro důležité prvky, které jsou dostupné programátorům. V kapitole třetí je 
podrobně rozebrána implementace každé části výsledné aplikace. 
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2 Windows Phone 7
Windows Phone 7 je mobilní operační systém společnosti Microsoft a je nástupcem  systému 
Wndows Mobile. I když pokračuje v číslování verzí svého předchůdce, jedná se o zcela nový 
systém. Přináší kromě nového rozhraní Metro UI i zjednodušené vyvíjení a dostupnost aplikací, 
které se  staly s masovým rozšířením dotykových mobilních telefonů a  dostupností  internetu 
důležitou položkou při prosazení systému.

Aktuální verze systému je Windows Phone 7.5, nazývána taky „Mango“.

2.1.1 Prostředí Metro UI
Dotykové prostředí Metro UI je jedním z hlavních rozdílů oproti ostatním mobilním operačním 
systémům. Autoři prostředí se inspirovali jednoduchými cedulkami a nápisy ve veřejné dopravě, 
zejména na letištích a metru – odtud název Metro UI. Bylo vytvořeno speciálně pro použití v  
mobilní  verzi  systému  Windows,  Microsoft  jej  však  nasadil  i  v  jeho  novém desktopovém 
operačním systému Windows 8. Jedná se o typografické uživatelské prostředí,  které využívá 
font  Segoe WP.  Písmo tedy hraje  v systému i  aplikacích třetích stran hlavní  roli.  Jednou z  
hlavních předností je minimalizace místem plýtvajících grafických efektů. Tím je ponecháno 
pro zobrazované informace více místa,  kterého je na malých mobilních obrazovkách již tak 
nedostatek.  Díky  nevelkým  možnostem  uživatelské  kustomizace  a  jednotným  radám  pro 
designéry a programátory se systém ovládá velmi jednoduše a pohodlně.

Velkým rozdílem oproti prostředí ostatních mobilních operačních systémů je hlavní obrazovka. 
Není členěna na několik samostatných obrazovek,  jak tomu často bývá,  ale namísto toho je 
tvořena  uživatelem vertikálně  uspořádaných dlaždic,  které  slouží  jako  tlačítka  a  informační 
plocha aplikací. Více o grafickém prostředí Metro naleznete v online knize [1].

2.1.2 Windows Phone SDK 7.1
Aplikace  pro  všechny  dosud  vydané  verze  systému  lze  vyvíjet  zdarma  po  stažení  balíku 
Windows Phone Software Developer Kit 7.1. Ten obsahuje vývojové prostředí Microsoft Visual 
Studio 2010 Express for Windows Phone, Windows Phone Emulator, na kterém lze testovat 
vyvíjenou aplikaci bez nutnosti připojovat k počítači skutečný telefon ,a knihovny tříd. Instalace 
vyžaduje operační systém Microsoft Windows verze Vista nebo 7 a minimálně 3GB operační  
paměti.  V  případě  využití  emulátoru  musí  grafická  karta  počítače  podporovat  rozhraní 
DirectX 10.  Ačkoliv  tento  balík  obsahuje  většinu  důležitých  prvků  systému,  je  v  případě 
zejména  designu  aplikace   nutností  nainstalovat  Windows  Phone  Toolkit,  který  poskytuje 
pokročilé control prvky. Mnoho běžně používaných prvků v aplikacích není dostupných ani v 
tomto rozšíření, a tak je řešením využití četných knihoven třetích stran.
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2.1.3 Aplikační platformy
Při vývoji aplikace lze volit z dvou aplikačních platforem. Pro vývoj her je zde platforma XNA, 
díky níž lze vyvíjet hry nejenom pro WP7, ale taktéž pro Microsoft Windows, herní konzole 
Xbox  360  a  přehrávač  Zune.  Druhou  možností  je  vývoj  aplikace  na  platformě  Silverlight,  
používanou především pro  vývoj  mutlimediálních aplikací  RIA bežících  v rámci  webového 
prohlížeče. Třetí možností je aplikace, které tyto dvě platformy kombinuje – Silverlight aplikace 
s možností grafického renderování pomocí XNA.

2.1.4 Programovací jazyky
Hlavním programovacím jazykem pro tvorbu aplikací  pro systém Windows Phone 7 je C#, 
který využívá 99% programátorů publikujících své aplikace na Windows Marketu – obchodu s 
aplikacemi  pro  tento  systém.  Tento  jazyk  je  taktéž  jediný,  který  je  podporován  zdarma 
dostupným vývojovým prostředím Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone. 
Druhým podporovaným jazykem je Visual Basic, ten je avšak dostupný pouze pro placenou 
verzi Visual Studia 2010 ve verzích Professional, Premium a Ultimate. Ostatní jazyky platformy 
.NET nejsou zatím plně podporovány.

2.2 Interakce s uživatelem
V každé aplikaci je nutné zajistit komunikaci z uživatelem. Zajímavou položkou jsou pasivní 
vstupy uživatele jako jeho pozice nebo náklon telefonu.

2.2.1 Dotyková obrazovka
Hlavním prvkem je dotyková obrazovka telefonu. Veškeré prvky, které se na obrazovce zobrazí, 
nabízí mnoho událostí. Každá z nich reprezentuje akci, kterou uživatel na daném prvku provedl.  
Nejčastěji se jedná o stisk daného prvku, gesto přetažení či textový vstup. 

2.2.2 Vibrace
Pro  komunikaci  s  uživatelem lze  využít  i  vibrování  telefonu.  Třída  VibrateController 
nabízí možnost zavibrovat s telefonem až po dobu 5 vteřin. Potřeba odezvy rozhraní v podobě 
vibrování se u každého uživatele liší, proto je dobré si při použití vibrování řádně rozmyslet, 
zda-li  je  to  nutné  a  případně nabídnout  uživateli  možnost  úplného vypnutí  vibrací.  Přílišné 
používání vibrací může mít za následek i hlučnost aplikace.

2.2.3 Polohový senzor
Telefony  se  systémem  Windows  Phone  7  jsou  v  základu  vybaveny  polohovým  senzorem 
(nazývaným taktéž akcelerometr či G-senzor). Přístup k  tomuto senzoru lze zajistit instanciací  
třídy Accelerometr, skrze kterou lze číst data senzoru a ovlivnit jeho citlivost. Hlavní využití 
senzoru je při zjištění, zda-li je telefon ve vodorovné či horizontální poloze, díky čemuž lze 
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upravit zobrazení dat. Oblíbenou implementací použití senzoru, která však není v základních 
knihovnách, je použití gesta třesení telefonem.

2.2.4 Pozice telefonu
Zaměřování své pozice je jednou z esenciálních funkcí telefonu. Na základě údajů z pozemních 
vysílačů a satelitů GPS lze s určitou přesností zjistit, kde se telefon nachází. Uživateli tak lze 
nabídnout  data  závislá  na  jeho poloze.  Tato  výhoda  však nese  jistá  rizika.  Mimo možnosti 
vypnutí  zaměřování  pozice  uživatelem  v  nastavení  telefonu  mohou  být  přijímaná  data  v 
některých  případech  velmi  nepřesná,  což  může  způsobit  dezinformaci  uživatele.  Přístup  k 
senzoru lze získat instanciací třídy GeoCoordinateWatcher, jenž umožňuje získávat stav a 
data senzoru, nastavit jeho citlivost a četnost hlášení změn při pohybu. Velmi zajímavou funkcí 
systému  je  pak  nalezení  telefonu  po  přihlášení  na  webových  stránkách  systému  při  jeho 
ztracení. 

2.3 Navigace v aplikaci
Navigace v aplikaci je velmi důležitá. Měla by být co nejpřímočařejší a nabídnou tak uživateli 
intuitivní a rychlé ovládání bez nutnosti procesu učení.

2.3.1 Stránky
Silverlight  aplikace jsou tvořeny pomocí stránek,  které ji  logicky rozdělují  podobně jako je 
tomu  u  webových  stránek.  Každou  stránku  definuje  jediná  třída,  jenž  dědí  z 
PhoneApplicationPage, jenž je rozdělena do dvou souborů. V jednom souboru se píše kód 
stránky pomocí zvoleného programovacího jazyka a v druhém, s koncovkou .xaml ,se určuje  
vzhled stránky. Ten je vytvářen značkovacím jazykem XAML. Výhodou tohoto jazyka je, že 
veškerý kód,  který  je  v  něm vytvořen,  lze  popsat  v  kódu pomocí  programovacího jazyka. 
Design stránky lze tak tvořit nejenom pomocí XAMLu, ale taktéž programovací cestou. Kromě 
psaní  XAML kódu jej lze nechat  generovat pomocí přetáhnutí vybraných prvků do náhledu 
stránky ve ve vývojovém prostředí.

Stránky, mimo základního uspořádání zobrazovaných informací, mohou využívat jeden ze dvou 
základních  control  prvků,  které  SDK nabízí.  Oba  stránku  rozšiřují  tak,  že  lze  obsah  jedné 
stránky rozdělit na více samostatných bloků, mezi kterými jde v rámci stránky přepínat pomocí 
dotykových gest.

2.3.2 NavigationService
Každá stránka obsahuje property  NavigationService, která je instancí stejnojmenné třídy. 
Ta se stará o navigaci mezi stránkami a poskytování důležitých informací. Hlavními prvky této 
třídy  jsou  property  BackStack,  která  uchovává  informace  o  předchozích  navštívených 
stránkách,   metody  GoBack a  GoForward pro  rychlý  posun  v  historii  stránek  a  metoda 
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Navigate,  pomocí které  lze vyvolat  kteroukoli  stránku aplikace pomocí  specifického URI, 
které  může  obsahovat  jednoduchá  data  pro  navigovanou třídu.  Samozřejmostí  je  sada  šesti  
událostí, které se při navigaci vyvolávají.

2.3.3 OnNavigatedTo a OnNavigatedFrom
Dvě velmi důležité virtuální metody navigace. Jsou děděny z třídy Page a jsou vyvolány při 
navigaci  na  danou  stránku,  respektive  při  jejím  přesunutí  do  pozadí.  V  metodě 
OnNavigatedTo je například vhodné parsovat URI, kterou byla stránka vyvolána.

2.3.4 Hardware tlačítko zpět
Zpět  je  jedno  ze  tří  hardwarových  tlačítek  pod  displejem,  které  musí  mít  každý  telefon  s 
Windows Phone 7. Jako jediné však umožňuje zachytit  jeho zmáčknutí  a zareagovat na něj 
libovolným způsobem. To lze učinit pomocí události  BackKeyPress , která je vyvolána při 
jeho  stisknutí.  Třída  CancelEventArgs,  jejíž  instance  je  předána  při  vyvolání  události, 
obsahuje booleovskou property Cancel, skrze kterou lze zrušit základní funkci tlačítka – pohyb 
zpět v navigaci.

2.3.5 Zpětná vazba uživateli
Mnoho úkonů, zejména při otevření nové stránky, se provádí v aplikaci asynchronně. Je tedy 
nutné  poskytnout  uživateli  informace,  že  se  požadovaná  akce na pozadí  provádí  nebo byla 
dokončena. V systému k tomu slouží především třída ProgressBar, která formou pohyblivé 
lišty  uživatele  informuje,  že  se,  jednoduše  řečeno,  v  aplikaci  něco  děje.  Nad  umístěním a 
zobrazováním tohoto prvku má programátor plnou kontrolu. Pro zobrazení informací, například 
o  chybách  aplikace,  lze  využít  třídu  MessageBox,  jenž  zobrazí  nad  rozhraním  aplikace 
informační okno s požadovaným textem a tlačítky.

2.4 Přístup k datům
Samozřemostí Windows Phone 7 je možnost ukládat data do telefonu. Tato možnost je velmi  
vhodná pro uložení vytvořených dat nebo dat stažených z internetu, aby nedocházelo k jejich 
opakovanému stažení.

2.4.1 Izolované úložiště
Aplikace nemají přístup k souborovému systému telefonu, namísto tomu je jim přiděleno při  
instalaci izolované úložiště. Jedná se o prostor, kde má přístup pouze daná aplikace. Zrušeno je  
až  při  odinstalování  aplikace,  nikoliv  její  aktualizaci.  Dvě  hlavní  třídy  pro  práci  s  tímto 
úložištěm se nachází ve jmenném prostoru  System.IO.IsolatedStorage. První z nich je 
IsolatedStorageSettings, která pomocí slovníku uchovává nastavení aplikace, které by se 
po  jejím  vypnutí  neuložilo.  Druhou  je  IsolatedStorageFile.  Ta  vytváří  adresářovou 

7



strukturu, ve které je každý uložený objekt identifikován jeho jménem a cestou k němu.

2.4.2 Úkoly systému
Systém Windows Phone 7 neumožňuje přímý přístup k mnoha jeho částem, aby nedocházelo k 
jejich  zneužití.  Aplikace  třetích  stran  tudíž  například  nemohou  z  telefonu  vést  hovory, 
komunikovat  s  kamerou  telefonu  nebo  posílat  sms  zprávy.  Namísto  toho  se  ve  jmenném 
prostoru  Microsoft.Phone.Tasks nachází  velké  množství  tříd,  které  tyto  funkce 
zpřístupňují  jako  služby.  Nejlépe  to  lze  vysvětlit  na  příkladu.  Pokud  chci  aplikací  pořídit 
fotografii,  vytvořím  instanci  třídy  CameraCaptureTask,  nastavím  odchycení  události 
Completed, která bude vyvolána po dokončení úkolu, a úkol spustím, což bude mít za následek 
přesunutí spuštěné aplikace do pozadí  (aplikace bude uspána) a spuštění aplikace Kamera. Po  
zdařilém nebo nezdařilém pořízení  fotografie  je  uspaná aplikace přenesena do popředí  a  je  
vyvolána událost s výsledkem úkolu.

2.4.3 Stahování dat z webu
Stahování dat z webu lze provádět skrze třídu WebClient, jenž nabízí metody pro stažení textu 
nebo souboru z adresy URI. Pro komunikaci s webovými službami nabízí Visual Studio nástroj  
pro generování kódu nutného pro komunikaci. Důležitou vlastností obou přístupů je, že přenos 
dat probíhá striktně asynchronně. Nemalá pozornost by měla být věnována velkému množství 
chyb a s tím spojených vyjímek, které je nutné odchytávat a uživateli prezentovat. Často se  
stává, že telefon nemá přístup k internetu, nebo že spojení během komunikace vypadne.

2.5 Multitasking
Systém Windows Phone 7 neumožňuje běh dvou aplikací zároveň. Nabízí však několik různých 
řešení, které se toto omezení snaží částečně kompenzovat:

• možnost spuštění audio přehrávače na pozadí, který se neukončí při deaktivaci aplikace

• vytváření plánovaných úloh, které systém vykonává v intervalech, které určí. Zpravidla 
se  tak  stane  každých  30  minut.  Funkčnost  těchto  úloh  je  omezena  a  uživatel  má 
možnost je v nastavení deaktivovat

• stahování a nahrávání souborů na pozadí skrze protokol HTTP i v případě ukončení 
aplikace

• vytváření alarmů a upomínek, které jsou vyvolány a zobrazeny uživateli v požadovaný 
čas

• HTTP notifikace.  Aplikace  může  vytvořit  notifikační  kanál,  který  se  zaregistruje  v 
systému. Skrze tento kanál lze posílat a zobrazovat zprávy v telefonu i v případě, že  
aplikace zrovna neběží
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• při ukončení aplikace je její stav, nazývaný „tombstoned“, ponecháván po určitou dobu 
v systému. Vrátí-li se k ní uživatel zpátky, je aplikace znovu spuštěna v bodě, ve kterém 
ji opustil. Tuto funkci není nutné jakkoliv implementovat, je automatická pro veškeré 
aplikace. Je však závislá na velikosti operační paměti telefonu

9
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3 Implementace aplikace
V této kapitole se budu věnovat jednotlivým částem aplikace, kterou jsem pojmenoval AGLAP 
(z anglického Another Geolocation Application).

3.1 Zadání
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro Windows Phone 7, která 
uživateli zobrazí data závislá na jeho poloze, implementaci webové služby pro poskytování dat  
mobilní části a webová stránky pro snadnou správu dat. Samotné zadání přímo nespecifikovalo 
funkčnost a nechalo tak dostatek prostoru pro nalezení vhodného návrhu k realizaci.

3.2 Popis aplikace
Aplikace AGLAP nabízí uživateli informace o zajímavých místech a událostech v jeho okolí.  
Jejím hlavním místem nasazení jsou zamýšleny například výstaviště, festivaly, nákupní centra či  
vysoké školy. Objekty, které na jedné ploše nabízí mnoho míst k navštívení. Možnost použití  
tím avšak tímto není omezena. Mezi hlavní nabízené funkce aplikace patří:

• zobrazení nejbližších objektů

• poskytnutí bližších informací o vybraném objektu či události

• zobrazení nejbližších událostí

• připomenutí a odebírání informací o událostech

• zobrazení na mapě pro lepší orientaci

• oznámení při vstupu do areálu

• sdílení názorů a fotografií vztahujícím se k událostem a objektům

3.3 Průběh vývoje
Při vývoji aplikací se požadavky na funkčnost i vzhled aplikace často mění. Při vývoji AGLAP 
tomu nebylo jinak. Od prvního návrhu na papíře se v mnoha bodech finální aplikace liší. K  
velkým  změnám docházelo  zejména  při  narážení  na  hranice  systému  a  testováním  funkcí 
aplikace,  které  se  jevily zbytečné a  nepraktické.  Využil  jsem proto inkrementální  metodiku 
vývoje software, která zajistila postupné budování aplikace skrze malé funkční části a jejich 
vyhodnocování. Vypsal jsem si tedy veškeré funkce, které bude aplikace poskytovat, a postupně 
je  realizoval.  Seznam  se  v  závislosti  na  požadavcích  několikrát  změnil.  Každou 
implementovanou funkcí vznikla neúplná funkční verze aplikace. S poslední implementovanou 
funkcí v seznamu byla aplikace dokončena.
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3.4 Třívrstvá architektura
Dílčí projekty kódu, mimo webové stránky, jsem rozdělil do tří vrstev. První datová vrstva je 
tvořena  jediným  projektem,  který  zapouzdřuje  přístup  k  databázi  a  vyšší  vrstvě  nabízí 
přehlednější rozhraní. Druhá vrstva, nazývaná logická, je tvořena webovou službou, jenž má za 
úkol data zpracovávat, logicky je filtrovat a oprostit tak poslední prezentační vrstvu, tvořenou 
tenkým mobilním klientem, o práci s nepotřebnými daty.

3.5 Databáze
Jako  databázový  systém jsem si  vybral  Microsoft  SQL Server  2008.  Jelikož  jsem veškeré 
komponenty aplikace programoval na platformě .NET stejné společnosti, nabízel tento systém 
velmi dobré provázání a jednoduché nasazení v systému Microsoft Windows.

3.5.1 Vkládaná data
Jako první krok, ještě před samostatným návrhem relačního modelu, bylo nutné si ujasnit, které 
informace  do  databáze  budu  ukládat.  S  postupným  vývojem  celého  projektu  a  ukončení 
jednotlivých  iterací  se  struktura  databáze  několikrát  změnila.  Výslednými  objekty,  které 
databáze ukládá, jsou:

• areál – název areálu, krátký popis, obrázek, kategorie do které areál spadá, zda-li se má  
zobrazovat nebo zůstat skrytý a nadřazená areál

• událost –  název  události,  čas  začátku  a  ukončení  události,  krátký  popis,  obrázek, 
kategorie a ke kterým areálům se událost vztahuje

• bod – souřadnice na mapě (zeměpisná šířka a délka) a areál, ke kterému patří

• komentář –  autor  komentáře,  ID  zařízení,  čas  odeslání,  text  komentáře  a  zda-li 
komentář patří k události nebo areálu

• odběr – událost která je odebírána, ID zařízení, které se k odebírání přihlásilo a URI 
skrze kterou bude odebírání probíhat

• zpráva události – ID události, čas odeslání, text a seznam zařízení, které tuto zprávu již 
zobrazili 

• uživatelský obrázek – areál  ke  kterému patří,  ID zařízení  které  jej  pořídilo,  popis 
obrázku, čas pořízení a data obrázku

• záznam – souřadnice, ze kterých byl požadavek vznesen, událost nebo areál ke které se 
vztahuje, jednalo-li se o specifický požadavek, čas záznamu a komentář k záznamu
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3.6 Webová služba
Aby mohl být koncový klient označen za tenkého klienta, nesmělo v mobilní aplikaci docházet 
k velkým přenosům a složitému zpracování dat telefonem. Proto byla do návrhu aplikace mezi 
koncové  zařízení  a  databázi  včleněna  webová  služba.  Ta  přebrala  logiku  klienta  na  stranu 
serveru a  velmi  tak urychlila  proces  výběru,  zpracování  a  přenosu dat.  Taktéž zjednodušila 
změny v kódu.

3.6.1 Windows Communication Foundation
Pro implementaci služby jsem využil Windows Communication Foundation (dále jen WCF), 
které  je  součástí  frameworku  .NET již  od  verze  3.0.  Jedná  se  o  framework  pro  vytváření 
servisně orientovaných služeb. Vývojové prostředí Visual Studio 2010 vývoj WCF služeb velmi 
usnadňuje  připravenou  šablonou.  Jako  uživatelské  rozhraní  služby  jsem  zvolil  klasickou 
konzoli.

3.6.2 Dostupné metody služby
• GetNearestAreas

Návratový typ této metody je list areálů. Vstupní proměnné jsou souřadnice, ze kterého 
byl  požadavek  zaslán,  počet  areálů  k  vrácení,  ID  zařízení,  booleovská  proměnná 
force,  která  v  případě  hodnoty  true ignoruje  historii  požadavků,  a  booleovská 
proměnná  cache,  která  v  případě  hodnoty  false výsledek  neuloží  do  historie 
požadavků. Historie požadavků zabraňuje, aby uživatel neobdržel stejná data dvakrát po 
sobě.  Pro  implementaci  historie  jsem  zvolil  generický  slovník,  ve  kterém  klíče 
reprezentují ID zařízení a hodnoty návratové seznamy.

• GetNearestEvents
Slouží pro výpis nejbližších událostí. Návratový typ je list událostí. Vstupní parametry 
jsou identické jako u metody GetNearestAreas. Tato metoda taktéž využívá historii 
požadavků.

• GetArea
Vrací  informace  o  požadovaném  areálu.  Vstupní  parametry  jsou  ID  areálu,  ID 
uloženého obrázku v telefonu a velikost  tohoto obrázku.  ID a velikost  obrázku jsou 
informace, které již klient získal v předchozím zobrazení areálu, pokud k němu došlo.  
Aplikace tak může vyhodnotit, zda-li je potřeba odesílat obrázek nový.

• SaveImage
Návratový typ metody je  bool.  Slouží  pro uložení obrázku,  který aplikace pořídila. 
Vstupní parametry metody jsou ID areálu, kterého se fotografie týká, ID zařízení, popis 
obrázku a data obrázku v podobě pole bytů. Čas obrázku se doplní až při vložení do  
databáze. V této metodě může nastat, že velikost obrázku bude větší, než je povolená 
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kvóta jednoho dotazu na službu. V tomto případě by byl  dotaz zamítnut a na straně 
klienta vyvolána výjimka.

• AmIInArea
Metoda  s  implementovanou  historií  požadavků.  Vstupní  proměnné  jsou  souřadnice 
zařízení, ID zařízení a booleovská proměnná force. Nachází-li se zařízení v jednom z 
areálů v databázi, navrátí jeho informace.

public static bool IsPointInPolygon(List<PointModel> poly, 
PointModel point)
        {
            int i, j;
            bool c = false;
            for (i = 0, j = poly.Count - 1; i < poly.Count; 
j = i++)
            {
                if ((((poly[i].Latitude <= point.Latitude) 
&&                          (point.Latitude < 
poly[j].Latitude)) ||
                    ((poly[j].Latitude <= point.Latitude) 
&&                     (point.Latitude < 
poly[i].Latitude))) &&
                    (point.Longitude < (poly[j].Longitude - 
                    poly[i].Longitude) * (point.Latitude - 
                    poly[i].Latitude) / (poly[j].Latitude - 
                    poly[i].Latitude) + poly[i].Longitude))
                    c = !c;
            }
            return c;
        }

Kód 1: Zjištění, zda-li bod leží v areálu

• GetIdUserImages
Vrací  list  ID obrázků,  které uživatele nahráli  k  události.  Parametry metody jsou ID 
areálu, počet navrácených hodnot a parametr  startAt, který určí, od kterého pořadí 
hodnoty vracet.

• GetUserImage
Má pouze jeden vstupní parametr, jímž je ID požadovaného obrázku, který vrací jako 
návratovou hodnotu.

• GetUserImageThumb
Tato metoda má stejnou funkci  jako metoda  GetUserImage,  navrácený obrázek je 
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však zmenšen pro potřeby náhledu.

• GetEventModel
Vrací  informace  o  požadované  události.  Vstupní  parametry  jsou  ID  události,  ID 
uloženého obrázku v telefonu, velikost tohoto obrázku a ID zařízení. Pomocí informací 
o obrázku vyhodnotí, zda-li je potřeba odesílat obrázek nový. ID zařízení je využíváno 
pro zjištění odebírání této události.

• SaveAreaComment/SaveEventComment
Tyto dvě metody ukládají komentáře k areálům a událostem. Mimo samotný komentář 
požadují jako druhý vstupní parametr ID areálu respektive ID události. Návratový typ je 
bool.

• SubscribeEvent/UnSubscribeEvent
Metody sloužící pro přihlášení a zrušení odběru události.  Mají dva společné vstupní 
parametry, kterými jsou ID události a ID zařízení. Metoda SubscribeEvent má navíc 
parametr sloužící pro předání adresy URI, skrze kterou lze s telefonem komunikovat.

• UnreadMessagesCount
Na základě unikátního ID zařízení, které je předáno jako jediný parametr této metody, je 
vyhodnoceno, kolik má uživatel nepřečtených zpráv. Návratovou hodnotou je celé číslo 
s počtem takovýchto zpráv.

• MarkMessagesAsRead/MarkMessageAsRead
První z těchto metod označí veškeré nepřečtené zprávy zařízení jako přečtené. Druhá 
označí jako přečtenou pouze jedinou zprávu za pomocí parametru s jejím ID.

• GetUnreadMessages
Vrací všechny nepřečtené zprávy zařízení, které je specifikováno pomocí unikátního ID 
v parametru metody.

3.6.3 Rychlost vyřizování požadavků
Součástí služby WCF je možnost vytváření logovacího souboru o její činnosti, v němž si lze 
detailně prohlédnout fungování služby. Zajímavou položkou je doba vykonávání jednotlivých 
operací.   Zatímco čas  zpracování  přijímaných dat  a  běh většiny metod se  pohybuje  v řádu 
jednotek  milisekund,  u  metody  AmIInArea,  se  jedná  o  desítky  milisekund  při  pouhých  9 
uložených areálech v databázi. Nárůst počtu záznamů v databázi tisíce by měl pravděpodobně  
za následek nepřiměřenou vytíženost služby.
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3.7 Mobilní aplikace
Nejdůležitější  částí  celého  projektu  je  mobilní  aplikace,  kterou  jako  jedinou  vidí  koncový 
uživatel.

3.7.1 Příprava vzhledu
Vzhled mobilní aplikace bývá pro uživatele často důležitější,  než její  samostatná funkčnost.  
V případě  správně  umístěných  prvků,  dodržení  jednotného  způsobu  zobrazování  informací, 
příjemného vzhledu a intuitivního ovládání lze uživatele dostatečně přesvědčit,  aby používal 
právě danou aplikaci a později se k ní vrátil. Tedy ještě před náčrty na papír jsem vyzkoušel  
několik úspěšných aplikací umístěných v online obchodu Marketplace a pročetl recenze jejich 
uživatelů,  kteří  je  již  vyzkoušeli.  Z  nich  jsem sestavil  žebříček  požadavků,  které  nejčastěji 
hodnotili:

• svižnost a plynulost aplikace

• přehlednost a jednoduchost aplikačních stránek

• jednotný design aplikace

První bod, ačkoliv se projevuje ve vzhledu, je ovlivněn především náročným kódem, který je 
vykonáván na pozadí a uživatel jej nevnímá. Přehlednost a jednoduchost jsem se rozhodl řešit  
častým používáním Pivot prvků, které v rámci jediné stránky dokáží obsah přehledně rozdělit 
na více listů a nezahltit  uživatele velkým počtem informací na jednom místě. Abych docílil  
jednotného vzhledu aplikace, pro každou stránku jsem vytvořil před samostatnou implementací 
náčrt a tím se vyvaroval vytváření vzhledu za běhu, který může způsobit řešení stejných případů 
různými způsoby. Barvy aplikace jsem se již v této fázi rozhodl ponechat na uživateli. Pozadí a  
barva písma se tedy vždy shoduje s tématem, které je aktuálně zvoleno v nastavení telefonu.  
Tím vytváří pocit známého prostředí, ve kterém se uživatel běžně pohybuje.

3.7.2 DataProvider
Třída  DataProvider se stará o většinu složitějších funkcí, které by se v aplikaci mnohokrát 
opakovaly. Návrhový vzor jedináček, který jsem v této třídě využil, zajistil, že instance třídy 
bude v rámci aplikace vždy právě jedna. Mezi hlavní funkce této třídy patří:

• vytvoření a udržení spojení s webovou službou po celou dobu běhu aplikace

• zapnutí  sledování  pozice  telefonu  a  poskytnutí  její  aktuální  nebo  poslední  známé 
hodnoty, které je důležitá zejména při krátkodobé nedostupnosti signálu GPS

• vytvoření nového vlákna, které periodicky odesílá na webovou službu požadavek, zda-li 
se telefon nenachází v některém z areálů

• zpřístupnění všech dostupných metod webové služby a jejich minimalizace
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Třída  DataProvider taktéž  zpřístupňuje  mnoho  událostí,  které  slouží  především  pro 
oznamování  dokončení  asynchronních  požadavků  na  webovou  službu,  změny  pozice  a 
provedení úkolů ve vlákně na pozadí. V případě, že telefon nemůže navázat spojení s webovou 
službou,  nebo  uživatel  zamezí  zjištění  své  polohy,  je  vyvolána  událost  informující  o  této 
skutečnosti, jelikož je tím funkčnost aplikace výrazně omezena.

3.7.3 IsoSettings
Nastavení  aplikace  se  získává  přes  statickou  property  ApplicationSetting třídy 
IsolatedStorageFile. Třídou  IsoSettings jsem unifikoval přístup k tomuto nastavení. 
Obsahuje celkem čtyři veřejné statické property, kterými jsou:

• NearestCountSetting typu  int.  Jedná se o počet stahovaných nejbližších areálů 
zobrazovaných na hlavní obrazovce aplikace.

• AutoRefreshSetting typu  bool.  Nastavuje,  zda-li  má  aplikace  automaticky 
stahovat nová data o nejbližších areálech.

• RefreshIntervalSettings typu int. Reprezentuje v sekundách interval stahování 
nových dat.

• InAreaAlertSettings typu bool. Nastavuje, jestli chce být uživatel informován o 
vstupech do nových areálů.

U každé z výše uvedených property jsem taktéž nastavil výchozí hodnoty pro případ, že jejich 
nastavení uživatelem ještě nebylo provedeno.

3.7.4 IsoStorage
Ukládání objektů do izolovaného úložiště lze provádět stejnou stromovou strukturou jak tomu 
bývá u běžných souborových systémů. Manipulace s daty v úložišti probíhá pomocí  instance 
třídy  IsolatedStorageSettings,  kterou  lze  získat  statickou  metodou 
GetUserStoreForApplication.  Já se avšak rozhodl pro jiné řešení.  Pro každou skupinu 
objektů,  které  jsem plánoval  ukládat,  jsem ve  třídě  IsoStorage vytvořil  jednu  vhodnou 
generickou kolekci,  jenž jsem uložil  do kořenového adresáře úložiště.  Každou kolekci  jsem 
zpřístupnil pomocí statické property. Třídy, které poté s ukládanými objekty pracují, jsou tak 
odpoutány  od  jakékoliv  adresářové  struktury  a  v  kódu  se  tak  s  daty  pracuje  pohodlněji.  
Ukládanými objekty jsou:

• obrázky areálů a událostí. Generickou kolekci jsem zvolil  Dictionary s ID obrázků 
reprezentující klíče.

• obrázky uživatelů a jejich náhledy. Obě kolekce jsou generického typu Dictionary a 
klíči jsou taktéž ID uložených obrázků.
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• generická třída List s dvanácti posledními ID areálů, které byly v telefonu zobrazeny.

Ukládáním obrázků jsem se snažil zamezit zbytečným přenosům dat, které na často pomalých  
mobilních sítích uživatele trápí spolu s maximální velikostí přenesených dat za určité období.

3.7.5 MainPage
Hlavní stránka, která se zobrazí jako první při jejím spuštění. Uživateli jsou na ní nabídnuty 
klíčové funkce aplikace na třech samostatných listech kontrolního prvku  Pivot, který zabírá 
většinu prostoru. Při prvním načtení této stránky je taktéž zkontrolováno, zda-li nemá uživatel 
nepřečtené zprávy odebíraných areálů a případně je mu tato informace zobrazena pomocí třídy 
MessageBox.

Výchozím listem je seznam nejbližších areálů. Jejich počet závisí na nastavení uživatele. Druhý 
list  zobrazuje  animované  dlaždice  naposledy  otevřených  areálů.  Jedná  se  o  instance  tříd 
Hubtile z toolkitu pro Windows Phone. Poslední list zobrazuje události, které se v blízkém 
okolí odehrávají nebo budou odehrávat. Veškeré prvky zobrazované na těchto listech vedou na 
stránky s podrobnějšími informacemi. Dolní menu stránky a jeho funkčnost se dynamicky mění 
na základě zobrazovaného listu. Z této stránky lze jako jediné vstoupit skrze menu do nastavení 
aplikace, aktivních upozornění na události a zmeškaných zpráv.

3.7.6 AreaPage
Při otevření této stránky je metodou OnNavigatedTo nejdříve parsováno z adresy, kterou byla 
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stránka otevřena, ID areálu, jeho název a ID obrázku, který areálu přísluší. Získané ID areálu  
slouží  pro  stažení  potřebných  informací.  Název,  a  v  případě  jeho  existence  i  obrázek,  je 
zobrazen než budou všechna data stažena.

Celá stránka je rozdělena do sedmi listů:

• list s obrázkem, vzdáleností k areálu, kategorií, popisem areálu a v případě, že se jedná 
o areál podřazený jinému i tlačítko k nadřazenému areálu

• seznam areálů, které jsou tomuto areálu podřízeny

• události,které se budou nebo se již v tomto areálu konaly

• galerie uživatelských obrázků s možností zvětšení obrázku a jeho manipulaci pomocí 
dotykových gest

• komentáře s možností napsat nový

• zobrazení mapy s vyznačenou aktuální polohou a polohou areálu a funkcí sledování 
vlastního pohybu

Menu stránky poskytuje tlačítka pro aktualizaci veškerých informací o areálu a pro pořízení a 
následné nahrání fotografie. Na stránce s komentáři je toto menu rozšířeno o tlačítko pro vložení 
komentáře.

Pro zobrazování uživatelských obrázků jsem využil třídu ProgressOverlay z knihovny třetí 
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strany Coding4Fun.Phone.Controls.dll.

3.7.7 EventPage
Stránka s informacemi o vybrané události. Skládá se pouze z dvou listů a vzhledem i funkčností 
se  velmi  podobá stránce areálu.  První  list  zobrazuje  obrázek  události,  začátek  události,  její 
konec, kategorii, popis a výčet areálů, kterých se událost týká. Druhý list zobrazuje komentáře. 
V menu se nachází dvě položky pro přidání a přihlášení nebo odhlášení odběru. List s komentáři 
má v menu navíc tlačítko pro přidání komentáře.

3.7.8 RemindersPage, SettingsPage a UnreadPage
Jedná se o jediné stránky v aplikaci,  které nepoužívají  kontrolní prvek  Pivot.  První z nich 
zobrazuje nadcházející upozornění na událostí, které si uživatel uložil. Každé ze zobrazených 
upozornění  lze  skrze  kontextovou  nabídku  odstranit.  Druhá  stránka  poskytuje  nastavení 
aplikace.  Uživatel  zde  může  zvolit  počet  areálů,  které  chce  na  hlavní  stránce  zobrazovat,  
nastavení automatické aktualizace dat a upozornění vstupování do areálů. V dolním menu může 
uživatel změny v nastavení zrušit nebo potvrdit. Stránka třetí slouží pro zobrazení nepřečtených 
zpráv. Kliknutí na zprávu ji označí jako přečtenou a uživatele přesměrují na událost, které se 
zpráva týká. V menu stránky je možnost označit všechny zprávy jako přečtené.
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3.7.9 Vstup do areálu
Je-li povolena automatická kontrola vstupu do areálu, je třídou  DataProvider spuštěno na 
pozadí  vlákno,  které kontroluje,  jestli  se uživatel  nenachází  v novém areálu.  Jakmile se tak 
stane, je vyvolána událost o tomto areálu. K té je každá ze stránek aplikace přihlášena a reaguje 
na ni zobrazením push notifikace v horním okraji obrazovky a zavibrováním telefonu. Kliknutí  
na tuto notifikaci uživatele přenese na stránku areálu, do kterého vstoupil.  Pro vykreslování  
notifikace  jsem  využil  třídu  ToastPrompt již  výše  zmíněné  knihovny 
Coding4Fun.Phone.Controls.dll.

3.7.10 Odběr událostí
Na stránce každé události se uživatel může přihlásit k realtime odběru informací, které jsou mu 
zobrazovány pomocí push notifikací. Skrze třídu HttpNotificationChannel umístěnou ve 
jmenném prostoru Microsoft.Phone.Notification je přímo v systému telefonu vytvořen 
notifikační kanál, do kterého je možné posílat zprávy i v případě, je-li aplikace vypnuta. Při  
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přihlášení je společně s unikátním ID zařízení odeslána i adresa kanálu. Skrze webové rozhraní 
události pak lze všem přihlášeným zařízením k odběru zaslat krátkou zprávu. Mimo tuto zprávu 
je  společně  kanálem  odeslána  i  aktualizace  dlaždice  aplikace.  Ta  obsahuje  celkový  počet 
nepřečtených zpráv daného zařízení, jenž se zobrazí v pravém horním rohu dlaždice. Ta však 
musí být připnuta na hlavní ploše telefonu. V opačném případě se změna nijak neprojeví. Tato  
aktualizace je taktéž jedinou možností jak upozornit uživatele na zmeškanou zprávu.

3.8 Webové stránky
Webové stránky, které jsem k aplikace vytvořil, slouží pro pohodlnější správu dat z databáze. 
Přístup k nim má pouze administrátor služby, nikoliv její uživatelé.

3.8.1 Popis řešení
Při implementaci jsem využil nejnovější MVC šablonu třetí generace založenou na technologii  
ASP.NET,  kterou  nabízí  vývojové  prostředí  Visual  Studio  2010.  Oproti  předchozím verzím 
používá syntaxi Razor, jenž odděluje aplikační kód a vzhled, který se mi zdá nyní mnohem 
přehlednější než Web Forms použité v předchozích verzích. Díky automaticky vygenerovaným 
stránkám z již vytvořené databáze, na kterých jsem dle mých potřeb provedl několik úprav, bylo 
zapotřebí  vytvořit  pouze  několik  stránek nových,  a  tak  se  vývoj  této  části  celého projektu 
značně urychlil. 

3.8.2 Funkce
Mimo hlavní stránku se web skládá z pěti  podsekcí reprezentující  hlavní  objekty uložené v  
databázi. Jsou jimi:

• areály

• události

• obrázky
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• kategorie areálů

• kategorie událostí

Do každé sekce jsem umístil tlačítko pro otevření formuláře na vytvoření nového záznamu a  
výpis  záznamů  již  vytvořených.  Ty  je  možné  detailně  prohlížet,  upravovat  a  mazat  na 
samostatných stránkách. U vytvořených areálů jsem přidal možnost vložení nového bodu, který 
definuje hranice areálu, pomocí klikací mapy. U událostí jsem vytvořil odkazy pro připojení  
dané události k areálu a odeslání zprávy všem uživatelům, kteří se k události přihlásili skrze 
notifikační kanál.
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Obrázek 8: Vložení nového bodu k areálu



4 Závěr
Práce s platformou Windows Phone a psaní kódu v jazyce C# pro mne bylo velmi zajímavou a 
přínosnou zkušeností. S vývojem na mobilní platformě jsem měl doposud zkušenosti pouze s 
jazykem Java na systému Android, který dává programátorovi vetší prostor, ale jeho osvojení je 
dle mého názoru obtížnější.  Zejména díky velmi kvalitním nástrojům pro vývoj aplikací  na 
platformě  .NET se  kterými  jsem pracoval,  přehledné  dokumentaci,přívětivosti  jazyka  C#  a 
velkému množství knihoven třetích stran byl vývoj aplikace velmi intuitivní bez nutnosti řešení 
velkých problémů.

Na  druhou  stranu  jsem  však  byl  během  vývoje  donucen  několikrát  mírně  upravit  některé 
původní koncepty aplikace při narážení na hranice systému. Ten mi i přesto přišel jako velmi  
dobře  postavený.  Především zaměření  na  text  a  omezením grafických  efektů  působí  velmi 
zajímavě  a  přehledně.  Taktéž  nabízené  ovládací  prvky jsou  velmi  přehledné  a  intuitivní  k 
použití.  Při  jejich používání jsem se snažil  udržet vzhled aplikace co nejvíce konzistentní a 
jednoduchý bez složitého přístupu k jednotlivým funkcím aplikace. 

Velkým přínosem této práce spatřuji  v  seznámení  s   novými programovacími  technikami  a 
prvky, se kterými jsem se během zkoumání možných řešení a vývoje všech částí aplikace setkal.  
Ty měly velmi příznivý vliv na výslednou aplikaci ať už v podobě rychlosti vývoje, rychlosti  
běhu aplikace, jejím příjemnějším ovládání či přehlednosti psaného kódu. Zejména široký záběr  
použitých technologií má pak za výsledek úspěšné dokončení aplikace ve všech bodech, které  
byly při samotném začátku vývoje stanoveny.

Při  zhodnocování  již  implementovaných  funkcí  systému  a  jejich  testování  jsem  si  taktéž 
vyzkoušel roli testera aplikace. Zejména sledování rychlosti odezvy při stahování požadovaných 
dat v závislosti na dostupné rychlosti připojení v mobilních sítích a měření přesnosti zaměření 
pozice  telefonu  v  různých  terénech  pro  mne  bylo  cennou  zkušeností  k  budoucímu  vývoji 
mobilních aplikací.

Práci jsem taktéž doplnil o řadu obrázků z podstatných částí výsledné aplikace, díky nimž si lze  
bez samotného vyzkoušení aplikace představit její použití.

Možným vylepšením výsledné aplikace by mohla být optimalizace kódu webové služby, kde 
jsou naměřené výsledky nejčastěji využívané metody již při malém počtu prvků v databázi horší 
než  u  jiných metod.  Nejpravděpodobnějšími  kroky při  dalším vývoji  této  aplikace  by bylo 
rozšíření a zabezpečení webových stránek a rozšíření funkcí koncové aplikace.

23



5 Literatura
[1]  Microsoft Corporation, Introducing Windows® Phone design system, codename: Metro
       http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=1893381, 4.5.2012

[2]  Charles Petzold, Programming Windows Phone 7
       http://www.charlespetzold.com/phone/, 4.5.2012

[3]  Nick Randolph, Christopher Fairbairn, Professional Windows Phone 7 Application 
       Development: Building Applications and Games Using Visual Studio, Silverlight, and XNA 
       (Wrox Programmer to Programmer), Wrox,  2010

[4]  Rob Cameron, Pro Windows Phone 7 Development, Apress, 2011

[5]  Shawn Wildermuth, Essential Windows Phone 7.5: Application Development with  
       Silverlight (Microsoft .NET Development Series), Addison-Wesley Professional, 2011

[6]  Microsoft Corporation, MSDN Library
       http://msdn.microsoft.com/library, 4.5.2012

24



6 Přílohy
I. Příloha na CD

Obsahuje práci ve formátu PDF a veškeré části vytvořené aplikace včetně návodu na 
jejich instalaci.
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