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Abstrakt

Cílem této  bakalářské  práce je prozkoumat, popsat a porovnat různé aplikační rámce, 
které  ulehčují  a  zefektivňují  vývoj.  Zvolené  rámce  jsou rozděleny do třech  skupin. 
Rámce pro vývoj v jazyce Java,  rámce využívající  webové technologie a rámce pro 
vývoj v dalších programovacích jazycích. Rámce jsou ve skupinách srovnány a vybrané 
rámce jsou požity pro vývoj ukázkové aplikace.

Závěrečná kapitola shrnuje celou práci a porovnává  jednotlivé kategorie mezi sebou. 
Závěr také obsahuje zhodnocení přínosů tvorby této práce autorem.
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Abstract

Goal  of  this  bachelor's  thesis  is  to  explore,  to  describe  and  to  compare  different 
application  frameworks,  which  make  development  easier  and  more  efficient. 
Frameworks are divided into three groups. There are framework for development with 
Java language,  frameworks which use web technologies and application frameworks 
which enable development in other  programming  languages. Application frameworks 
are compared with other frameworks in same group and some frameworks are used to 
develop  sample applications.

Final  chapter  summarize whole thesis  a  compare groups of application frameworks. 
There is evaluation of contribution of this thesis in the end.
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Seznam použitých symbolů a zkratek

API Application Programming Interface

CSS Cascading Style Sheets

HTML Hypertext Markup Language
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IDE Integrated Development Enviroment

JAR Java ARchive

JSON JavaScript Object Notation

MVC Model-View-Controller
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RSS Rich Site Summary

SDK Software Development Kit
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XML eXtensible Markup Language
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1 Úvod

První mobilní telefony se objevily v padesátých letech, avšak skutečně přenosné se staly až v letech 
osmdesátých.  V průběhu desetiletí se mobilní telefony neustále zmenšovaly a dostávaly další a další  
funkce. V posledních letech se staly velice populární tzv. chytré telefony, to jsou telefony obsahující 
operační systém, který umožňuje instalaci aplikací. 

V průběhu posledních deseti  let  vzniklo mnoho různých operačních systémů.  V začátcích byly 
telefony ovládaný především hardwarovými ovládacími prvky nebo pomocí dotykové obrazovky a 
stylusu.  V té  době byly populární  systémy Symbian  OS od finské společnosti  Nokia  a  Windows 
Mobile od společnosti  Microsoft.  Později  se ve velké míře rozšířilo ovládání  dotykové obrazovky 
mobilního zařízení pomocí prstů.  V současné době jsou nejrozšířenějšími operační systémy iOS od 
společnosti Apple a Android od společnosti Google. Právě operační systém Android a vývoj aplikací 
pro něj je téma této práce.

Na  začátku  popíšu  samotný  systém  Android,  jeho  historii,  architekturu  a  také  architekturu 
samotných aplikací. Popíšu  také stručně  nástroje pro vývoj poskytované tvůrcem tohoto operačního 
systému, tedy společností Google.

Hlavním tématem této  práce  však  budou  aplikační  rámce  usnadňující  vývoj  aplikací.  Nejprve 
představím vybrané rámce a jejich rozdělení do kategorií, podle toho co nabízejí a jaké mají vlastnosti. 
Následně budu zkoumat  jednotlivé  kategorie  a  vybrané aplikační  rámce.  Následně  názorně ukážu 
možnosti rámců v jednotlivých kategoriích prostřednictvím jednoduchých aplikací. 

Na závěr shrnu výsledky mé práce do závěrečné kapitoly a pokusím se ze získaných znalostí a  
zkušeností vyvodit závěry a zhodnotit použitelnost jednotlivých aplikačních rámců pro vývoj různých 
typů aplikací. 
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2 Android

2.1 Historie

V roce  2003  v  Kalifornii  byla  založena  čtveřicí  zakladatelů,  Andy  Rubinem,  Richem Minerem, 
Nickem Searsem a Chrisem Whitem, společnost Android. Společnost vyvíjela aplikace pro mobilní 
zařízení. V srpnu roku 2005 společnost koupil Google Inc. a udělal z ní svojí dceřinou společnost.

Potom začal tým Googlu pod vedením Andy Rubina vyvíjet operační systém pro mobilní zařízení 
založenou na  Linuxovém jádru.  5.  listopadu 2007 vzniká  Open Headset  Aliaance.  Toto  uskupení 
tvořily firmy, které se zabývají mobilních telefonů, čipů a softwarem pro mobilní zařízení. Cílem bylo 
vytvořit  otevřený  standard  pro  mobilní  zařízení.  V  tentýž  den  je  oznámeno  vydání  první  verze 
operačního  systému Android.

První telefon se systémem Android je vydán v roce 2008 ve Spojených státech amerických. Byl to 
T-Mobile G1 vyrobený společností HTC. V průběhu let 2008 a 2009 jsou po verzi vydány verze 1.1, 
1.5 s kódovým označením Cupcake a 1.6 s názvem Donut. Jednotlivé verze přinášejí mnoho vylepšení 
a nových funkcí jak pro vývojáře, tak pro běžné uživatele. 

Krátce po verzi 1.6 je uvolněna verze 2.0 Eclair, která opět přináší spoustu změn. V roce 2010  
vycházejí verze 2.2 Froyo a 2.3/2.4 s názvem Gingerbread, která stále patří mezi nejrozšířenější verze 
Androidu. 

Začátkem roku 2011 byl  představen Andoir verze 3.0 Honeycomb, který je primárně určen pro 
tablety. Koncem roku potom vychází verze 4.0 Ice Cream Sandwich, který opět sjednocuje Android na 
tabletech i mobilních telefonech. Aktuální verze systému je verze 4.2/4.3 Jelly Bean. 

V průběhu let se stal z Androidu vyspělý operační systém, který získal velkou oblibu mezi uživateli 
i  vývojáři.  Dnes je Android  nejrozšířenější mobilní operační systém na světě,  který podle  webové 
stránky Pingdom.com používá 465 milionů uživatelů.

2.2 Architektura systému

Architektura operačního systému se skládá z pěti vrstev. Jednotlivé vrstvy jsou samostatné celky, které  
mezi sebou spolupracují. Architektura je graficky znázorněna na obrázku 1.

Nejnižší  vrstvou je jádro operačního systému nebo také Linux Kernel.  Jádro tvoří  vrstvu mezi 
hardwarem a ostatními softwarovými komponentami. Je odvozeno z Linuxu 2.6. Zajišťuje základní 
systémové služby jako správa paměti, správa procesů, řízeni sítě a správu ovladačů. Jádro je hlavní 
řídící část systému, která koordinuje činnost všech běžících procesů.

Další  vrstvou  jsou  Knihovny  (Libraries)  napsané v  programovacím  jazyce  C/C++.  S  těmito 
knihovnami nepracuje vývojář přímo, ale prostřednictvím Android Application Frameworku.   Tato 
vrstva obsahuje mnoho knihoven.
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Mezi nimi jsou například tyto:

• libc – systémová knihovna v programovacím jazyku C

• OpenGL – knihovna pro 3d grafiku

• FreeType – knihovna pro bitmapové a vektorové vykreslování písma

• SSL – knihovna pro bezpečnostní protokol SSL, který se požívá pro internetovou komunikaci

• SQLite –  knihovna  pro  práci  s  relační  databází  –  odlehčená  verze  databáze  pro  mobilní 
zařízení

• SGL – engine pro 2D grafiku

• LibWebCore – knihovna webového prohlížeče

• Media Libraries – knihovna pro přehrávání různých audio a video formátů

Vrstva s názvem Android Runtime obsahuje především Dalvik Virtual Machine (DWM). DWM 
vyvinul  Google  a  má  registrově  orientovanou  architekturu.  Dalvik  byl  vyvinut  z  dvou  důvodů. 
Hlavním důvodem byla  optimalizace virtuálního stroje  pro mobilní  zařízení  především z hlediska 
úspory energie a zároveň dosažení dostatečného výkonu. Dalším důvode bylo, že na rozdíl od Javy, 
není Java Virtual Machine volně šiřitelný.

Tato vrstva také obsahuje základní knihovny jazyka Java odpovídající standardní edici Javy (Java 
SE), kromě knihoven pro uživatelské rozhraní AWT a Swing. Android obsahuje vlastní knihovny pro 
uživatelské rozhraní mobilních aplikací. Aplikace jsou nejdříve přeloženy do Java byte kódu pomocí 
běžného kompilátoru a následně pomocí Dalvik kompilátoru. Výsledný kód je spuštěn a DWM.

Pro  vývoj  aplikací  je  nejdůležitější  vrstva  Application  Framework.  Prostřednictvím této  vrstvy 
může vývojář přistupovat k nejrůznějším službám, které může využit ve své aplikaci. Základní služby 
pro vývoj jsou:

• Sada prvků View (View System) – prvky pro tvorbu uživatelského rozhraní

• Poskytovatelé obsahu (Content Providers) – umožňuje přistupovat k obsahu jiných aplikací

• Správce zdrojů (Resource Manager) – přistup ke zdrojům (řetězce, grafika, soubory)

• Správce upozornění (Notification manager) .- umožňuje aplikacím zobrazit upozornění

• Správce aktivity (Activity Manager) – řízení životního cyklu aplikace

Nejvyšší vrstvou systému jsou základní aplikace, které mohou používat uživatelé. Aplikace mohou 
být v zařízení předinstalované  anebo je možné je doinstalovat z obchodu s aplikacemi Google Play 
nebo z jiných zdrojů. 
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Obrázek 1: Architektura operačního systému Android



3 Vývoj aplikací

3.1 Vývojové nástroje

Pro tvorbu aplikací pro operační systém Android se používá především programovací jazyk Java. Aby 
bylo  možné  tyto  aplikace  vyvíjet  je  nutné  nainstalovat  Java  Development  Kit  (JDK).  Pro  vývoj  
Android aplikací je doporučené používat open-source vývojové prostředí Eclipse. Toto prostředí je 
primárně určeno pro vývoj v jazyce Java, ale díky jeho velké flexibilitě lze pomocí pluginů přidat 
podporu pro další jazyky.

Software  Development  Kit  (SDK)  je  balík  nástrojů  pro  vývoj  aplikací  pro  konkrétní  operační 
systém. Pro vývoj aplikací na Androidu se používá Android SDK, které obsahuje  nástroje na ladění 
aplikací,  knihovny,  emulátor  na  testování  aplikací,  dokumentaci,  ukázky  kódu  a  tutoriály.  SDK 
podporuje Linux, Windows a Mac OS X. Android SDK také obsahuje Android Debuge Bridge (ADB), 
což je nástroj který umožňuje připojit se k virtuálnímu nebo reálnému Android zařízení.

Aby  bylo možné vyvíjet v Eclipse  aplikace pro Android, je potřeba nainstalovat plugin Android 
Development  Tools  (ADT).  ADT  je  sada  všech  důležitých  nástrojů,  aby  bylo  možné  vyvíjet, 
kompilovat a nasazovat aplikace pro  Android přímo z prostředí Eclipse. ADT obsahuje editory pro 
zdrojové soubory a také nástroj pro vizuální vývoj grafického uživatelského rozhraní.

3.2 Aplikace

3.2.1 Komponenty aplikace
Aplikace  na  platformě  Android  se  skládá  z  různých  nezávislých  komponent  a  dalších  zdrojů 
(resources). Základní  typy  komponent jsou  aktivita (activity),  služba (service),  poskytovatel obsahu 
(content provider) a přijímač (broadcast reciver).

Aktivita je prezentační vrstva aplikace. Odpovídá jedné obrazovce uživatelského rozhraní. Aplikace 
se většinou skládá z více aktivit. Jedna z aktivit je většinou nastavena jako hlavní. Tato aktivita se  
zobrazí  uživateli  po startu aplikace jako první.  Každá aktivita je odvozená od třídy  Activity.  Mezi 
aktivitami lze přecházet. O správu aktivit se stará Activity Manager,  který pracuje se zásobníkovou 
strukturou, na jejíž vrcholu je právě běžící aktivita.

Služba na rozdíl od aktivity nemá uživatelské rozhraní a běží na pozadí. Používá se především pro 
vykonávání  dlouho  trvajících  operací.  Služba  může  běžet  i  když  komponenta  aplikace,  která  jí  
spustila, již neběží.

Poskytovatel obsahu je komponenta pro sdílení obsahu mezi aplikacemi nebo i mezi jednotlivými 
aktivitami jedné aplikace. Data můžou být uložené v souborech, v databázi nebo na webu. K datům je  
možné přistupovat prostřednictvím jednoduchého rozhraní.
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Přijímač je komponenta, která slouží k reakci na různé události v systému. Stejné jako služba ani  
přijímač nemá uživatelské rozhraní. Když dojde k nějaké události, jako například příchozí hovor, nová 
SMS nebo spuštění  operačního systému,  muže přijímač  provést  požadovanou akci  např.  výpis  na 
stavový řádek nebo spuštění nějaké komponenty.

3.2.2 Android Manifest
Nejdůležitější  součástí  Android  aplikace  je  soubor  s  názvem  AndroidManifest.xml.  Je  to  XML 
dokument,  který  popisuje  komponenty  a  nastavení  aplikace.  Musí  zde  být  deklarovány  všechny 
aktivity nebo služby, které jsou součástí aplikace.

Jsou  zde  také  deklarována  všechna  povolení,  které  aplikace  ke  svému  běhu  vyžaduje.  Pokud 
aplikace například vyžaduje přístup k síti nebo přístup k fotoaparátu musí to být zde uvedeno.

 V Manifestu je také uvedena  výchozí Java package pro aplikaci a  minimální verze operačního 
systému nutná pro běh aplikace. Nastavuje se tady také jméno a ikona aplikace.

3.2.3 Prostředky (Resources)
V aplikacích se kromě zdrojového kódu používají různé prostředky, jako konfigurační XML soubory 
nebo obrázky.  Tyto  data  jsou udržována nezávisle  na zdrojovém kódu.  Všechny prostředky,  které  
aplikace používá, musí být definovány ve složce res v kořenové složce Android projektu. V této složce 
jsou různé typy prostředků rozloženy do podsložek.

Složka drawable je určená především pro obrázky. Ve složce menu jsou XML soubory popisující 
strukturu menu a jednotlivé položky. Rozložení prvků uživatelského rozhraní neboli layout je uložen 
také ve formátu XML ve složce s názvem layout. Složka animator slouží k uložení popisu animací. 
Složka values slouží k ukládání jednoduchých hodnot, především řetězců. 

V kořenovém adresáři je také adresář gen v němž jsou generované soubory. Jedním z nich je taky 
třída R. Tato generovaná třída umožňuje přístup k prostředkům ve složce res.

3.2.4 Uživatelské rozhraní
Když chceme vytvořit  uživatelské rozhraní  aplikace používáme k tomu aktivity.  Každá aktivita je  
odvozená od bázové třídy Activity. Každý prvek uživatelského rozhraní je odvozen od třídy View.

Uživatelské rozhraní je možné definovat pomocí kódu v jazyce Java nebo pomocí XML. Ve většině 
případů se používá XML soubory. XML soubory uživatelského rozhraní jsou uloženy ve složce layout, 
která  se  nachází  ve  složce  res.  Pokud  potřebujeme  přistupovat  k  některému  prvku  uživatelského 
rozhraní musí tento prvek dostat unikátní identifikátor. To můžeme udělat pomocí atributu android:id.
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4 Aplikační rámce

4.1 Co je to aplikační rámec

Aplikační  rámec  je  softwarová  struktura,  která  se  využívá  při  programování  a  vývoj  software. 
Aplikační rámec může obsahovat různé podpůrné programy, knihovny.  Součástí aplikačního rámce 
můžou být  také doporučené postupy používané  při  vývoji  aplikací.  Rámce často  podporují  různé 
návrhové vzory. 

Použití aplikačních rámců přináší různé výhody. Účelem je zefektivnit vývoj a usnadnit vývojáři  
práci, tak aby se mohl zaměřit pouze na řešený problém. Existuje velké množství aplikačních rámců.  
Můžou to být jak komplexní řešení zastřešující vývoj aplikace, tak i jednoúčelové knihovny.

4.2 Vybrané aplikační rámce

Tématem této práce je vývoj pro operační systém Android, proto se budu dále zabývat jen aplikačními 
rámci pro Android. Android je populární platforma, a proto se vývojem aplikací pro něj dnes zabývá 
velké množství lidí. Vzniká proto množství různých aplikačních rámců, které ulehčují vývoj. V jedné 
práci nelze obsáhnout všechny možné rámce, které jsou dnes dostupné,  a proto se  budu zabývat jen 
několika kategoriemi, které jsem si zvolil.

První kategorií jsou rozšiřující rámce napsané v jazyce Java, které přinášejí různé znovupoužitelné 
komponenty  a  zefektivňují  vývoj.  Celkem budu  zkoumat  pět  různých  rámců.  Jsou   to  Ignition, 
RoboGuice, ActionBarSherlock, Spring for Android a DroidParts. 

Další kategorií  jsou multiplatformní  aplikační rámce založené na webových technologiích. Tyto 
rámce využívají  hlavně  JavaScript.  Pro  tvorbu  uživatelského  rozhraní  pak  lze  využít HTML v 
kombinaci s kaskádovými styly (CSS). Rámce, které budu zkoumat jsou PhoneGap, Titanium, jQuery 
Mobile, Sencha Touch a DoJo Mobile.

Poslední kategorií jsou  rámce, které umožňují vývoj v jiném programovacím jazyce než je Java. 
Vyvíjet lze ve většině nejrozšířenějších programovacích jazycích. Pro C# je tu Xamarin.Android, pro 
vývoj v C++ lze použít MoSync SDK. Pro vývojáře se znalostí jazyka Ruby je tady RhoMobile Suite.

V následujících kapitolách rozeberu rámce v těchto kategoriích podrobně a budu demonstrovat  
vlastnosti  některých rámců z každé kategorie na jednoduchých ukázkových aplikacích.
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5. Rámce pro vývoj v jazyce Java 

5.1 Ignition

Ignition je  rámec, který nabízí mnoho lehce použitelných pomocných tříd a jiných komponent.  Tyto 
komponenty nahrazují  množství kódu, který se používá při tvorbě aplikací pro Android, takže není 
třeba psát některé věci stále znovu. Zahrnuje několik různých oblastí. Skládá se z těchto částí:

• Komponenty uživatelského rozhraní jako různé dialogy, adaptéry apod.

• IgnitedAsyncTask je třída rozšířující možnosti abstraktní třídy AsyncTask1

• Knihovna, která umožňuje jednodušší práci s HTTP protokolem s menším  množstvím kódu.

• Třídy,  které  se  starají  o  stažení  obrázků  z  internetu  na  pozadí,  uložení  do  mezipaměti  a  
zobrazení staženého obrázku

• Sada tříd pro efektivní  ukládání  různých  dat do paměťové nebo diskové cache, které jsou 
zároveň jednoduché na použíti.

• Různé pomocné třídy např. IgnitedDiagnostics, které umožňují  zjistit podrobnosti o  zařízeni 
nebo IgnitedItents pro tvorbu různých záměrů (Intent)2

Ingition se skládá ze tří nezávislých částí. Tyto části jsou igition-core, ignition-support a ignition-
location. Ignition-location je  knihovna,  která  najde  využití  v  aplikacích,  které  pracují  s  polohou 
zařízení. Umožňuje aplikaci mít neustále aktuální polohu, aniž by vývojář musel přímo zpracovávat ve 
svém kódu událost vyvolanou změnou polohy.

Ignitition-support je knihovna jazyka Java (JAR soubor) a obsahuje různé pomocné třídy, knihovnu 
tříd pro práci s HTTP protokolem, třídy pro cachování dat a třídy pro práci s obrázky. 

Třetí část je ignition-core., která je v podobě knihovny pro Android. Obsahuje různé adaptéry, třídy 
RemoteImageView, což je  ImageView3, které zobrazuje obrázek ze zadané URL a ScrollingTextView, 
což  je  TextView4,  které  samo  posouvá  svůj  obsah  a  abstraktní  třídu  IgnitedAsyncTask a  třídu 
IgnitedDialogs, která slouží k tvorbě dialogových oken.

Ignition je dobře použitelný rámec. Lze ho jednoduše začlenit do standardního Android projektu a 
následně používat. Výhodou tohoto rámce je, že je rozdělen na části a proto můžeme použít jen část,  
kterou ve své aplikaci potřebujeme.  Nabízí řadu praktických předpřipravených komponent, které se 
často  vyskytují  v  aplikacích  a  ušetříme tedy množství  kódu.  Ignition je  vyvíjen  třemi  vývojáři  a 
aktuálně je ve verzi 0.2. Licence je Apache 2.05.

Oficiální webové stránky: https://github.com/mttkay/ignition

1 Android Developers - AsyncTask - http://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html
2 Android Developers - Intent - http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
3 Android Developers - ImageView - http://developer.android.com/reference/android/widget/ImageView.html
4 Android Developers - TextView - http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html
5 Apache licences - http://www.apache.org/licenses/
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5.2 RoboGuice

Rámec RoboGuice umožňuje používat při vývoji aplikací pro Android techniku nazvanou dependency 
injection6. Rámec používá knihovnu Guice vyvíjenou Googlem. V současnosti je RoboGuice ve verzi 
2.0 a vyvíjí ho menší skupina vývojářů.  Je k dispozici v JAR souboru a jeho začlenění do vývoje je 
bezproblémové. Je distribuován pod licencí Apache verze 2.0. 

Při vývoji Android aplikací se často stává, že když inicializujme různé proměnné, musíme používat  
stále dokola podobný kód. Například, když potřebujeme vytvořit objekt, který je svázaný s prvkem v 
uživatelském rozhraní, musíme provést inicializaci v konstruktoru.  Podobný kód musíme uvést pro 
každý prvek s  kterým chceme pracovat,  pro každý prostředek,  který chceme použít.  Tomu se lze 
vyhnout použitím RoboGuice.

S RoboGuice nemusíme spoustu objektů ručně inicializovat.  Stačí  před  deklarací objektu přidat 
vhodnou anotaci. Např. pro prvky uživatelského rozhraní je to @InjectView(). Takto lze vkládat nejen 
prvky uživatelského rozhraní, ale také různé prostředky nebo  systémové služby.  Mimo to můžeme 
také tímto způsobem inicializovat jakýkoliv objekt jazyka Java.

Jak jsem již uvedl, prvky uživatelského rozhraní lze vkládat pomocí @InjectView(). Prostředky ze 
složky res se vkládají použitím @InjectResource(). Pro systémové služby použijeme pouze @Inject().  
@Inject() také slouží  na  vložení  klasických Java objektů.  Lze vkládat  také  služby ,poskytovatele 
obsahu, přijímače apod..  Obrázek 1 ukazuje, jak vypadá kód s použitím RoboGuice.  Tento obrázek 
pochází z dokumentace na oficiálních stránkách.

I přes svojí jednoduchost je RoboGuice  silný nástroj, který pomůže výrazně omezit opakující se 
inicializační kód a soustředit se více na logiku samotné aplikace.

Oficiální webové sránky: https://github.com/roboguice/roboguice

6 FOWLER Martin , Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern – Dostupny z 
http://martinfowler.com/articles/injection.html
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5.3 ActionBarSherlock

Action bar7 je prvek uživatelského rozhraní, který je určen k tomu, aby zobrazoval název nebo ikonu 
aplikace. Může zobrazovat záložky pro navigaci v aplikaci, ikonu pro zobrazení menu aplikace, rychle 
volby z menu a většinou i menu.

Tento prvek byl uveden v Androidu verze 3.0. I když dnes spousta uživatelů používá novější verze 
operačního systému je zde stále dost uživatelů, kteří používají verze. Není to tak dávno, kdy Android 
ver 2.3 a  2.4 (Gingerbread) patřila k nejpoužívanějším. Abychom mohli vyvíjet aplikace používající 
action bar, které jsou kompatibilní i se staršími verzemi můžeme použít  rámec ActionBarSherlock. 
Kromě action baru přináší podporu také pro fragmenty8, které jsou součástí Android API od Androidu 
verze 3.0. 

ActionBarSherlock automaticky používá na Android 4.0 a novějším nativní action bar. Na starší 
verzích  Androidu,  které  ho  neobsahují,  je  použita  vlastní  implementace  založená  na  zdrojových 
kódech Androidu 4.0. Díky tomu lze používat  prvek  action bar se staršími verzemi Androidu bez 
potíží. 

Začlenění do vlastního projektu není složité. Po stažení rámce z oficiálních stránek z něj vytvoříme 
Android projekt. Poté tento projekt začleníme projekt do svého projektu jako knihovnu.  Rámec se 
používá tak,  že  se aktivita,  kde chceme mít  action bar,  odvodí  od třídy SherlockActivity namísto 
standardní  třídy  Activity.  K  samotnému  prvku  action  bar  se  potom  přistupuje  pomocí  metody 
getSupportActionBar() místo obvyklé metody getActionBar().

Aktuální verze rámce ActionBarSherlock je 4.2. Je to rámec vyvíjený jedním vývojářem. Aplikace 
používající tento rámec lze spustit na Androidu 2.0 a novějším. Licence je Apache 2.0.

Oficiální webové stránky: http://actionbarsherlock.com

5.4 Spring for Android

Spring je jeden z nejpopulárnějších aplikačních rámců pro vývoj v jazyce Java. Spring for Android je 
port některých užitečných komponent tohoto známého rámce pro platformu Android. Hlavním cílem 
rámce Spring for Android je zjednodušit psaní nativních aplikací a zmenšit množství kódu nutného při 
vývoji aplikací. Tento rámec se skládá ze dvou hlavní částí.

První  částí  je  REST  klient  pro  snadnou  práci  se  službami  nabízející  REST  API9.  Hlavní 
komponentou je  třída  RestTemplate.  Je  to  port  REST klientu,  který  je  součástí  samotného rámce 
Spring již od roku 2009.

7 Android Developers - Action bar - http://developer.android.com/guide/topics/ui/actionbar.html
8 Android Develoeprs - Fragments - http://developer.android.com/guide/components/fragments.html
9 MALÝ, Martin. REST: architektura pro webové API. Zdroják [online]. 2009 [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: 

http://www.zdrojak.cz/clanky/rest-architektura-pro-webove-api/
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REST API je aplikační rozhraní, které je určeno pro přenos dat většinou pomocí HTTP protokolu. 
Pro práci s HTTP požadavky používá RestTemplate uvnitř jeden ze dvou nativních HTTP klientů. Na 
Androidu  verze  2.3  a  novějším používá,  na  základě  doporučení  Googlu  klient,  který  je  součástí  
knihoven Javy.  Na  starších  verzích  potom používá  HttpComponents  HttpClient. Není  potřeba  nic 
nastavovat,  RestTemplate zkontroluje verzi Androidu a použije správnou  ClientHttpRequestFactory,  
což je třída, která se stará o vytváření HTTP klientů. 

Rámec podporuje Gzip kompresi. Pro převod přijatých dat na objekty a naopak, se používají různé 
konvertory. Převádět lze JSON, XML a různé další formáty dat. Je také možné pracovat s RSS a Atom 
zdroji. Pro JSON se používají knihovny Jackson JSON Processor, Jackson 2.X nebo Google Gson. Pro 
XML se potom používá Simple XML Serializer. Pro práci s RSS se využívá knihovna Android ROME 
Feed Reader.

Pro použití  RestTemplate je potřeba do svého projektu začlenit dva JAR soubory. Jsou to  spring-
android-rest-template a spring-android-core. 

Druhou částí Spring for Android je modul pro práci s autentizačním protokolem OAuth10. OAuth je 
otevřený protokol, který dnes používá Twitter, Facebook, Google a mnoho dalších webových služeb.  
Rámec podporuje jak OAuth verze 1.x tak verzi 2.0.

Pro  ukládání  spojení  se  na  platformě  Android  obvykle  používá  SQLite  databáze.  Spring  for 
Android   pro  tuto  činnost  používá  třídu  SQLiteConnectionRepositary.  Tato  třída  je  připravena  na 
jednoho  uživatele,  který  může  mít  účty  u  více  služeb  a  také  několik  účtů  u  jedné  služby.  Pro 
víceuživatelské aplikace je musíme použít třídu SQLiteUsersConnectionRepositary.

Pro použití v aplikaci je potřeba několika JAR souborů. Jsou to především spring-android-auth,  
spring-android-core,  spring-security-crypto,  spring-social-core  a spring-android-rest-template.  Z 
výpisu je vidět, že se používají i některé části rámce Spring, jako jsou Social nebo Security. 

Výhodami  rámce Spring  for  Android  jsou zjednodušení  kódu a  vysoká  abstrakce.  Aktuálně je 
rámec ve  verzi  1.0.1.  a  je  distribuován pod  licencí  Apache  2.0 Původně  byl  vyvíjen  společností 
SpringSource, kterou později koupila společnost VMware, takže je nyní její divizí.

Oficiální webové stránky: http://www.springsource.org/spring-android

5.5 DroidParts

DroidParts je aplikační rámec, který zasahuje do různých oblastí. Obsahuje  mnoho různých funkcí, 
které ulehčují vývoj aplikací.

Často  opakující  se  činností  v  aplikaci je  zápis  do  logu.  Standardně  se  k  tomu  používá  třída 
android.util.Log.  DroidParts  k  tomu  nabízí  svou  třídu,  která  tento  proces  zjednodušuje.  Třída  se 
nazývá L. V AndroidManifest.xml konfigurujeme úroveň logováni.

10 OAuth - http://oauth.net/
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Rámec  podporuje  techniku  zvanou  dependency  injection  pro  vkládání  prostředků,  prvků 
uživatelského rozhraní  apod.  Umožňuje  základní  vkládání  v  třídách odvozených z  aktivit,  služeb, 
fragmentů nebo jiných tříd,  které  jsou součásti  DroidParts.  Vkládání  lze  provést  i  ručně voláním 
metody  Injector.get().inject(...).  Pokud  chceme  použít  dependency injection  pro  jiné  objekty,  než 
nabízí  rámec,  musíme  implementovat  abstraktní  třídu  AbstractDepenencyProvider.  V  této  třídě 
implementujeme  metodu  getCustomObject(...).  Nově  vytvořenou  třídu  musíme  uvést  v 
AndroidManifest.xml. Vlastní vložení potom provedeme pomocí anotace @InjectDependency.

Objektově-relační  mapování  pro  databázi  SQLite  je  velice  užitečná  funkcionalita.  Využívá 
návrhového vzoru DAO11. Třída reprezentující tabulku misí být odvozená od třídy Entity. Používají se 
zde anotace @Table a @Column. První určuje jméno databázové třídy, kterou třída reprezentuje, druhá 
určuje  sloupec v tabulce,  který reprezentuje  daná proměnná.  Aby vše fungovalo je  třeba vytvořit 
podtřídu třídy AbstractDBOpenhelper a překrýt v ní metodu getEntityClasses() tak, aby vracela entity 
vyvíjené  aplikace.  Také  je  třeba  vytvořit  podtřídu  třídy  AbstractDependencyProvider aby  vracel 
instanci naší třídy odvozené z  AbstractDBOpenhelper.  Pro práci s  daty v  databázi se používají třídy 
EntityManager a EntityCursorAdapter.  

DroidParts  nabízí  vlastní  rozšíření abstraktní  třídy  AsyncTask.  Základem  je  abstraktní  třída 
AsyncTask,  která  přidává  výjimky a  umožňuje  jednoduše  zobrazovat  průběh.  K tomu  se  používá 
rozhraní  AsyncTaskProgessListener,  které  umožňuje  reagovat  na  změnu  průběhu.  Je  možné 
implementovat vlastní podtřídu nebo použít připravenou třídu SimpleAsyncTaskProgressListener. Pro 
zpracování výsledku je možné implementovat rozhraní  AsyncTaskResultListener. Použití  AsyncTask z 
rámce DroidParts je velice jednoduché. Stačí odvodit vlastní třídu od abstraktní třídy  AsyncTask a 
implementovat abstraktní metodu executeInBackground(...). 

REST klient  je další  funkcí,  kterou tento rámec nabízí.  Jsou zde k dispozici dvě třídy s názvy 
RESTClient a RESTClient2. První z nich pracuje s běžnými řetězci. Druhý si umí poradit s formátem 
JSON. Obě třídy jsou jednoduše použitelné. 

Další funkce je serializace a deserializace JSON. To znamená převedení objektů na formát JSON a 
zpět. Třídy jejichž objekty chceme serializovat musí být odvozené od třídy Model. Používá se zde 
anotace  @Key,  která  určuje  klíč  pro  danou  hodnotu.  K  samotné  serializaci  se  používá  třída  
JSONSerializer a její metody serialize(...) a deserialize(...).

Součástí rámce je také třída ImageFetcher, které umožňuje jednoduše stáhnout obrázek ze zadané 
URL a nastavit  ho prvku  ImageView. Zároveň je možné uložit  obrázek do cache na disku nebo v 
paměti. Kromě výše zmíněných funkci obsahuje rámec řadu dalších pomocných tříd, které se můžou 
při vývoji hodit. 

DroidParts je možné stáhnout ve formě zdrojových souborů, které si potom můžeme zkompilovat. 
Pro kompilaci je nutné stáhnout také ActionBarSherlock. Další možnost je stáhnout již zkompilovaný 
JAR soubor. Použití je velice jednoduché.

11 Core J2EE Patterns - Data Access Object. Oracle [online]. 2001 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/dataaccessobject-138824.html
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Dokumentace na oficiálních stránkách není příliš rozsáhlá ale jsou dostupné různé ukázkové kódy. 
Rámec je vyvíjen jedním vývojářem.  Aktuální verze je 1.3.4.  Je distribuovaný pod licencí Apache 
verze 2.0.

Oficiální webové stránky:  http://www.droidparts.org

5.6 Srovnání

V této  kapitole porovnám rámce  popsané v této kategorii.  Rámce RoboGuice, ActionBarSherlock a 
Spring for Android jsou jednodušší. Tihle rámce porovnám nejdřív. Potom porovnám dva rozsáhlejší 
rámce z této kategorie, tedy Ignition a DroidParts. Zjistím, co mají společného a co nabízí jeden nebo 
druhý navíc. 

Začnu rámcem RoboGuice, jehož funkcí je dependency injection. Rámec je dobře propracovaný a 
velice  dobře použitelný. Funkci dependency injection nabízí také rámec DroidParts. Nenabízí tolik 
možností  jako  RoboGuice,  ale  pro  základní  vkládání  objektů  také  postačí.  Oba  rámce  nabízejí 
vkládání  základních objektů.  Například prvky uživatelského rozhraní  nebo prostředky.  RoboGuice 
nabízí funkce navíc, jako například vkládání běžných Java objektů.  Oba rámce umožňují nastavit si 
vlastní vkládání. Oba se používají tak, že rozšíříme některou třídu, kterou rámec poskytuje..

ActionBarSherlock je rámec, jehož účel je přinést podporu pro action bar a fragmenty do aplikací, 
které  lze  provozovat  i  na  starších  verzích  systému  Android.  Rámec  použijeme  tak  ,že  rozšíříme 
předpřipravenou třídu z rámce. Vzhledem k tomu, že Java nepodporuje vícenásobnou dědičnost, může 
nastat komplikace, pokud chceme zároveň použít další rámec u kterého je nutné dědit z tříd rámce. V 
této kategorii jde o rámce RoboGuice a DroidParts. DroidParts má podporu rámce ActionBarSherlock 
vestavěnou.  V  případě  RoboGuice  existuje  sada  tříd  pro  použití  v  kombinaci  s  rámcem 
ActionBarSherlock12.

 Třetí rámec je Spring for Android. Skládá se ze dvou částí. První je modul pro práci s OAuth  
protokolem,  který  nabízí  základní  podporu  toho  protokolu.  Tuto  funkcionalitu  jiný  rámec  v  této 
kategorii  nenabízí.  Druhá  část  je  REST klient  representovaný třídou RestTemplate.  Rámec  nabízí 
bohaté možnosti s REST API. Podporuje formáty XML a JSON. Také si poradí s RSS nebo s Gzip 
kompresí. REST klient poskytuje také rámec DroidParts. Rámec nabízí jednodušší verzi než poskytuje 
Spring for Android. Nepodporuje XML ale jen JSON. 

Nyní porovnám rámce Ignition a DroidParts.  Oba dva nabízejí  velké množství  různých funkcí. 
Nejdřív  porovnám společné  funkce.  Rámce  nabízejí  funkce  pro  práci  s  obrázky z  internetu.  Oba 
umožňují stáhnout obrázek na pozadí a připojit ho k prvku ImageView. Oba také umí uložit obrázek 
do cache. Ignition nabízí adaptér pro zobrazení seznamu obrázku z Internetu. Další společnou funkcí 
je rozšíření abstraktní třídy AsyncTask pro provádění asynchronních úkolů.  Oba rámce  se dokážou 
postarat o výjimky, které mohou během prováděného úkolu nastat. Umožňují lépe reagovat na změny 
průběhu a na výsledek prováděného úkolu.   

12 Roboguice-sherlock -  https://github.com/rtyley/roboguice-sherlock
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Ostatní  části  se  už  liší.  DroidParts  obsahuje jednoduchý  REST  klient,  který  umí  pracovat  s 
formátem JSON a nástroj k serializaci a de-serializaci JSON. Ignition nabízí obecnější knihovnu pro 
práci  s  HTTP protokolem,  zahrnující  všechny  důležité  HTTP metody.  Oba  rámce  nabízí  různé 
komponenty a pomocné třídy pro zrychlení a zefektivnění vývoje. DroidParts navíc nabízí objektově-
relační mapování pro databázi SQLite a užitečný nástroj pro jednoduchý zápis do logu.

Pokud vyvíjíme aplikace pouze s využitím Javy a Android SDK, určitě se vyplatí ulehčit si práci 
použitím nějaké knihovny. Je možné bez problémů kombinovat několik knihoven najednou. I když by 
se mohlo zdát, že, mnoho času neuspoříme, protože musíme studovat samotný rámec, není tomu tak.  
Použití  aplikačních rámců vždy šetří  čas při vývoji,  často zmenšuje množství kódu, který musíme 
napsat a umožňuje věnovat se pouze logice samotné aplikace. 

5.7 Ukázková aplikace

5.7.1 Návrh
Twitter13 patří  k nejpopulárnějším sociální  sítí  dneška a proto jsem se rozhodl vytvořit  klientskou  
aplikaci pro přístup k základním funkcím. Funkce, které budu implementovat jsou zobrazení seznamu 
příspěvků neboli timeline a zobrazení profilu. 

Aplikace bude fungovat tak, že po spuštění se zobrazí obrazovka s tlačítkem Přihlásit se. Po stisku 
tohoto tlačítka se zobrazí obrazovka k přihlášení. Po úspěšné autentizaci dojde k zobrazení nabídky 
možností.  Nabídka bude možné obsahovat volbu Timeline pro zobrazení timeline a volbu Profil pro 
zobrazení profilu uživatele. Samozřejmě bude možné odhlášení ze služby.  V případě, že je uživatel 
přihlášen od posledního spuštění aplikace, zobrazí se rovno nabídka možností.

Pro autentizaci  se používá protokol OAuth. Pro následné stažení seznamu příspěvků  se používá 
REST  API  služby Twitter.  Pro vývoj těchto funkcionalit  jsem použil rámec Spring for Android  v 
kombinaci s rámcem Spring Social. Tento rámec  obsahuje obecné nástroje pro připojení k různým 
službám  pomoci  OAuth  protkolu  a  navíc  poskytuje  moduly  pro  připojení  ke  službám  Twitter, 
Facebook, LinkedIn, TripIt a GitHub a práci s nímy.

Dále používám rámec RoboGuice, který  mi díky dependency injection umožní psát kratší kód a 
urychlí  vývoj.  Všechny  aktivity  proto  budou  dědit  z  třídy  RoboActivity.  Dále  požívám  třídu 
AsyncTask z rámce DroidParts.

Aplikaci  jsem nazval  Simple  Twitter  a  je  možné  ji  spustí  na  zařízení  s  operačním systémem 
Android verze 2.2 Froyo a novější. Výsledná aplikace je uložena na přiloženém CD.

5.7.2 Implementace
Aplikace se skládá z několika tříd.  Většina z nich jsou aktivity.  Ve své aplikaci  používám rámec  
RoboGuice, který poskytuje dependency injection. Aby vkládání objektů správně fungovalo, musí být 
aktivity, ve kterých chci vkládat objekty pomocí RoboGuice odvozené od třídy RoboActivity nebo jiné 
třídy reprezentující aktivitu z rámce RoboGuice.

13 Twitter – http://www.twitter.com
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Hlavní  třídou  aplikace  je  třída  TwitterApp.  Tato  třída  obsahuje  instance  třídy 
ConnectionFactoryRegistry,  která  se  stará  o  tvorbu nových  připojení  ke  službě a  třídy 
ConnectionRepositary, která slouží pro uložení aktivních připojení. Obsahuje také metody pro přístup 
k nim. Obě uvedené třídy jsou součásti modulu Social rámce Spring.

Hlavní aktivita je TwitterActivity. Slouží jako vstupní bod aplikace. Na základě toho, zda je uživatel 
přihlášen, zobrazí buď volbu Přihlásit  se nebo volby pro zobrazení timeline, profilu uživatel nebo 
odhlášení.  K tomu složí  metody  showConnectOption(),  která zobrazí  možnosti  pro nepřihlášeného 
uživatele a showUserOptions(), která zobrazí možnosti pro přihlášeného uživatele. 

Pro autentizaci pomocí protokolu OAuth je určená třída LogInActivity. Přihlášení probíhá ve dvou 
krocích. Každý krok je reprezentován třídou odvozenou od třídy AsyncTask z rámce DroidParts, která 
slouží pro asynchronní vykonávání úkolů. V první kroku získá instance třídy TwitterPreConnectTask 
token pro tvorbu připojení a pomocí něj  vytvoří URL pro zobrazení  přihlašovacího formuláře.  Po 
úspěšném zadání  přihlašovacích  údajů  vrací  Twitter  ověřovací  řetězec.  Nakonec  dojde  k  ověření 
připojení  a  získání  přístupového  tokenu.  Úspěšně  vytvořené  připojení  je  uloženo  do  repositáře 
připojení. Při tomto procesu se využívají moduly OAuth  rámce Spring for Android a rámec Spring 
Social,  který  obsahuje  modul  pro  práci  se  službou  Twitter.  Díky  tomu  je  přihlášení  poměrně 
jednoduché.

Nejprve  jsem  implementoval  aktivitu  pro  načtení  a  zobrazení  timeline.  K  tomu  slouží  třída 
TwitterTimelineActivity. Načtení timeline je provedeno pomocí instance třídy LoadTimelineTask, která 
je odvozená z abstraktní třídy AsyncTask z DroidParts. Třída, která se používá pro práci s REST API 
služby  Twitter se nazývá Twitter.  S touto třídou je získání seznamu  příspěvků uživatele záležitostí 
jednoho řádku kódu. 

Další aktivita, kterou jsem musel implementovat byla aktivita pro zobrazení uživatelského profilu. 
Má název TwitterProfileActvity. Nejdůležitější část je třída LoadProfileTask, která implementuje třídu 
AsyncTask z rámce DroidParts. Tato třída se stará o stažení profilu. 

Tato jednoduchá aplikace názorně demonstruje možnosti rámce Spring for Android, Spring Social, 
RoboGuice a DroidParts. Je vidět, že lze vytvořit klientskou aplikaci pro práci s webovou službou s 
malým množstvím kódu.  Použití  rámců při  vývoji  bylo velice přínosné.  Zároveň je vidět,  že není 
problém kombinovat více rámců v jedné aplikaci.

Celá aplikace včetně zdrojových kódu se nachází v příloze na CD. 
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6. Vývoj pomocí webových technologiích

6.1 PhoneGap

PhoneGap je aplikační rámec pro vývoj mobilních aplikací pro mnoho platforem. Původně ho vyvíjela 
společnost Nitobi Software,  kterou později koupila společnost Adobe Systems. V současnosti je ve 
verzi 2.6.0 a je stále vyvíjen. Licence je Apache 2.0.

PhoneGap podporuje všechny důležité operační  systémy.  Vyvíjet lze pro Apple iOS, Android a  
Windows  Phone  od  Microsoftu.  Další  podporované  platformy  jsou  BlackBerry  od  RIM,  Bada, 
Symbian od společnosti Nokia,dále ještě systémy webOS a Tizen.

Aplikace jsou vyvíjeny pomocí webových technologií. Pro logiku aplikace se používá JavaScript a 
pro uživatelské rozhraní HTML a CSS. Zjednodušeně jde vlastně o webovou aplikaci zabalenou do 
aplikace  nativní.  Webová  aplikace  je  vložená  pomocí  nativní  komponenty  WebView14.  PhoneGap 
umožňuje pracovat s některými funkcemi nativního API pomocí JavaScriptu. Díky tomu je také možné 
přistupovat k fotoaparátu, akcelerometru  nebo GPS. I když je dnes možné přistupovat k některým 
součástem  hardware  přímo pomocí  webových  technologií,  podpora  mezi  různými  internetovými 
prohlížeči je zatím dost nekonzistentní.

 Začít vyvíjet aplikace pomocí tohoto rámce je snadné. Nejprve musíme stáhnout PhoneGap ve 
formě ZIP souboru a následně rozbalit archív na disk. Potom můžeme začít vytvářet projekt. Začneme 
tím, že ve složce  tohoto rámce přejdeme do podsložky lib a následně zvolíme složku pro vybranou 
platformu. V našem případě Android. Na příkazovém řádku v podsložce bin spustíme příkaz create se 
třemi parametry. Jsou to cesta ke složce, kde se vytvoří projekt, název balíku a název projektu bez 
mezer.  Poté  už  pracujeme  se  standardními  vývojovými  nástroji.  Ve  vývojovém prostředí Eclipse 
zvolíme  možnost  vytvořit  projekt  z  existujícího  kódu  a  zadáme  cestu,  kterou  jsme  použili  jako 
parametr u příkazu create. Nyní můžeme začít vyvíjet naší aplikaci.

Jak jsem již zmínil, uvnitř nativní aplikace běží běžná webová aplikace. Tyto aplikace navíc mohou 
využívá API pro přístup k některým nativním API. PhoneGap je postaven na jednoduše rozšířitelné 
architektuře. Takže pokud potřebujete využívat funkcionalitu, kterou PhoneGap nepodporuje, můžete 
napsat vlastní rozšiřující plugin nebo použít některý existující.

 PhoneGap API pokrývá většinu důležitých funkcí. Poskytuje přístup k polohovým senzorům jako 
akcelerometr a kompas. Umožňuje zjistit polohu pomocí GPS. Můžeme přistupovat ke kontaktům a 
také  k  souborovém systému.  Umožňuje  pracovat  s  médii.  Pomocí  JavaScriptu  můžeme  pořizovat 
fotografie, zaznamenávat audio nebo video. 

14 Android Developers - WebView - http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
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Můžeme získat základní informace o zařízení, připojení k internetu. Pomocí JavaScriptu můžeme 
také reagovat na řadu systémových událostí. Webová aplikace také může pracovat s notifikacemi. Pro 
ukládání dat nabízí PhoneGap API kompatibilní se standardem W3C Web Storage15 a W3C Web SQL 
Database16. Pomocí API je také možné otevírat další webové stránky v samostatné instanci webového 
prohlížeče.

Výslednou  aplikaci  lze  standardně  sestavit  a  distribuovat.  Pro  sestavení  aplikace  je  nutné  mít 
nainstalované SDK pro danou platformu.  V našem případě je potřeba Android SDK. Toto přináší 
omezení. Aplikaci pro iOS lze vyvíjet jen na počítačích od Apple, Windows Phone aplikace lze tvořit 
jen na Windows. Aby bylo možné vyvíjet kdekoliv, nabízí PhoneGap nově službu PhoneGap Build. 
Jednoduše se do této webové služby nahrají soubory webové aplikace a v cloudu dojde k sestavení  
výsledné aplikace. Potom se hotová aplikace jen stáhne. Toto umožňuje jednodušší vývoj pro různé 
platformy.

Účele tohoto aplikačního rámce je  umožnit  vyvíjet  nativní  mobilní  aplikace pomocí webových 
technologiích a zároveň vyvíjet  nezávisle na platformě. Hlavní  výhodou PhoneGapu je především 
možnost vyvíjet multiplatformně. Vzhledem rozšíření webových technologií a jejich popularitě je, je i  
jejich  použití  v  tomto  rámci  výhoda   Celkově  bych  tento  aplikační  rámec  hodnotil  jako  malý  a 
jednoduchý.

Nevýhodou může být nenativní uživatelské rozhraní, což může vést k pomalejší odezvě na akce  
uživatele v nepříliš dobře napsaných webových aplikacích. Celkově tento rámec není v současnosti 
vhodný na vývoj aplikací s velkými nároky na výkon. Avšak výkon webových aplikací se neustále 
zlepšuje, takže do budoucna to nebude problém.

Oficiální stránky: http://phonegap.com 

6.2 Titanium

Titanium je  aplikační  rámec vyvíjený společností  Appcelerator  Inc.  Nabízí  úplně  jiný přístup než 
PhoneGap. Umožňuje vyvíjet nativní aplikace s použitím JavaScriptu. Rámec je multiplatformní a lze 
vyvíjet pro Android, iOS, Blackberry a Windows. Cílem tohoto  rámce je umožnit vývoj nativních 
aplikací  bez  využití  nativního  API.  Díky této  abstrakci,  lze  aplikace  jednoduše portovat  na  jinou 
platformu.

Vývoj probíhá v vývojovém prostředí od společnosti Appcelerator. Jmenuje se Titanium Studio a je 
založené  na  Eclipse.  Toto  vývojové  prostředí provede  vývojáře  celým  vývojovým  procesem  od 
vytvoření  projektu  až  po  sestavení  výsledné  aplikace.  Umožňuje  také  testování  aplikací  pomocí 
emulátoru. Titanium Studio by mělo zjednodušit a zrychli vývoj aplikací na více platforem a umožnit 
znovupoužití velké množství kódu napříč platformami.

15 W3C Web Storage - http://www.w3.org/TR/webstorage/
16 W3C Web SQL Database - http://www.w3.org/TR/webdatabase/
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Aplikace jsou vyvíjeny především pomocí skriptovacího jazyka JavaScript. HTML a CSS se pro 
tvorbu aplikací a jejich uživatelského rozhraní příliš nepoužívají, ale ta možnost tu je. Uživatelské 
rozhraní  aplikací,  vytvořených  pomocí  aplikačního  rámce  Titanium,  je  tvořena  nativními 
komponentami,  s  kterými  se  pracuje  prostřednictvím  platformně nezávislého  API.  Prostřednictvím 
Titanium API je možné přistupovat velkému množství nativních funkcí.

Výsledná  aplikace  se  skládá  z  Titanium  API,  které  je  napsáno  v  nativním  jazyce  platformy, 
interpretu jazyka JavaScript a samotného kódu v jazyce JavaScript. Teprve po spuštění aplikace je  
JavaScript kód  interpretován. Pro komunikaci mezi JavaScriptem a nativním kódem jsou tvořeny pro 
každý nativní objekt tzv. Proxy objekty. Jeden na straně JavaScriptu a druhý v nativním kódu, které  
potom slouží jako most. Díky tomu je možné přistupovat přímo k nativním funkcím a API.

Titánium  je  velice  dobře  rozšířitelné.  Vývojáři  mohou  přidávat  nové  nativní  funkce  tak,  že 
implementují rozhraní Proxy nebo View Proxy. Kromě toho také Titanium podporuje JavaScript a Ajax 
rámce, jako jsou jQuery nebo MooTools, které mohou vývoj dále zrychlit a zjednodušit.

Mezi výhody tohoto  aplikačního rámce patří použití jazyku JavaScript a díky tomu také jednoho 
API pro vývoj na různých platformách. Vývojář tedy nemusí ovládat nativní API nebo znát jazyk,  
který  se  na  dané  platformě  využívá,  aby  mohl  začít  vyvíjet.  Z  toho  také  plyne  jednoduchá 
znovupoužitelnost kódu při portování aplikace na různé platformy.

Nevýhody potom můžou být delší spouštění  aplikace,  což vyplývá z toho,  že se musí  nejdříve  
načíst všechny vyžadované knihovny a interpret JavaScriptu než je možné interpretovat zdrojový kód 
aplikace. Další nevýhoda je, že práce s nativními komponentami je přenechána rámci, takže nad nimi 
vývojář nemá plnou kontrolu. Nevýhodou použitého jazyka je, že je interpretovaný, a na rozdíl od 
jazyků kompilovaných, se spousta chyb projeví až za běhu.

Na oficiálních stránkách se nachází všechny důležité informace pro vývoj. Je zde návod a také 
podrobná  dokumentace  celého  aplikačního  rámce.  Kromě  samotného  SDK  a  Titanium Studia  je 
součástí  aplikační  rámce  Titanium  také Alloy,  aplikační  rámec pro  podporu  vývoje  pomocí 
návrhového vzoru MVC17.  Appcelerator také nabízí Titanum Cloud Services pro tvorbu backendu k 
aplikacím. Aplikační rámec Titanium je ve verzi 3.0.2. Licence je Apache 2.0.

Oficiální stránky:  http://www.appcelerator.com/platform/titanium-platform/

6.3 jQuery Mobile

jQuery  Mobile  je  aplikační  rámec  pro  tvorbu  mobilních  webových  aplikací.  Umožňuje  tvorbu 
mobilních  webových  aplikacích  optimalizovaných  pro  dotykové  ovládání,  které  bezproblémově 
fungují na velkém množství zařízení. Tento rámec vyvíjí skupina vývojářů, která také stojí za vývojem 
široce používaného rámce jQuery18. 

17 MVC - http://www.zdrojak.cz/clanky/uvod-do-architektury-mvc/
18 jQuery - http://jquery.com/
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Výsledné webové aplikace  jsou kompatibilní  se  všemi  důležitými  platformami,  jako jsou  iOS, 
Android,  Blackberry,  WebOS,  Symbian  a  Windows  Phone.  Rámec  je  postavený  na  již  zmíněné 
knihovně jQuery.  Rámec  také  podporuje  různá  grafická  témata.  Vzhled  aplikace  si  můžeme 
přizpůsobit pomocí nástroje jQuery Mobile ThemeRoller.  Kromě toho existuje spousta open-source 
témat třetích stran. 

Aby  bylo  možné  vytvořit  nativní  aplikaci,  je  třeba  použít  nějaký  aplikační  rámec,  například 
PhoneGap, který z webové aplikace udělá nativní. Když použijeme PhoneGap, můžeme také používat 
jeho API pro přístup k systémovým funkcionalitám.

jQuery Mobile je malý a rychlý rámec, který umožňuje tvořit bohaté webové aplikace. Výhodou 
rámce je rychlý vývoj a minimum potřebného kódu pro vytvoření aplikace. Při vývoji je možné použít 
některé z mnoha komponent uživatelského rozhraní,  které  jsou připravené na dotekové ovládání a 
fungují spolehlivě na všech platformách.  Další výhodou je to, že je postavený nad JavaScriptovou 
knihovnou jQuery, takže se jej vývojáři znalí této knihovny lehce naučí.

jQuery  Mobile  nabízí  dobrou  navigaci  mezi  stránkami  aplikace  založenou  na  asynchronním 
JavaScriptu (AJAX)19 a animované přechody mezi jednotlivými stránkami. Nevýhodou je, že animace 
mohou být někdy pomalé a působit nepřirozeně. 

Na oficiálních stránkách najdete dobrou dokumentaci,  ukázky  kódu a návody,  takže ho můžete 
rychle začít používat. Poslední verze je 1.3.1 a licence je MIT20.

Oficiální stránky: http://jquerymobile.com/

6.4 Sencha Touch

Sencha Touch je  další  aplikační  rámec pro vývoj  mobilních webových aplikací.  Snahou vývojářů 
tohoto  rámce  je  umožnit  tvorbu webových aplikací  které  vypadají  a  chovají  se  jako  nativní.  Lze 
vyvíjet webové aplikace kompatibilní s iOS, Androidem, BlackBerry a Windows Phone. 

Pro tvorbu nativních aplikací je možné použít rámec PhoneGap nebo jemu podobné. Sencha Touch 
navíc nabízí vlastní nástroj pro zabalení webové aplikace do aplikace nativní.  Nativní aplikace lze 
vytvářet pro iOS a Android. Stejně jako PhoneGap, nabízí i Sencha Touch přístup k některým částem 
nativního API. Nabízí však jen čtyři základní API pro práci s fotoaparátem,  práci s notifikacemi a pro  
zjištění orientace zařízení a stavu internetového připojení.

Aplikační rámec je založený především na JavaScriptu. Při vývoji není třeba psát příliš HTML. 
Většina objektového modelu dokumentu (DOM) je tvořena dynamicky pomocí JavaScriptu. Rámec je 
založený na návrhovém vzoru MVC.

Rámec nabízí  spoustu komponent  pro tvorbu uživatelského rozhraní  a  umožňuje  tak vytvořit  i 
aplikace s komplexnějším uživatelským rozhraním. Součástí rámce je i kvalitní knihovna pro práci s 
SVG grafikou.  Je také možné pracovat s dotykovými gesty.

19 AJAX Navigation . http://jquerymobile.com/demos/1.3.0-rc.1/docs/demos/widgets/ajax-nav/
20 Licence MIT - http://opensource.org/licenses/MIT 
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Celkově jde o vyspělý  aplikační rámec, s kterým je bez problémů možné vyvíjet i komplexnější 
webové aplikace. Mezi jeho výhody patří kvalitní dokumentace a návody, takže, pokud máte dobrou 
znalost JavaScriptu,  není složité začít je používat.  Nevýhodou může být větší velikost rámce, což 
může vést k tomu, že se aplikace spouštějí o něco déle. 

Rámec se aktuálně nachází  ve verzi  2.2. Je  distribuován pod licencí  GPL verze 321.  Vyvíjí  ho 
společnost Sencha.

Oficiální stránky: http://www.sencha.com/products/touch/

6.5 DoJo Mobile

Také DoJo Mobile je aplikační rámec zaměřeny na mobilní webové aplikace. Je to malý framework, 
který je jednoduchý na naučení. Základní struktura aplikace může být, podobně jako u jQuery Mobile, 
nadefinovaná v HTML souboru.  Logika aplikace je  potom ve skriptech jazyka JavaScript.  Pokud 
chceme použít nějakou komponentu nebo prvek uživatelského rozhraní, musíme nejdřív použít příkaz 
dojo.require. 

DoJo Mobile, který je rozšířením sady nástrojů DoJo Toolkit, nabízí mnoho komponent a prvků pro 
tvorbu uživatelského rozhraní připravených pro použití v mobilních a tabletových aplikacích. Nabízí 
také témata, která se snaží napodobovat vzhled uživatelského rozhraní  operačních systémů Android, 
iOS nebo BlackBerry. Oživit uživatelské rozhraní lze pomocí různých animací a přechodů. Tam kde je 
to možné se používají standardní CSS animace.

Tento aplikační rámec slouží pro tvorbu webových aplikací. Pokud tedy chceme vytvořit aplikaci 
nativní musíme použít aplikační rámec PhoneGap. Když máme hotovou webovou aplikaci, je následné 
zabalení do podoby nativní aplikace už velice jednoduché.

Výhody tohoto rámce jsou, že je malý a zároveň nabízí mnoho funkcionality. Díky tomu je možné 
vyvíjet komplexní a přesto i rychlé aplikace. DoJo Mobile také podporuje návrhový vzor MVC. Další 
pozitivum  je  dobře  zpracovaná  dokumentace  a  ukázky  kódu.  Aktuální  verze  je  1.9. Rámec  je 
licencován pod licencí Academic Free License22 verze  2.1 a upravenou licencí BSD23.  Rámec vyvíjí 
DoJo Foundation.

Oficiální stránky: http://www.dojotoolkit.org

6.6 Srovnání

Všechny  aplikační  rámce  v  této  kategorii  jsou  založené  na  webových  technologiích.  Všechny 
používají  především  skriptovací  jazyk  JavaScript.  Pro  tvorbu  uživatelského  rozhraní  se  většinou 
používá  HTML  v  kombinaci  s  kaskádovými  styly  (CSS).  Jedinou  výjimkou  je  Titanium.  Ten 
umožňuje tvořit pomocí jazyku JavaScript nativní uživatelské rozhraní.

21 Licence GPL - http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
22 AFL 2.1 - http://www.samurajdata.se/opensource/mirror/licenses/afl-2.1.php
23 BSD - http://www.linfo.org/bsdlicense.html
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Dva rámce v této kategorii, které jsou primárně určené pro tvorbu nativních aplikací pro mobilní 
zařízení  jsou  PhoneGap  a  Titanium.  PhoneGap  umožňuje  tvořit  webové  aplikace,  které  můžou 
využívat  některé  nativní  API.  Tato  aplikace  je  potom zabalena  do  nativní  aplikace.  Oproti  tomu 
Titanium umožňuje pomoci JavaScriptu tvořit aplikace, které můžou používat většinu nativního API.. 
Každý z těchto přístupů má svá por i proti.

Z pohledu uživatelského rozhraní je na tom lépe  rámec Titanium, který umožňuje vytvořit  plně 
nativní rozhraní a lépe tak začlenit aplikaci do systému. PhoneGap nenabízí žádné komponenty, které 
lze použít při tvorbě uživatelského rozhraní. Musíme ho proto vytvořit od základů pomocí HTML a 
CSS nebo použít nějaký rámec pro tvorbu webových aplikací.  Další rozdíl je i v rychlosti odezvy 
uživatelského rozhraní na akce uživatele, ta bude většinou lepší u nativního rozhraní.

Aplikační rámec Titanium by měl být celkově rychlejší protože pracuje s nativními komponentami. 
Rychlost a výkon aplikacích vyvinutých s využitím rámce PhoneGap bude vždy záviset na rychlosti 
vestavěného webového prohlížeče. Na druhou stranu by PhoneGap aplikace měly mít rychlejší start.

Výhody  obou  rámců  jsou  multiplatformnost  a  snadná  znovupoužitelnost  kódu.  Oba  rámce 
umožňují vyvíjet aplikace pro operační systémy Android, iOS, BlackBerry a Windows 8. PhoneGap 
navíc podporuje systémy Windows Phone, Symbian, WebOS, Bada a Tizen.  PhoneGap navíc nabízí 
PhoneGap Build, což je služba která umožňuje sestavovat výsledné aplikace v cloudu, takže není třeba 
instalovat na svůj počítač SDK pro jednotlivé platformy.

Dále můžeme porovnat API, které oba aplikační rámce nabízí. PhoneGap nabízí velice základní 
sadu API pro přístup k nejběžnějším systémovým funkcionalitám a hardware. Daleko rozsáhlejší API 
má Titánium, které umožňuje přistupovat k většině funkcí nativního API. 

 Shrnul  bych  to  tak,  že  Titanium  je  rámec,  který  umožňuje  tvořit  komplexní  aplikace  pro 
nejpoužívanější systémy bez potřeby znalosti  nativního API. PhoneGap je vhodný k rychlé tvorbě 
jednodušších aplikací, které mohou běžet na velkém množství operačních systémů.

Dále jsem se v této kapitole věnoval  třem rámcům pro tvorbu mobilních webových aplikací,  z  
kterých je možné pomocí PhoneGapu udělat aplikace nativní. Jsou to aplikační rámce jQuery Mobile, 
DoJo Mobile a Sencha Touch. 

Poslední jmenovaný navíc obsahuje nástroj pro tvorbu nativních aplikací  pro Android nebo iOS. 
Tyto  nativní  aplikace  můžou  využívat  API  pro  přístup  k  nativním  funkcím,  které  je  ale  ještě 
omezenější než PhoneGap. Obsahuje jen čtyři základní API.

jQuery  Mobile  je  rámec  zaměřený  na  tvorbu  jednodušších  aplikací,  které  využívají  hlavně 
formulářové prvky uživatelského rozhraní.  Jeho výhodou je to, že je založený na populárním rámci 
jQuery.  Nevýhodou pak to, že lze vzhled ovládacích prvků ovlivnit  jen omezeně a různé aplikace 
vytvořené pomocí něj pak můžou vypadat podobně. Mezi další přednosti patří jednoduchost vývoje a 
malá velikost.

Pro tvorbu aplikací s komplexnějším uživatelským rozhraní je vhodný rámec Sencha Touch. Celé 
uživatelské rozhraní je možné definovat jen pomocí  jazyka  JavaScript. Sencha Touch nabízí mnoho 
připravených komponent, které lze ihned začít používat. Výhodou je použití návrhového vzoru MVC, 
což vede k lepší organizaci kódu.
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Třetí rámec DoJo Mobile je součástí JavaScriptové knihovny DoJo Toolkit. Je vhodný pro tvorbu 
datově náročných aplikací. Nabízí témata pomocí kterých lze aplikaci vzhledově přiblížit aplikacím 
nativním, a to na platformách iOS, Andoird a BlackBerry. Stejně jako Sencha Touch podporuje MVC. 
Strukturu  uživatelského  rozhraní  je  možné  nadefinovat  pomocí  HTML nebo  je  možné  tvořit  ho 
dynamicky pomocí JavaScriptu.

S využitím aplikačních rámců z této kategorie lze vyvíjet nativní aplikace pro více platforem jen s  
použitím webových technologií bez toho aby vývojář potřeboval znát nativní API. Velkou výhodou je 
znovupoužitelnost kódu.

6.7 Ukázková aplikace

6.7.1 Návrh
Ukázková aplikace demonstruje použití aplikačního rámce PhoneGap. Tento rámec umožňuje zabalit 
webovou aplikaci do aplikace nativní. Webová aplikace bude vytvořena pomocí HTML a CSS. Logiku 
aplikace obstará JavaScript. V aplikaci bude využita JavaScriptová knihovna jQuery, která zjednodušší 
vývoj.

Webová aplikace slouží k zobrazení  RSS zdroje.  RSS zdroj  se skládá z jednotlivých příspěvků 
webu, který RSS funkcionalitu nabízí.  Hlavní funkce aplikace je zobrazení těchto příspěvků. Dále je 
možné zobrazit popis RSS zdroje.

Po spuštění aplikace se zobrazí textové pole, pro zadání adresy RSS zdroje. Po stisku tlačítka se  
načte seznam příspěvků. Nad seznamem příspěvků je záhlaví, v kterém je název RSS zdroje, tlačítko  
pro zobrazení popisu RSS zdroje a tlačítko pro změnu zobrazeného RSS zdroje.

6.7.2 Implementace
Začal jsem tím, že jsem vytvořil prázdný projekt. Ve složce PhoneGapu jsem přešel do složky lib a 
následně jsem přešel do složky platformy, pro kterou jsem chtěl vyvíjet, tedy Android. Nakonec jsem v 
podsložce bin spustil příkaz create, který mi vytvořil prázdný projekt.

Aplikaci  jsem  vyvíjel  ve  vývojovém  prostředí  Eclispe.  Samozřejmě  jsem  také  nainstaloval 
Andoroid SDK a ADT plugin pro Eclispe.  V Eclipse  jsem zvolil  možnost  vytvořit  nový Android 
projekt a poté vybral možnost vytvořit projekt z existujícího kódu a zadal cestu k dříve vytvořenému 
projektu. Připravenou webovou aplikaci jsem poté vložil do složky www, která se nachází ve složce 
assets v  standardním  Android  projektu.  Výslednou  aplikaci  jsem  krátce  otestoval  abych  ověří 
správnou funkčnost.

Samotná  webová  aplikace  je  jednoduchá.  Základní  struktura  aplikace  je  definovaná  v  jednom 
HTML souboru s názvem index.html. Kaskádové styly jsou v souboru styl.css. Nejdůležitější je soubor 
skript.js, který obsahuje kód v jazyce JavaScrpt. Aby vše fungoval jak má, musí být v HTML souboru 
aplikace tag script, který začlení JavaScriptovou knihovnu PhoneGapu s názvem Cordova.  
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Důležité jsou především dvě funkce  jazyce JavaScript.  Jedna se stará o stažení  RSS kanálu ve 
formátu JSON. Využívá k tomu knihovnu jQuery. Před stažením se ověřuje zda je nějaké připojení k 
Internetu. K tomu využívá objekt  connection který je součást PhoneGap API.  Objekt  connecton má 
vlastnost type, která určuje jaké připojení je k dispozici.

Druhá funkce se stará o zobrazení RSS zdroje. Funkce dostává jako parametr JSON objekt, který 
uloží do paměti pomoc Storage API, které poskytuje PhoneGap. V případě, že uživatel obnoví stránku 
nebo přejde na jinou a pak se pomocí tlačítka zpět vrátí, nemusí se naposled zobrazený RSS kanál 
znovu stahovat a může se hned zobrazit.

Vývoj aplikace byl poměrně rychlý a přímočarý. Ukázalo se, že vytvořit z běžné webové aplikace 
aplikaci nativní jde s použitím aplikačního rámce PhoneGap opravdu dobře. 

Aplikace  jsem pojmenoval Quickrss  a  lze  ji  spustit  na  systému  Android  verze  2.1  a  novější.  
Výsledná aplikace včetně zdrojových kódů se nachází na přiloženém CD.
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7. Vývoj v jiných programovacích jazycích

7.1 Xamarin.Android

Xamarin.Android je  aplikační  rámec  pro vývoj  aplikací  pro Android pomocí  platformy Microsoft 
.NET Framework a jazyka C#. Je založený na open-source rámci Mono. Xamarin.Android je komerční 
rámec vyvíjený společnosti Xamarin, která také stojí za vývojem známého rámce Mono24.  Dříve byl 
rámec Xamarin.Android nabízen pod názvem Mono for Android. Mimo to Xamarin poskytuje nástroje 
pro vývoj aplikací pomocí C# také pro iOS a OS X od Apple.

Xamarin.Android existuje ve čtyřech verzích z nichž tři jsou placené. Verze Starter je zdarma a 
poskytuje základní možnosti pro vývoj menších aplikací. Vyvíjet je možné buď ve Visual Studiu, do 
kterého je třeba nainstalovat plugin nebo lze použít Xamarin Studio.

Hlavní součástí  rámce je běhové prostředí Mono, v kterém běží aplikace napsané v C#. Mono,  
podobně jako Dalvik, běží přímo nad jádrem systému a prostřednictvím API umožňuje přistupovat k 
různým funkcím systému. Stejně jako Dalvik je napsané v jazyce C. Některé funkcionality operačního 
systému Android jsou však dostupné jen přes Java API. Práci s těmito API je možné pomocí tříd ve 
jmenném prostoru Android, které slouží jako most mezi C# a nativním API.

Začít vyvíjet aplikace je velice jednoduché. Společnost Xamarin nabízí jednoduchý instalátor, který 
provede vývojáře instalačním procesem a  stáhne vše potřebné včetně Android SDK.  Instalátor také 
nabízí stáhnutí Xamarin Studia nebo integraci s vývojovým prostředím Visual Studio. Součástí rámce 
jsou také nástroje které slouží k sestavení výsledné aplikace a nástroje k ladění.

Mezi výhody tedy jednoznačně patří jednoduchá instalace. Další výhoda pak je přístup k celému 
nativnímu API, takže lze vytvářet aplikace, které mají nativní uživatelské rozhraní a využívají většinu 
nativních  funkcí. Aplikační  rámec  se  hodí  vývojářům,  kteří  ovládají  C#  a  chtějí  vyvíjet  mobilní 
aplikace pro Android, a také tam kde již existuje spoustu kódu v jazyce C# a je tedy možné ho znovu 
použít na platformě Android.

Nevýhodou může být možnost vývoje jen pro Android a s Xamarin.iOS pro iOS.  Další  mobilní 
platformy podporované nejsou. Vzhledem k tomu, že verze zdarma je velice omezena, tak nevýhodu 
může být vysoká cena.

Rámec  je  verzi  4.6.  Oficiální  stránky  obsahují  návody,  ukázkové  aplikace a  velice  dobře 
zpracovanou dokumentaci.

Oficiální stránky: http://xamarin.com/monoforandroid

24 Mono - http://www.mono-project.com/Main_Page
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7.2 MoSync SDK

Aplikace pro Android ale i jiné platformy můžeme vyvíjet také pomocí programovacích jazyků C nebo 
C++  s  využitím aplikačního  rámce  MoSync  SDK.  Aplikační  rámec umožňuje  vyvíjet  aplikace  s 
nativním uživatelským rozhraním a využívat naprostou většinu systémových funkcionalit. S MoSync 
SDK je možné vyvíjet aplikace pro velké množství platforem včetně nejrozšířenějších systému jako 
jsou  iOS,  Android  ale  i  další  platformy jako  jsou  Windows Phone,  Symbian,  BlackBerry a  také 
telefony podporující Java ME.

MoSync AB, společnost která stojí za vývojem tohoto aplikačního rámce, nabízí nástroj MoSync 
Reload,  který  společně  s  MoSync  SDK umožňuje  vyvíjet  aplikace  jednoduše  pomocí  HTML5  a 
JavaScriptu.  Tyto  aplikace  můžou  mít  plně  nativní  uživatelské  rozhraní  a  využívat  systémové 
funkcionality  prostřednictvím  knihovny  Wormhole.  Tato  knihovna  nabízí  sadu  API,  která  jsou 
podobná API frameworku PhoneGap. Kromě JavaScritpové knihovny tvoří Wormhole také knihovna v 
jazyce C++. S použitím této knihovna je možné přidat vlastní C++ kód, který je potom možné volat z  
JavaScriptu.  

Architektura MoSync SDK se skládá z několika vrstev. Nejnižší a nejdůležitější vrstvou je běhové 
prostředí,  které  běží  nad  operačním  systémem.  Nejnižší  vrstva  důležitá  pro  vývojáře  je  vrstva 
knihoven  v  jazyce  C,  která  je  tvořena  velkým  množstvím  nízkoúrovňových  funkcí  pro  práci  s 
funkcemi zařízení. Pohodlnější než psát aplikace přímo v C, je použít knihovny napsané v C++, které  
slučují jednotlivé funkce do smysluplných tříd.

MoSync SDK poskytuje databázi profilů zařízení,  která dokumentuje funkce, specifikaci a chyby 
různých zařízení. Tato databáze je integrovaná do preprocesoru, což umožňuje specifikovat, že některé 
části  kódu  budou  jen  na  zařízeních,  které  podporují  nějakou  funkci.  Framework  také  obsahuje 
emulátor s názvem MoRE, který umí načíst nastavení z databáze zařízení a emulovat různé velikosti 
obrazovky, množství dostupné paměti a podobně.

Účelem toho rámec  je  umožnit  vytvářet  mobilní  nativní  aplikace  pomocí  jazyka  C nebo C++ 
nezávisle  na  platformě.  Kromě  toho  je  také  možné  vytvářet  aplikace  s  nativním  uživatelským 
rozhraním pomocí HTML5 a skriptovacího jazyka JavaScript Výhodou je podpora mnoha platforem a 
bohaté API, které je při vývoji možné použít.

Aplikační rámec není těžké začít používat. Stačí stáhnout instalační balíček z odiciálních stránek. 
Instalace obsahuje i multiplatformní vývojové prostředí  založené na Eclipse.  MoSync také obsahuje 
velice dobré nástroje na ladění a testování aplikaci. Aktuální verze je 3.1.1. Licence pro tento rámec je 
GPL verze 225. Společnost, která ho vyvíjí se jmenuje MoSync AB. 

Oficiální stránky: http://www.mosync.com/sdk

25 Licence GPL - http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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7.3 RhoMobile Suite

Ruby je  interpretovaný skriptovací  jazyk,  který dnes  používá spoustu  vývojářů. Stal  se  populární 
především díky aplikačnímu rámci pro vývoj webových aplikací Ruby on Rails.  S pomocí jazyka  
Ruby je také možné vyvíjet nativní aplikace pro mobilní zařízení. K tomu právě slouží aplikační rámec 
s názvem RhoMobile Suite vyvíjený společností Motorola. 

S tímto rámce je možné vyvíjet pro více platforem. Podporované jsou iOS, Android, Windows 
Phone  a  BlackBerry.  Nejlepší  na  tom je,  že  stačí  mít  jeden  kód  pro  všechny platformy a  z  něj 
sestavovat  různé  verze  aniž  by vývojář  musel  psát  zvlášť pro různé operační  systémy.  Základem 
tohoto  aplikačního  rámce  je  návrhový  vzor  Mode-View-Controller.  Pohledy (View)  jsou  napsané 
pomocí HTML a CSS. V jazyce Ruby jsou potom napsány kontroléry (Controller).

Začít používat RhoMobile Suit není příliš složité. Vzhledem k tomu, že vývoj probíhá především v 
Ruby, tak je třeba nejprve ho nainstalovat. Samotná instalace RhoMobile se provádí pomocí jednoho 
instalátoru, který se o vše postará.

RhoMobile Suite se skládá z několika částí. Základem je open source rámec pro vývoj v Ruby s 
názvem Rhodes,  který  umožňuje  tvořit  nativní  aplikace  pro  různé  platformy.  Další součásti jsou 
RhoConnect, pro napojení aplikací na data a RhoElements, který nabízí API pro podnikové aplikace. 
Vývoj probíhá ve vývojovém prostředí RhoStudio. Pro testování a ladění rámec nabízí RhoSimulator.

RhoMobile Suit také umožňuje sestavovat aplikace v cloudu. K tomu slouží služba RhoHub. Takže 
lze vyvíjet i bez instalace SDK pro danou platformu na vlastním počítači.

Hlavními  výhodami  RhoMobile  je  rychlost  vývoje  a  dobrá  struktura  kódu díky použití  MVC. 
Výhoda je také použití webových technologií.  Aplikační rámec také umožňuje velice dobrou práci s 
větším množstvím dat.

Aplikační rámec RhoMobile Suit je dostupný ke stažení na oficiálních webových stránkách, kde se 
také nachází podrobné návody, dokumentace a ukázkové aplikace. Aktuální verze je 2.2.

Oficiální webové stránky:  http://www.rhomobile.com

7.4 Srovnání

V závěru této kapitoly se pokusím shrnout vlastnosti aplikačních rámců v této kategorii a porovnat je 
mezi sebou. Aplikační rámce v této kategorii jsou Mono forAndroid, MoSync SDK a RhoMobile Suit.

Mono for  Android  je  aplikační  rámec  pro  vývoj  mobilních aplikací  s  pomocí  programovacího 
jazyka  C#.  V aplikaci  lze  pracovat  s  běžnými  třídami  Micorosoft  .NET  Frameworku  a  zároveň 
využívat nativní Android API. Uživatelské rozhraní aplikacích je plně nativní. Pro běh kódu v jazyce 
C# se používá běhové prostředí Mono.

Další  známy programovací  jazyk  je  C++.  Vyvíjet  mobilní  aplikace  s  jeho  pomocí  můžeme  s 
aplikačním  rámcem  MoSync  SDK.  Mimo  to  s  ním  můžeme  tvořit  aplikace  pomocí  webových 
technologií a podobně jako u rámce PhoneGap můžeme přistupovat k některým nativním funkcím 
pomocí API.
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Třetí  rámec se jmenuje RhoMobile Suite a umožňuje vývoj pomocí skriptovacího jazyka Ruby. 
Rámec je vhodný pro datově náročné aplikace. Využívá návrhový vzor Model-View-Controller, kde 
uživatelské rozhraní (View) jsou vytvořené pomocí HTML a CSS a logika aplikace je napsaná v Ruby.

Všechny tři  rámce mají  jednoduchou instalaci.  Mono for  Android  se  navíc  postará  o  instalaci 
Android SDK. Všechny tři mají svá vývojová prostředí. Mono for Android navíc nabízí integraci s 
Visual Studiem, takže si vývojáři nemusejí zvykat na nové IDE.

Uživatelské  rozhraní  řeší  každý rámec  trochu jinak.  Mono for  Android  umožňuje  tvorbu plně 
nativního uživatelského rozhraní.  To je možné i  s  MoSync SDK, s který je  navíc možné tvořit  s  
nástrojem MoSync Reload rozhraní v HTML a CSS. RhoMobile vyvíjet nativní rozhraní neumožňuje. 
Pouze pomocí webových technologií.

Nevýhodou Mono for Android je menší podpora různých platforem. Lze vyvíjet pro Android nebo 
iOS. Verze pro iOS se nazývá MonoTouch. Ostatní aplikační rámce podporují více platforem. Jsou to 
iOS, Android, Windows Phone a BlackBerry. MoSync navíc podporuje Symbian a telefony s podporou 
Java ME. Výhdou RhoMobile Suite je možnost sestavoat aplikace v cloudu pomocí služby RhoHub.

7.5 Ukázková aplikace

7.5.1 Návrh
Ukázková  aplikace  ukazuje možnosti  vývoje  mobilních  aplikací  pomocí  aplikačního  rámce 
Xamarin.Android  a  programovacího  jazyku C#.  Aplikace  bude  fungovat  jako  jednoduchý adresář 
zaměstnanců. 

Po spuštění  se zobrazí  seznam zaměstnanců ve formě seznamu jejich celých jmen.  Po vybrání 
položky ze seznamu se zobrazí detail  zaměstnance. Detail  zaměstnance  zobrazí jednotlivé údaje v 
seznamu. Pro jednoduchost to je jenom jméno, příjmení  a telefon. 

Také je k dispozici seznam akcí, které může uživatel provést. Ty jsou zobrazeny pod seznamem 
údajů. Nabízené akce jsou celkem tři. První je možnost zavolat na telefonní číslo zaměstnance. Další  
nabízená  možnost  je  poslat  zaměstnanci  na  jeho  číslo  SMS.  Poslední  volba  umožňuje  uložit 
zaměstnance do seznamu kontaktů.

7.5.2 Implementace
Aplikaci  jsem vyvíjel  ve vývojovém prostředí  Xamarin Studio od společnosti  Xamarin.  Toto IDE 

umožňuje pohodlně vyvíjet aplikace pro Android s využitím rámce Xamarin.Android. Má příjemné a 

čisté uživatelské rozhraní. Zároveň umožňuje pracovat se standardním Android simulátorem.

Aplikace  se  skládá  ze  dvou aktivit  a  dvou dalších  tříd.  O uložení  zaměstnanců  se  stará  třída  
Employees. Třída je implementována jako singleton26 a má metodu, která vrací seznam zaměstnanců. 
Zaměstnanec  je  reprezentován  druhou  třídou s  názvem  Employee a  obsahuje  základní  údaje  o 
zaměstnanci.

26 Návrhový vzor singleton - http://www.dofactory.com/Patterns/PatternSingleton.aspx
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Důležitější jsou dvě aktivity, které jsem vytvořil. Hlavní aktivita je aktivita EmployeesListActivity. 
Tato třída se stará o zobrazení seznamu zaměstnanců. Po vybrání zaměstnance zaznamená a zpracuje  
událost  a spustí  aktivitu,  která  se  stará o zobrazení  detailních informací.  Tato aktivita  se  jmenuje  
EmployeeDetailActivity. Aktivita  dostává  parametr Id na  základě  něhož  načte  odpovídajícího 
zaměstnance. Uživatelské rozhraní této aktivity se skládá ze dvou prvků ListView. Jeden je určený na 
seznam údajů, druhý pak zobrazuje seznam voleb. 

Kód aplikace pro Android je dobře čitelný komukoliv, se znalostí Android API, protože se protože 
se pro různé třídy a metody, které pracují s Android API používají  stejné názvy jako v jazyce Java. Na  
obrázku 1 je ukázka kódu mojí aplikace. Jde o třídu  EmployeeDetailActivity. Je zde vidět deklarace 
dvou prvků ListView a deklarace instance třídy Employee. Dále je vidět metoda onCreate(...), která se 
spouští  po  vytvoření  aktivity.  V  dané  metodě  se  provádí  nastavení  odpovídajícího   rozvržení 
uživatelského  rozhraní,  dále  inicializace  dvou  ListView instancemi,  které  jsou  napojené  na 
odpovídajících prvku, získání zobrazované instance třídy Employee. a volání dvou dalších metod. 

Z ukázky je vidět, že kód je podobný tomu jak by vypadal v jazyce Java. Shrnul bych to tak, že 
vývoj aplikací pro Android pomocí Xamarin.Android je velice příjemný a bezproblémový.

Výslednou ukázkovou aplikaci jsem nazval jednoduše Employees. Aplikaci je možné spustit  na 
operačním systému Android  verze 2.1 a novějším. Aplikace včetně zdrojových kódů se nachází na 
přiloženém CD.  
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8. Závěr
Cílem mé práce bylo porovnat různé aplikační rámce pro vývoj aplikací na platformě Android. Nejdřív 
jsem však začal s popisem platformy a základem vývoje. Poté jsem uspořádal  zvolené rámce do tří 
kategorií.  První  kategorie byly  rámce,  které rozšiřují  možnosti  standardního vývoje v jazyce Java 
pouze  se  základním  Android  SDK.  Další kategorie  byly  rámce  využívající  webové  technologie. 
Poslední probíraná kategorie byly rámce pro vývoj v dalších programovacích jazycích.

První kategorie zkoumá různé rámce pro vývoj aplikaci v Javě. Prozkoumal jsem jejich možnosti a 
zjistil jsem, že je velice dobré je při vývoji používat. Většinou také zrychlují vývoj a šetří čas, protože 
téměř cokoliv, co vývojář potřebuje, už někdo vyvíjí nebo vyvinul. 

Druhá kategorie popisuje rámce, které využívají HTML, CSS a JavaScript,  tedy technologie pro 
vývoj webových aplikací. Jsou možné dva přístupy. Můžeme vyvíjet běžnou webovou aplikací, která 
využívá prostřednictvím API některé nativní API . Ta potom běží zabalená do aplikace nativní. Další  
možnost  je  pomocí  JavaScriptu  vyvíjet  aplikací  s  nativním  rozhraním.  Výhody  jsou  především 
multiplatformní  vývoj  a s  tím spojená přenositelnost  kódu mezi  platformami.  Další  výhoda je,  že 
kdokoliv se základní znalostí webových technologií může rychle a jednoduše vytvořit nativní aplikaci 
pro mnoho operačních systémů. Nevýhoda u některých z nich je nenativní uživatelské rozhraní.

Třetí  a  poslední  kategorie  popisovala  možnosti  vývoje  s  jinými  programovacími  jazyky. 
Prozkoumal jsem tři  rámce, kde každý z nich umožňuje vývoj  v jiném jazyce.  Konkrétně jsou to  
jazyky C#,  C++ a Ruby.  V případě vývoje v C++ (MoSync SDK) nebo Ruby (RhoMobile Suite) je 
dobrou zprávou pro vývojáře podpora všech hlavních platforem. Použití  rámců z této kategorie je  
výhodné, když vývojář ovládá jeden ze zmiňovaných jazyků a nechce nebo neumí vyvíjet v Javě, nebo 
když má již větší množství existujícího kódu napsaného v některé z jiných jazyků než je Java.

Je vidět, že je spoustu možností, jak vyvíjet mobilní aplikace pro Android. Je možné vybírat si  
podle programovacích jazyků nebo využít znalosti webových technologií. Dokonce je možné vzít již 
existující  webovou aplikaci  a  velice  rychle  ji  přetvořit  na  aplikaci  nativní  pro  mnoho  platforem. 
Základem vývoje  pro Android je  však Java v kombinaci  s  různými  rámci podle  aktuální  potřeby 
vývojáře.

Předtím, než jsem začal psát tuto práci, jsem se s vývojem aplikací pro Android nesetkal. Během 
tvorby mé práce jsem se zároveň seznamoval s možnostmi vývoje pro Android. Můžu říct, že pro mě  
byla tato práce velice přínosná. Získal jsem spoustu cenných znalostí a zkušeností, které se mi můžou  
do budoucna hodit. 
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