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Abstrakt 

 Tato práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace pro pokročilou správu 

sms zpráv v mobilním telefonu s operačním systémem Android. Účelem aplikace je umožnit 

uživateli práci se zprávami sms takovým způsobem, jaký běžně nabízejí e-mailoví klienti 

pro práci s e-maily. Součástí aplikace je i editor a interpret speciálního, v rámci této práce 

vyvinutého, skriptovacího jazyka. Aplikace umožňuje uživateli vytvářet různé skripty, které 

mohou reagovat na přijetí či odeslání zprávy, což vede k automatizaci správy sms zpráv. Tento 

dokument obsahuje popis navrženého skriptovacího jazyka stejně jako popis a způsob 

implementace jeho interpretu pomocí jazyka java v prostředí operačního systému Android. 

Klíčová slova: mobilní aplikace, smartphone, správa sms, OS Android, interpretační 

překladač, skriptovací jazyk, mobilní operační systém. 

  

 

 

 

 

Abstract 

 This thesis discusses the design and implementation of the mobile application 

for advanced managing of sms messages on a smartphone running operating system Android. 

The purpose of the application is to allow the user to work with SMS messages in that way 

which commonly e-mail clients offer users to work with e-mails. The integral part of the 

application is an editor and interpreter of the special scripting language, which was developed 

in this thesis. The application allows user to write various scripts that can respond to receiving 

or sending SMS events, resulted to automated processing of SMS messages. In this document 

there is described the developing of the scripting language as well as implementation of the 

interpreter on the Android platform using the Java programming language. 

Key Words: mobile applications, smartphone, SMS management, Android OS, 

interpreter, scripting language, mobile operating system. 

 

 



 
 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

SMS Short Message Service (krátká textová zpráva) 

PDA Personal Digital Assistant (osobní digitální asistent) 

GPS Global Positioning System 

API Application Programming Interfaces (rozhraní pro 

programování aplikací) 

Java ME Java Micro Edition 

OS Operating System (operační systém) 

PC Personal Computer (osobní počítač) 

SDK Software Development Kit (sada nástrojů pro vývoj 

softwaru) 

OpenGL Open Graphics Library (otevřená grafická knihovna) 

SQLite Structured Query Language Lite (strukturovaný 

dotazovací jazyk) 

GSM Global System for Mobile Communications (globální 

systém pro mobilní komunikaci) 

EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution 

3G 3rd generation mobile telecommunications 

DVM Dalvik Virtual Machine 

OpenSSL Open Source Secure Sockets Layer (otevřená vrstva 

bezpečnostních socketů) 

XML Extensible Markup Language (rozšířený značkovací 

jazyk) 

MS DOS Microsoft Disk Operating System (Microsoft diskový 

operační systém) 

GUI Graphical User Interface (grafické uživatelské rozhraní) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obsah 
 

1 Úvod ........................................................................................................................................... 3 

2 Teoretická východiska................................................................................................................ 4 

2.1 Smartphone a jeho operační systém .................................................................................... 4 

2.1.1 Vlastní operační systémy vyvíjené výrobcem .............................................................. 5 

2.1.1.1 Apple iOS .............................................................................................................. 5 

2.1.1.2 RIM BlackBerry OS .............................................................................................. 6 

2.1.1.3 Palm OS ................................................................................................................ 6 

2.1.2 Patentované operační systémy třetích stran .................................................................. 6 

2.1.2.1 Microsoft Windows Mobile .................................................................................. 7 

2.1.2.2 Microsoft Windows Phone 7 ................................................................................. 7 

2.1.3 Operační systémy s otevřeným zdrojovým kódem (open source) ................................ 8 

2.1.3.1 Android ................................................................................................................. 8 

2.1.3.2 MeeGo ................................................................................................................... 9 

2.1.3.3 Symbian ................................................................................................................. 9 

2.2 Android ............................................................................................................................. 10 

2.2.1 Architektura operačního systému ............................................................................... 11 

2.2.2 Základy vývoje aplikací pro operační systém Android .............................................. 13 

2.2.3 Základní typy komponent ........................................................................................... 13 

2.2.4 Využívání cizích komponent ...................................................................................... 15 

2.2.5 Aktivování komponent ............................................................................................... 15 

2.2.6 Zdroje aplikace ........................................................................................................... 16 

2.3 Skriptování ........................................................................................................................ 17 

2.3.1 Vlastnosti skriptovacích jazyků.................................................................................. 18 

2.3.2 Příklady skriptovacích jazyků .................................................................................... 19 

2.3.3 Princip interpretačního překladače ............................................................................. 19 

2.4 Programovací jazyk Basic ................................................................................................. 20 

3 Požadavky na aplikaci .............................................................................................................. 22 

3.1 Možnosti aplikace ............................................................................................................. 22 

3.2 Prostředí aplikace .............................................................................................................. 22 



 
 

3.3 Náročnost aplikace na znalosti uživatele........................................................................... 22 

4 Implementace ........................................................................................................................... 23 

4.1 Volba operačního systému ................................................................................................ 23 

4.2 Reprezentace sms zprávy .................................................................................................. 23 

4.3 Skriptování a popis jazyka ................................................................................................ 24 

4.3.1 Základní struktura skriptů .......................................................................................... 25 

4.3.2 Příkazy jazyka ............................................................................................................ 25 

4.3.3 Funkce jazyka ............................................................................................................. 29 

4.3.3.1 Funkce matematické ............................................................................................ 29 

4.3.3.2 Funkce textové .................................................................................................... 30 

4.3.3.3 Funkce kombinované .......................................................................................... 30 

4.3.3.4 Funkce logické .................................................................................................... 31 

4.3.3.5 Funkce časové ..................................................................................................... 31 

4.3.4 Systémové proměnné ................................................................................................. 31 

4.4 Rozdělení aplikace ............................................................................................................ 32 

4.4.1 GUI ............................................................................................................................. 33 

4.4.2 Interpret skriptovacího jazyka .................................................................................... 36 

4.4.2.1 Základní třídy interpretu ...................................................................................... 36 

4.4.2.2 Vytvoření nového příkazu ................................................................................... 38 

4.4.2.3 Načtení skriptu – metoda Script.load .................................................................. 39 

4.4.2.4 Spuštění skriptu – metoda Script.run .................................................................. 39 

4.4.3 Služby aplikace .......................................................................................................... 40 

5 Závěr ........................................................................................................................................ 42 

Seznam použité literatury ............................................................................................................ 43 

Seznam obrázků .......................................................................................................................... 44 

Přílohy  



~ 3 ~ 
 

1 Úvod 
 

Výrobci mobilních telefonů zaplavují pulty obchodů stále výkonnějšími a „chytřejšími“ 

telefony. Dávno pryč jsou doby, kdy telefon sloužil pouze k telefonování. Dnešní smartphony 

zastávají spíše funkci osobních počítačů, než jen komunikačních prostředků. 

Současně s tímto jevem se mezi jejich uživateli objevuje poptávka po různých typech 

aplikací, které by jim umožnily dosáhnout větší automatizace úkolů. Také roste skupina 

uživatelů, kteří se rádi u svých telefonů baví všemožným nastavováním a mají touhu dosáhnout 

originálního nastavení, pomocí čehož se snaží projevovat svou individualitu. Chtějí například, 

aby jejich telefon vydával různé zvuky při příchodu sms zpráv od různých osob, nebo aby 

dokonce různě reagoval i podle obsahu textové zprávy. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která by, 

mimo jiné, tyto atributy měla. Moje aplikace by měla sloužit zejména k pokročilé správě sms 

zpráv. Ty by měla umět zpracovávat pomocí uživatelem napsaných skriptů. Pro tento účel 

hodlám vytvořit jednoduchý skriptovací jazyk a jeho interpret, který bude skripty vykonávat. 

Dalším cílem je zpřístupnění mé aplikace i lidem, kteří nemají mnoho 

programátorských zkušeností, ale přesto cítí potřebu osobitého a specifického nastavení chování 

svého mobilního telefonu při přijetí či odeslání sms zprávy. Po zvládnutí několika jednoduchých 

pravidel a příkazů budou schopni s jejich využitím psát skripty, které budou zajišťovat 

provedení pokročilých funkcí na jejich mobilních telefonech.   

Můj skriptovací jazyk použitý v aplikaci by však měl poskytnout dostatečné možnosti 

při vytváření pokročilých skriptů i zdatnějšímu programátorovi; to je třetím cílem mé 

diplomové práce. 
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2 Teoretická východiska 
 

2.1 Smartphone a jeho operační systém 
 

 Smartphone neboli česky „chytrý telefon“ je mobilní telefon, který kromě standardních 

funkcí telefonu obsahuje i mobilní operační systém. Takové zařízení potom umožňuje 

nabídnout uživateli další služby, které patří spíše do oblasti osobních počítačů, než do oblasti 

telefonie. První smartphony nabízely uživatelům především obohacení telefonu o funkce 

osobního digitálního asistenta (Personal Digital Assistant, PDA). Později se k možnostem těchto 

zařízení začaly přidávat multimediální funkce, jako jsou možnosti fotoaparátu či kamery, s tím 

spojený prohlížeč fotografií a videa, přenosný hudební přehrávač a GPS navigace. Do výbavy 

dnešních smartphonů patří i dotykový display s vysokým rozlišením a možnost Wi-Fi připojení, 

což jsou nutné podmínky k tomu, aby tato zařízení mohla být používána jako plnohodnotný 

prohlížeč internetových stránek. 

 Rozdíl mezi standardním mobilním telefonem a smartphonem není příliš přesně 

definován. Základní rozdíl je v tom, že smartphone obsahuje nějaký operační systém. Ten bývá 

zpravidla popsán a nabízí veřejnosti své pokročilé aplikační rozhraní (Application Programming 

Interfaces, API), které mohou využít třetí strany při psaní svých aplikací pro daný operační 

systém, potažmo smartphone. Proto také pro tato zařízení zpravidla existují velká množství 

přídavných aplikací, které mohou možnosti takového telefonu velmi výrazně rozšířit. 

„Obyčejný“ mobilní telefon místo operačního systému používá pouze svůj firmware, což je 

software, který na nejnižší úrovni zajišťuje správný chod telefonu. Tento firmware bývá 

zpravidla patentově chráněn firmou, jež telefon vyrábí; ta nezveřejňuje žádná API, a proto není 

příliš možností, jak takový přístroj rozšířit či si přizpůsobit. Určitou možnost nabízejí pouze 

java aplikace. Některé mobilní telefony totiž podporují platformu Java ME, což je odnož jazyka 

Java přizpůsobená pro použití v mobilních zařízeních. Možnosti java aplikací jsou ale značně 

omezené. Mohou sice rozšířit funkce telefonu, ale zpravidla fungují zcela odděleně od zbytku 

zařízení, nemají tedy přístup ke kontaktům, smskám, nemohou reagovat na události telefonu ani 

telefon nijak ovládat. 

 Mobilní operační systémy se dají rozdělit do tří skupin: jedná se o vlastní operační 

systémy vyvíjené výrobcem, patentované operační systémy třetích stran a operační systémy 

s otevřeným zdrojovým kódem. 
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2.1.1 Vlastní operační systémy vyvíjené výrobcem 

 

 Někteří výrobci používají ve svých mobilních zařízeních operační systémy, které sami 

vyvíjejí. Mezi největší takové výrobce patří například firma Apple, která ve svých iPodech, 

iPadech i iPhonech používá svůj vlastní operační systém iOS. Podobně v Evropě ne příliš 

známá firma RIM používá výhradně svůj vlastní mobilní systém BlackBerry OS pro svá 

zařízení BlackBerry. Pro tuto skupinu operačních systémů je charakteristické, že jejich vzhled a 

chování je konzistentní napříč různými zařízeními, na kterých běží, takže například majitel 

iPodu se snadno vyzná v operačním systému svého nového iPhonu. 

 

2.1.1.1 Apple iOS 

 

 iOS je operační systém vyvíjený společností Apple a používaný ve všech typech iPodů, 

iPadů a iPhonů. Přestože první smartphony se objevily již v devadesátých letech 20. století, byla 

to firma Apple, která jako první se svým prvním iPhonem až v roce 2007 slavila úspěch 

u masovější části zákazníků. Přitom první verze jejího operačního systému nezvládala téměř nic 

z toho, co ostatní smartphony už deset let nabízely. První iOS nenabízel skutečný multitasking, 

přepínání úloh či napojovaní se na bluetooth zařízení, a aplikace nabízel pouze ty továrně 

předinstalované, další doinstalovat v první verzi vůbec nešly. Dalo by se tedy říci, že tento 

operační systém nenabízel nic z toho, co by měl operační systém nabízet. Přesto se stal velmi 

úspěšným a to zejména díky svému grafickému rozhraní, které bylo líbivé a bylo zaměřené 

na nezkušené uživatele, kterým umožnilo snadné používání pokročilejších funkcí smartphonu. 

Dobrým tahem se ukázal také dotykový displej, který byl navržen pro ovládání prstem, na rozdíl 

od ostatních tehdejších smartphonů, které se ovládaly pomocí stylusu. Dalším důležitým 

prvkem byla integrace multimediálního přehrávače s podporou iTunes, což byl v té době 

pravděpodobně nejrychlejší a nejjednodušší způsob nákupu hudby. 

 V roce 2008 firma Apple představila druhou verzi iPhone, která byla levnější a přesto 

vybavenější. V té době byl také založen AppStore, což je aplikace, pomocí které se dají přímo 

v rámci uživatelského rozhraní telefonu stahovat a instalovat různé další placené i neplacené 

aplikace a hry.  

 V roce 2010 byla představena verze iOS 4, která konečně nabídla pravý multitasking a 

veřejné API rozhraní, takže se i třetí strany mohly pustit do vyvíjení aplikací. Aplikace se 

ovšem stále daly instalovat pouze přes AppStore, takže nebylo možné vytvořit si nějakou 

aplikaci jen tak pro sebe nebo pro skupinku zainteresovaných osob. Dokonce nebylo možné ani 

připojit zařízení k počítači a přehrát si do něj z PC vlastní hudbu například ve formátu mp3. 

Jediný způsob, jak do zařízení dostat hudbu, byl přes placený iTunes. Některým vývojářům 

i uživatelům se nelíbilo, že nějaká absurdní omezení firmy mají rozhodovat o tom, co si mohou 

či nemohou do svých zařízení nahrát a nainstalovat. Proto se komunita vývojářů rozhodla 
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zasáhnout a přišla se způsobem, jak tato omezení obejít. Tomuto způsobu se říká anglicky 

jailbreaking a většinou se jedná o výměnu originálního kernelu za kernel vlastní, který má 

vypnutá veškerá omezení. Do takového zařízení je potom možné po připojení k počítači nahrát 

nebo nainstalovat cokoliv. 

 

2.1.1.2 RIM BlackBerry OS 

 

 Tento operační systém se používá ve všech zařízeních BlackBerry. Tato značka u nás 

není příliš rozšířena, ale v USA patřila ve své době k nejběžnějším smartphonům. Smartphony 

BlackBerry byly hojně využívány hlavně v podnikové sféře, svého času to byl nejběžnější 

tzv. manažerský telefon. Design těchto telefonů se vyznačuje především tím, že tato zařízení 

jsou většinou trošku větší než průměrný mobilní telefon a disponují plnohodnotnou qwerty 

klávesnicí. V poslední době je tato značka dost vytlačována z trhu a to hlavně zařízeními 

s operačním systémem Android. Proto se firma RIM rozhodla do svých nových operačních 

systémů přidat aplikaci Android AppPlayer, která umožní uživatelům BlackBerry na svých 

zařízeních používat aplikace psané pro systém Android. 

 

2.1.1.3 Palm OS 

 

 V kategorii vlastních operačních systémů vyvíjených výrobcem jistě stojí za zmínku 

ještě zařízení firmy Palm Computing (ta se později stala divizí U.S.Robotics, kterou v roce 2010 

koupila společnost HP). Firma Palm Computing vyráběla své přístroje s názvem Palm. Jednalo 

se zprvu o zařízení označovaná jako PDA. Na těchto zařízeních běžel operační systém Palm OS, 

který umožňoval uživatelům používání těchto zařízení jako osobních digitálních asistentů. 

Nabízel možnosti jako ukládání poznámek, organizaci času a různých kontaktů, prohlížení 

dokumentů… V roce 2001 představila firma Palm Computing svůj přístroj Kyocera 6035, což 

bylo jejich první PDA zařízení se systémem Palm OS, ke kterému přidali funkce telefonu, 

jednalo se tedy o jejich první smartphone.  

 

2.1.2 Patentované operační systémy třetích stran 

 

 Další možností jsou operační systémy, které jsou vyvíjeny čistě softwarovými 

společnostmi, které nevyrábějí žádná vlastní zařízení. Místo toho prodávají výrobcům zařízení 

licence k použití jejich operačního systému. Nejznámějším příkladem takové společnosti je 

samozřejmě firma Microsoft, která vyvíjela a vyvíjí pro mobilní zařízení operační systémy 

Windows CE, Windows Mobile a Windows Phone a prodává své licence výrobcům mobilních 
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telefonů, jako jsou HTC, Samsung, LG, Nokia a další. I tyto operační systémy se snaží budit 

dojem určité konzistentnosti. Pokud je například uživatel zvyklý ze svého osobního počítače 

na operační systém Windows 9x, najde zřejmě podobné prvky i na mobilním zařízení 

s operačním systémem Microsoft Windows Mobile. 

 

2.1.2.1 Microsoft Windows Mobile 

 

 Vývoj tohoto operačního systému navázal na operační systém Windows CE, což byl 

systém, který firma Microsoft používala ve vlastních zařízeních Pocket PC. Tato zařízení svou 

funkčností naplňovala svůj název – skutečně se jednalo o kapesní počítač, jehož operační 

systém disponoval takovými prvky, jako multitasking nebo možnost práce se soubory 

v souborovém systému podobně jako u operačního systému Windows 9x s podporou mnoha 

typů souborů. Součástí operačního systému byl již i internetový prohlížeč, přehrávač médií a 

upravený kancelářský balík Microsoft Office Mobile. 

 První operační systém řadící se pod Microsoft Windows Mobile byl představen v roce 

2000 v přístroji Pocket PC 2000. Tento přístroj ovšem ještě neměl telefonní funkce, nedá se 

proto nazvat smartphonem. První skutečný smartphone se objevil až o rok později, tedy v roce 

2001 a byl to Pocket PC 2002. Operační systém Microsoft Windows Mobile se dále rozvíjel a 

vývojářům nabízel své API, takže ti mohli vyvíjet vlastní aplikace. Uživatelům nabízel možnost 

plného přístupu k souborům i registrům, takže nebyl problém cokoliv si do zařízení nahrát nebo 

doinstalovat. Dokonce bylo možné i nahradit celé grafické rozhraní nějakým vlastním, či 

vytvořeným třetí stranou. 

 

2.1.2.2 Microsoft Windows Phone 7 

 

 Microsoft Windows Phone 7 je operační systém, který firma Microsoft vyvinula zcela 

od nuly jako svou odpověď na vzkvétající svět smartphonů. V tomto novém operačním systému 

představila uživatelům zcela nový koncept grafického uživatelského rozhraní s názvem Metro. 

Toto inovativní uživatelské rozhraní nepoužívá tradiční mřížku ikon, kterou používá většina 

ostatních mobilních operačních systémů. Místo toho používá technologii takzvaných živých 

dlaždic, pomocí kterých se uživatel rychle dostává k informacím a aplikacím, které potřebuje. 

Toto rozhraní zřejmě bude i součástí nového operačního systému Windows 8 pro osobní 

počítače, takže potom bude opět zachována konzistence mobilního i desktopového prostředí. 

 Operační systém Windows Phone 7 ovšem udělal zase krok zpět v oblasti otevřenosti 

systému jeho uživatelům. Již není umožněn úplný přístup k souborovému systému ani 

k registrům. Ani samotné aplikace nemají úplný přístup ke všem funkcím telefonu a narážejí 

na spoustu různých omezení. To na jedné straně může někomu vadit, pokud má rád vlastní 
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nastavení všeho možného, na druhé straně to ale zásadně přispívá ke stabilitě celého systému, 

neboť není jednoduché nějakým neodborným zásahem operační systém poškodit, což 

u předchůdce Microsoft Windows Mobile šlo docela snadno. Tímto krokem ovšem firma 

Microsoft odehnala tu část svých věrných zákazníků, kteří mají rádi ke všemu nastavení, 

do náruče konkurenčních operačních systémů, zejména OS Android, který je otevřený a nabízí 

stále široké možnosti vlastního nastavení a přizpůsobení. 

  

2.1.3 Operační systémy s otevřeným zdrojovým kódem (open source) 

 

 Tyto operační systémy jsou vyvíjeny společnostmi, skupinami společností nebo 

komunitami vývojářů a následně zpřístupněny veřejnosti včetně zdrojových kódů, takže 

kdokoliv si je může upravit podle svých potřeb a nainstalovat na své zařízení. Příkladem 

takového operačního systému může být operační systém Symbian, MeeGo a hlavně Android. 

Výrobci zařízení si přizpůsobují tyto operační systémy tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich 

hardwaru a často také přidávají nové prvky nebo grafická rozhraní, aby se odlišili od ostatních 

verzí stejného operačního systému. To je stále mnohem jednodušší, než vyvíjet operační systém 

celý od začátku. Například firma HTC se v minulosti zabývala přizpůsobováním operačního 

systému Android tím, že vyvinula nové graficky vylepšené rozhraní nazvané HTC Sense. Toto 

rozhraní s typickými listovými hodinami se na nějakou dobu stalo téměř synonymem 

pro operační systém Android a u uživatelů se těšilo veliké oblibě. 

 Tyto otevřené operační systémy mají velmi široké možnosti vlastních nastavení a 

přizpůsobení. Existují pro ně velká množství aplikací, pomocí kterých se dá dokonce ovlivňovat 

i chování samotného operačního systému a nad to všechno mohou existovat i upravené verze 

těchto operačních systémů, které si uživatelé mohou na svá zařízení nainstalovat. 

 

2.1.3.1 Android 

 

 Operační systém Android je založen na jádru Linux. Byl vyvíjen společností 

Android Inc., která byla založena roku 2003 a odkoupena společností Google v roce 2005. 

V roce 2008 byl uveden na trh první komerční telefon vyrobený firmou HTC s tímto operačním 

systémem. Systém byl hned od začátku optimalizován pro použití na mobilních zařízeních a 

počítalo se tedy s určitými omezeními, která tato zařízení mají, jako je omezená výdrž baterie, 

menší procesorový výkon a málo paměti. Role těchto omezení se s postupem času snižuje, 

neboť dnešní moderní smartphony mají velikost operační paměti srovnatelnou s osobními 

počítači a také jejich výpočetní výkon se neustále zvyšuje, takže je jen malý krůček 

za průměrnými PC. Zároveň byl systém od začátku vyvíjen tak, aby mohl bez problémů běžet 

na velmi různorodém hardwaru, neboť cílem bylo vyvinout co nejuniverzálnější systém, 
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použitelný na jakémkoliv zařízení. Toto se vývojářům, zdá se, podařilo, protože operační systém 

Android dnes pohání stovky různých zařízení od smartphonů a tabletů až k osobním počítačům. 

Je využíván desítkami výrobců mobilních zařízení jako Google, HTC, LG, Motorola, Samsung 

a mnoha dalšími.  

 Platforma Android není pouze samotný operační systém. Tato platforma je i zcela 

kompletním řešením nasazení operačního systému pro výrobce mobilních zařízení. Obsahuje 

kompletní specifikace ovladačů všech možných hardwarových prvků a v neposlední řadě také 

balík efektivních nástrojů pro vývoj softwaru, nazvaný Software Development Kit – SDK. 

S tímto SDK je každý vývojář schopen velice rychle a pohodlně začít vyvíjet své aplikace 

pro operační systém Android. Své aplikace může poté umístit na Android Market, což je online 

služba, pomocí které si mohou ostatní uživatelé jeho či jiné, neplacené či placené aplikace velmi 

jednoduše stahovat a instalovat do svých zařízení.  

 

2.1.3.2 MeeGo 

 

 MeeGo byl společný projekt společností Intel a Nokia. Ty se rozhodly spojit své vlastní 

operační systémy Mobin a Maemo do jediného operačního systému s názvem MeeGo. 

K projektu se poté přidaly i další velké společnosti jako Novell a AMD. Operační systém 

MeeGo byl také postaven na jádru Linux a krom smartphonů se objevil i u některých tabletů a 

netbooků. Vývoj tohoto operačního systému se začal potýkat s problémy, když se společnost 

Nokia rozhodla jako svůj stěžejní operační systém používat Microsoft Windows Phone a projekt 

MeeGo opustila. Vývoj operačního systému MeeGo byl oficiálně ukončen koncem roku 2011 

ve prospěch nastupujícího operačního systému Tizen, který dále vyvíjí společnost Intel se 

společností Samsung. První mobilní zařízení s operačním systémem Tizen by se mohlo objevit 

ve druhé polovině roku 2012. 

 

2.1.3.3 Symbian 

 

 Operační systém Symbian je nástupcem operačního systému Epoc, který se používal 

v kapesních počítačích Psion. Byl vyvíjen firmou Symbian Ltd. Systém umožňuje přidávání 

dalších aplikací, které však musí být kompatibilní s danou verzí systému. Nejrozšířenější verzí 

je pravděpodobně verze Symbian Series 60 neboli S60. Tímto operačním systémem disponuje 

celá řada mobilních telefonů značky Nokia. Firma Nokia byla vždy největším dodavatelem 

mobilních zařízení s tímto operačním systémem. V únoru 2011 ovšem oznámila přechod 

k platformě Windows Phone a na dalším vývoji operačního systému Symbian se tedy již nebude 

podílet. To nejspíš povede k zániku tohoto operačního systému. 
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2.2 Android 

 

 Android je softwarový balík pro mobilní zařízení, který zahrnuje operační systém, 

middleware a klíčové aplikace. Android také nabízí svůj Android SDK, který poskytuje nástroje 

a API nutné pro vývoj aplikací platformy Android v programovacím jazyce Java. Operační 

systém Android se vyznačuje těmito hlavními rysy: 

 aplikační rámec – umožňuje opětovné použití a nahrazování komponent, 

 virtuální stroj Dalvik – virtuální stroj optimalizovaný pro mobilní zařízení, 

 integrovaný prohlížeč – založený na projektu s otevřeným kódem WebKit, 

 optimalizovaná grafika – v závislosti na použitém hardwaru jsou k dispozici 

grafické knihovny pro 2D i 3D grafiku; 3D grafika je založena na specifikaci 

OpenGL, 

 SQLite – pro ukládání strukturovaných dat je k dispozici odlehčená relační 

databázová knihovna, 

 podpora médií – k dispozici jsou knihovny pro prohlížení a přehrávání běžných 

obrázkových, audio i video souborů, 

 podpora GSM – knihovny obsahující podporu telefonických GSM funkcí, 

 bluetooth, EDGE, 3G a WiFi – v závislosti na hardwaru je možné využít 

knihovny pro podporu těchto technologií, 

 kamera, GPS, digitální kompas a akcelerometr – je-li zařízení vybaveno těmito 

technologiemi, operační systém Android disponuje knihovnami i pro jejich 

podporu, 

 bohaté vývojové prostředí – zahrnuje emulátor, nástroje pro ladění, paměťovou 

i výkonnostní optimalizaci a plugin pro vývojové prostředí Eclipse. 
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2.2.1 Architektura operačního systému 

 

Obrázek č. 1: Architektura operačního systému Android 

 

 Architektura operačního systému Android je rozdělena do pěti vrstev (viz obrázek č. 1), 

jejichž hranice nemusejí být vždy jasně definovány. Každá vrstva má svůj účel. 

 Nejnižší vrstvou je jádro operačního systému neboli kernel. Ten je založen na Linuxu 

ve verzi 2.6. Zajišťuje klíčové služby systému jako je bezpečnost, správa paměti a procesů, 

správa síťových služeb, multitasking a další. Jádro operačního systému slouží také jako 

abstraktní vrstva mezi hardwarem a softwarovým vybavením ve vyšších vrstvách. Důvodem 

použití linuxového jádra byla hlavně přenositelnost, která je zajištěna poměrně snadným 

sestavením Linuxu na různých hardwarových zařízeních. 

 Další vrstvou je vrstva runtime. Ta sestává ze sady základních knihoven, které 

obstarávají většinu funkcí dostupných v základních knihovnách programovacího jazyka Java. 

Dále obsahuje aplikační virtuální stroj Dalvik (Dalvik Virtual Machine – DVM), který byl 

vyvinut speciálně pro Android. Každá aplikace systému Android běží jako oddělený proces 

ve vlastní instanci virtuálního stroje Dalvik. DVM využívá registrově orientovanou architekturu 

a je opět založen na Linuxu, ze kterého si vzal technologie jako správa paměti nebo práce 

s vlákny. Byl ovšem optimalizován tak, aby umožňoval efektivní běh mnoha svých instancí 
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na mobilních zařízeních a to především v oblasti úspory energie a šetření paměťového prostoru. 

V DVM se dají spouštět spustitelné soubory formátu .dex, což je vlastní Dalvik byte kód 

formát. Po standardním zkompilování zdrojového java kódu do java byte kódu se tento 

překompiluje ještě pomocí Dalvik kompilátoru do Dalvik byte kódu (soubor s příponou dex) a 

ten je potom možné spustit v DVM. 

 Třetí vrstvou je vrstva knihoven. Ta obsahuje sadu knihoven psanou v jazyce C/C++ a 

využívanou nejrůznějšími komponentami systému Android. Jejich funkce jsou vývojářům 

poskytovány prostřednictvím vrstvy Application Framework. Patří sem mimo jiné knihovny 

pro podporu přehrávání multimédií, 2D i 3D grafiky, komunikace s SQLite databázovým 

strojem, zabezpečení pomocí OpenSSL, atd. 

 Čtvrtou a pro vývojáře nejdůležitější vrstvou je vrstva Application Framework. Ta 

poskytuje plný přístup ke stejnému aplikačnímu rozhraní, které využívají tovární aplikace 

systému Android. Aplikační architektura byla vytvořena tak, aby maximálně zjednodušila 

opětovné použití či záměnu komponent. Každá aplikace může zveřejnit své komponenty 

a kterákoliv jiná aplikace potom může tyto komponenty také používat. Stejný mechanizmus 

umožňuje uživateli vyměnit nějakou komponentu, používanou v určité aplikaci, za komponentu 

jinou. Základní sada služeb a komponent zahrnuje především: 

 sadu prvků View – jedná se o grafické prvky uživatelského rozhraní, jako jsou 

tlačítka, zaškrtávátka, seznamy, textová pole a mnoho dalších, 

 poskytovatele obsahu (Content Providers) – poskytuje přístup k obsahu jiných 

aplikací (např. kontakty, události kalendáře, sms), 

 správa zdrojů (Resource Manager) – poskytuje přístup ke zdrojům, což jsou 

soubory obsahující lokalizované textové řetězce aplikace, grafiku nebo třeba 

soubory definující vzhled, 

 správa oznámení (Notification Manager) – umožňuje aplikacím zobrazit vlastní 

upozornění ve stavovém řádku, 

 activityManager – spravuje životní cyklus aplikací a zajišťuje běžnou navigaci 

mezi aplikacemi. 

 

 Nejvyšší pátou vrstvou je vrstva aplikační. Ta obsahuje základní předinstalované 

aplikace, které mohou být rozšiřovány o aplikace vlastní nebo stažené z Android Marketu či 

získané jiným způsobem. Základní předinstalovaná sada aplikací obsahuje aplikaci pro správu 

kontaktů, pro správu sms, kalendář, poštovního klienta, přehrávač multimédií, internetový 

prohlížeč, kalendář, mapy a další. 
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2.2.2 Základy vývoje aplikací pro operační systém Android 

 

 Všechny aplikace jsou napsány v programovacím jazyce Java. Android SDK obsahuje 

nástroje, pomocí kterých se tyto aplikace včetně všech dat a zdrojových souborů zkompilují 

do jediného souboru s příponou .apk. To je standardní archivní balíček systému Android. Každý 

soubor .apk obsahuje jednu kompletní aplikaci a z tohoto jediného souboru se aplikace také 

do zařízení instaluje. Po nahrání a nainstalování aplikace do zařízení se aplikace spouští 

ve svém vlastním zabezpečeném a od ostatních aplikací odděleném virtuálním stroji. 

 Operační systém Android je vlastně víceuživatelský systém Linux, kde každá aplikace 

zastupuje jiného uživatele. Každá aplikace dostane přiděleno unikátní ID, které je používáno 

pouze systémem, aplikace sama své ID nezná. Systém potom nastaví oprávnění ke všem 

souborům dané aplikace jen pro její ID, takže pouze proces s daným ID může přistupovat 

ke svým souborům. Tak je jednoduše zajištěno, že různé aplikace nemohou mít přístup k cizím 

datům. Pokud nějaká aplikace potřebuje mít přístup k některým systémovým komponentám či 

službám, musí k tomu mít nastavena příslušná oprávnění. Ta se nastavují pomocí tak zvaného 

souboru Manifest. 

 Každá aplikace musí ve svém kořenovém adresáři obsahovat soubor 

AndroidManifest.xml, ve kterém jsou deklarovány všechny komponenty dané aplikace, zejména 

pak všechny Activity, což jsou jednotlivé obrazovky s uživatelským rozhraním. Soubor 

obsahuje také případná oprávnění, která aplikace vyžaduje pro svůj běh, jako například přístup 

ke kontaktům, možnost ovládat vibrace, atd. V souboru musí být také nadeklarována minimální 

úroveň API, která je vyžadována aplikací na základě toho, kterou verzi API aplikace používá. 

Mohou tam být také nadeklarovány případné hardwarové požadavky aplikace, jako je kamera 

nebo bluetooth. Případně tam mohou být ještě uvedeny nějaké další knihovny, které potřebuje 

aplikace pro svůj běh a které nejsou přímo obsažené v Android API; příkladem může být 

knihovna pro podporu Google Maps. 

 

2.2.3 Základní typy komponent 

 

 Základními stavebními kameny každé aplikace jsou čtyři základní typy komponent: 

Activity, Service, Content Providers a Broadcast Receiver. Každá z nich slouží jinému účelu a 

má jiný životní cyklus, který definuje, jak a kdy je komponenta vytvářena a jak zaniká. Způsob 

jejich použití potom určuje celkové chování aplikace.  

 Activity reprezentují jednotlivé obrazovky s uživatelským rozhraním. Například 

aplikaci kalkulačka by zřejmě stačila jediná Activity – obrazovka, na které by byly rozmístěny 

všechny ovládací prvky (tlačítka) a řádek pro zobrazení výpočtu. Naproti tomu třeba emailová 

aplikace by potřebovala více Activit – jednu obrazovku pro zobrazení seznamu emailů, druhou 



~ 14 ~ 
 

pro prohlížení došlých emailů a třetí pro psaní nových emailů. Přestože všechny tyto tři Activity 

jsou součástí stejné aplikace a v rámci této aplikace se zdají být propojené, ve skutečnosti se 

jedná o nezávislé komponenty a pokud to emailová aplikace umožní, mohou být tyto Activity 

využívány i jinými aplikacemi. Například aplikace pro focení může spustit Activitu emailové 

aplikace pro odeslání emailu a předat jí vyfocenou fotku k odeslání. Každá Activita musí být 

implementována jako podtřída třídy Activity a musí být nadeklarována v souboru Manifest, kde 

se dá také určit, o jaký druh Activity se jedná a jestli může být využívána i jinými aplikacemi. 

Za správu Activit zodpovídá ActivityManager, který obstarává zahajování, rušení a řazení 

jednotlivých Activit. Activity jsou řazeny v zásobníku, ve kterém se uživatel může pohybovat. 

Vždy při spuštění nové Activity se tato otevře na vrcholu zásobníku a překryje Activitu 

pod sebou. Při ukončení Activity (například stisknutím tlačítka Zpět na zařízení) se aktuálně 

zobrazená Activita ukončí a na displeji se objeví Activita předchozí. 

 Service je služba, která běží na pozadí a vykonává nějakou dlouho trvající operaci nebo 

přistupuje ke vzdáleným zdrojům, kde není známa doba odezvy. Tato komponenta neposkytuje 

žádné uživatelské rozhraní. Služba může například na pozadí přehrávat hudbu, zatímco uživatel 

používá různé další aplikace; nebo může stahovat nějaká data z internetu, aniž by tím musel být 

uživatel obtěžován a teprve po jejich stažení se může spustit nějaká další akce. Každá služba 

musí být implementována jako podtřída třídy Service. 

 Content Providers neboli poskytovatelé obsahu spravují sady sdílených dat mezi 

aplikacemi nebo i mezi jednotlivými Activitami jedné aplikace. Každá aplikace může ukládat 

svá data do svého přiděleného souborového systému, do SQLite databáze nebo třeba 

na paměťovou kartu. Pomocí Content Provideru může ale ostatním aplikacím umožnit přístup 

k těmto svým datům nebo jim může umožnit i tato data měnit. Operační systém Android 

například poskytuje Content Providera, který spravuje informace telefonních kontaktů. S jeho 

využitím může kterákoliv aplikace (která má pro tuto činnost oprávnění) číst i měnit informace 

o konkrétních osobách v seznamu kontaktů. Content Provider musí být implementován jako 

podtřída třídy ContentProvider a musí implementovat také sadu metod jako je Insert, Update, 

Delete a Query pro zajištění transakcí. 

 Broadcast Receiver je komponenta, která je aktivována nějakým určitým systémovým 

nebo vlastním oznámením a může na ně předem daným způsobem reagovat. Spoustu takových 

oznámení vyvolává sám systém – například oznámení, že zhasl displej, že dochází baterie, že 

byla vyfocena fotka, že přišla sms nebo že přístroj byl zapnut. Ale i aplikace mohou vyvolávat 

svá vlastní oznámení, například aby daly vědět ostatním aplikacím, že se stáhla nějaká data. 

Broadcast Receiver podobně jako služba nedisponuje žádným uživatelským rozhraním. 

Pro komunikaci s uživatelem proto často využívá například upozornění ve stavovém řádku. 

Často je Broadcast Receiver také využíván jen jako spouštěč nějakých dalších akcí, zpravidla 

implementovaných jako služby.  
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2.2.4 Využívání cizích komponent 

 

 Zajímavým aspektem koncepce systému Android je možnost využívání komponent 

konkrétních aplikací jinými aplikacemi. Například když je při vývoji aplikace potřeba použít 

kameru k zachycení snímku, pravděpodobně v přístroji již existuje aplikace, jejíž součástí je 

Activita, která tuto funkcí provádí. Potom je možné místo vývoje vlastní Activity použít 

Activitu z této cizí foto aplikace. Není k tomu ani potřeba se na cizí aplikaci nějakým způsobem 

napojovat, není dokonce ani nutné předem vědět, která konkrétní aplikace to bude. Stačí 

jednoduše požádat systém, aby spustil Activitu, která má definovánu vlastnost zachycení 

snímku a systém sám takovou Activitu najde a spustí. Uživatel s její pomocí vytvoří snímek, 

který se potom předá zpátky a může být jakkoliv zpracován vyvíjenou aplikací. Z pohledu 

uživatele to bude vypadat, jakoby celou dobu používal jedinou aplikaci. 

 Když systém spouští nějakou komponentu, vytvoří nový proces pro aplikaci, pod níž 

komponenta patří a v tomto procesu komponentu spustí. Pakliže proces pro danou aplikaci již 

běžel, spustí komponentu v něm, neboť pro každou aplikaci je vyhrazen jen jeden proces. Takže 

když například nějaká aplikace spustí Activitu pro pořízení fotografie, ta se nespustí ve stejném 

procesu, ale bude pro ni vytvořen proces nový, který patří aplikaci pro práci s kamerou, která 

danou Activitu obsahuje. Z tohoto důvodu, na rozdíl od většiny ostatních systémů, aplikace 

operačního systému Android nemají jedinečný vstupní bod (neobsahují například žádnou 

metodu main). Každou Activitu každé aplikace lze spustit zvlášť samostatně a pouze v souboru 

Manifest je definováno, která Activita aplikace se má spustit jako první. 

 Vzhledem k tomu, že systém spouští každou aplikaci v odděleném procesu s vlastním 

odděleným souborovým systémem, do kterého nemají ostatní aplikace přístup, není možné 

přistupovat k datům cizí aplikace přímo. Není ani možné přímo spouštět její komponenty. Je ale 

možné požádat systém, aby nějakou komponentu cizí aplikace spustil. K tomu (a nejen k tomu) 

slouží v operačním systému Android zprávy nazývané Intent. 

 

2.2.5 Aktivování komponent 

 

 Tři ze čtyř typů komponent – Activity, Servicy a Broadcast Receivery – se aktivují 

pomocí asynchronních zpráv Intent. Intenty spojují jednotlivé komponenty k sobě za běhu 

aplikací. Je možné si je představit jako poslíčky, kteří jsou jednou komponentou vysláni, aby si 

vyžádali nějakou akci od jiné komponenty, přičemž je jedno, jestli obě komponenty náleží 

jediné aplikaci nebo patří každá pod jinou. 

 Zpráva Intent je vytvořena jako objekt třídy Intent. Ten definuje zprávu požadující 

aktivaci buď nějaké konkrétní komponenty (zpravidla patřící ke stejné aplikaci) nebo pouze 

nějaké obecné komponenty definovaného typu (zpravidla patřící jiné aplikaci). 
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 U Activit a Serviců zpráva Intent definuje akci, která se má provést (například „otevřít“ 

nebo „odeslat“ něco) a může specifikovat jednotný identifikátor zdroje – URI, ukazující na data, 

se kterými se má pracovat. Kromě toho může obsahovat i další informace, které by se měly 

předat. Je například možné vytvořit Intent zprávu, která bude mít definovánu akci „otevřít“, typ 

souboru „.jpg“ a URI ukazující na určitý soubor. Po odeslání této zprávy systém sám vyhledá 

Activitu, která má nadefinováno, že umí otevírat soubory typu jpg, tuto Activitu spustí, předá jí 

odkaz na soubor a Activita soubor zobrazí. V některých případech je potřeba, aby Activita 

vrátila nějaký výsledek. I na to je myšleno. Jen je třeba Activitu spustit s žádostí o výsledek. 

Activita potom po svém ukončení vrátí výsledek opět formou zprávy Intent. Například je možné 

spustit Activitu pro výběr kontaktu ze seznamu kontaktů. A poté, co si uživatel vybere 

konkrétní kontakt, Activita pro výběr se ukončí a předá zpět URI ukazující na uživatelem 

vybraný kontakt. 

 U Broadcast Receiverů zpráva Intent jednoduše definuje typ oznámení, které bylo 

vyvoláno. Například oznámení indikující, že dochází baterie, obsahuje pouze známou konstantu 

indikující text „battery is low“. 

 Poslední typ komponent, Content Provider, není aktivován pomocí zpráv Intent. Místo 

toho je aktivován, pokud je na něj zaměřen dotaz z objektu Content Resolver. Content Resolver 

obsluhuje všechny přímé transakce s Content Providerem, takže komponenta, která uskutečňuje 

transakci s Providerem, nekomunikuje přímo s ním, ale místo toho volá metody objektu Content 

Resolver. Tím vzniká z důvodu zabezpečení abstraktní vrstva mezi Content Providerem a 

komponentou požadující informace. 

 Pro aktivaci každého typu komponent existují různé metody: 

 Activitu je možné spustit pomocí předání zprávy Intent metodě startActivity; 

v případě, že se očekává od Activity nějaká odpověď, použije se metoda 

startActivityForResult, 

 Service je možné spustit pomocí předání zprávy Intent metodě startService; 

v případě potřeby svázání služby s nějakou Activitou je možné použít metodu 

bindService, 

 zprávu Broadcast, kterou může zachytit Broadcast Receiver, je možné vyslat 

pomocí předání zprávy Intent metodě sendBroadcast, sendOrderedBroadcast 

nebo sendStickyBroadcast, 

 dotaz na určitého Content Providera je možné poslat pomocí metody query 

objektu Content Resolver. 

 

2.2.6 Zdroje aplikace 

 

 Poslední, ale velmi důležitou součástí každé aplikace jsou její zdroje (Resources). 

Aplikace systému Android se neskládají pouze ze zdrojového kódu. Vyžadují i další zdroje, 



~ 17 ~ 
 

které jsou od kódu odděleny. Tam patří obrázky, ikony, zvukové soubory, lokalizované texty, 

grafický návrh ovládacích prvků v Activitách a další. Pomocí speciálních xml souborů je možné 

například definovat animace, menu, styly a barvy. Při správném využívání možností zdrojů je 

pak velmi snadné upravit různé vlastnosti aplikace bez zásahu do zdrojového kódu. Je například 

možné jednoduchým přidáním několika souborů upravit aplikaci pro běh na zařízení s jinou 

velikostí displeje nebo přidat překlad aplikace do jiného jazyka. 

 Pro každý zdroj, který je zahrnut v projektu aplikace Android, definuje nástroj SDK 

unikátní identifikátor ID, který je možné používat ve zdrojovém kódu aplikace jako odkaz 

na daný zdroj. Například pokud aplikace obsahuje obrázek se jménem logo.png, ten je uložen 

ve standardní složce projektu pro grafiku res/drawable/ a nástroj SDK pro něj vygeneruje 

identifikátor zdroje R.drawable.logo. Tento identifikátor je potom možné používat 

ve zdrojovém kódu aplikace nebo i v dalších zdrojových souborech, například v souboru xml 

s definicí návrhu grafického rozhraní layout.xml. 

 Oddělená správa zdrojů je velmi důležitá kvůli možnosti poskytování alternativních 

zdrojů v závislosti na konfiguraci zařízení. Takto je možné velmi jednoduše vytvořit různé sady 

zdrojů pro různé velikosti displejů nebo jazykové mutace aplikace. Jasným příkladem může být 

i různý návrh grafického rozhraní pro displej orientovaný na výšku a na šířku. Je možné 

nadefinovat pro každou orientaci zvláštní návrh a po položení zařízení a přepnutí orientace se 

automaticky přepne i zdrojový soubor a zobrazí se grafické rozhraní optimalizované pro displej 

orientovaný na šířku. 

 

2.3 Skriptování 
 

 Skriptováním se rozumí psaní kódu v interpretovaném jazyce, kterému se říká jazyk 

skriptovací. Ten se, na rozdíl od jazyků kompilovaných, nepřekládá předem, ale místo toho je 

interpretován, což znamená, že je spouštěn za běhu programu speciálním procesem, interpretem. 

Takový program neboli skript potom zůstává stále ve formě zdrojového kódu. Jazyky 

kompilované se naproti tomu překládají ze zdrojového kódu do spustitelného tvaru. Běh předem 

zkompilovaného programu je potom pochopitelně rychlejší, neboť se při běhu systém nemusí 

zdržovat kompilací. Nicméně spustitelný tvar zkompilovaného programu je většinou omezen 

na určitou architekturu procesoru či na konkrétní operační systém. Při použití programu na jiné 

platformě je zpravidla nutné program znovu překompilovat. 
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2.3.1 Vlastnosti skriptovacích jazyků 

 

 Skriptovací jazyk se často používá pro jednodušší úlohy, jakými může být třeba definice 

chování postav ve hrách či tvorba různých herních scénářů. Bývají proto často navrhovány 

s ohledem na snadné ovládnutí jazyka. K typickým zástupcům skutečných skriptovacích jazyků 

patří například Python, PHP, JavaScript, Perl, Tcl, Ruby. Také unixový Shell a dosovský Batch 

se dají považovat za skriptovací jazyky. Skriptovací jazyky se také často používají v prostředí 

webových aplikací. 

 Hranice mezi skripty a programy není zcela ostrá, neboť některé programovací jazyky 

umožňují tvorbu jak interpretovaných skriptů, tak i kompilace do strojového kódu. Obvyklá je 

i možnost předkompilování do vnitřního jazyka, který je potom sice interpretován, ale podstatně 

rychleji než klasický interpretovaný jazyk. 

 K charakteristickým vlastnostem skriptovacího jazyka patří dynamická typová kontrola. 

To znamená, že typová kontrola probíhá za běhu programu, jedná se tedy o slabě typované 

jazyky. U proměnných není vyžadována deklarace datového typu a proměnné mohou tedy 

nabývat hodnot jakéhokoli typu. Dynamické typování je pružnější, neboť programy generují 

typy a funkcionalitu až na základě běhových dat, ale hrozí větší nebezpečí běhových chyb, kdy 

nějaká proměnná obsahuje hodnotu neočekávaného typu, který se program snaží dále zpracovat. 

 K dalším vlastnostem patří možnost zotavení se z chyb. Pokud chyba není fatální, měl 

by být skript schopen přeskočit chybnou část, chybu někde vyreportovat a pokračovat dál 

v běhu skriptu. 

 Mezi nevýhody interpretovaných jazyků patří bezesporu větší výpočetní i paměťová 

náročnost. Při běhu skriptu musí být v paměti spuštěn interpret, což je program, který prochází 

zdrojový kód skriptu, kontroluje syntaktickou správnost příkazů a poté je vykonává. Zajišťuje 

skriptu prostředí pro jeho průběh. Tím pochopitelně zabírá místo v paměti a samotná 

interpretace bude vždy z principu pomalejší, než spuštění zkompilovaného a zoptimalizovaného 

programu. 

 Hlavním cílem skriptování, alespoň v mém pojetí, je zpřístupnění programování lidem, 

kteří nejsou programátoři. I tak by ale měli být schopni se naučit několik jednoduchých pravidel 

a příkazů a s jejich využitím psát skripty, které budou provádět pokročilou činnost. Přitom se 

nebudou muset učit používat žádné složité vývojové nástroje a nemusejí programování ani příliš 

rozumět. 
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2.3.2 Příklady skriptovacích jazyků 

 

 Mezi skriptovací jazyky se dají zařadit i takzvané dávkové soubory, jakými jsou 

v operačním systému MS DOS soubory s příponou .bat nebo ve Windows soubory s příponou 

.cmd. Jedná se o textové soubory, které obsahují řádky s příkazy operačního systému MS DOS 

a po spuštění jsou postupně vykonávány interpretem příkazového řádku. I tyto skripty jsou 

schopni vytvářet i trošku pokročilejší uživatelé systému, nemusejí to být přímo programátoři. 

 Ještě značně širší možnosti nabízí uživatelům shellový skript v unixových operačních 

systémech. V Unixu existuje více různých interpretů s různými vlastnostmi a pro různě 

pokročilé uživatele. Původně byl základem Bourneshell, který má zkratku sh. Každý unixový 

systém měl shell, který byl kompatibilní se sh. Dalším známým shellem v unixových operačních 

systémech je potom bash (Bourneagainshell), ten se dá za základ považovat dnes.   

Shell bash vychází z vlastností shellush, nabízí ale podstatně rozsáhlejší funkce. Je 

i do jisté míry zpětně kompatibilní, takže většina skriptů napsaných v sh funguje i v bash. Jen 

některé skripty, které používaly některé speciální proměnné nebo vestavěné funkce sh, 

je potřeba upravit. 

 

2.3.3 Princip interpretačního překladače 

 

 Interpretační překladač je program, který interpretuje zdrojový program. To znamená, 

že jako vstupní data dostane zpravidla ve formě textu nějaký zdrojový program – skript, který je 

napsán v nějakém zdrojovém (skriptovacím) jazyce, ten analyzuje a postupně provádí jeho 

jednotlivé instrukce. Často ke zdrojovému programu obdrží interpret také nějaká data, která má 

zdrojový program zpracovávat. Překlad zdrojového programu probíhá v několika fázích. 

 První částí překladače je lexikální analýza. Lexikální analyzátor postupně čte znaky 

zdrojového programu a uspořádává je do lexikálních symbolů, kterým se říká tokeny. Počet 

různých druhů tokenů je závislý na definici daného jazyka, ale zpravidla tam patří identifikátory 

proměnných, konstanty různých typů, operátory a klíčová slova. Každý token má tedy svůj 

určitý typ a některé mohou mít i nějaké atributy. Během analýzy jsou vynechávány 

bezvýznamné znaky jako mezery, prázdné řádky nebo komentáře. V průběhu této analýzy by 

mohlo dojít k chybě, pokud by lexikální analyzátor narazil ve zdrojovém kódu na symbol, který 

pro daný jazyk není definován. To ale nebývá příliš časté, neboť většinou jsou definovány 

všechny existující symboly. 

 Získaná posloupnost tokenů je předána syntaktickému analyzátoru, neboli parseru, 

který kontroluje syntaktickou správnost zdrojového programu. Jeho výstupem potom může být 

vnitřní interpretace zdrojového programu například ve formě derivačního stromu. Při této 
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analýze je již větší šance, že bude odhalena chyba zdrojového programu. Dojde k tomu 

v případě, že byly zadány symboly v chybném pořadí nebo mohl být zadán zcela neznámý 

příkaz či nesmyslný matematický výraz. 

 Část překladu uzavírá sémantický analyzátor, který kontroluje zejména správné 

zacházení s objekty uloženými v tabulce symbolů. Do tabulky symbolů se ukládají všechny 

proměnné, konstanty, funkce a procedury, které byly během analýzy zaznamenány. Sémantická 

analýza ověřuje, jestli tyto objekty jsou správného typu, jestli do jednotlivých výrazů vstupují 

operandy typu, jenž odpovídá operátoru (jestli se například zdrojový kód nepokouší násobit 

spolu dva textové řetězce), atd. Pokud je to žádoucí, může se sémantický analyzátor také 

pokusit operand nesprávného typu přetypovat buď podle typu operátoru, nebo podle typu 

druhého operandu. Ve druhém případě potom záleží na nastavených prioritách jednotlivých typů 

a analyzátor se pokusí přetypovat typ s nižší prioritou na typ s prioritou vyšší. 

 V poslední syntetické fázi překladu je možné provést některé optimalizační činnosti. 

V případě kompilačního překladače by v této fázi docházelo ke generování výsledného 

spustitelného kódu. V případě interpretačního překladače začíná v tuto chvíli vlastní provádění 

jednotlivých instrukcí zdrojového kódu. 

 

2.4 Programovací jazyk Basic 
 

 Basic je všestranně použitelný programovací jazyk vysoké úrovně, který byl původně 

navržen pro možnosti výuky programování nevědeckých studentů. Byl od začátku koncipován 

tak, aby mu mohli porozumět i neprogramátoři. K jeho jednoduchosti přispívalo i to, že klíčová 

slova vycházejí z běžné angličtiny, takže po přečtení takového programu je docela zřejmé, jakou 

činnost bude program provádět. Basic našel velmi široké uplatnění v domácích mikropočítačích, 

u kterých se stal součástí firmwaru. V dnešní době existuje obrovské množství různých verzí a 

mutací, z nichž některé včetně těch nejznámějších, jako je například Microsoft Visual Basic, se 

od původní koncepce dost radikálně liší. V původních verzích Basic nepodporoval volání 

funkcí, neposkytoval strukturovaný návrh aplikací a už vůbec neumožňoval objektově 

orientované programování. Jeho proměnné byly pouze dvou typů, a to buď číslo, případně 

včetně desetinné čárky, nebo textový řetězec. Přitom identifikátory textových proměnných 

musely povinně končit znakem dolaru ($) a taktéž všechny funkce jazyka, které jako výsledek 

vracely textový řetězec, končily stejným symbolem. Při psaní programu byl každý příkaz 

na jednom řádku a řádky musely být očíslovány, což se využívalo například u příkazu GOTO n, 

který provedl skok vykonávání programu na určený řádek n. 

 Jazyk Basic, ve verzi, ve které se používal na domácích osmibitových mikropočítačích 

(Z80), se dá považovat za jazyk interpretovaný. Jednotlivé příkazy se daly psát přímo 

do příkazového řádku a byly okamžitě interpretem vykonávány, nebo bylo možné zapsat 

příkazy do řádků programu a ten potom spustit, přičemž nedocházelo k žádné kompilaci, 
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program byl rovnou interpretován. Že lze tento jazyk považovat za interpretovaný, to dále 

potvrzuje existence funkce VAL, která dokázala zpracovat jakýkoliv textově zadaný výraz 

včetně použití dalších funkcí a vrátila výsledek výrazu. To je typická vlastnost interpretovaných 

jazyků. V případě SinclairBasicu se příkazy nemusely vypisovat písmenko po písmenku. Každá 

klávesa na klávesnici zastávala několik příkazů, pro jejichž vypsání stačilo klávesu stisknout 

pouze jednou (případně s nějakou shift klávesou). Tak například po jediném stisknutí klávesy G 

se vypsal příkaz GOTO, po stisknutí stejné klávesy spolu s klávesou Symbol Shift se vypsalo 

klíčové slovo THEN, atd. Každý příkaz, funkce či klíčové slovo měly svůj kód, přičemž 

vzhledem k jejich omezenému počtu, ke kódování bohatě postačil jediný bajt, takže v paměti 

byly programy kódovány pomocí těchto kódů, což vedlo ke značné úspoře paměti a především 

ke zjednodušení a zrychlení samotného interpretu, který se nemusel zdržovat tokenizerováním 

příkazů ze syrového textu.  
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3 Požadavky na aplikaci 
 

3.1 Možnosti aplikace 
 

 Aplikace musí umožňovat správu zpráv sms obdobným způsobem, jakým běžně pracují 

aplikace e-mailových klientů se zprávami emailovými. Je tedy nutné, aby aplikace umožňovala 

přijímání, odesílání a prohlížení sms zpráv. Měla by umožňovat vytváření a rušení složek. Dále 

by měla umožňovat se zprávami nějakým způsobem manipulovat, to znamená zprávy jednotlivě 

i hromadně mazat, kopírovat a přesunovat. Nejdůležitější částí aplikace ale bude možnost psaní 

a správy vlastních skriptů, které se budou provádět při odeslání nebo přijetí sms zprávy 

a umožní její automatické zpracování. 

 

3.2 Prostředí aplikace 
 

 Prostředí aplikace vychází z možností a zvyklostí aplikací mobilního operačního 

systému Android, pro který bude aplikace vyvíjena. To znamená, že se předpokládá například 

dotykový displej mobilního zařízení, ale aplikace by měla být ovladatelná i bez něj. Měla by 

využívat standardních postupů při ovládání, jako jsou například krátký a dlouhý stisk 

na položky seznamů, měla by umožnit využití standardního oznamovacího systému ve stavové 

liště, apod. 

 

3.3 Náročnost aplikace na znalosti uživatele 

 

 Základní prostředí aplikace by měl zvládnout používat každý uživatel obeznámený se 

způsobem ovládání standardních aplikací mobilního operačního systému Android. Měl by tedy 

být schopen aplikaci správně nastavit a využívat ke správě zpráv sms s výjimkou tvoření 

skriptů. K úspěšné tvorbě skriptů se předpokládá obeznámenost uživatele se skriptovacím 

jazykem a alespoň minimální programátorské schopnosti. S použitím skriptování by mělo být 

možné vytvářet jak velmi jednoduché (jednořádkové) skripty, tak i docela komplexní 

rozvětvené programy. To vše v závislosti pouze na potřebách a schopnostech uživatele. 
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4 Implementace 
 

4.1 Volba operačního systému 
 

 Aplikaci jsem původně chtěl implementovat pro operační systém Symbian, ovšem poté, 

co firma Nokia tento operační systém opustila, se nezdá, že by měl ještě nějakou perspektivu. 

A vzhledem k tomu, že chci ve vývoji aplikace pokračovat i v budoucnosti, musel jsem své 

rozhodnutí ohledně operačního systému přehodnotit. Volba nakonec padla na operační systém 

Android, protože ten podle mého názoru perspektivu má a navíc je zřejmě nejméně zatížen 

různými restrikcemi, které by mé aplikaci bránily v ovládání funkcí mobilního telefonu. 

Aplikaci jsem vyvíjel konkrétně pro operační systém Android ve verzi 2.1, což je API úroveň 7. 

Tato verze patřila v době začátku vývoje aplikace k nejrozšířenějším. 

 

4.2 Reprezentace sms zprávy 

 

Obrázek č. 2: Příklad souboru xml reprezentujího uloženou sms zprávu 

<?xmlversion='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?> 

<smsTC 

fileName="+420777123456_-_15.1.2012_14-36-14.sms“ 

direction="INBOX" 

number="+420777123456" 

dateTime="15 Jan 2012 12:36:14 GMT" 

seen="true"> 

<body><![CDATA[Toto je text testovaci sms zpravy…]]> 

</body> 

<note><![CDATA[Pridana poznamka...]]> 

</note> 

</smsTC> 

 

 Při implementaci jsem se snažil především klást důraz na jednoduchost celé aplikace 

z pohledu uživatele, a zároveň na co nejjednodušší rozšiřitelnost aplikace z pohledu vývojáře. 

Pro ukládání skriptů se počítá s uložením do textových souborů. Pro ukládání sms zpráv jsem 

vytvořil vlastní formát xml, jehož ukázka je vidět na obrázku č. 2. Při vývoji aplikace jsem 

předpokládal, že aplikace bude mít někde na paměťové kartě umístěnu svou pracovní složku. Ta 
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by měla být v ideálním případě rozdělena na několik podsložek tak, aby tyto mohly obsahovat 

zvlášť sms zprávy ukládané ve formátu xml, skripty ukládané v textovém formátu s příponou 

scr a případně ještě zvukové soubory ve formátu mp3 nebo wav. Složka pro zprávy i složka 

pro zvukové soubory by mohly být ještě rozděleny do dalších podsložek. 

 Pro reprezentaci zprávy sms v aplikaci jsem vytvořil třídu SMSmessageTC. Ta obsahuje 

atributy popisující danou sms zprávu, jako je telefonní číslo, text zprávy, atd. Tato třída je 

implementována tak, aby byla serializovatelná do souboru xml. Při vytvoření objektu třídy se 

automaticky vygeneruje unikátní název souboru složený z telefonního čísla a času odeslání 

zprávy. Zprávy se potom ukládají jako soubory xml s tímto vygenerovaným jménem a 

příponou .sms. Při jakékoliv manipulaci se zprávami (kopírování, mazání, přesouvání) se 

ve skutečnosti manipuluje s těmito soubory. 

 

4.3 Skriptování a popis jazyka 
 

 Pro skriptování jsem se rozhodl použít upravenou vlastní verzi jazyka Basic. Pro tento 

jazyk jsem se rozhodl, protože se mi jeví velmi vhodný pro neprogramátory. Je dost jednoduchý 

a konstrukce jeho příkazů je podobná normální anglické větné stavbě, takže by měl být i 

pro programátorsky nevzdělané uživatele relativně srozumitelný. Moje verze programovacího 

jazyka Basic používá částečně i princip blokového programování, nicméně k označení bloku 

nepoužívá závorky, které začínající programátory či neprogramátory často odrazují a matou. 

Při volbě a úpravách jazyka jsem se snažil jej optimalizovat zejména pro uživatele, kteří nemají 

příliš programátorských zkušeností, ale přesto cítí potřebu velmi osobitého a konkrétního 

nastavení chování svého mobilního telefonu při přijetí či odeslání sms zprávy. Vycházel jsem 

z toho, že zkušený programátor si může chování telefonu upravit sám vývojem vlastní aplikace 

a to mnohem konkrétněji, než by mu kdy mohla umožnit moje aplikace. Přesto ale věřím tomu, 

že i zkušenější programátor může služeb mé aplikace využít a vytvářet pokročilé skripty, které 

poslouží jeho potřebám. 

 Důležité je vědět, že po přijetí či odeslání zprávy sms se na ni aplikují všechny 

aktivované skripty ze seznamu skriptů a to v pořadí, v jakém jsou v seznamu seřazeny. Přičemž 

skripty se nijak nedělí na skripty pro zprávy přijaté a na skripty pro zprávy odeslané, takže 

pokud chce uživatel daným skriptem zpracovávat například pouze zprávy přijaté, musí si 

v rámci skriptu nějakou podmínkou zajistit, aby jeho skript nezpracovával i zprávy odeslané. 
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4.3.1 Základní struktura skriptů 

 

 Přestože skriptovací jazyk vychází z původní verze jazyka Basic, v některých 

vlastnostech se značně odlišuje. Na rozdíl od původní verze jazyka Basic, kde to bylo povinné, 

se například ve skriptech nečíslují řádky. Každý řádek s výjimkou příkazu IF může obsahovat 

pouze jeden příkaz. Příkaz může obsahovat nějaký výraz, jehož součástí může být třeba i 

funkce, která bude mít nějaký další jeden či více parametrů. Výrazy je samozřejmě možné různě 

závorkovat a vkládat do sebe. 

 Vzhledem k chybějícím číslům řádků bylo potřeba upravit příkaz GOTO. Zde jsem 

použil konstrukci známou například z dávkových .bat souborů systému MS DOS a zavedl jsem 

návěští. Na řádku se tedy kromě příkazu může objevit ještě návěští, to je signalizováno 

dvojtečkou následovanou identifikátorem návěští (:loop), příkaz GOTO se potom odkáže 

na tento identifikátor (GOTO :loop). 

 Další zásadní věcí je, že u názvů příkazů, funkcí i identifikátorů proměnných se nebere 

ohled na velikost písmen. K tomuto kroku jsem se rozhodl hlavně kvůli psaní skriptů přímo 

na mobilu, kde textový editor často sám nastavuje velká písmena a je dost obtěžující muset si 

na to dávat pozor. 

 Další odchylkou skriptovacího jazyka od původního jazyku Basic je, že původní jazyk 

Basic vyžadoval pro textové proměnné použití identifikátoru proměnné se znakem dolaru. Toto 

můj skriptovací jazyk nevyžaduje, ačkoliv kvůli zpřehlednění kódu se doporučuje tuto zásadu 

dodržovat. 

 Navíc jsem ještě přidal logický typ proměnné (Boolean), který původní jazyk Basic 

vůbec neobsahoval. Ve skriptech je tedy možné do proměnné uložit číslo (i desetinné), které se 

vnitřně interpretuje jako typ Double, text zadaný v uvozovkách, který se vnitřně interpretuje 

jako typ String, i logickou hodnotu, která se vnitřně interpretuje jako Boolean. Skriptovací jazyk 

se v rámci možností pokouší v případě potřeby hodnoty proměnných přetypovat s tím, že 

nejvyšší prioritu má typ textový a typ Boolean lze přetypovat pouze na typ String a naopak. 

 

4.3.2 Příkazy jazyka 

 

 Skriptovací jazyk aktuálně obsahuje 20 příkazů, přičemž některé z nich mají možnost 

ještě dalších podpříkazů. 
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 Příkaz Rem slouží ke vkládání komentářů do zdrojového kódu skriptu. Je možné jej 

nahradit symbolem #. Na běh skriptu nemají tyto příkazy žádný vliv a jsou přeskakovány. 

 Příkazy For a Next slouží k implementaci smyček programu. Příklad jejich použití je 

vidět na obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 3: Příklad použití příkazů For a Next 

For x=0 To 10 Step 2 

<příkaz> 

<příkaz> 

Next x 

 

 Parametr Step není povinný. Při jeho vynechání se automaticky nastaví krok 

na konstantu 1. 

 Jak již bylo řečeno, příkaz If je jediný příkaz, který se může objevit na jednom řádku 

zároveň s jiným příkazem. Navíc může být napsán několika způsoby. První možností je použití 

původní syntaxe jazyka Basic, jak ukazuje obrázek č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Příklad použití příkazu If 

If<logický výraz>Then<příkaz> 

 

 Další možností, která je znázorněna na obrázku č. 5, je využití klíčového slova Else, 

které jsem zavedl a které původní syntaxe jazyka Basic vůbec neznala. 

 

Obrázek č. 5: Příklad použití příkazu If - Else 

If<logický výraz>Then<příkaz1> Else <příkaz2> 

  

Kromě toho jsem zavedl i možnost použití blokového programování, které také nebylo 

jazykem Basic podporováno. Pokud tedy za klíčovým slovem Then, respektive Else, následuje 

konec řádku, bere to interpret jako začátek bloku, takže příkaz na dalším řádku a každý další až 
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do výskytu příkazu Else, respektive EndIf, bude proveden pouze v případě splnění, respektive 

nesplnění, dané podmínky. Ukázka tohoto způsobu použití je na obrázku č. 6. 

 

Obrázek č. 6: Příklad blokového použití příkazu If - Else 

If<logický výraz>Then 

<příkaz1> 

<příkaz2> 

Else 

<příkaz3> 

<příkaz4> 

EndIf 

 

 Samozřejmě je možné příkazy If vkládat různě do sebe, jak je běžné. 

 Další menší úprava, kterou jsem udělal, se týká příkazu Let, který může být zcela 

vynechán. Pokud tedy interpret narazí na začátku řádku na slovo, které není příkazem, považuje 

jej automaticky za nový identifikátor proměnné a jako další znak očekává symbol přiřazení (=) 

následovaný příslušnou hodnotou. 

 Příkaz Log svým způsobem nahrazuje původní příkaz Print jazyku Basic. Jen jeho 

výstup není nasměrován na žádnou obrazovku, ale do logovacího souboru, který je možné 

v aplikaci otevřít a prohlédnout si ho. 

 Jak již bylo zmíněno, příkaz Goto slouží ke skoku na příslušné uvedené návěští. 

 Příkazem Call se dostávám k příkazům týkajícím se přímo mobilního telefonu. Příkaz 

Call, pokud je zavolán s parametrem, vytočí na mobilním telefonu telefonní číslo, které získá 

z výrazu parametru. Místo parametru může být použito klíčové slovo Drop. V takovém případě, 

pokud je v mobilním telefonu nějaký aktivní hovor, příkaz Call jej ukončí. 

 Příkaz Wait jednoduše pozastaví vykonávání skriptu na parametrem zadaný počet 

milisekund. S kombinací s příkazem Call se dá tento příkaz použít například k takzvanému 

prozvonění. 

 Příkaz MkDir vytvoří podsložku ve složce zpráv. Měl by být následován textovým 

výrazem, který definuje název vytvořené složky, případně včetně cesty. 

 Příkaz Send slouží k odesílání textových zpráv. Očekává dva parametry: prvním je 

telefonní číslo, na které se má sms zpráva odeslat, a druhým je samotný text sms zprávy. 
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 Příkaz SMS lze použít k několika různým akcím, které přímo souvisejí se 

zpracovávanou sms zprávou. Příkaz musí být následován dalším klíčovým slovem, které interně 

nazývám podpříkazem a které určuje druh akce. Možná klíčová slova jsou: 

 Delete – smaže sms zprávu, 

 Copy – následováno parametrem zkopíruje sms zprávu do složky uvedené 

v parametru, 

 Move – následováno parametrem přesune sms zprávu do složky uvedené 

v parametru, 

 Fwd – následováno parametrem přepošle sms zprávu na tel. číslo uvedené 

v parametru, 

 Re – následováno parametrem pošle odpověď, jejíž text je v parametru, na číslo 

odesílatele zpracovávané sms zprávy, 

 SetSeen – nastaví sms zprávě příznak, že již byla přečtena, 

 SetUnseen – nastaví sms zprávě příznak, že ještě nebyla přečtena, a 

 Open – otevře zpracovávanou sms zprávu v Activitě aplikace pro prohlížení 

zpráv. 

 

 Příkazy Popup, Notify a Toast slouží všechny pro vyvolání nějakého upozornění. 

Příkaz Toast očekává parametr s nějakým textovým obsahem, který se na krátkou dobu objeví 

na displeji přístroje a sám zase zmizí. K tomu využívá standardní komponentu operačního 

systému Android, která se jmenuje právě Toast. 

 Příkaz Popup naproti tomu vyvolá dialogové okno s nějakou zprávou a tlačítkem. Toto 

okno zmizí teprve, až uživatel stiskne tlačítko. Příkaz očekává jeden až dva textové parametry, 

přičemž první je titulek dialogového okna a druhý je vnitřní text. V případě, že byl zadán pouze 

jeden parametr, použije se pro vnitřní text a titulek zůstane prázdný. 

 Příkaz Notify vyvolá standardní oznámení Notify operačního systému Android, které se 

objeví ve stavovém řádku telefonu a po kliknutí na něj se otevře právě zpracovávaná sms 

zpráva. Příkaz Notify také obsahuje titulek a vnitřní zprávu a má stejnou syntaxi jako předchozí 

příkaz Popup. 

 Příkaz Sound zajišťuje různé akce pro práci se zvukem a vibracemi mobilního zařízení. 

Druh akce je opět závislý na použitém dalším klíčovém slově – podpříkazu. Možná klíčová 

slova jsou: 

 Ring – přehraje zvukový soubor určený parametrem; interpret hledá zvukové 

soubory v předem nadefinované složce, parametr ovšem klidně může obsahovat 

i cestu do nějaké její podsložky, 

 RingWait – na rozdíl od předchozího příkazu Ring, RingWait pozastaví 

provádění skriptu do doby, než se zvukový soubor přehraje, a teprve potom 

pokračuje dále ve vykonávání skriptu, 
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 Vibrate – následováno parametrem spustí vibraci mobilního telefonu 

na parametrem definovaný počet milisekund, 

 Volume – nastaví hlasitost zvonění a přehrávání multimédií na hodnotu zadanou 

parametrem, přičemž je očekávána hodnota od 0 do 100, 

 Mute, respektive Unmute – zapne, respektive vypne funkci mute mobilního 

telefonu, 

 Speak – přečte text určený následujícím parametrem. 

 

 Příkaz Exit slouží pro okamžité přerušení vykonávání skriptu, přičemž případné změny 

proměnných zůstávají v platnosti. Po provedení příkazu Exit prostě dojde k legálnímu ukončení 

skriptu. Příkaz může být následován ještě klíčovým slovem All, které způsobí, že již nebude 

u této sms zprávy vykonán ani žádný z následujících skriptů, které by normálně měly být 

provedeny. 

 

4.3.3 Funkce jazyka 

 

 Další velmi důležitou složkou skriptovacího jazyka jsou funkce. Funkce se od příkazů 

liší hlavně tím, že všechny vracejí nějaký výsledek. Jejich syntaxe je taková, že vždy za názvem 

funkce následuje závorka, která obsahuje jeden či více parametrů dané funkce. Parametry, stejně 

jako návratová hodnota, mohou být různých typů. Výčet a stručný popis funkcí je uveden 

v následujících podkapitolách. 

 

4.3.3.1 Funkce matematické 

 

 Tyto funkce očekávají číselné parametry a také jejich návratová hodnota je číselného 

typu. Patří sem funkce: 

 RND(n) – vrátí náhodné číslo z intervalu od 0 do n, 

 Round(n) – vrátí na celé číslo zaokrouhlený výraz n, 

 Max(n,m) – vrátí větší z výrazů n a m, 

 Min(n,m) – vrátí menší z výrazů n a m, a 

 Abs(n) – vrátí absolutní hodnotu výrazu n. 
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4.3.3.2 Funkce textové 

 

 Tyto funkce očekávají parametry textové a i jejich návratová hodnota je textového typu. 

Sem patří tyto funkce: 

 UpperCase(t$) – převede text parametru na velká písmena, 

 LowerCase(t$) – převede text parametru na malá písmena, a 

 Substring(source$, from$, to$) – vrátí podřetězec řetězce prvního parametru. 

Vrácený podřetězec bude začínat prvním znakem, následujícím za textem 

definovaným druhým parametrem, a bude končit posledním znakem, 

předcházejícím textu definovanému třetím parametrem. V případě, že druhý, 

respektive třetí parametr bude prázdný (““), bude vrácený řetězec začínat 

prvním, respektive končit posledním znakem zdrojového řetězce. 

 

Pro příklad – příkaz zobrazený na obrázku č. 7 vrátí text „notification“. 

 

Obrázek č. 7: Příklad použití funkce Substring 

Substring ( “subjekt:notification about meeting“, “:“, “ “)  

(pozn. Třetí parametr není prázdný, obsahuje mezeru) 

  

4.3.3.3 Funkce kombinované 

 

 Funkce kombinované jsou funkce, které nějakým způsobem pracují s hodnotami jak 

číselného, tak textového typu. Patří sem tyto funkce: 

 Length(t$) – vrátí číselnou hodnotou délku řetězce daného výrazem, 

 IndexOf(source$, search$) – vrátí číselnou hodnotou pozici prvního znaku 

hledaného textu definovaného druhým parametrem v textu zdrojovém, 

definovaném prvním parametrem, 

 First(t$, n) – vrátí podřetězec obsahující n prvních znaků řetězce definovaného 

prvním parametrem, a 

 Last(t$, n) – vrátí podřetězec obsahující n posledních znaků řetězce 

definovaného prvním parametrem. 
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4.3.3.4 Funkce logické 

 

 Návratová hodnota funkcí logických je typu Boolean. Do této skupiny patří tyto funkce: 

 Starts(source$, search$) – vrátí true, pokud řetězec definovaný prvním 

parametrem začíná podřetězcem definovaným druhým parametrem, 

 Ends(source$, search$) – vrátí true, pokud řetězec definovaný prvním 

parametrem končí podřetězcem definovaným druhým parametrem, a 

 Contains(source$, search$) – vrátí true, pokud řetězec definovaný prvním 

parametrem obsahuje podřetězec definovaný druhým parametrem. 

 

4.3.3.5 Funkce časové 

 

 Poslední skupinou jsou funkce pro práci s časovými údaji. Všechny časové funkce 

očekávají jako svůj parametr časový údaj vyjádřený počtem milisekund od 1.1.1970 0:00. 

Myslím, že tento způsob vyjadřování času je v součinnosti s uvedenými funkcemi docela 

vyhovující.  Do této skupiny patří tyto funkce: 

 Hours(n) – vrátí hodinovou složku časového údaje definovaného parametrem, 

 Minutes(n) – vrátí minutovou složku časového údaje definovaného parametrem, 

a 

 Day(n) – vrátí pořadové číslo dne v týdnu (kde 0 < návratová hodnota < 8) 

časového údaje definovaného parametrem. 

 Příklad použití časových funkcí je znázorněn na obrázku č. 8, přičemž .now je 

systémová proměnná obsahující aktuální čas. Systémové proměnné jsou popsány v následující 

kapitole. 

 

Obrázek č. 8: Příklad použití časových funkcí 

“Dnes je “ + Day(.now) + “. den týdne a právě je “ + Hours(.now) 

+ “ hodin a “ + Minutes(.now) + “ minut.“ 

 

4.3.4 Systémové proměnné 

 

 Mimo příkazů a funkcí je možné ve skriptech používat ještě i takzvané systémové 

proměnné. Jedná se o proměnné, jejichž hodnoty jsou nastaveny před vlastním začátkem skriptu 

a kromě aktuálního času obsahují údaje týkající se právě zpracovávané sms zprávy. Všechny 
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systémové proměnné začínají tečkou. To je dobré pro zpřehlednění kódu i pro využití 

našeptávače při vlastním psaní skriptu. Následuje výčet a krátký popis proměnných: 

 .number$ – obsahuje textový řetězec obsahující telefonní číslo odesílatele či 

příjemce zprávy, 

 .text$ – obsahuje textový řetězec obsahující text zprávy, 

 .name$ – obsahuje jméno dle seznamu kontaktů patřící k telefonnímu číslu; 

pokud telefonní číslo není v seznamu kontaktů nalezeno, obsahuje prázdný 

řetězec, 

 .time$ – obsahuje časový údaj odeslání sms v textové formě ve formátu 

dd.MM.yyyy HH:mm:ss, 

 .msecs – obsahuje časový údaj odeslání sms ve formě počtu milisekund, 

 .now – obsahuje aktuální časový údaj ve formě počtu milisekund, 

 .note$ – obsahuje poznámku sms zprávy, 

 .path$ – obsahuje cestu k podsložce, do které bude zpráva uložena, 

 .seen – obsahuje hodnotu logického typu indikující příznak, jestli zpráva již 

byla přečtena, 

 .way$ – obsahuje textovou hodnotu indikující, jestli se jedná o zprávu 

odeslanou či přijatou; může nabývat hodnot „inbox“ pro zprávy přijaté a 

„outbox“ pro zprávy odeslané. 

 Jak již bylo řečeno, interpret nastaví těmto systémovým proměnným před zahájením 

každého skriptu hodnoty podle právě zpracovávané sms zprávy. V průběhu provádění skriptu se 

mohou hodnoty těchto proměnných měnit v závislosti na prováděných příkazech. Například 

příkaz „SMS SetSeen“ změní hodnotu proměnné .seen na hodnotu true. Důležité je, že hodnoty 

proměnných nejsou pouze pro čtení. Je tedy možné je měnit i přímo pomocí příkazu Let. 

Po dokončení zpracování každého skriptu se zpracovávaná zpráva sms upraví podle hodnot 

těchto proměnných, takže i když například v průběhu zpracování skriptu dojde u právě přijaté 

zprávy ke změně hodnoty proměnné .text$, změní se stejně i text přijaté zprávy a zpráva se uloží 

i s touto změnou. Tímto se uživateli nabízejí možnosti různého přístupu, kdy se dá stejných cílů 

dosáhnout různými postupy. Je možné buď využívat ke zpracování zpráv k tomu určených 

příkazů, nebo je možné hodnoty zpráv měnit přímo. 

 

4.4 Rozdělení aplikace 
 

 Celá aplikace je logicky rozdělena do tří částí. Jedná se o grafické rozhraní aplikace, 

interpret skriptovacího jazyka a službu, která běží na pozadí a obsluhuje události při přijímání a 

odesílání sms zpráv. V následujících podkapitolách tyto tři části podrobněji rozeberu. 
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4.4.1 GUI 

 

 Pro uživatele nejviditelnější částí je určitě grafické rozhraní aplikace, pomocí kterého si 

uživatel může prohlížet a spravovat své zprávy. Mimo to zde nalezne také nastavení celé 

aplikace a v neposlední řadě zde může i spravovat a vytvářet skripty. Celé grafické rozhraní se 

skládá z devíti Activit.  

 

 Activita StartingActivity je v souboru AndroidManifest.xml nastavena jako hlavní. Její 

účel je dvojí. 

1) Při startu aplikace Activita zkontroluje, zda není aplikace právě spouštěna v daném 

zařízení poprvé. V takovém případě provede inicializaci aplikace. Ta sestává 

z vytvoření adresářové struktury aplikace na paměťové kartě a prvotního nastavení a 

uložení sdílených voleb aplikace. 

2) Druhým účelem této Activity je zobrazit startovací obrazovku, která obsahuje text 

informující uživatele, že aplikace se spouští. V případě většího množství zpráv totiž 

může jejich načítání několik sekund trvat, proto je vhodné o tomto uživatele informovat. 

Activita tedy zobrazí text a spustí skutečně hlavní Activitu SMSmanagerActivity, která 

načte a zobrazí sms zprávy. Poté se StartingActivity ukončí. 

 

 Activita SMSmanagerActivity reprezentuje hlavní obrazovku aplikace. Zobrazuje 

obsah hlavní složky aplikace pro zprávy sms. Pokud existují, jsou jako první zobrazeny další 

podsložky a poté následují jednotlivé zprávy. Zprávy mohou být zobrazovány ve dvou 

režimech, a to v režimu zkráceném a plném. Ve zkráceném režimu je u každé zprávy vypsáno 

datum a čas přijetí, jméno, případně číslo odesílatele nebo příjemce a ve výchozím nastavení 

první řádek textu. Plný režim zobrazení se liší v tom, že ve výchozím nastavení se zobrazuje 

celý text zprávy. V nastavení aplikace je možné určit počet řádků, které se mají v jednotlivých 

režimech zobrazovat, takže uživatel si toto chování může přizpůsobit dle svých potřeb. 

 Hlavní obrazovka dále umožňuje základní operace se zprávami. Součástí každé 

zobrazené zprávy je i zaškrtávátko, pomocí kterého je možné vybrat více zpráv najednou a 

provádět i hromadné operace. Výběr více zpráv najednou je možný také pomocí menu. V menu 

je dále možné vybrat operaci, kterou chce uživatel s vybranými zprávami provést. Je možné 

vytvářet a rušit složky, kopírovat, přesouvat a mazat zprávy i nastavovat zprávám příznak 

indikující, jestli byly přečteny, přičemž titulky přečtených zpráv jsou pro odlišení zobrazeny 

tmavší barvou. 

 Po provedení dlouhého stisku některé zprávy, nebo pokud se při provádění skriptu 

narazí na příkaz “SMS View“, aktivuje se Activita ViewSMSActivity. Ta, jak její název 



~ 34 ~ 
 

napovídá, zobrazí vybranou sms zprávu přes celou velikost displeje. Zobrazí také veškeré 

dostupné informace o zprávě včetně poznámky; tu je možné po krátkém stisku editovat. 

 Pokud uživatel v hlavní obrazovce aplikace vyvolá menu a v něm zvolí položku 

možnosti (Preferences), zobrazí se Activita PreferencesActivity, která uživateli umožní měnit 

některá základní nastavení aplikace. Jedná se zejména o cesty ke složkám s různým účelem. 

 Zajímavou volbou je možnost zablokování příchozích zpráv ostatním aplikacím. Pokud 

je tato volba vypnutá, bude každá přijatá zpráva zpracována aplikací SMSmanager a zároveň 

bude předána dál všem dalším aplikacím v telefonu zaregistrovaným pro příjem sms zpráv. 

Zpráva se tedy objeví i ve výpisu mezi přijatými zprávami telefonu. V případě, kdy ale bude 

volba pro zablokování příchozích zpráv zapnutá, aplikace SMSmanager pomocí metody 

abortBroadcast() zastaví další zpracování zprávy operačním systémem telefonu, takže v tomto 

případě se přijaté zprávy mezi normálně přijatými zprávami v telefonu neobjeví. 

 Veškerá nastavení aplikace jsou spravována a ukládána pomocí metodiky sdílených 

voleb (Shared Preferences), což je rozhraní operačního systému Android vhodné právě 

pro ukládání různých nastavení. Toto rozhraní má strukturu klíč / hodnota, přičemž hodnoty 

mohou být všech základních typů. 

 Moje Activita PreferencesActivity je nadefinována jako potomek třídy 

PreferenceActivity, což jí umožňuje automaticky zobrazit prvky uživatelského rozhraní vhodné 

pro zadání všech potřebných voleb obsažených v Shared Preferences. Není tedy nutné vytvářet 

různá pole pro zadávání textu nebo zaškrtávátka ručně. Tyto prvky se vytvoří samy podle typů 

hodnot uložených v Shared Preferences. Já jsem nicméně nějaká tlačítka ručně vytvářet musel, 

protože se ve volbách nastavují hlavně cesty ke složkám a takovými automatickými možnostmi 

třída PreferenceActivity bohužel nedisponuje; proto bylo nutné ručně vytvořit několik tlačítek 

pro zadání cest ke složkám s různým účelem. Po stisknutí tlačítka se potom spustí další Activita, 

určená pro výběr složky v systému souborů. 

 Activita FolderChooserActivity slouží pro výběr složky. Je využívána různými dalšími 

Activitami pokaždé, když je potřeba umožnit uživateli vybrat nějakou složku v systému 

souborů, tedy například v nastavení aplikace nebo při kopírování či přesunu sms zpráv. 

 Activitě je pomocí zprávy Intent předán parametr „startPath“ definující cestu ke složce, 

ve které se má začít. Dále je možné předat i parametr „parentDir“, který definuje nejvyšší 

složku stromu, ze kterého může uživatel vybírat, a parametr typu Boolean „showParent“, který 

nastavuje, jestli je žádoucí zobrazit i v nejvyšší složce možnost přejít do nadsložky (“..“). 

 Uživatel může dle normálních zvyklostí procházet složkami, pomocí menu může 

vytvářet složky nové a nakonec dlouhým stiskem (či volbou z menu) požadovanou složku 

vybere. Tím je Activita ukončena a opět pomocí zprávy Intent předá Activitě, ze které byla 

spuštěna, parametr „newPath“, obsahující cestu k vybrané složce. Aby byl výsledek správně 
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předán, musí být Activita spuštěna pomocí metody startActivityForResult, jak bylo zmíněno 

v kapitole 2.2.5. 

 Activita ScriptsActivity se spustí, pokud uživatel vybere v menu na hlavní obrazovce 

aplikace položku Správa skriptů (Set Up Scripts). Její vzhled je velmi podobný hlavní 

obrazovce, jen místo sms zpráv se zde zobrazuje seznam skriptů. U každého skriptu je zobrazen 

jeho jedinečný název a případně popis. Pomocí světlosti je indikováno, jestli je skript aktivní. 

Každý skript opět disponuje zaškrtávátkem umožňujícím hromadné operace. K aktivaci 

hromadných operací slouží klasické menu. Mimoto je zde možnost dlouhým stiskem 

na některém skriptu vyvolat i kontextové menu, které nabízí možnosti týkající se pouze toho 

konkrétního skriptu. To umožňuje například pohodlnou změnu pozice skriptu v seznamu. 

Na pořadí zde totiž záleží, jelikož skripty jsou prováděny v pořadí, ve kterém jsou zde 

zobrazeny, což může hrát v závislosti na tom, co který skript provádí, důležitou úlohu. 

 Menu mimo jiné obsahuje i položku pro práci s Logem (Log Operations). Log je 

soubor, do kterého se ukládají různé informace z průběhu skriptů. Automaticky se ukládá 

informace o každém spuštění a ukončení každého skriptu, logují se tam veškeré chyby 

zaznamenané během skriptování a ukládají se tam i výrazy příkazu Log (viz kapitola 4.3.2). 

Po jeho zvolení se objeví podmenu, ve kterém si uživatel může vybrat možnost vymazání logu 

nebo zaškrtnout možnost automatického mazání logu při každém zapnutí telefonu. Poslední 

volbou je možnost zobrazení Logu. 

 Activita LogViewerActivity jednoduše zobrazí soubor logu. Mimo spuštění ze správy 

skriptů se ještě spouští i při validaci skriptů z Activity pro editaci skriptů. V tom případě ale 

nezobrazuje obecný Log soubor, ale speciální validační Log, který je pro každou validaci 

vytvořen vždy znovu a zobrazuje tedy vždy jen relevantní informace. 

 Activita EditScriptActivity se spustí při editaci či vytváření skriptů. Jedná se o textový 

editor, který slouží k pohodlnému psaní či úpravám skriptů. Editor nabízí i jednoduchý 

vypínatelný našeptávač (Suggester), který jsem vytvořil pomocí metody Tokenizer() třídy 

MultiAutoCompleteTextView a objektu třídy ArrayAdapter, který se naplní všemi známými 

klíčovými slovy a identifikátory systémových proměnných. Při psaní potom hned po napsání 

prvního znaku nabízí odpovídající příkazy, proměnné či funkce. 

 I tato Activita nabízí různá menu, například pro uložení skriptu, nastavení našeptávače 

atd., i kontextové menu, nabízející různé možnosti úpravy textu. Zajímavou položkou v menu je 

validace skriptu (ValidateScript), která uloží skript a spustí interpret, který skript načte a 

provede lexikální a syntaktickou analýzu; výsledky této analýzy uloží do Logu, který se 

následně zobrazí. 

 Poslední Activitou je PopupActivity. Ta se spustí, když interpret při vykonávání 

skriptu narazí na příkaz Popup. Vzhledem k tomu, že interpret nemá žádnou vlastní Activitu, 

nemůže sám přímo vyvolat zobrazení dialogového okna. Proto musí spustit tuto Activitu, která 

je vytvořena jako zcela průhledná, takže její spuštění samo o sobě není nijak vidět a ihned 
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po svém spuštění vyvolá požadované dialogové okno. Titulek a vnitřní textovou zprávu 

dialogového okna získá ze zprávy Intent. Jakmile uživatel klikne na tlačítko dialogového okna 

nebo stiskne tlačítko zpět, je tato Activita ukončena. 

 

4.4.2 Interpret skriptovacího jazyka 

 

 Jádrem celé aplikace je zajisté interpret skriptovacího jazyka. Jeho hlavní třídou je třída 

Script, která má klíčové metody load a run, což je všechno, co je potřeba k používání interpretu. 

Při vytváření objektu třídy Script se předá konstruktoru parametr typu String s cestou k souboru 

obsahujícímu spouštěný skript a druhý parametr typu String s cestou k souboru, do kterého se 

má zapisovat Log. Poté se nad tímto objektem zavolá metoda load, která projde skript řádek 

po řádku a vytvoří z něj seznam příkazů. A metoda run následně prochází seznam příkazů a 

postupně je provádí. Než popíši podrobněji tyto procesy, musím se nejprve zmínit o ostatních 

stavebních kamenech interpretu. 

 

4.4.2.1 Základní třídy interpretu 

 

 Jak bylo řečeno v kapitole 2.3.3, token je základní lexikální symbol. Může být různých 

typů a podle svého typu může disponovat i různými atributy. Moje objekty třídy Token mohou 

být deseti typů. Jsou to typy pro symbol, operátor, číslo, textový řetězec, logickou hodnotu, 

funkci, příkaz, klíčové slovo, identifikátor proměnné a konec řádku. V souvislosti s typem 

potom mohou být doplněny ještě příslušným parametrem – token typu příkaz bude obsahovat 

typ příkazu, token typu operátor bude obsahovat typ operátoru, typ textový řetězec bude 

obsahovat hodnotu řetězce, atd. Objekty třídy Token tedy slouží pro uchovávání základních 

stavebních kamenů jazyka. 

 Třída Tokenizer provádí parsování každého řádku zdrojového kódu skriptu na tokeny. 

Objekt této třídy je vytvářen vždy nad jedním řádkem kódu. Klíčovou metodou této třídy je 

metoda nextToken, která postupně prochází řádek zleva doprava, provádí lexikální analýzu a 

vytváří a vrací jednotlivé objekty třídy Token. 

 Naimplementována je tak, že si uchovává pozici posledního čteného znaku a při svém 

dalším zavolání čte vždy další znaky. Přitom mezery přeskakuje a ostatní znaky analyzuje. 

Nejprve je porovnává se symboly, jako jsou závorky, otazník, atd. 

 Při nalezení symbolu uvozovek očekává textový řetězec a ukončující uvozovky. Pokud 

je analyzovaným znakem číslice, zavolá se metoda parseNumber pro přečtení čísla. Jinak se 

provádí porovnání čtených symbolů se symboly všech známých operátorů. Pokud je nalezena 
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shoda, je vytvořen objekt typu Token pro daný operátor a pozice posledního čteného znaku se 

posune za operátor. 

 Pokud se doposud nepodařilo symbol zanalyzovat a symbol je písmeno (nebo dle 

specifikace jazyka přípustný znak, což je konkrétně dolar a tečka), zavolá se metoda parseWord, 

která porovnává symboly se všemi známými příkazy, klíčovými slovy a funkcemi. Pokud ani 

zde není nalezena shoda, předpokládá se, že slovo je identifikátor proměnné a vrátí se token 

typu proměnná. 

 Třída Variable je potomkem třídy Token. Svým objektům přidává další atributy 

pro uložení identifikátoru a typu proměnné. Také přetěžuje některé metody pro potřeby práce 

s proměnnými. Ve třídě Script je potom seznam obsahující objekty právě třídy Variable, který 

slouží pro ukládání a čtení obsahu proměnných v době běhu skriptu. 

 Objekty třídy Expression slouží pro uchovávání výrazů. Třída obsahuje atribut typu 

operátoru a dva další atributy typu Expression, čímž je možné výrazy skládat do sebe 

dle potřeby při tvorbě derivačního stromu, jak bylo popsáno v kapitole 2.3.3. Tato třída tedy 

může obsahovat různé výrazy s různými operátory, výsledky výrazů mohou být tudíž různých 

typů. Jsou zde implementovány metody, které vrací typ výrazu i jeho výsledek. Jsou zde 

nadefinovány matematické operace příslušné k daným operátorům a kontroluje se zde, zda 

do těchto operací vstupují operandy správného typu. 

 Třída Expression je také rodičovskou třídou pro několik svých potomků. Mezi potomky 

třídy Expression patří další třídy, jejichž objekty jsou potřeba pro definování výrazů; jsou to: 

 ExpressionConstant pro objekty uchovávající konstanty všech typů, 

 ExpressionVariable pro objekty uchovávající proměnné, 

 ExpressionFunction pro objekty uchovávající výrazy funkcí. Zde jsou 

definovány všechny použitelné funkce. Tato třída je navržena tak, aby rozšiřování 

funkcí bylo co možná nejjednodušší. Ve třídě je definován výčtový typ enum 

FunctionType, který obsahuje názvy všech funkcí. Pro přidání další funkce je 

potřeba připsat zde její název. Dále třída obsahuje pole stringů ParseMasks, které 

každé funkci přiřazuje masku, podle které se bude funkce parsovat. Do tohoto 

pole se tedy musí přidat další maska. A nakonec stačí do patřičné metody – podle 

toho, jaký hodnotový typ bude nová funkce vracet – připsat kód, který získá a 

vrátí výsledek nové funkce. Vše je maximálně zjednodušeno a zautomatizováno, 

takže přidání nové funkce je otázka několika málo minut, 

 ExpressionParse, což je poněkud zvláštní třída používaná k parsování výrazů. 

Tato třída je zodpovědná za vznik derivačního stromu výrazu. Obsahuje několik 

metod pro parsování různých druhů výrazů, jejichž vzájemným voláním až 

k nejzákladnějšímu elementu je definována priorita jednotlivých operátorů. 

 Velmi důležitou třídou je také třída Command. Tato třída je rodičovskou třídou 

pro všechny skriptovací příkazy. Pro každý příkaz skriptovacího jazyka je vytvořena zvláštní 
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třída – například pro příkaz Sound je to třída CommandSound, pro příkaz Toast je to třída 

CommandToast atd., a všechny tyto třídy musejí být potomkem třídy Command. Třída 

Command, podobně, jako tomu bylo u funkcí, obsahuje opět výčtový typ enum CommandType 

se seznamem všech příkazů. K tomu ještě obsahuje výčtový typ enum KeywordType se 

seznamem klíčových slov, přičemž za klíčová slova se považují slova, která nejsou příkazy, ale 

jsou příkazy používána, jako například slovo Step nebo Then. Další důležitou věcí, která je 

obsažena ve třídě Command, je pole COMMANDS, obsahující všechny třídy všech příkazů. 

Toto pole tedy obsahuje třídy CommandSound.class, CommandToast.class, atd. Toho je 

využíváno při parsování příkazů, když je potřeba vytvořit nový objekt pro právě vyparsovaný 

příkaz a to především opět z důvodu maximálního zjednodušení přidávání dalších příkazů. 

 Jak již bylo řečeno, pro každý příkaz musí být vytvořena zvláštní třída, která musí být 

potomkem třídy Command. Každá taková třída potom musí mít implementován konstruktor, 

kde musí mít nadefinován svůj správný typ (ten musí být doplněn do výčtového typu enum 

CommandType ve třídě Command). 

 Nově vytvořené třídě mohou být přidány atributy třídy Expression pro různý počet 

výrazů dle potřeby. Dále musí přetížit metodu parse, která se spouští během syntaktické analýzy 

a která by měla kontrolovat správnost tokenů a zajistit správné parsování výrazů – to vše 

s podporou třídy Tokenizer a ExpressionParse. A nakonec musí přetížit metodu doit, která se 

spouští při běhu skriptu a přímo provádí nějakou činnost. 

 Třída CommandParse je také potomkem třídy Command, ale přitom se nejedná 

o příkaz. Je to zvláštní třída určená k parsování příkazů. Je volána ze třídy Script na každý řádek 

skriptu a měla by vrátit objekt třídy Command (respektive jeho potomka), obsahující už 

případně i vyparsovaný výraz či výrazy.  

 Metoda doParse této třídy analyzuje s pomocí třídy Tokenizer řádek skriptu a pokud 

nalezne slovo náležící některému příkazu, vytvoří nový objekt patřičné třídy, inicializuje jej a 

zavolá jeho metodu parse. Tím dojde ke zkontrolování syntaxe příkazu a načtení případných 

výrazů do příslušných atributů příkazu. 

 

4.4.2.2 Vytvoření nového příkazu 

 

 Při implementaci interpretu jsem dbal hlavně na to, aby jeho budoucí rozšiřování bylo 

co možná nejjednodušší. Chtěl jsem docílit toho, aby si vytvoření nového příkazu či funkce 

vyžádalo co nejméně zásahů do kódu na co nejmenším počtu míst. 

 Pro vytvoření nového příkazu je potřeba přidat jeho název do výčtového typu enum 

CommandType ve třídě Command. Dále je možné přidat případná klíčová slova do výčtového 

typu enum KeywordType a nakonec je potřeba přidat třídu nového příkazu do pole tříd 

COMMANDS. Poté už stačí jen vytvořit novou třídu dědící ze třídy Command a přetížit 
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potřebné, již dříve zmíněné, metody init, parse a doit. Není potřeba nijak upravovat třídu 

CommandParser ani třídu Tokenizer. Rozšiřování sady příkazů je maximálně zjednodušeno a 

nový příkaz je možné přidat během pár minut. 

 

4.4.2.3 Načtení skriptu – metoda Script.load 

 

 Nyní již mohu popsat proces načítání skriptu. Zdrojový soubor se skriptem se tedy 

rozdělí na jednotlivé řádky, případný prázdný řádek se přeskočí a neprázdný řádek se pomocí 

třídy CommandParse převede na příkaz. Třída CommandParse s pomocí třídy Tokenizer 

zanalyzuje řádek a pokusí se rozpoznat příkaz. Pokud je příkaz rozpoznán, vytvoří se jeho 

instance, která dále analyzuje řádek a s pomocí třídy ExpressionParse se případně pokouší 

rozpoznat jeden čí více výrazů, které daný příkaz očekává. Rozpoznané výrazy si uloží do svých 

atributů a nakonec je tento objekt potomka třídy Command vrácen do třídy Script, kde je přidán 

do seznamu příkazů. Takto jsou zanalyzovány všechny řádky a každý příkaz je přidán 

do seznamu. 

 Pokud v průběhu metody load dojde k nějaké chybě, je vyreportována do Logu jako 

syntaktická chyba (Syntax Error) a pokračuje se dále v načítání dalších řádků. Metoda load 

končí, jakmile je zdrojový kód skriptu přečten do konce. 

 

4.4.2.4 Spuštění skriptu – metoda Script.run 

 

 Spuštění skriptu je vyvoláno zavoláním metody run objektu třídy Script, přičemž je 

potřeba, aby předtím na daném objektu třídy Script byla zavolána metoda load. Po zavolání 

metody run se prochází seznam příkazů získaný metodou load a na každém příkazu je zavolána 

metoda doit. V té má každý příkaz naimplementováno, jakou akci má provádět. Pokud příkaz 

obsahuje nějaký výraz, je zpravidla v rámci metody doit potřeba získat výsledek daného výrazu, 

což zprostředkují různé metody pro vrácení hodnoty výrazu třídy Expression a jejích potomků. 

 Návratovou hodnotou metody doit je objekt třídy Command, který se má spustit jako 

následující. To je tedy zpravidla příkaz z následujícího řádku. Výjimku zde tvoří příkazy 

větvení a skoku, které mohou vrátit například různý příkaz v závislosti na splnění dané 

podmínky. 

 Pokud v průběhu metody run dojde k nějaké chybě, je vyreportována do Log souboru 

jako chyba běhu (Runtime Error). V případě, že byl navrácen objekt třídy Command, který se 

má spustit jako následující, se tak provede. Pokud došlo k takové chybě, že objekt třídy 

Command navrácen nebyl, pokusí se metoda run spustit následující příkaz ze seznamu příkazů. 
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Metoda run končí, jakmile je navrácený objekt roven null, k čemuž by mělo za normálních 

okolností dojít tehdy, když byly již vykonány všechny příkazy. 

 

4.4.3 Služby aplikace 

 

 Aby aplikace mohla správně fungovat, je potřeba, aby v operačním systému přístroje 

na pozadí byly spuštěny některé služby, které zajišťují obsluhu událostí při odeslání a přijetí 

sms zprávy. To zajišťuje několik tříd.  

 Základem obsluhy příchozích sms zpráv je třída ReceiverForReceivedSMS. Jedná se 

o třídu, která je potomkem třídy BroadcastReceiver a obsluhuje událost operačního systému 

SMS_RECEIVED. To je událost, která je vyvolána systémem při přijetí zprávy sms. V takovém 

případě je spuštěna metoda onReceive, které je ve zprávě Intent předána přijatá sms zpráva. Ta 

je metodou zpracována a převedena na objekt třídy SMSmessageTC, což je formát zprávy sms, 

se kterým aplikace SMSmanager vnitřně pracuje. Tato zpráva je ve formátu XML uložena 

do vnitřní složky aplikace, kde si ji převezme ke zpracování služba SMSmanagerService. 

 Na operačním systému Android je trochu nepříjemné, že tak jako je možné vytvořit 

BroadcastRecevier pro obsluhu mnoha různých událostí operačního systému včetně události 

vyvolané při přijetí sms zprávy, není možné udělat totéž pro událost odeslání sms zprávy, neboť 

v operačním systému Android žádná taková událost neexistuje. Z toho důvodu se pro přijaté 

zprávy musí zvolit jiný, komplikovanější postup. 

 Já jsem to vyřešil tak, že jsem vytvořil třídu SmsObserverForSentSMS, což je 

potomek třídy ContentObserver. To je třída, jejíž objekty dokáží reagovat na změny nějakého 

určitého obsahu (Content). Svou třídu jsem nastavil tak, aby reagovala na změny obsahu 

“content://sms/sent“, což je umístění, do kterého se ukládají odeslané sms zprávy. 

 Při změně daného umístění je spuštěna metoda onChange, kterou jsem implementoval 

tak, aby pomocí database cursoru prošla sms zprávy, zjistila, které zprávy přibyly a ty následně 

zpracovala obdobně, jak to probíhá u zpráv přijatých. Následně jsou zprávy opět uloženy 

ve formátu XML do vnitřního úložiště, kde si je převezme služba SMSmanagerService. 

 Problémem zůstává možnost, kdy uživatel k odesílání zpráv používá nějakou 

nestandardní aplikaci, která odeslané zprávy neuloží do standardního umístění pro odeslané 

zprávy. V takovém případě by takto odeslaná zpráva bohužel nebyla aplikací SMSmanager 

zpracována. 

 Posledním problémem, který ještě bylo třeba vyřešit, bylo, že má-li objekt třídy 

ContentObserver reagovat na nějaké změny obsahu, musí tento objekt někde existovat. To je 

rozdíl oproti BroadcastReceiveru, který se pouze zaregistruje a operační systém si jeho objekt 

sám vytvoří a v případě vyvolání události jej aktivuje. I proto jsem musel přijít s konceptem 
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nějaké služby, která by stále běžela na pozadí a mimo jiné by udržovala vytvořený objekt třídy 

SmsObserverForSentSMS tak, aby ten mohl reagovat na změny obsahu. 

 Takovou službou je třída SMSmanagerService. Ta je spuštěna hned při startu 

přístroje. Při svém spuštění vytvoří objekt třídy SmsObserverForSentSMS, čímž zajistí 

zpracování odesílaných sms zpráv. Mimoto obsahuje ještě jeden objekt třídy ContentObserver, 

který reaguje na změny obsahu ve vnitřním úložišti aplikace. Do tohoto umístění jsou 

předchozími komponentami ukládány přijaté i odeslané sms zprávy. 

 Jakmile se ve vnitřním úložišti aplikace objeví nějaký nový soubor, je spuštěna metoda 

onEvent, která prostřednictvím metody processFiles zpracuje nové soubory. To znamená, že 

soubory jsou postupně načteny do vnitřní reprezentace sms zprávy – do objektu třídy 

SMSmessageTC a následně jsou pro každou sms prostřednictvím interpretu spuštěny postupně 

všechny aktivní skripty. Nakonec je soubor sms z vnitřního úložiště vymazán. 

 Jak bylo řečeno, služba SMSmanagerService je spuštěna při startu přístroje. To 

zajišťuje třída BootUpReceiver, což je potomek třídy BroadcastReceiver, která obsluhuje 

událost vysílanou operačním systémem při zapnutí zařízení. Tato třída má jediný účel a tím je 

spuštění služby SMSmanagerService po zapnutí zařízení. 
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5 Závěr 
 

 Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření mobilní aplikace pro pokročilou správu 

zpráv sms. Navíc aplikace měla umožnit uživateli psát vlastní skripty, které by přijaté i odeslané 

zprávy automaticky spravovaly. To vše moje aplikace splňuje. Navrhl jsem skriptovací jazyk, 

který rámcově vychází z jazyka Basic. Jazyk Basic jsem si vybral pro jeho jednoduchost 

a nenáročnost. Skriptovací jazyk jsem dále vybavil příkazy potřebnými pro správu sms zpráv. 

Uživateli jsem při skriptování nabídl více možných cest, jak dosáhnout stejného cíle. 

Skriptovací jazyk umožňuje uživateli tvorbu velmi jednoduchých jednořádkových skriptů stejně 

dobře, jako skriptů složitých a rozvětvených. 

 Při implementaci celé aplikace jsem se snažil hlavně klást důraz na jednoduchost 

aplikace z pohledu uživatele a co nejjednodušší rozšiřitelnost aplikace, zejména skriptovacího 

jazyka, z pohledu vývojáře. Interpret jazyka jsem navrhl a implementoval tak, aby přidání 

případných dalších funkcí a příkazů bylo co možná nejjednodušší. 

 Součástí diplomové práce je i uživatelská příručka, kterou jsem vypracoval 

(viz příloha), v níž je podrobně popsáno ovládání aplikace i syntaxe jednotlivých příkazů 

skriptovacího jazyka včetně příkladů. 

 Do budoucna počítám s dalším vývojem aplikace a to směrem k úplnému 

zautomatizování všech funkcí mobilního telefonu, kde je to jen možné. Dalším krokem bude 

rozšíření aplikace tak, aby skripty mohly reagovat i na jiné události, než jen přijetí a odeslání 

sms. Příští verze aplikace bude mít možnost spouštět skripty v reakci na jakoukoliv zjistitelnou 

událost operačního systému. Skriptovací jazyk bude rozšířen o další funkce a příkazy, které se 

již nebudou omezovat pouze na práci se zprávami sms, ale budou moci ovládat celý mobilní 

telefon. Tím bude uživateli umožněno zautomatizovat na svém přístroji jakoukoliv úlohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 43 ~ 
 

Seznam použité literatury 
 

Monografie: 

[1] MURPHY, Mark L. Android 2 - Průvodce programováním mobilních aplikací.Vyd. 1. 

Praha : Computer press, 2011. 376 s. ISBN 978-80-251-3194-7 

[2] HASHIMI, Sayed Y. Pro Android 2. Vyd. 1. New York : Arpress, 2010. 500 s. ISBN 978-

1430226598 

 

Internetové zdroje: 

[3] RAJA, Haroon Q. An Introduction to Modern Mobile Operating Systems. [online]. 

[cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://www.addictivetips.com/mobile/an-introduction-to-modern-

mobile-operating-systems 

[4] Android Developers: Android Basics [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://developer.android.com/guide/basics 

[5] Android Developers: Framework Topics [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://developer.android.com/guide/topics 

[6] Interpreter: computing. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_%28computing%29 

[7] Mobile operating system. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_operating_system 

[8] Smartphone. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone 

[9] VÁCLAVOVIČ, Jiří. Skriptovací programovací jazyky. In: [online]. [cit. 2012-05-01]. 

Dostupné z: http://reboot.cz/howto/programovani/skriptovaci-programovaci-

jazyky/articles.html?id=153 

[10] SAMY, Mina. Android App Development: Controls Part One: Introduction to UI in 

Android and Text Controls. [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://mobileorchard.com/android-app-development-controls-part-one-introduction-to-ui-in-

android-and-text-controls 

 



~ 44 ~ 
 

Seznam obrázků 
 

Obrázek č. 1: Architektura operačního systému Android ........................................................... 11 

Obrázek č. 2: Příklad souboru xml reprezentujího uloženou sms zprávu ................................... 23 

Obrázek č. 3: Příklad použití příkazů For a Next ........................................................................ 26 

Obrázek č. 4: Příklad použití příkazu If ...................................................................................... 26 

Obrázek č. 5: Příklad použití příkazu If - Else ............................................................................ 26 

Obrázek č. 6: Příklad blokového použití příkazu If - Else .......................................................... 27 

Obrázek č. 7: Příklad použití funkce Substring ........................................................................... 30 

Obrázek č. 8: Příklad použití časových funkcí ............................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Uživatelská příručka aplikace 

 


	Obsah
	1 Úvod
	2 Teoretická východiska
	2.1 Smartphone a jeho operační systém
	2.1.1 Vlastní operační systémy vyvíjené výrobcem
	2.1.1.1 Apple iOS
	2.1.1.2 RIM BlackBerry OS
	2.1.1.3 Palm OS

	2.1.2 Patentované operační systémy třetích stran
	2.1.2.1 Microsoft Windows Mobile
	2.1.2.2 Microsoft Windows Phone 7

	2.1.3 Operační systémy s otevřeným zdrojovým kódem (open source)
	2.1.3.1 Android
	2.1.3.2 MeeGo
	2.1.3.3 Symbian


	2.2 Android
	2.2.1 Architektura operačního systému
	2.2.2 Základy vývoje aplikací pro operační systém Android
	2.2.3 Základní typy komponent
	2.2.4 Využívání cizích komponent
	2.2.5 Aktivování komponent
	2.2.6 Zdroje aplikace

	2.3 Skriptování
	2.3.1 Vlastnosti skriptovacích jazyků
	2.3.2 Příklady skriptovacích jazyků
	2.3.3 Princip interpretačního překladače

	2.4 Programovací jazyk Basic

	3 Požadavky na aplikaci
	3.1 Možnosti aplikace
	3.2 Prostředí aplikace
	3.3 Náročnost aplikace na znalosti uživatele

	4 Implementace
	4.1 Volba operačního systému
	4.2 Reprezentace sms zprávy
	4.3 Skriptování a popis jazyka
	4.3.1 Základní struktura skriptů
	4.3.2 Příkazy jazyka
	4.3.3 Funkce jazyka
	4.3.3.1 Funkce matematické
	4.3.3.2 Funkce textové
	4.3.3.3 Funkce kombinované
	4.3.3.4 Funkce logické
	4.3.3.5 Funkce časové

	4.3.4 Systémové proměnné

	4.4 Rozdělení aplikace
	4.4.1 GUI
	4.4.2 Interpret skriptovacího jazyka
	4.4.2.1 Základní třídy interpretu
	4.4.2.2 Vytvoření nového příkazu
	4.4.2.3 Načtení skriptu – metoda Script.load
	4.4.2.4 Spuštění skriptu – metoda Script.run

	4.4.3 Služby aplikace


	5 Závěr
	Seznam použité literatury
	Seznam obrázků

