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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit v jazyce C++ softwarové řešení lokalizace 
mobilního telefonu s OS Symbian v síti GSM. Jako využití bylo zamýšleno především 
zjištění polohy telefonu v případě jeho krádeže či ztráty. Samotné realizaci předcházelo 

seznámení s procesem vývoje pro platformu Symbian a získání znalostí potřebných prvků 
a vlastností symbianovské verze jazyka C++, která se z důvodu odlišných možností 

mobilních zařízení oproti osobním počítačům vyznačuje svébytným stylem a odlišnou 
filozofií práce s pamětí a přístupu k chybám. Popisu základních principů Symbian C++ 

a oblastí využitých v programu je věnována druhá kapitola textové části diplomové práce. 

První kapitola pojednává o historii a členění OS Symbian. Poslední část textu popisuje 
vytvořený software. Realizovaný systém se skládá ze 3 částí - serveru PhoneLocServer 

běžícího v mobilním telefonu, klientské aplikace PhoneLocClient pro PC a části umístěné 

na webovém serveru. Server byl vyvinut pro OS Symbian v jazyce C++ ve freewarovém 
vývojovém prostředí Carbide.c++, testován v emulátoru S60 3rd edition SDK MR 

a na reálném zařízení Nokia N73. Jde o aplikaci bez grafického rozhraní, běžící na pozadí, 
spouštěnou automaticky po zapnutí přístroje. Pomocí sledování soketu kontroluje příchozí 

SMS a pokud se jedná o řídicí zprávy určené pro něj, jsou zpracovány, aniž by uživatel 
věděl o jejich příchodu. Řídicí SMS obsahují prefix, podle něhož jsou rozeznány, heslo, 
hodnotu periody odesílání a stav, do kterého má aplikace přejít. Po přijetí řídicí SMS 

dojde k ověření jejího odesílatele pomocí jeho telefonního čísla a zadaného hesla. Tyto 

údaje jsou porovnány s daty uloženými pro dané IMEI na webovém serveru. Pokud 

ověřovací údaje souhlasí, je spuštěn časovač s požadovanou periodou. Na odezvu 
časovače jsou pak zjišťovaná data přenášena pomocí protokolu HTTP na webový server. 
Pro určení polohy telefonu je použita lokalizační metoda „Cell ID“. Uživatel klienta 

po žádosti o spuštění načítaní dat zadá heslo a IMEI telefonu, který chce sledovat. Tyto 
údaje jsou opět vyhodnoceny s pomocí webového serveru. Jsou-li zadané autentizační 
údaje správné, dojde k určení periody zasílání dat z prvního staženého souboru a klient 

pak periodicky načítá data z webového serveru do doby, než zjistí, že odesílání bylo 
zastaveno nebo do zastavení provedeného uživatelem klienta. Klient byl vyvinut v jazyce 

C++ v prostředí C++ Builder. Jde o aplikaci spustitelnou pod OS Windows, která vyžaduje 
pro správnou funkci připojení k internetu.  Webový server zprostředkovává komunikaci 
mezi klientem a serverem a uchovává data pro autentizaci, pomocí jednoduchého skriptu 

v PHP pak umožňuje upload ze strany aplikace serveru. Pro zvýšení bezpečnosti jsou 

u všech používaných složek na webovém prostoru navíc vloženy soubory .htaccess 

s patřičným nastavením umožňující např. zákaz prohlížení obsahu daných adresářů 
v prohlížeči. 

KLÍČOVÁ SLOVA:   Symbian, Symbian C++, Nokia, Carbide, GSM lokalizace, Cell ID 



ABSTRACT 

The aim of the master’s thesis was to implement in the C++ language a software 

solution of the localization of the mobile phone with Symbian OS in the GSM network. 
The intended purpose of this solution would be especially the phone localization in the 

case of its theft or loss. A familiarization with the development process of the Symbian 

platform and understanding the features of the Symbian version of the C++ language 
preceded the realization itself, because the Symbian C++ has an original style 

of the memory manipulation and error handling. The Symbian C++ basic principles and 

its features used in the implemented software are described in the second chapter of the 
text part, the first chapter deals with the history and version structuring of the Symbian 

OS. In the third part of the text is described the created software. The realized solution 
consists of three parts – server application PhoneLocServer for a mobile device, client 

application PhoneLocClient for a PC and the web-located part. The server was developed 
for the Symbian OS in the C++ language in the IDE Carbide.c++ and was tested in the S60 
3rd edition SDK MR emulator and on the real device Nokia N73. It is a GUI-less 

application running in the background, which is run automatically after a smartphone 

start-up. It controls the incoming SMS over the socket listening and the messages 

addressed to itself processes before a user can notice them. The control messages body 
is comprised of a prefix, which identifies them, a password, a sending period value and 
a state to which application should change. After the receiving of the control SMS server 

verifies the SMS sender through the use of his telephone number and the password. 
It compares these values with the data stored for the given IMEI on the web server. If the 

verification succeeds, the server runs a timer with the period known from the control SMS 
and on the callback of this timer are transferred the data describing current phone 

location and state via HTTP protocol to the web server. The GSM localization method 

“Cell ID” is used for the location determination. After the client user asks for the start 
of loading the data, he must answer the password and the observed phone’s IMEI and he 

is verified through the use of the web server again. If the verification succeeds, the 
periodic download of the server data starts and from the first downloaded file is found 

out the upload period. Download then continues till the time the client detects the end of 

sending by the server part or till the client user stops the download himself. The client 
was developed in the C++ language in the C++ Builder environment. It requires 

a Windows OS and internet connection for its right function. The web server mediates 

communication between the server and the client, stores the data for user verification and 
makes possible the server-side upload by the help of a simple PHP script. In all the used 

web server directories is present the .htaccess file to improve its security, e.g. it denies the 
directory listing in a web browser. 
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1. SEZNÁMENÍ S OS SYMBIAN 

 

1.1 Úvod 

Na trhu s mobilními telefony je stále více nápadný fenomén tzv. chytrých telefonů 
čili smartphonů, jak se také termínem převzatým z angličtiny označují. Tyto přístroje 

disponují vlastním operačním systémem, což jim vdechuje bohaté možnosti aplikačního 
rozšíření a posouvá to jejich schopnosti blíže osobním počítačům. Trh se smartphony 

vykazuje v posledních letech velkou dynamiku, a to zvláště v Západní Evropě a USA. 

V roce 2008 činil meziroční nárůst prodeje smartphonů v Západní Evropě 29 %, v USA 
celých 78 % [1]. Dominantním hráčem je firma Symbian Ltd. se svým Symbian OS, která 

v současné době patří společnosti Nokia. Symbian OS je následovníkem systému EPOC 

používaného v kapesních počítačích Psion a běží výhradně na procesorech ARM, jedná se 
o operační systém reálného času. 

 
Bohaté možnosti rozšíření a dominance na trhu činí ze Symbianu perspektivní 

platformu pro vývoj nových aplikací, což je i důvod volby tohoto tématu pro diplomovou 
práci. Jejím cílem bylo vytvořit ve zvoleném vývojovém prostředí v jazyce C++ aplikaci 
pro monitorování polohy mobilního telefonu s OS Symbian a její zabezpečení proti 

zneužití neautorizovanou osobou. 
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1.2 Historie 

Následující kapitola stručně seznamuje s historickým vývojem OS Symbian [3, 5, 6, 7]. 

1980 

David Potter zakládá Psion, výrobce kapesních počítačů. 

1991 – 1998 

Po neúspěchu řady MC400 Psion uvolnil zařízení Serie 3, které využívaly EPOC16 OS, 
později známý pod názvem SIBO. Tato zařízení podporovala jednoduchý programovací 

jazyk OPL a vývojové prostředí OVAL. 

1998 

24. června 1998 byla založena společnost Symbian Ltd. jako partnerství mezi Ericssonem, 

Nokií, Motorolou a Psionem za účelem využívat konvergenci mezi zařízeními PDA 
a mobilními telefony. 

1999 

• Psion Series 5mx, Series 7, Psion Revo, Diamond Mako, Psion Netbook, netPad, 

GeoFox One, Oregon's Osaris, a Ericsson MC218 představeny v roce 1999 jako 
zařízení využívající EPOC Release 5. EPOC Release 5 byl nazýván také jako 

Symbian OS 5 

• Matsushita (později Panasonic) získává podíl ve společnosti Symbian Ltd.  

• Symbian Ltd. a NTT DoCoMo podepisují smlouvu o vývoji smartphonů 

pro japonský trh 

• americký časopis Red Herring ocenil Symbian Ltd. jako firmu s nejlepším 

dlouhodobým potenciálem 

2000 

• první mobilní telefon využívající Symbian OS, Ericsson R380 představen v listopadu 

2000, disponoval dotykovým displejem, wapem, infraportem a kancelářským 

softwarem, verze Symbianu se označovala jako EPOC Release 5u, nešlo ještě 

o otevřenou platformu, tj. nešlo instalovat vlastní aplikace, koncové písmeno 

u v názvu mělo sdělovat, že systém podporoval kódování Unicode 

• Sony a Sanyo se stali spolumajiteli společnosti Symbian Ltd. 

 



SEZNÁMENÍ S OS SYMBIAN 

- 6 - 

 

2001 

• ke skupině majitelů Symbian Ltd. se přidává společnost Fujitsu  

• na trh uvedena Nokia 9210 Communicator, v roce 2001 neměla konkurenci a stala 

se velmi populární mezi manažery, novinkou byla podpora bezdrátové technologie 
Bluetooth, bylo prodáno téměř půl milionu kusů, v dalším roce toto číslo vzrostlo 

na 2,1 milionů 

• představen přístroj Nokia 7650, který se příliš neujal, měl však např. barevný 
displej a  podporu MMS, cena byla pravděpodobně příliš vysoká, Nokia 7650 

pracovala na Symbianu 1st Edition - verze 6.1. 

2002 

• na trh uvedena FOMA F205 od Fujitsu, jednalo se o chytré véčko, vyrobené 
na objednávku operátora NTT DoCoMo. 

• Sendo získává licenci pro provoz OS Symbian 

• Siemens se stává spolumajitelem Symbian Ltd. 

• Sony Ericsson získává jak licenci, tak i podíl ve firmě 

• vydán Symbian OS v 7.0 pro mobilní telefony třetí generace 

• vznik série Symbianu UIQ 

2003 

• představen první telefon se Symbianem verze 7, Nokia 6600 

• řada nových telefonů se Symbianem: FOMA F2102v a F900i, Motorola A920 a A925, 
Nokia 7700, Sendo X, Siemens SX1, Sony Ericsson P900 

• BenQ uvedlo přístroj P30 založený na UIQ 

• Samsung se stavá spoluvlastníkem Symbian Ltd., Motorola prodala svůj podíl 

Psionu a Nokii 

2004 

• firmy Arima, Lenovo, LG Electronics a Sharp získávájí licenci na Symbian OS 

• podílníci v Symbianu kupují podíl Psionu  

• představena verze Symbian OS 8.0 

• objevil se první červ pro mobilní telefony s OS Symbian nazvaný Cabir, šířil 

se pomocí Bluetooth 
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• uvedeny nové telefony s OS Symbian: Panasonic X700, Motorola A1000, Nokia 

6260, 6630, 9500, 7610 a N-Gage QD, Samsung SGH-D710, Sony Ericsson P910, 
FOMA F900iT, F900iC a F880iES 

 
2005 

• představen Symbian OS 9 

• nově uvedené telefony s OS Symbian v roce 2009: Lenovo P930, Motorola A1010, 

Panasonic X800, Samsung SGH-D720, Sendo X2, Nokia 6680, Nokia 6681, FOMA 

F901iC, Nokia N90, Nokia N91, Nokia N70, Nokia 6682, FOMA D901i, FOMA 

F901iS, D901iS 

• Symbian získává pro svůj OS licenci na protokol Microsoft Exchange Server 

ActiveSync  

2006 

• počet prodaných smartphonů dosáhl stého milionu 

• zprovozněn Symbian Signed pro urychlení podepisování aplikací 

• počet prodaných smartphonů s OS Symbian v Japonsku dosáhl 10 milionů 

• uvedeny mimo jiné Nokia N73 a N95, Sony Ericsson P990i a P1i 

2007 

• počet prodaných smartphonů se Symbianem se v Japonsku za pouhý rok 

zdvojnásobil na 20 milionů 

• představen Symbian OS 9.5 

• uvedeny technologie FreeWay, ScreenPlay and Symmetric Multi Processing 

2008 

• Symbian slaví 10 let od založení 

• 2. prosince Nokia vykoupila podíly ostatních společností v Symbian Ltd. 

a je založena Symbian Foundation společnostmi Nokia, Sony Ericsson, NTT 
DoCoMo, AT&T, LG Electronics, Samsung Electronics, STMicroelectronics, Texas 

Instruments a Vodafone, cílem je sjednotit stávající platformy a vytvořit jednu 
otevřenou mobilní softwarovou platformu 
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1.3 Členění OS Symbian 

Po krátkém historickém přehledu se nyní zaměřme blíže na členění systému 

Symbian. Prvotní snaha o orientaci ve světě sérií, verzí a platforem Symbianu totiž může 
být komplikovaná a v pramenech se obvykle setkáváme pouze s jedním typem dělení, 

které neumožní čtenáři udělat si ucelenou představu. 
  

Jak již bylo zmíněno dříve, licenci na výrobu mobilních telefonů s OS Symbian 

vlastní více společností. Požadavky kladené zákazníkem na jejich produkty jsou různé 
a výrobci mají rovněž různé představy o konečné podobě softwarového vybavení. 
To vede k přidání specifické vrstvy uživatelského rozhraní, která vyhovuje daným 

požadavkům, nad společný základ v operačním systému Symbian. Tato vrstva je též 
nazývána softwarová platforma či zkráceně platforma nebo rozhraní. Každá tato platforma 

se samozřejmě dále vyvíjí a má sama různé verze (edice a jejich feature packy) a stejně 
tak může mít různou verzi i OS Symbian v ní použitý. Slovo série či přímo anglicky series 

obsahují 3 z 5 platforem, mezi sérii a platformu však nelze položit rovnítko, neboť série je 

obecné pojmenování společnosti Nokia pro určitou řadu telefonů, nikoliv jen smartphonů.  
 

Správné zařazení mobilního telefonu programátorem podle těchto skupin je při 

vývoji aplikace důležité, protože aplikace vyvinutá pro jednu platformu, nemusí fungovat 
na jiné. Zároveň je důležité oddělit při implementaci aplikace uživatelské rozhraní 

od vlastní logiky aplikace, aby byl přesun na jinou platformu snazší. Symbian garantuje 
tzv. zpětnou kompatibilitu kódu, což znamená, že aplikace napsaná pro starší verzi může 

být po překompilování pro novější verzi spuštěna i na ní. 

 
V následujícím textu bude tedy postupně možné srovnat jednotlivé verze 

operačního systému Symbian, zjistit rozdíly mezi softwarovými platformami a prohlédnout 
si zařazení mobilních telefonů do příslušných platforem. 

1.3.1 Verze operačního systému   

Symbian OS 5 

Takto byl nazýván operační systém EPOC Release 5, název Symbian se však zatím 

příliš neujal. S touto verzí OS byly uvedeny na trh v roce 1999 Psion Series 5mx, Series 7, 
Psion Revo, Diamond Mako, Psion Netbook, netPad, GeoFox One, Oregon's Osaris, 
a Ericsson MC218 [3, 9].  
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Obsahoval funkce pro správu kontaktů a telefonování,  podporoval HTML, SMS, IrDa 
a Javu (JDK 1.1.4). Verze 5.1 byla obohacena o uživatelské rozhraní Uikon a kódování 

Unicode.  

Symbian OS v6.0 a 6.1 

Byla přidána podpora WAP, knihovna JavaPhone a PersonalJava, pokročilá GSM 

telefonie a uživatelská rozhraní Quartz a Crystal. Pro zpracování e-mailových zpráv 

pøibyla podpora protokolù IMAP, POP3 a SMTP. Tato verze obsahuje také podporu 

bezpeènostních mechanismù jako HTTPS nebo SSL. Data jsou ve verzi 6 ukládána 
souborovým systémem VFAT. Nejznámìjším zástupcem je Nokia 9210 Communicator. 
Rozhraní Quartz se stalo později základem pro platformu UIQ, z rozhraní Crystal se stala 

Nokia Series 80 (S80), práce na uživatelském rozhraní s japonskými firmami přešla pod 
označení MOAP [10]. 

 
Ve verzi 6.1 se objevila navíc podpora bluetooth a GPRS a Nokia 7650, která byla 

prvním nositelem této verze, se tak stala prvním smartphonem 2,5 G (označení pro 

kombinaci GSM a GPRS). Dalšími nositeli verze 6.1 jsou telefony Nokia 3650 a řada 
N-Gage, Sendo X a Siemens SX 1. 

Symbian OS v7.0 a 7.0s 

Uveden v roce 2003. Tato verze Symbianu byla použita v telefonech všech 
platforem té doby - UIQ (Sony Ericsson P800, P900, P910, Motorola A925, A1000), 

Series 80 (Nokia 9300, 9500), Series 90 (Nokia 7710), Series 60 (Nokia 3230, 6600, 7310), 

ale i MOAP (japonské telefony FOMA). Nově byl podporován EDGE, IPv6, MMS, SyncML 
a webový prohlížeč Opera, podpora Javy byla změněna z pJava a JavaPhone na verzi 

Java ME Standard [11].  
 

Symbian OS 7.0s byla speciální verze OS 7.0 pro lepší zpětnou kompatibilitu 
s Symbian OS 6.x a částečně také pro kompatibilitu mezi Nokia Communicatorem 9500 
jeho předchůdcem Nokia Communicator 9210. 

Symbian OS v8.0 a 8.1 

Byl představen světu v roce 2004. Jednou z výhod byla možnost výběru mezi 

dvěma jádry - EKA1 nebo EKA2. Verze jádra EKA2 však byla opravdově využita 

až s příchodem Symbian OS 8.1b. Jádra se navenek chovala identicky a uživatel rozdíl 
nepoznal. EKA1 bylo výrobci užíváno pro jeho kompatibilitu se staršími ovladači, EKA2 

bylo real-time jádro. Tato verze přinesla podporu CDMA, 3G, streamování dat oběma 
směry, DVB-H a OpenGL ES s vektorovou grafikou. 
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Verze 8.0 byla dále zlepšena a uvolněna jako 8.1. K mání byla ve verzích 8.1a 

(jádro EKA1) a 8.1b (jádro EKA2). Verze 8.1b nabízela real-timové prvky, nebylo však 

do ní možné doinstalovat vlastní aplikace, populární byla zejména v Japonsku. Prvním 

nositelem verze 8.1a  a zároveň prvním zástupcem řady telefonů Nokia Nseries byla N90. 
Novinkou ve verzi 8.1a byla podpora Bluetooth 1.2 a USB Mass Storage. 

Symbian OS v9.0 

Tato verze byla vývojová a sloužila pouze vnitřním potřebám firmy. Bylo zde 
naposledy použito jádro EKA1. Symbian dosud udržoval zpětnou kompatibilitu verzí OS 
(tj. aplikace vytvořené pro starší verzi, bylo možné spustit i na novější), kompatibilní byly 

Epoc Release 1 - 5 a Symbian OS v6.0 až 8.1b, nyní však bylo nutné provést výraznější 
změny v nástrojích a zabezpečení, což se odrazilo ve verzi 9.1. Vývojáři upozorňují, 

že portování aplikace ze Symbianu v8.x na 9.x je poměrně pracnou záležitostí. 

Symbian OS v9.1 

Verze 9.1 se dočkala uvedení na trh počátkem roku 2005. Obsahuje mnoho nových 

bezpečnostních prvků, z nichž nejvýraznější je povinné podepisování aplikací, 
bez kterého není možné je legálně do přístroje instalovat. Tento krok vyvolal rozporuplné 

reakce, strana Symbianu prohlašuje, že aplikace jsou bezpečnější než kdy dříve, vývojáři 
pokládají nutnost schválení každé aplikace za porušení práv koncového uživatele 
a omezení množství volně přístupného software pro Symbian. Kromě změn v zabezpečení 

stojí za zmínku i upgrade podpory Bluetooth na Bluetooth verze 2.0. 

 
Symbian OS v9.1 můžeme nalézt v telefonech platformy S60 3.edice (např. 

populární Nokia N73), modely M600 a P990 společnosti Sony Ericsson jsou rovněž 
založeny na této verzi.  

Symbian OS v9.2 

Uvolněna v prvním čtvrtletí 2006. Byla zde aktualizována podpora OMA Device 

Management na verzi 1.2. OMA Device Management je nástupcem SyncML, umožňuje 

vzdálenou správu, management, diagnostiku a update mobilních zařízení - mobilních 
telefonů, PDA a palmtopů. OS verze 9.2 je dodáván s telefony platformy S60 3.edice 

Feature Pack 1, jedná se např. o tyto přístroje: Nokia E90, Nokia E66, Nokia E63, 

Nokia E71, Nokia E51, Nokia N95, Nokia N82, Nokia N81, Nokia 6290, Nokia 6120 classic, 
Nokia 5700. 

 



SEZNÁMENÍ S OS SYMBIAN 

- 11 - 

Symbian OS v9.3 

Vydána v červenci 2006. Přináší zlepšenou správu paměti a podporu 

pro WLAN 802.11 a HSDPA. Zástupci: např. Nokia N96, Nokia N78, ve 2. čtvrtletí 2008 
se řady nositelů verze 9.3 rozšířily. 

Symbian OS v9.4 

Oznámen v březnu 2007. Zavádí systém stránkování na vyžádání, tj. operační 

systém zkopíruje stránku z disku do fyzické paměti pouze v případě, že je k ní vyžádán 
přístup. Aplikace by se měly spouštět až o 75 % rychleji. Můžeme jej najít v Nokii 5800. 

Tato verze je spíše jakýmsi předvojem verze 9.5, podle vyjádření jednoho z manažerů 

Symbianu v rozhovoru publikovaném na webu [12], je většina vlastností, které přínaší 
verze 9.4, pro vývojaře a uživatele skryta a jde spíše o optimalizace  významné 
pro samotný Symbian.  

Symbian OS v9.5 

 Uvedení této verze přineslo nejvíce zlepšení od příchodu verze 9.1 [13], číselně 

vyjádřeno by zde mělo být až 70 nových prvků. K nejzásadnějším změnám patří kromě 

stránkování na vyžádání, zmiňovaném již ve verzi 9.4, kešování souborovým serverem 
(file server caching) pro zrychlení aplikací náročných na vstupně-výstupní operace 

a defragmentace RAM pro maximalizaci paměťového prostoru dostupného pro aplikace 
a zlepšenému využítí baterie. V oblasti middlewaru přináší 9.5 zdokonalené databázové 

a navigační služby, možnost bezešvého přepojení mezi různými komunikačními standardy 
(např. mezi 3G a WLAN), zlepšenou organizaci kontaktů, které jsou zde uchovávány 
ve formě SQL databáze, a kompatibilitu s Lotus Notes a Microsoft Exchange Server. Dále 

došlo k optimalizaci využití paměti v paměťově citlivých subsystémech, zlepšení výkonu 

baterie, byla přidána podpora pro kryptografický harware, HSUPA, nejnovější SD a MMC 

karty, ale také pro digitální televizi (DVB-H a ISDB-T).   

1.3.2 Softwarové platformy 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 1.3, výrobci smartphonů si nad vrstvu OS 
vytvářejí vlastní vrstvu uživatelského rozhraní, pro kterou se používá vícero označení - 

uživatelské rozhraní, rozhraní, platforma, softwarová platforma. Mezi živé platformy 
Symbianu patří S60 (dříve Series 60 User Interface), Series 80, UIQ a MOAP. Dalším typem 

rozhraní byla Series 90, která již však byla pohlcena nejvíce expandující platformou S60. 
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1.3.2.1 S60 

S60 je nejrozšířenější platformou Symbianu, ale i smartphonů vůbec. Její původní 

název byl Series 60 User Interface, nyní se však oficiálně používá pouze S60 [14]. 
Je vyvíjena v prvé řadě Nokií, licenci na její nasazení však vlastní také Lenovo, 

LG Electronics, Panasonic a Samsung a na vývoji se dále podíli také firmy Elektrobit, 
Teleca, Digia, Mobica, EMCC Software v oblasti integrace softwaru, firmy specializované 

na polovodičové součástky - Texas Instruments, ST Microelectronics, Broadcom, Renesas, 
Freescale, Samsung Electronics, operátoři Vodafone a Orange a řada dalších menších 
subjektů [15]. 

 

 Pro vývoj aplikací na tuto platformu lze využít Symbian C++ (využití nativních 

knihoven OS Symbian a aplikačních rozhraní S60), otevřenou sadu C a C++ API, jazyk 
Java™ (s využitím MIDP 2.1), Web Runtime (využívá standardní webové technologie), 
Flash Lite od firmy Adobe a jazyk Python. K dispozici je komplexní podpora formátů 

statického obrazu, videa i audia, pro animace je možné použít zmíněný Adobe Flash Lite 
a SVGT, standardním webovým technologiím pak vychází vstříc webový prohlížeč 

pro S60. Otevřená je i možnost návrhu vlastních motivů vzhledů a zvukového chování 
(themes).  

 

 Platforma S60 se dále člení na verze, nazývané edice, k nimž jsou navíc vydávány 
upgradové balíčky, tzv. feature packs. Do roku 2008 bylo vydáno 5 verzí  S60:  Series 60, 
(2001), Series 60 Second Edition (2004), Series 60 3rd Edition (2005) a S60 5th Edition 

(2008). Z jejich názvů je patrná změna oficiálního názvu na zkrácené S60. První edice S60 
podporovala pouze rozlišení displeje 176 x 208, ovšem 3. upgrade druhé edice již přinesl 

navíc podporu rozlišení „Double“, tj. 352 x 416. Jako první bylo rozlišení Double použito 
na Nokii N90. Vyskytují se i speciální rozměry rozlišení - např. 176x 220 u Siemens SX1, 

208 x 208 u Nokie Sport nebo 800 x 352 u Nokie E90. V důsledku povinného 

podepisování aplikací certifikátem, zavedeného od verze Symbian OS v9.1, nejsou 
aplikace vyvinuté pro první a druhou edici S60 binárně kompatibilní s edicemi S60 

od třetí výše. Uživatel si nemůže nainstalovat aplikaci, která není podepsána 
registrovaným certifikátem. Od roku 2007 je navíc v platnosti nové akreditační schéma 

vývojařů S60 zajišťované společností Majinate. Pro získání titulu „Acredited S60 Developer“ 

je nutné úspěšně složit 2 online zkoušky, jednu z OS Symbian a druhou z S60. 
 

 V říjnu 2008 byla uvedena 5. edice S60. Zajímavostí je, že se Nokia rozhodla 

přeskočit číslo 4 a přejít od S60 3rd Edition rovnou k S60 5th Edition. Má to být chápano 
jako zdvořilostní gesto vůči asijskému trhu, neboť číslo 4 chápe mnoho asijských kultur 

jako nešťastné.  
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Novinkou páté edice je podpora dotykových obrazovek s rozlišením 640 x 360, až do této 
edice měly všechny přístroje platformy S60 pouze uživatelské rozhraní založené 

na tlačítkách a klávesnici.  

Pátá edice je obohacena o nové prvky pro vývojáře: 

• v oblasti C++ jde o nové ovládání uživatelského rozhraní a API pro dotykový 

displej, senzorový systém s podporou akcelerometru, magnetometru a hmatových 
čidel, zdokonalená podpora webových služeb a zpracování XML 

• vývojáři ve standardním C/C++ získávají přístup ke knihovně STL, vstupně-

výstupním proudům a knihovnám Boost C++ jako součástem standardu platformy 

• vývojáři v jazyce Java dostávají k dispozici novou verzi Advanced Multimedia 

Supplements, což je nová specifikace API pro Java ME, která přináší funkce pro 
zpracování 3D zvuku, audio a video efektů, lepší ovládání kamery a zlepšenou 

podporu přijímače rádiových stanic a RDS 

• vývojáři Web Runtime a Flash lite mají nově možnost přístupu k službám 

kalendáře, kontaktů, SMS a MMS zpráv, systémovým informacím, senzorům 

a údajům o poloze zařízení. 

• v oblasti médii přibyla podpora formátů Windows Media DRM 10, Audio 9 

a Video 9  

1.3.2.2 Series 80 

 Platforma Series 80 je určena pro uspokojení požadavků náročných zákazníků 
z řad managemementu, obchodníků a odborných pracovníků, kteří potřebují mít kdykoliv 
k dispozici nástroj pro přístup k obchodním či jiným datům a jejich zpracování. Obsahuje 

obdobu klasických kancelářských aplikací pro editaci dokumentů, plně vybavenou 
klávesnici typu QWERTY, webový prohlížeč postavený na Opeře a integrovanou myš [16]. 

Pro zabezpečení vzdálené práce s diskrétními daty a jejich bezpečný přenos podporuje 
Series 80 standardy SSL a TLS a je možné se připojit k firemní síti pomocí VPN. Platforma 

se vyskytuje ve dvou edicích. 

 
 Aplikace určené pro S80 lze vyvíjet v C++ nebo Javě, dále lze využít mimo jiné 

XHTML a HTML. Pro programování v C++ pod Series 80 jsou k dispozici API Symbianu 

v7.0s, uživatelské rozhraní Series 80 a aplikační engine této platformy [17]. 
 

 Nejnovější komunikátor firmy Nokia - Nokia E90 používá platformu S60, a tak lze 
vzhledem k nutnosti odděleného vývoje telefonů série 80 pro relativně úzký segment trhu 

počítat s nahrazením této platformy novými přístroji platformy S60, podobnými Nokii E90. 
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1.3.2.3 Series 90 

 Jednalo se o uživatelské rozhraní navržené pro přístroje s dotykovým displejem. 

Nasazen byl pouze na 2 modelech - Nokia 7700 a 7710 [18], přičemž Nokia 7700 byla 
pouze představena veřejnosti a vyrobena v 12 funkčních prototypech, ale nebyla nikdy 

uvolněna na trh. Je tak ceněným sběratelským kusem. Jediným modelem v prodeji s touto 
platformou je Nokia 7710 [19]. Ta nabízí [20] velký barevný dotykový displej s rozlišením 

640 x 320, Symbian OS v7.0s, Bluetooth 1.2, bohatou funkční výbavu pro záznam videa 
i zvuku a zabudovanou podporu emailu. Nedisponuje žádnou klávesnicí, veškeré 
ovládání je prováděno pomocí dotykového displeje a postranních tlačítek. Aplikace Series 

90 jsou nekompatibilní s nejpopulárnějšími platformami Symbianu S60 a UIQ, pouze 

některé aplikace z rozhraní Series 80 jsou na Series 90 spustitelné.  

 
 Vývoj Series 90 je zastaven a technologie v ní navržené byly sloučeny s S60. 
Uživatelské rozhraní podobného typu však přežívá v Hildon UI v operačním systému 

Maemo, což je vývojová platforma pro kapesní počítače a mobilní zařízení na bázi 
GNU/Linux.   

1.3.2.4 UIQ 

 UIQ je spolu s S60 nejpopulárnější platformou Symbianu. Jeho původní celý název 
je User Interface Quartz [21]. Smartphony s UIQ využívají dotykové displeje s rozlišením 

208 x 320 pixelů ve verzích UIQ 1.x a 2.x, případně 240 x 320 ve verzích UIQ 3.x. 
Barevná hloubka se líší podle konkrétního přístroje, pohybuje se však od 12 až po 24 

bitů, tj. maximálně až více než 16 miliónů barev [22].  

 
Aplikace pro UIQ mohou být napsány v C++ s využitím Symbian/UIQ SDK, 

na verzích 2.x a 3.x je pak možné spustit i software napsaný v Javě, pomocí 

NS Basic/Symbian OS lze vyvíjet aplikace také ve Visual Basicu. UIQ SDK lze použít pro 
vývoj aplikace na libovolné zařízení UIQ 3, funkce využívají speciální hardwarové části 

jako např. ovládání bezdrátového vysílače lze stáhnout ze stránek výrobce daného 
telefonu. Pro vývoj na UIQ platformu je k dispozici bohatý vyběr vývojových prostředí - 

DevStudio, Eclipse, Carbide, CodeWarrior, NetBeans. 
 
První verze UIQ (1.0 a 1.1 ) byly postaveny na Symbian OS v6.0, resp. 6.1, a byly 

především odrazovým můstkem pro další vývoj, verze 1.1 (2001) umožňovala připojení 

přes Bluetooth 1.0 a podporovala GSM, HSCSD, WAP a  GPRS. První telefon platformy 

UIQ na trhu, Sony Ericsson P800, obsahoval verzi UIQ 2.0 (2002). Ta je založena 
na Symbian OS v7.0 a přináší například flexibilní velikost obrazovky, podporu MMS, 
SyncML, Webu, Bluetooth 1.1, Java MIDP 1.0 a Personal Java 1.1.  
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Verze UIQ 2.1 (2003) byla obohacena mimo jiné o upgrade SyncML, správu SIM, motivy 
vzhledu a Java MIDP 2.0. Celkem UIQ 2 využívá 12 telefonů of firem Sony Ericsson, 

Motorola, BenQ, Nokia a Arima. Verze 3 přinesly flexibilní platformu podporující různé 

typy telefonů s odlišnými ovládacími prvky a snadnou konfiguraci pro výrobce telefonů 

a operátory, použita je na 9 telefonech firem Sony Ericsson a Motorola. Postupně vznikly 
verze 3.0 (2005), 3.1 (2007), 3.2 (2008) a 3.3 (2008). Ve verzi 3.3, která je na bázi Symbian 
OS v9.3, můžeme naleznout například prohlížeč Opera 9 a klienta IM, který je schopen 

komunikovat s různými jinými typy IM klientů.  
 
V únoru 2007 byla platforma UIQ odkoupena společností Sony Ericsson, v říjnu 

téhož roku koupila od Sony Ericsson 50% podíl Motorola. S ovládnutím společnosti 
Symbian Ltd. Nokií a založením Symbian Foundation přestane platforma UIQ existovat 

(viz kapitola 1.3.2.6 Další vývoj platforem Symbianu). 

1.3.2.5 MOAP 

 MOAP neboli Mobile Oriented Applications Platform [23] je softwarová platforma 

používána na mobilních telefonech japonského dominantního operátora NTT DoCoMo 
nasazených v japonské 3G síti FOMA.  

MOAP se vyskytuje ve dvou verzích: 

• MOAP(S) je založen na Symbian OS a je používán v mobilních telefonech výrobců jako 
Fujitsu, Sony Ericsson Japan, Mitsubishi a Sharp, na rozdíl od S60 a UIQ nejde 

o otevřenou platformu 

• MOAP(L) je založen na OS Linux a je používán v telefonech Panasonic a NEC, rovněž 

nejde o otevřenou platformu 

1.3.2.6 Další vývoj platforem Symbianu 

Společnost Symbian Ltd. řídící vývoj stejnojmenného systému byla vlastněna 
firmami Nokia (47,9 %), Ericsson (15,6 %), Sony Ericsson (13,1 %), Panasonic (10,5 %), 
Siemens AG (8,4 %) a Samsung (4,5 %). 24. 6. 2008, přesně 10 let po založení Symbian 

Ltd., oznámila Nokia, že chce získat podíly ostatních společností a 2. prosince 2008 [24] 

byl tento plán realizován. Tato akvizice měla hodnotu 264 miliónů eur [4]. Zároveň 

s tímto krokem vznikla nezisková organizace Symbian Foundation sdružující společnosti 
Nokia, Sony Ericsson, NTT DoCoMo, AT&T, LG Electronics, Samsung Electronics, 
STMicroelectronics, Texas Instruments a Vodafone. Cílem Symbian Foundation 

je sjednocení technologií Symbian OS, S60, UIQ a MOAP(S) a vytvoření jedné otevřené 
softwarové mobilní platformy [25]. 
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1.3.3 Přehled smartphonů podle platformy 
 

Tabulka č. 1: Modely Series 90 

Verze 
platformy 

Verze 
Symbianu 

Výčet smartphonů 

S90 7.0s Nokia 7700 a 7710 

 

Tabulka č. 2: Modely Series 80 

Verze 
platformy 

Verze 
Symbianu 

Výčet smartphonů 

S80 v1.0 6.0 Nokia 9210, 9210i a 9290 

S80 v2.0 7.0s Nokia 9300, 9300i a 9500 

 

Tabulka č. 3: Modely UIQ 

Verze 
platformy 

Verze 
Symbianu 

Výčet smartphonů 

UIQ 2.0 7.0 Sony Ericsson P800, Motorola A920 a A925, Benq P30, Arima U300 

UIQ 2.1 7.0 
Sony Ericsson P900 a P910, Motorola A1000 a M1000, Arima U308, 

BenQ P30 a P31 

UIQ 3.0 9.1 Sony Ericsson G900, G700, W960, P1, W950, M600 a P990 

UIQ 3.1 9.2 Motorola RIZR Z8 

UIQ 3.2 9.2 Motorola RIZR Z10 

UIQ 3.3 9.3 dosud žádný 
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Tabulka č. 4: Modely S60 

Verze 
platformy 

Verze 
Symbianu 

Výčet smartphonů 

S60 0.9 6.1 Nokia 7650 

S60 
1st edition 

6.1 
Nokia 3600, 3620, 3650, 3660, N-Gage, N-Gage QD 

Sendo X a X2, Siemens SX1 

S60 
2nd edition 

7.0s 
Lenovo P930, Nokia 6600, Panasonic X700 a X800, 

Samsung SGH-D720 a SGH-D730 

S60 
2nd edition FP1 

7.0s Nokia 3230, 6260, 6620, 6670 a 7610 

S60 
2nd edition FP2 

8.0a Nokia 6630, 6680, 6681 a 6682 

S60 
2nd edition FP3 

8.1a Nokia N70, N72 a N90 

S60 
3rd edition 

9.1 
Nokia 3250, 5500 Sport, E50, E60, E61, E61i, E62, E65, E70, N71, 

N73, N75, N77, N80, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i 

S60 
3rd edition FP1 

9.2 

LG KS10 a KT610, 
Nokia 5700 XpressMusic, 6110 Navigator, 6120 Classic, 6121 

Classic, 6124 Classic, 6290, E51, E63, E66, E71, E90 
Communicator, N76, N81, N81 8GB, N82, N95 a N95 8GB, 

Samsung SGH-G810, SGH-i450, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i550w 
a SGH-i560 

S60 
3rd edition FP2 

9.3 
Nokia 5320 XpressMusic, 6210 Navigator, 6220 Classic, 6650 fold, 

N78, N79, N85 a N96 
Samsung GT-i8510 (INNOV8) a SGH-L870 

S60 
5th edition 

9.4 Nokia 5800 XpressMusic a N97 
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2. SPECIFIKA VÝVOJE V SYMBIAN C++ 

 Než přejdeme k popisu základních rysů symbianovské verze jazyka C++, je třeba 
si nejprve uvědomit, že programování pro mobilní zařízení je vymezeno jinými 

možnostmi než u osobních počítačů. Zásadním rozdílem jsou především zdroje, které 

máme k dispozici. Schopnosti procesoru a operační paměti na mobilních telefonech jsou 
nepoměrně nižší než u dnešních osobních počítačů a odlišné je i jejich používání. 

U mobilních zařízení je nutno počítat s tím, že jsou v provozu bez vypnutí i několik dní 
a jakékoliv špatně provedené uvolnění paměti může mít za následek dlouhodobě 

sníženou výkonnost telefonu, na rozdíl od běžného PC, které je restartováno či vypínáno 
častěji, a dochází tak k čištění paměti v relativně krátkých intervalech. Programátor pro 
mobilní zařízení proto musí přijmout zcela jinou filozofii vývoje, než je tomu 

u programování pro klasické počítače. 

 
Mezi základní zásady patří: 

• programovat efektivně, aby vytvořené programy neplýtvaly operační pamětí 

• snaha o brzké uvolnění alokovaných zdrojů, aby spuštěný program nezahlcoval stále 

větší díl paměti bez toho, že by ji uvolnil 

• ošetření chyb vyplývajících z nedostatku paměti, je nutné být připraven na každou 

potenciální chybu nedostatku paměti pro každou operaci, při které dochází k alokaci 

paměti, protože nedostatek může nastat u každé takové operace 

• nastane-li situace nedostatku paměti, která zabrání spuštění dalších operací, nesmí dojít 

ke ztrátě dat, ale je třeba zajistit návrat do přijatelného stavu 

• nastane-li situace nedostatku paměti kvůli operaci, která zahrnuje alokaci více zdrojů, 

musí před návratem dojít k vyčištění všech těchto zdrojů [38] 

 

Důvodem pro zvolení jazyka Symbian C++ pro implementaci tohoto projektu bylo, 
že Java ME nabízí sice větší stabilitu (Garbage Collection, memory management, Java 
Security) a přenositelnost mezi zařízeními, ovšem na druhou stranu Symbian C++ dává 

vývojáři k dispozici větší moc a využití možností přístroje, vzhledem k většímu počtu API, 
aplikace v něm napsaná je také rychlejší. V následujícím textu této kapitoly jsou 

představeny vybrané prvky jazyka Symbian C++, které jej odlišují od standardního 
způsobu programování v C++. 
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2.1 Datové typy 

 Symbian poskytuje níže uvedenou sadu datových typů, u kterých garantuje 

nezávislost na kompilátoru [29]. Datové typy umožňující vyjádření řetězců budou 
osvětleny v kapitole 2.4 

 

- celá čísla s označením znaménka a bez: TInt8, TInt16, TInt32, TUint8, 

TUint16, TUint32 , kromě zvláštních případů (optimalizace velikosti vyhrazené paměti 

nebo potřeba kompatibility) se ale doporučuje pro vyjádření celého čísla použít 

nespecifikované TInt  a TUint , které odpovídají 32-bitovému integeru 

 

- 64-bitové celé číslo:  TInt64 , verze Symbianu předcházející 8.0 neměly podporu 

64-bitových čísel, takže třída TInt64  vnitřně reprezentovala 64-bitové celé číslo jako 

2 32-bitové hodnoty, od verze 8.0 už tato podpora existuje, takže za typem TInt64  

se skrývá long long . 

 

- desetinná čísla, tj. ekvivalenty float  a double : TReal32 , TReal64  a TReal  (odpovídá 

TReal64 ) 

 

- ukazatel na libovolný typ: TAny* , měl by být používán místo void*  v případech, kdy 

potřebujeme vyjádřit ukazatel na libovolný typ, ovšem ve významu, kdy void znamená 

„nic“, ponecháváme void , což je jediná výjimka, kdy se v Symbian C++ smí použít 

původní datový typ, void  jako ukazatel na „nic“ je totiž bez problémů nezávislý 

na kompilátoru a jeho užití tak není závadné 
 

- vyjádření boolean:  TBool , proměnná typu TBool  pak nabývá hodnot ETrue  

a EFalse , ovšem pozor typ TBool  je reprezentován 32 bity, při větším počtu TBool  

proměnných stojí proto za rozmyšlenou, zda nelze danou věc vyjádřit úsporněji. 
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2.2 Konvence pojmenování 

 Symbian C++ má vlastní konvenci pojmenování objektů, která by měla zvýšit 

čitelnost kódu možností zjištění vlastností daného objektu bez toho, že bychom četli celou 
jeho implementaci [7, 29] . 

2.2.1 Kapitalizace 

Název třídy nebo funkce by měl začínat velkým písmenem, pokud název tvoří více 
slov, mělo by každé z nich začínat velkým písmenem. 

 
class TMyClass; 
 

Parametry funkcí a názvy proměnných by měly začínat malým písmenem. 
 
TMyClass myObject; 
 

2.2.2 Předpony 

 Názvy členských proměnných, které nejsou statické, jsou uvozeny písmenem i jako 

instance, parametry funkcí pak písmenem a jako argument. 

 
TInt iCount; 
void ExampleFunction(TInt aParameter); 

 
Automatické proměnné nevyžadují prefix: 

 
for (TInt x = 0; x < 5; x++) 

 

Konstanty se uvozují písmenem K, 

 
#define KMaxItemLength 32 

 
výčtové typy písmenem E. 
 

enum TWeatherStates {EGood, EBad}; 
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2.2.3 Přípony 

Označení funkce generující tzv. leave (bude vysvětleno v kapitole 2.3) v případě 
nedostatku paměti. 

 
void FunctionThatMayLeaveL(); 

 

Pokud je objekt vložen do speciálního zásobníku, tzv. cleanup stacku (bude vysvětleno 

v kapitole 2.3) a zůstane tam po návratu z těla funkce, musí být tato funkce doplněna 
o příponu C. 

 
CMyClass* NewLC(); 

2.2.4 Použití podtržítka v názvech 

 Podtržítko by v názvech funkcí a proměnných nemělo být používáno, může se 

však použít v názvech zdrojů a maker. 
 
RESOURCE my_resource; 

2.2.5 Počáteční písmeno v názvu třídy 

 Název třídy tvoří předpona následovaná vlastním popisným jménem  třídy a dále, 
je-li to nutné, přípona. Předponu tvoří jedno z písmen C, T, R a M, což je dáno 

vlastnostmi třídy. 
 

Třídy C jsou odvozeny od třídy CBase nebo jiné třídy, která dědí z CBase. Písmeno C 

značí, že je třída vytvořena na haldě a bude potřeba zajistit její dealokaci. Odvození 

z CBase zajišťuje, že nový objekt vytvořený pomocí volání new je inicializován na nulu, 

takže inicializace atributů takové třídy není nutná. Třída CBase obsahuje virtuální 

destruktor, který umožní, aby se s voláním delete  odstranily všechny objekty třídy C. 

K objektu třídy C by mělo být přistupováno přes ukazatel vlastněný jiným objektem, 

lokální ukazatel nebo referencí. 

 

Třídy T nepoužívají dynamicky alokovaná data. Jelikož není nutná žádná dealokace 

takových dat, není u nich potřebný ani destruktor. Třída T by ani neměla obsahovat 

objekty, které mají vlastní destruktor. Instance tříd T jsou navraceny metodami hodnotou 
a předávány hodnotou nebo referencí. 
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Třídy R jsou třídy, které vlastní handle na nějaký vnější zdroj, např. soket odchozích SMS. 

Takový objekt musí být propojen s instancí třídy R pomocí metod Open() , Create()  

nebo Initialize() , pro uvolnění zdroje pak slouží metody Close()  a Reset() . 

 

Třídy M jsou rozhraní sestávající z virtuálních funkcí. Třída implementující toto rozhraní 

by měla být od něj odvozena. Pouze třídy M mají oprávnění použít vícenásobnou 

dědičnost v systému Symbian, chovají se obdobně jako interface  v jazyce Java. 

 

Statické třídy - třídy obsahující pouze statické metody nemusí v názvu obsahovat 
písmeno předpony. Tyto třídy nemohou být instanciovány a jejich metody jsou volány 

pomocí operátoru „čtyřtečka“. Příkladem statické třídy může být třída User. 
 

User::After(1000); 
 

2.3 Práce s pamětí 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 2, programování v Symbian C++ nese 

mnoho specifických rysů odrážejících fakt, že paměťové zdroje mobilního zařízení jsou 
omezené a malé a může nastat jejich nedostatek. Mezi hlavní prvky, které mají za úkol 

se s tímto vypořádat patří tzv. generování leave a cleanup stack. Odlišný je i styl 
konstrukce a destrukce objektů.  

2.3.1 Generování leave 

 Symbian byl vytvořen v době, kdy výjimky nebyly součástí standardu jazyka C++. 

Později byly sice do standardu zakomponovány, ale pro potřeby Symbianu představoval 

systém výjimek try , catch  a throw  nadbytečnou zátěž, podstupovanou i v případě, 

že k žadné výjimce nedošlo. Byl tedy vyvinut speciální odlehčený mechanismus, který 

je efektivní a pro dané účely dostačující. Pro lepší přiblížení principu tohoto mechanismu, 

lze přirovnat klasické try  a catch  k makru TRAP v Symbianu, throw  k volání 

User::Leave()  a funkce s uvedením throws  v prototypu odpovídají v Symbianu 

funkcím, jejichž jméno končí písmenem L. Dojde-li k výjimce, je spuštěno generování 

leave a výjimka je zachycena ve smyčce TRAP, tj. skončí vykonávání kódu dané funkce 

a dále se pokračuje ve smyčce TRAP.  
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Funkce může generovat leave pokud: 

• volá kód, který může vyvolat leave, aniž by jej obklopila smyčkou TRAP 

• volá systémovou funkci, která generuje leave, tj. User::Leave()  nebo 
User::LeaveIfError()  

• používá přetížený operátor new s parametrem ELeave  

 

Přetížený operátor new (ELeave)  volá výchozí konstruktor objektu, ale je navíc schopný 

generovat leave, pokud je nedostatek paměti k vytvoření nového objektu. Odpadá tak 

nutnost testování, zda ukazatel na nově vytvořený objekt na haldě neobsahuje NULL. 

2.3.2 Cleanup stack 

 Při alokaci objektu na haldě je na haldu uložen i ukazatel na tento nový objekt 

v automatické proměnné, i když třeba jen dočasně. Pokud dojde k vygenerování leave 

v době, kdy je automatická proměnná jediným ukazatelem na daný objekt, pak informace 

o tomto objektu na haldě bude při vygenerování leave ztracena, což se nazývá jako únik 
paměti nebo termínem převzatým z angličtiny jako memory leak [8]. 
 

 Úklidový zásobník neboli cleanup stack řeší problém odstranění objektů, které 

byly alokovány na haldě, ale na které je vlastnící ukazatel automatickou proměnnou. 

Cleanup stack je zásobník položek reprezentujících objekty, které mají být uvolněny 

v případě, že dojde ke generování leave [28]. Je zpřístupněn pomocí třídy CleanupStack , 

ta obsahuje metody Pop()  a Push() , které umožní manipulovat s položkami zásobníku. 

Je-li již bezpečné odebrat ukazatel na objekt z úklidového zásobníku, můžeme zavolat 

metodu Pop() , která se o to postará. Pokud daný objekt není více zapotřebí, můžeme 

zavolat metodu PopAndDestroy() , která ukazatel vyjme ze zásobníku a navíc uvolní 

paměť objektu k němu vztaženého. 

2.3.3 Dvoufázová konstrukce 

 Při vytváření nové instance třídy na haldě pomocí volání operátoru new, dochází 

nejprve k volání operátoru new, který alokuje objektu prostor na haldě, pokud je pro něj 

dostatek paměti a následně je volán konstruktor dané třídy za účelem její inicializace.  
 
CExample* example = new CExample(); 

 
Jak bylo popsáno v předchozím odstavci o cleanup stacku, máme-li ukazatel na objekt 
umístěný na haldě, můžeme jej ochránit před únikem paměti po generování leave 

umístěním do cleanup stacku.   



SPECIFIKA VÝVOJE V SYMBIAN C++ 
 

- 24 - 

Ovšem v případě uvedeného vytváření nové instance objektu pomocí volání new, 

nemůžeme prováděné operace uvnitř new rozdělit na 2 úseky a zajistit, aby byl ukazatel 

na daný objekt vložen do úklidového zásobníku po alokaci místa [36], ale před voláním 
jeho výchozího konstruktoru. To vede k důležité zásadě programování v Symbian C++: 
kód uvnitř C++ konstruktoru nesmí generovat leave, jinak by došlo k úniku paměti. 

Jelikož při inicializaci nového objektu se bez kódu, který může generovat leave 

neobejdeme, je nutné rozdělit konstrukci do dvou fází: 

 

1. výchozí konstruktor, který nesmí generovat leave. 

Tento konstruktor je volán operátorem new. Může volat funkce, které negenerují leave, 

inicializovat členské proměnné na výchozí hodnoty nebo jim přidělit hodnoty argumentů 
konstruktoru. 
 

2. speciální metoda třídy  pro konstrukci (obvykle nazývaná ConstructL()  ) 

Tato metoda je volána odděleně po tom, co došlo k volání operátoru new a objekt byl 

umístěn na cleanup stack. Provede dokončení konstrukce objektu a může již volat funkce, 

které mohou generovat leave, protože objekt je umístěn v úklidovém zásobníku. 
 

Pro zjednodušení uvedených operací a zaobalení dvou fází konstrukce do jednoho volání 

se používají statické funkce nazvané NewL()  a NewLC() . Obě pomocí dvoufázové 

konstrukce a cleanup stacku vytváří novou instanci třídy na haldě, s tím rozdílem, 

že NewLC()  vytvořený objekt po inicializaci ponechává v úklidovém zásobníku. Zde je 

příklad obvyklé podoby třídy: 

 
class CExample : public CBase 
{ 
public: 
 static CExample* NewL(); 
 static CExample* NewLC(); 
  
 //destruktor 
 ~CExample();   
 
private: 
 //výchozí konstruktor, nesmí generovat leave 
 CExample(); 
  
 //konstruktor 2.fáze, v n ěm může dojít k leave 
 void ConstructL(); 
 ... 
}; 
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Jako veřejné jsou nastavovány pouze metody NewL()  a NewLC() , obě fáze konstrukce 

jsou privátní, z vnějšku je tak možné pro konstrukci nové instance použít pouze tyto 

metody. Jejich typická implementace je pak následující: 
 

CExample* CExample::NewLC() 
{ 
 //1.fáze konstrukce 
 CExample* test = new (ELeave) CExample(); 
 //umíst ění do cleanup stacku 
 CleanupStack::PushL(test); 
 //2.fáze konstrukce 
 test ->ConstructL(); 
 return test; 
} 
 
CExample* CExample::NewL() 
{ 
 CExample* test = CExample::NewLC(); 
 CleanupStack::Pop(test); 
 return test; 
} 

 

Metody NewL()  a NewLC()  mohou obsahovat také parametry, které lze předat oběma 

fázím konstrukce. Pokud je vytvářená třída potomkem jiné třídy, která rovněž má vlastní 

metodu ConstructL() , je vhodné v metodě ConstructL()  potomka zavolat explicitně 

metodu ConstructL()  rodiče pro zajištění plného provedení konstrukce rodičovského 

objektu. Systém dvoufázové konstrukce je třeba brát v úvahu i při návrhu destruktoru. 

Ten by měl vždy uvolnit všechny alokované objekty, ovšem musí počítat i s variantou, 

že dojde ke generování leave ve druhé fázi konstrukce a nebude uvolňovat veškeré 
zdroje, ale jen ty, jež byly dosud alokovány.  

2.4 Deskriptory 

 Jednou z klíčových věcí v každém programovacím jazyku je práce s řetězci. 
Řetězce v operačním systému Symbian nesou označení deskriptory [28]. Důvodem je to, 

že samy sebe popisují (tj. describe /angl./ = popsat).  Základním principem deskriptorů je 
skutečnost, že se jedná o objekt reprezentující data na definovaném místě v paměti. 

Reprezentují data zapouzdřením ukazatele na data společně s délkou těchto dat. Veškerý 
přístup k datům se provádí prostřednictvím členských funkcí deskriptoru, což zaručuje, 
že nemůže být přepsáno žádné místo v paměti mimo rozsah definovaný deskriptorem. 

Pokud dojde k pokusu o nepovolený přístup, je vyvolána výjimka typu panic (fatální 

chyba v prostředí Symbian). Deskriptory jsou proto bezpečný prostředek pro práci 

s řetězci, ovšem používají se i pro uchování binárních dat [29].  
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Je možné zvolit mezi 8 a 16-bitovou délkou znaku, přičemž od verze Symbianu 5.1 je jako 
výchozí používáno 16-bitů, což odpovídá potřebám kódování Unicode. 8-bitové 

deskriptory se používají například při zapisování do souboru. Oblast obsazená daty 

reprezentovaná deskriptorem je považována za nerozšiřitelnou, délka aktuálně 

reprezentovaných dat se sice může zmenšit nebo zvětšit, ovšem jen do definovaného 
maxima. Důležité je rozlišovat mezi pojmy délka a velikost deskriptoru, délka vyjadřuje 
počet znaků, velikost množství paměti zabírající deskriptorem, takže máme-li např. slovo 

„kniha“ zapsáno kódováním Unicode, jeho délka je 5 znaků, velikost 10 bytů.  
 
 Deskriptory lze rozdělit na deskriptory ukazatele, bufferu na zásobníku a bufferu 

na haldě, ale také na modifikovatelné a nemodifikovatelné. Speciální kategorií jsou pak 
literály. Zvládnutí práce s deskriptory není snadným úkolem, následující kapitoly si proto 

nekladou za cíl danou problematiku zevrubně vysvětlit, ale spíše provést  stručnou 
charakteristiku. 

2.4.1 Deskriptory ukazatele 

 U tohoto typu je objekt deskriptoru oddělen od dat, která reprezentuje. Vlastní 

řetězec může být uložen v ROM, na haldě i na zásobníku. Objekt deskriptoru je stavěný 
spíše pro uložení na zásobníku, ale může  se vyskytnout i na haldě jako součást 

alokované třídy. Deskriptor ukazatele je typu TPtr  nebo typu TPtrC  (odpovídá const 

char*  v jazyku C). Data objektu TPtrC  mohou být zpřístupněna, ale nikoliv 

modifikována. 

2.4.2 Deskriptory bufferu na zásobníku 

 V angličtině se nazývají stack-based buffer descriptors, patří sem typy TBuf  

a TBufC . Data jsou součástí objektu deskriptoru, který dále obsahuje délku objektu, stejně 

jako ostatní deskriptory, u TBufC  pak navíc maximální délku dat. Jsou používány hlavně 

pro řetězce pevně dané délky nebo pro krátké řetězce (max. asi 256 znaků), neboť 

programový zásobník je v Symbian C++ cenným zdrojem. Lze je přirovnat k char[]  

v jazyce C, ovšem navíc disponují ochranou před přetečením. Na rozdíl od jazyka C není 

nutné vkládat null string pro ukončení řetězce. 

2.4.3 Deskriptory bufferu na haldě 

 V angličtině se nazývájí heap-based buffer descriptors. Jsou reprezentovány třídou 

HBufC, využívají se pro dlouhé řetězce nebo pro data, jejichž délka je známa až za běhu 

programu (tj. obdoba řetězce alokovaného dynamicky pomocí funkce malloc  

v jazyce C).  
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Deskriptor HBufC je sice možné alokovat na libovolnou velikost, ovšem po tom, co je 

alokován, již nemůže být sám rozšířen podle potřebné délky řetězce, ale je nutné 

v takovém případě volat metodu ReAllocL() , která může deskriptor přesunout do jiné, 

větší oblasti v paměti. Stejně jako u předchozího typu, jsou data součástí objektu 
deskriptoru, ovšem zde se celý deskriptor nachází na haldě. 

2.4.4 Modifikovatelné a nemodifikovatelné deskriptory 

 Obsahuje-li název typu deskriptoru příponu C, pak se jedná o nemodifikovatelný 
čili konstantní (Constant) deskriptor. Nemodifikovatelný deskriptor je možné libovolně 

inicializovat, zjistit jeho délku, najít podřetězce, porovnat s jiným deskriptorem, 
ale pomocí přístupných metod deskriptoru není možné změnit část obsahu, to lze provést 

pouze opětovným přiřazením celého nového řetězce nebo pomocí deskriptorů ukazatele 

na něj vztažených. Není to tedy čistě konstantní typ, pouze nenabízí metody, které by 

dovolovaly modifikovat jeho data. Mezi nemodikovatelné deskriptory patří typy TPtrC , 

TBufC  a HBufC. 

 

 Typy TBuf  a TPtr  obsahují navíc dodatečné strojové slovo, které obsahuje 

maximální délku, které mohou data deskriptoru dosáhnout. Velikost oblasti dat 
je po vytvoření pevná, ale délka obsahu se může měnit pouze za předpokladu, že zůstane 

v mezích maximální délky. Proměnné tohoto typu umožňují připojit znaky, smazat znaky, 

formátovat čísla atd. 

2.4.5 Struktura tříd deskriptorů 

 Konkrétní třídy deskriptorů jsou odvozeny od základních abstraktních tříd, které 

nelze instanciovat. Určují chování z nich odvozených typů. Jako parametry funkcí 

pracujících s deskriptory se pak uvádí pro možnou širší škálu využití tyto rodičovské třídy. 
Na obrázku č. 1 můžeme vidět znázorněnu strukturu tříd deskriptorů. 

2.4.6 Literály 

 Literály nejsou sice nejsou potomkem třídy TDesC, ale mají chování ekvivalentní 

TBufC  a je možné je zaměnit. Odpovídají deklaraci static char[]  v jazyce C. 

Pro definici literálu se používá volání makra _LIT , které má 2 parametry - název 

proměnné a obsah, kterým se má naplnit (viz ukázka). 
 

_LIT(KTxtExample,“This is literal!“); 
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Ve starších verzích byl jediným literálem _L , který ukládá binárně do programu řetězec 

jako null-terminated string bez údaje o jeho délce. To znamená, že takový řetězec není 

kompatibilní s vlastnostmi deskriptorů a když je kód vykonáván, každá instance _L vyústí 

k volání konstruktoru TPtrC , dojde k nastavení ukazatele na adresu prvního bytu řetězce 

a musí být spočítány všechny znaky řetězce pro zjištění jeho délky. Tato nadbytečná režie 

je neefektivní a doporučuje se používat novějšího _LIT , jehož binární uspořádání 

odpovídá objektu třídy TBufC . Literál _L může být použit bez jména.  

 

TDesC

TPtrC TBufCBase TDes

TBufC <n> HBufC
TPtr TBufBase

TBuf <n>

 

Obrázek č. 1: Struktura tříd deskriptorů 
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2.5 Aktivní objekty 

 Před zodpovězením otázky, co to jsou aktivní objekty, je vhodné si nejprve přiblížit 

celkový kontext jejich účelu. Pokud si program vyžádá službu nějaké jiné komponenty 

či části systému, může dojít ke dvojímu chování. Pokud jde o synchronní službu, je 
vykonán přímo daný požadavek a navrácen výsledek dané akce znamenající úspěch či 
chybu [28]. Asynchronní služba je voláním funkce vyžádána, řízení je předáno zpět 

žádajícímu objektu, ale samotné dokončení nastane později a mohou být mezi tím 
prováděny jiné činnosti či pouze čekáno na dokončení požadavku (nazýváno jako 

blokování). Dokončení je pak indikováno určitým signálem. Mezi vysláním požadavku 
a obdržením signálu se o požadavku říká, že čeká na vyřízení (pending). Signálu 

informujícímu o dokončení provádění dané služby se říká událost (event) a takový 

program je označován jako událostmi řízený (event-driven) [29], pro provádění obsluhy 
více úloh současně řízené událostmi se pak často používá anglický termín event-driven 

multitasking. Aktivní objekty mají za úkol zjednodušit implementaci využívání 
asynchronních služeb na bázi událostmi řízeného multitaskingu.  

 

 V prostředí vývoje pro OS Symbian je událostmi řízená obsluha více úloh 

preferována před použitím více vláken pro jednotlivé úlohy [30] z následujících důvodů. 
Aktivní objekty nabízí vzájemnou rychlejší komunikaci oproti vláknům,  protože při běhu 

v 1 vláknu ušetří režii sdílení dat. Přepínání kontextů mezi vlákny zatěžuje procesor a při 
jejich přerušování je nutné ukládat a obnovovat aktuální stav jejich práce, oproti tomu 

obsloužení dokončeného požadavku aktivního objektu je atomická operace, tj. nesmí 
dojít k jejímu přerušení. Při použití vláken je nutné zajistit ochranu sdílených dat před 

současným zápisem více vláken a používat prvky jako např. semafory, což zvyšuje 

složitost kódu a snižuje výkonnost programu, aktivní objekty není třeba synchronizovat, 
protože běží nepřerušovaně, tj. nepreemptivně. 

2.5.1 Aktivní objekty v praxi 

Po teoretickém rozboru účelu aktivních objektů budou nyní stručně popsány 

a osvětleny na  ukázkách kódu kroky vedoucí k použití vlastního aktivního objektu. 
Koordinaci jednotlivých aktivních objektů a rozhodnutí, který aktivní objekt se má spustit 

v danou chvíli provádí tzv. aktivní plánovač (active scheduler), který je reprezentován 

třídou CActiveScheduler . Pokud je vytvářena aplikace bez grafického rozhraní, což 

je případ této diplomové práce, musíme si nejprve sami vytvořit instanci třídy aktivního 

plánovače, nainstalovat ji, přidat aktivní objekt v jeho výchozím konstruktoru na seznam 
aktivního plánovače a spustit aktivní plánovač, přičemž před jeho samotným spuštěním 

je nutné, aby existoval alespoň jeden asynchronní požadavek na službu. 
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Celý proces lze názorně demonstrovat na následujícím kódu: 
 

LOCAL_C void ExampleL()  
{  
 //vytvo ření nové instance aktivního plánova če 
 CActiveScheduler* scheduler = new (ELeave) CActive Scheduler;  
 
 //umíst ění na úklidový zásobník 
 CleanupStack::PushL(scheduler);  
 
 //instalace 
 CActiveScheduler::Install(scheduler);  
 
 //objekt provád ějící obsluhu asynchronní žádosti, 
 //obsluhu m ůže ale provád ět i část systému 
 CServiceProvider* service= new (ELeave) CServicePr ovider;  
 
 //umíst ění na úklidový zásobník 
 CleanupStack::PushL(service);  
 
 //vytvo ření instance aktivního objektu, 
 //pokud by žádost obsluhoval systém, není nutné p ředávat 
 //aktivnímu objektu referenci poskytovatele služby   
 CActiveObj *myActive = new(ELeave) CActiveObj(*ser vice);  
 
 //umíst ění na úklidový zásobník   
 CleanupStack::PushL(myActive);  
 
 //volání asynchronního požadavku 
 myActive ->IssueRequest();  
 
 //nyní je již možné aktivní plánova č spustit 
 CActiveScheduler::Start();  
 
 //odebrání vytvo řených objekt ů ze zásobníku a provedení jejich 

//destrukce 
 CleanupStack::PopAndDestroy(3);  
}  
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Výchozí konstruktor aktivního objektu z příkladu by pak vypadal následovně: 

 
CActiveObj::CActiveObj(CServiceProvider& aService):  
//p ři konstrukci je nutné nastavit prioritu vznikajícíh o objektu, 
//která se využívá p ři rozhodování plánova če, který aktivní objekt 
//vy řídít nejd říve, pokud zjistí, že k obsloužení je p řipravena více  
//než jedna událost 
CActive(CActive::EPriorityStandard), 
//inicializace reference na poskytovatele služby 
iServiceProvider(aService) 
{  
 //p řidání objektu na seznam aktivního plánova če 
 CActiveScheduler::Add(this); 
} 

 

Každý aktivní objekt dědí z třídy CActive  a musí dále obsahovat metody RunL() , 

DoCancel()  a RunError() . Metoda RunL()  určuje reakci na dokončení asynchronního 

požadavku a je v případě dokončení volána aktivním plánovačem, bázová třída CActive  

ji definuje jako čistě virtuální, potomek pak implementuje konkrétní kód, stejný přístup je 

zvolen i u DoCancel() . Metoda DoCancel()  provádí operace potřebné pro zrušení 

požadavku, např. v případě, že aplikace, která se má ukončit disponuje nevyřízenými 

asynchronními požadavky. V kódu se pak používá volání metody Cancel() z třídy 

CActive , které dále volá DoCancel() , přítomnost volání metody Cancel()  pro zrušení 

asynchronních požadavků je tedy na místě například v destruktoru aktivního objektu. 

Metoda RunError() je volána v případě, že dojde k leave v metodě RunL()  aktivního 

objektu, pokud se sama s nápravou nevypořádá, aktivní plánovač volá vlastní metodu 

Error() .  

 

Asynchronní žádost musí obsahovat členskou proměnnou třídy CActive  iStatus  

jako parametr a po odeslání žádosti musí objekt volat funkci SetActive() , aby tak 

oznámil aktivnímu plánovači, že má odeslaný a nevyřízený požadavek. K jednomu 

aktivnímu objektu může existovat pouze 1 nevyřízený asynchronní požadavek, pokusí-li 

se o opětovné volání SetActive()  v době, kdy nebyl vyřízen předchozí požadavek, 

dojde k chybě (panice). Pro názornější pohled na celkový princip aktivních objektů 

poslouží obrázek č.2, který byl převzat z [29] a přeložen. Jako aktivní objekty jsou 

implementovány na straně serveru třídy CSmsControl  a CNetworkInfo . 
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Obrázek č. 2: Vzájemné vymezení rolí aktivního plánovače, aktivního objektu 
a poskytovatele asynchronní služby (převzato a přeloženo z [29] ) 
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2.6 Vývojové prostředí Carbide.c++ 

Vývoj aplikací v Symbian C++ je možný ve více prostředích -  u starších verzí 

Symbian OS bylo upřednostňováno komerční prostředí CodeWarrior, během roku 2006 
bylo nahrazeno prostředím Carbide.c++, což je IDE na bázi Eclipse vyvinuté Nokií. 

Podporováno je i Microsoft Visual Studio 2003 a 2005 po doinstalování Carbide.vs  
pluginu. Carbide.c++ se vyskytuje ve 4 verzích – Express, Developer, Proffesional a OEM. 

Verze Express je k dispozici zdarma a postačuje pro vytvoření  plnohodnotné aplikace, 

byla proto použita při práci na tomto projektu. Kromě vývojového prostředí je nutné mít 
dále nainstalováno SDK s emulátorem pro patřičnou verzi Symbianu a platformy, podle 
toho, pro jaký mobilní telefon chceme vyvíjet, dále odpovídající verzi jazyka Perl. Projekty 

vytvořené pro Symbian OS mají jednotnou souborovou strukturu, kterou je dobré si pro 
lepší orientaci představit.  

2.6.1 Souborová struktura projektu 

/ aif   - úložiště ikon 
/ data   - umístění souborů pro specifikaci zdrojů (platí pro S60) 

/ gfx  - aplikační zdroje, např. obrázky či zvuky (S60) 

/ group  - soubory popisující projekt (.mmp a bld.inf) 
/ images  - aplikační zdroje jako např. bitmapy (platí pro UIQ) 

/ inc  - hlavičkové soubory 

/ rsc  - umístění souborů pro specifikaci zdrojů (UIQ) 
/ sis   - instalační soubory pro Symbian OS 

/ src  - zdrojové soubory C++ 
/ test  - testovací kód 

 

Důležité soubory projektu: 

 

a) definiční soubor projektu (*.mmp)  - obsahuje např. název aplikace , cílový typ 

aplikace (např. exe), jméno adresáře, který obsahuje zdrojové soubory projektu, 

identifikátor aplikace (tzv. UID), jméno adresáře s hlavičkovými soubory, jméno adresáře 
s hlavičkovými soubory API a výčet knihoven, které je třeba zkompilovat s projektem, 

úkazku jeho obsahu můžeme vidět zde: 

  
TARGET    PhoneLocServer.exe //název aplikace  
TARGETTYPE   exe      //cílový soubor  
UID    0 0x2002053D    //identifika ční číslo autora  
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//vý čet služeb ke kterým aplikace pot řebuje p řístup 
CAPABILITY NetworkServices LocalServices UserEnviro nment 

ReadUSerData WriteUserData WriteDeviceData ReadDevi ceDat 
 
//cesta k API 
USERINCLUDE  ..\inc 
SYSTEMINCLUDE   \epoc32\include 
 
//cesta ke zdrojovým soubor ům 
SOURCEPATH   ..\src 
SOURCE Main.cpp SmsControl.cpp NetworkInfo.cpp Clie ntComm.cpp  

... 

b) bld.inf - obsahuje především seznam mmp souborů, je do projektu zahrnut i pokud 

projekt obsahuje pouze jediný mmp soubor, celý obsah bld.inf pro semestrální projekt 

vypadá následovně: 

 
PRJ_PLATFORMS 
DEFAULT 
 
PRJ_MMPFILES //ozna čuje po čátek vý čtu mmp soubor ů 
PhoneLocServer.mmp  
gnumakefile Icons_scalable_dc.mk //název popisného souboru ikon   

 
c) soubor pkg (package file) - je textový soubor obsahující informace požadované 
utilitou makesis pro vytvoření instalačního souboru aplikace (souboru sis), může 
obsahovat například údaje o podporovaných jazycích instalačního souboru nebo jméno 

souboru obsahujícího logo aplikace, je vytvořen IDE po úspěšné kompilaci 
 

d) instalační soubor sis (zkratka ze Symbian OS Installation System) - je vytvořen 

pomocí utility makesis, která je součástí SDK, ze souboru pkg, tento soubor je již možné 
přesunout na mobilní telefon a nainstalovat vytvořenou aplikaci, ovšem od Symbian OS 

v9.1 pouze za předpokladu, že je daný instalační soubor podepsán platným certifikátem 
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2.7 Proces vzniku aplikace pro Symbian 

 Po napsání všech potřebných zdrojových souborů, jejich sestavení do projektu 

popsaného souborem mmp, definování potřebných schopností (capabilities) 

a zkompilování, obdržíme soubor pkg . Z něj pomocí konzolové aplikace makesis 

dodávané s vývojovým prostředím můžeme vytvořit instalační soubor sis . Před 

instalováním aplikace na mobilní telefon je vhodné ji otestovat v emulátoru dodaném 
s SDK a odhalit možné nedostatky před jejich projevením v reálném přístroji. Soubor sis 
je již pak možné přenést na mobilní telefon a nainstalovat, ovšem od verze Symbian OS 

v9.1 pouze za předpokladu, že je daný instalační soubor podepsán platným certifikátem.  

 

Podepsání aplikace představuje nepříjemnou překážku, která sice zvyšuje 
bezpečnost aplikací Symbianu, ovšem je také brzdou většího rozvoje freeware aplikací 
pro OS Symbian. Oficiální cestou lze certifikát získat po registraci v systému Symbian 

Signed. Na výběr je více variant podle počtu IMEI, pro která chce uživatel vyvíjet, a služeb 

telefonu, jež může jeho aplikace využívat. Bezplatná je pouze možnost certifikace pomocí 

„Open Signed Online“, která tak byla pro potřeby diplomové práce používána. Tato 
služba je dostupná online 24h denně, ovšem zatím s občasnými několikadenními 
výpadky. Již samotná registrace může představovat menší překážku. Pro registraci 

v Symbian Signed je nutná neveřejná e-mailová adresa (tj. nelze použít gmail, centrum, 
seznam a jiné, ani školní e-mail), jinak systém zahlásí chybu a uživatel se nedostane dále 

přes tento krok. Zástupci Symbian Signed a Nokie oficiálně doporučují zakoupení webové 
domény a s ní i vlastní domény e-mailové schránky. Z důvodů ušetření takto 

vynaložených financí jsem hledal řešení bezplatné a jako takové se nakonec ukázalo  

zřízení e-mailové adresy na http://www.dot.tk/. Zde je možnost vytvořit si zdarma vlastní 
e-mailovou doménu 2. řádu, která spadá pod doménu prvního řádu patřící 

tichomořskému ostrovu Tokelau. Pošta zaslaná na takovou adresu je pak přeposílána 

na e-mail zadaný při registraci na uvedeném serveru. S takovýmto jedinečným e-mailem 
již byla registrace do Symbian Signed umožněna.  

 
Dále bylo třeba získat vlastní identifikační autorské číslo UID z chráněného 

rozsahu, těch je možné získat zdarma i několik po odeslání žádosti v rámci systému 
Symbian Signed. Ve formuláři Open Signed Online pro upload je pak nutné zadat IMEI 
telefonu, na kterém chceme aplikaci testovat, e-mail použitý při registraci do služby 

a výčet služeb potřebných pro funkčnost aplikace (tzv. capabilities). Po uploadu 

nepodepsaného sis  souboru obdržíme za určitou dobu (obvykle 2-10 minut) e-mailem 

odkaz, jehož otevření slouží jako potvrzení.  
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Za dalších 5-10 minut po otevření potvrzující stránky pak obdržíme další e-mail, v němž 
nalezneme odkaz se stránkou, odkud je možné stáhnout již podepsaný instalační soubor. 

Takto podepsaný instalační soubor je použitelný pouze pro zadané IMEI a jeho digitální 

podpis platí 36 měsíců. Před spuštěním instalace je zobrazeno oznámení, že daná verze 

slouží pouze pro potřeby vývoje. 
 
Neoficiální cesta zprovoznění vytvořených aplikací bez legálního podpisu vede 

např. přes hacknutí OS Symbian pomocí k tomu určených programů, které způsobí, že je 
možná instalace nepodepsaných aplikací nebo přes získání certifikátu sdíleného velkým 
množstvím IMEI, který byl vydán pro určitou čínskou softwarovou společnost, 

prostřednictvím ruských specializovaných webů. Spektrum takových technik se však stále 
zužuje se zvyšující se bezpečností nových verzí Symbianu. 
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3. POPIS REALIZACE 

 Cílem praktické části diplomové práce bylo převtělit nabyté poznatky 
o programování aplikací v C++ pro OS Symbian ze semestrálního projektu do podoby 

softwarového řešení lokalizace mobilního telefonu v síti GSM. Jako využití takové 

aplikace bylo zamýšleno především zjištění polohy telefonu v případě jeho krádeže 

či ztráty. Realizovaný systém se skládá ze 3 částí - serveru běžícího v mobilním telefonu, 
klientské aplikace pro PC a části umístěné na webovém serveru, blíže jim budou 
věnovány kapitoly 3.2 - 3.5. Klíčovou pro funkci celého systému je samotné určení 

polohy telefonu, nejprve tedy budou nástíněny některé metody používané pro řešení této 
úlohy, další části této kapitoly se pak budou věnovat jednotlivým částem realizovaného 

lokalizačního systému. 

3.1 Lokalizační metody v GSM 

 Lokalizační metody v síti GSM lze rozdělit do 3 základních kategorií [31] na metody 

využívající síť (network-based), metody využívající mobilní telefon (handset-based/mobile-
based) a kombinované metody. U lokalizačních metod první kategorie hraje mobilní 

telefon spíše pasivní roli, o určení jeho polohy se stará síť. Oproti tomu u metod 
využívajících mobilní telefon probíhá zjišťování polohy na straně mobilního telefonu 
pomocí instalované aplikace, poslední kategorie pak kombinuje spolupráci mobilního 

telefonu a sítě.  

Konkrétní zástupci metod pro GSM lokalizaci: 

- Cell ID - poloha se vyhodnocuje ze znalosti identifikátoru buňky, tzv. Cell ID 

(CID), přesnost závisí na daném místě nasazení, v městských oblastech s velkou hustotou 
vysílačů se může pohybovat kolem 100 - 500 metrů [32], v oblastech s nižší hustotou 

osídlení však max. odchylka může dosáhnout až maximálního poloměru sítě GSM, tedy 
35 km 

 

- Cell ID + TA - kombinuje předchozí metodu se znalostí tzv. time advance (TA), 
což je časový předstih o který musí mobilní telefon vysílat dříve, aby stihl dorazit 

do vysílače včas pro zařazení do jemu určeného timeslotu TDMA, odchylka této metody 

dosahuje přibližně 550 metrů, větší přesnosti lze dosáhnout získáním údajů TA od dalších 
okolních vysílačů, při znalosti polohy a TA 4 vysílačů by bylo možné vypočítat 3D polohu 

mobilního telefonu řešením následující soustavy rovnic [33]. 
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kde c je rychlost šíření signálu, ATA  až DTA  jednotlivé hodnoty time advance, { }zyx ,,  

hledané souřadnice telefonu a { }AAA zyx ,, ,{ }BBB zyx ,, ,{ }CCC zyx ,, ,{ }DDD zyx ,,  jsou známé 

souřadnice vysílačů A - D. Obdobně lze určit při znalosti informací o 3 vysílačích 

dvojrozměrnou polohu. 

 

- U-TDOA (nebo také UL-TOA) - Uplink-Time Difference Of Arrival, vyhodnocuje 

se rozdíl mezi časem, kdy mobilní telefon začal vysílat a časem, kdy data dorazila 
do vysílače, pokud jsou k dispozici stejné informace i od dalších vysílačů, může přesnost 

dosáhnout až 50 m 
 

- EOTD - Enhanced Observed Time Difference, stejný princip jako předchozí 

metoda, ale výpočet provádí mobilní telefon nebo může naměřená data zaslat 
vyhodnovacímu centru, přesnost kolem 60 - 200 metrů 

 

- metody založené na GPS - může se jednat o věstavěný nebo externí modul GPS 

či o GPS kombinovaný s pomocnými daty ze sítě GSM (A-GPS), lze dosáhnout přesnosti 

5 - 30 metrů, u OS Symbian lze navíc využít tzv. Location Acquisition API  

Většina popsaných metod naráží při snaze o implementaci v Symbian C++ 
na následující překážky: 

- pomocí funkcí veřejně přístupného API Symbianu nelze získat informace 

o identitě sousedních buněk ani hodnotě time advance, lze pouze získat informace 

o aktuálně připojené BTS (ovšem opět kromě time advance), podle odpovědí na dotazy 
položené, jak mnou, tak i spoustou dalších osob na oficiálním vývojařském fóru pro 
Symbian - Forum Nokia, jsou tyto údaje přístupné jen po navázání spolupráce s operátory 

nebo pokud se člověk stane partnerem firmy Nokia (viz např. 
http://discussion.forum.nokia.com/forum/showthread.php?t=101988) 
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- není známa přesná poloha vysílačů, pro potřeby diplomové práce jsou využívány 
seznamy BTS českých operátorů dostupné na webu [34], tyto ovšem již neobsahují přímo 

GPS souřadnice, i když tomu tak podle odpovědi od správců webu dříve bylo, lze je 

dohledat pouze manuálně pomocí vyhledávače na tomto webu 

 
- bohatší nabídka funkcí pro určení polohy je dostupná až od verze OS Symbianu 

3rd FP2, od které je schopnost lokalizace udělována při podpisu aplikace Symbianem 

a nemusí ji odsouhlasit manuálně uživatel, přičemž telefon pro testování vyvíjeného 
software, jímž byla Nokia N73, spadá pod verzi 3rd MR 

 

- pro použití GPS nebyl k dispozici pro testování mobilní telefon s vestavěným 
GPS, externí modul pak ani z důvodu zamýšleného účelu programu, tj. lokalizace 

po ztrátě či odcizení nemá význam, spolupráci s GPS by bylo možné řešit např. pomocí 
třídy CGpsPositionRequest, která je volně dostupná na internetu na adrese 
http://wiki.forum.nokia.com/index.php/Image:GpsPositionRequest.zip, navržené řešení 

využitím souřadnic z GPS by pak mohlo vypadat následovně: 

 
#include "GpsPositionRequest.h" 
... 
 
// prom ěnné pro uložení aktuálních sou řadnic 
TReal latitude, longitude; 
 
// vytvo ření instance CGpsPositionRequest a umíst ění na zásobník    
// jako argument je p ředáno jméno aplikace 
CGpsPositionRequest* request = CGpsPositionRequest: :NewLC( 
        _L("PhoneLocServer")); 
 
// získání aktuální polohy 
TBool result = request->GetCurrentPostionL(latitude , longitude); 
 
// odstran ění objektu 
CleanupStack::PopAndDestroy(request); 
 
// zpracování výsledku 
if (result) 
        { 
        //získání bylo úsp ěšné, sou řadnice lze použít 
        } 
    else 
        { 
        // došlo k chyb ě 
        } 
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Výsledné řešení je tak založeno pouze na metodě „Cell ID“, tedy na určení 
identifikátoru aktuálně připojené buňky a jejím vyhledání v databázi BTS, pokud 

je v seznamu obsažena, uživatel se dozví adresu umístění vysílače a přesnost závisí, jak již 

bylo zmíněno, na konkrétní lokalitě použití.  

 
Pro verzi Symbianu S60 3rd nebyla v současné době nalezena ani jiná aplikace, 

která by umožňovala lokalizaci pomocí informací z více BTS. Mezi nejznámější aplikace 

pro lokalizaci pomocí GSM patří CellTrack, dostupný z http://www.afischer-
online.de/sos/celltrack/, který umožňuje sběr informací o aktuálně připojené buňce,  

GSM-Tracker, dostupný z http://www.gsm-tracker.com/, který ovšem není kompatibilní 

s verzí S60 3rd, nebo GSM Net Monitor od českého autora Reného Steina, jehož produkt 
je určen jen pro Windows Mobile a rovněž využívá jen aktuálně připojenou BTS 

a případnou spolupráci s GPS modulem. 

3.2 Celkový popis vytvořeného systému 

Vytvořené řešení se skládá z části na webovém serveru a aplikací klienta a serveru. 

Webový server zprostředkovává komunikaci mezi klientem a serverem a uchovává data 
pro autentizaci uživatelů, pomocí jednoduchého skriptu v PHP pak umožňuje upload 
ze strany aplikace serveru. Aplikace serveru je napsána v Symbian C++ a je určena 

pro mobilní telefon s OS Symbian S60 3rd MR, bude dále popsána v kapitole 3.3. 

Klientská aplikace byla napsána v C++ a je spustitelná na osobním počítači s OS 

Windows, popisu jeho částí je věnována kapitola 3.4.  
 
Po instalaci serveru do mobilního telefonu, dojde po nejbližším vypnutí a zapnutí 

telefonu k jeho automatickému spuštění na pozadí. Pomocí sledování soketu SMS 
kontroluje veškeré příchozí SMS a pokud se jedná o řídicí zprávy určené pro něj, zpracuje 

je a vymaže, aniž by uživatel věděl o jejich příchodu. Řídicí SMS začínají třemi zavináči, 
dále následuje řetězec s heslem, po oddělení pomlčkou hodnota periody odesílání 

informací o poloze v sekundách, následovaná opět pomlčkou a poslední znak určuje, zda 

má byt odesílání zapnuto či vypnuto, tj. obsahuje buď číslici 1 či 0. Řídicí zpráva má tedy 

tvar: @@@HESLO-PERIODA-VYPÍNAČ. Po zapnutí telefonu si aplikace stahuje z webového 

serveru soubor s údaji pro ověření autentizace, které náleží IMEI telefonu, na kterém 
je spuštěna. Pomocí těchto údajů dojde k určení, zda je heslo správné a zda má dané 

telefonní číslo oprávnění ovládat aplikaci. Po spuštění aplikace je navíc detekováno, zda 

nedošlo ke změně IMSI, což by signalizovalo změnu SIM karty telefonu a jeho možnou 
krádež, je-li proto změna IMSI zjištěna, je zaslána 1 zpráva na webový server s aktuálními 
informacemi i v případě, že odesílání není aktivní. Z nich pak lze vyčíst aktuální telefonní 

číslo a zaslat na něj řídicí SMS.  
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Pokud je výsledek autentizace pomocí IMEI a hesla pozitivní, je objektu obsahujícímu 
časovač odeslána perioda jeho spouštění získaná z SMS a časovač je spuštěn. Na odezvu 

časovače jsou pak pravidelně shromažďovány všechny zjišťované údaje a po zapsání do 

souboru jsou uploadovány na webový server. Server volí automaticky první konfiguraci 

Internet Access Pointu pro připojení k internetu v mobilním telefonu a připojení 
k internetu se tak děje bez vědomí uživatele. Velikost odesílaných souborů je v řádech 
desítek bytů a pokud je tedy zvolena rozumná hodnota periody a není aplikace 

používána po dlouhou dobu, nejedná se o velkou finanční zátěž. Samotný upload je 
prováděn pomocí metody POST HTTP z důvodu absence API pro FTP ve verzi S60 3rd. 
Klient je po žádosti o spuštění načítaní dat požádán o zadání hesla a IMEI telefonu, který 

chce sledovat, zadané údaje jsou pak porovnány s daty na webovém serveru. Jsou-li 
zadané autentizační údaje správné, dojde ke stažení informací o poloze pro dané IMEI a 

z prvního řádku souboru je určeno, jestli je odesílání aktivní a s jakou periodou se děje. 
Klient pak periodicky načítá data z webového serveru do doby než zjistí, že odesílání 
bylo zastaveno nebo do zastavení provedeného z prostředí aplikace klienta. 

 

 

Obrázek č. 3 - Celkový pohled na fungování navrženého systému 
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3.3 Server 

Server byl vyvinut ve freeware vývojovém prostředí Carbide.c++ a testován 

v emulátoru S60 3rd edition SDK MR a na reálném zařízení Nokia N73. Jde o aplikaci bez 
grafického rozhraní, spouštěnou automaticky po zapnutí přístroje a běžící na pozadí. Kód 

se skládá ze 6 tříd - CClientComm , Essential , CFileSender , CHttpClient , 

CNetworkInfo  a CSmsControl . Vzájemné vztahy mezi těmito objekty jsou zakresleny 

do diagramu tříd na obrázku 4, jedná se pouze o koncepční znázornění, jsou proto 

vynechány datové typy navrátových hodnot a vstupních parametrů. Třídy CSmsControl  

a CNetworkInfo  jsou implementovány jako aktivní objekty (dědí z CActive ), třída 

Essential  je statická, ostatní třídy jsou pak odvozeny od třídy CBase (viz kapitola 2.2.5). 

Následuje stručný popis jednotlivých tříd, detailnější informace lze vyčíst přímo 

z komentářů ve zdrojovém kódu. 

3.3.1 Třída CSmsControl 

 Tato třída má za úkol naslouchat na soketu SMS zpráv a odchytávat zprávy, které 

jsou určeny serveru na základě definovaného uvozovacího prefixu. Při zachycení řídicí 
zprávy ji zpracuje, provede ověření autentizačních údajů a pomocí atributu obsahujícího 

referenci na instanci třídy CClientComm  ovládá spuštění či vypnutí časovače a nastavuje 

hodnotu periody odesílání dat. Je implementována jako aktivní objekt. 

3.3.2 Třída CClientComm 

Obsahuje jako atributy objekt časovače, tj. instanci třídy CPeriodic , a instanci 

třídy CFileSender , pomocí které je na odezvu časovače odesílán soubor obsahující data 

o stavu mobilního telefonu a jeho poloze. 

3.3.3 Třída CFileSender 

 Poskytuje třídě CClientComm  funkce pro výměnu dat s webovým serverem, 

pro CClientComm  tak není podstatné, jakým způsobem jsou data přenášena a použití 

konkrétní technologie je pro ni transparentní. Třída CFileSender  využívá pro přenos dat 

HTTP klienta v podobě instance třídy CHttpClient , dále disponuje instancí třídy 

CNetworkInfo  k získání dat o přístroji a síti pro samotné odesílání. 

3.3.4 Třída CNetworkInfo 

Další z tzv. aktivních objektů, třída CNetworkInfo , slouží pro získání informací 

o telefonním přístroji a jeho poloze v infrastruktuře sítě GSM. 
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3.3.5 Třída CHttpClient 

Jak vyplývá z jejího jména, poskytuje funkce HTTP klienta. Byla vytvořena 

z ukázkové volně dostupné aplikace Nokie HTTPClientExample , zbavena GUI 

a upravena tak, aby prováděla při potřebě připojení na internet automatický výběr IAP, 
dokázala metodou POST přenést soubor jako MIME multipart/form data a metoda GET, 

aby stažená data zapsala do souboru a nikoliv předávala GUI. Pro sestavení správného 

formátu přenášených dat metody  POST bylo využito software pro sledování sítě 
Wireshark a odchycena data zasílaná jednoduchým HTML formulářem na adresu 

uploadovacího PHP skriptu umístěného na webovém serveru, vysledované hodnoty 

jednotlivých částí pak byly sestaveny ve stejné podobě a pořadí programově. 

3.3.6 Třída Essential 

 Obsahuje přetížené funkce pro zápis do souboru, logování deskriptoru, čísla 

či času a také vymazání souboru, přejmenování souboru a načtení souboru. Pro svůj 
charakter možného použití na kterémkoliv místě kódu byla tato třída implementována 

jako statická. V diagramu UML na obrázku č.4 jsou přetížené funkce znázorněny jen 

jednou pro jejich nerozlišitelnost bez uvedení vstupních parametrů. Třída Essential  

obsahuje i funkci LogTimeFrom1970ToFileL , která je použita pro zápis počtu sekund 

od 1.1.1970, což je datum od kterého UNIXové systémy počítají čas a stejnou hodnotu 

vrací funkce time()  v jazyce C++, rozdílu návratových hodnot této funkce ze serveru 

a klienta je využito pro výpočet vhodné doby započetí stahování dat na straně klienta 

a synchronizaci odesílání s přijímáním, je však zřejmé, že vše rovněž závisí na tom, jak 

mají vůči sobě položen čas daný mobilní telefon a osobní počítač a výsledek tak nemůže 

být ideální. 

3.3.7 Hlavičkový soubor Constants 

Obsahuje definici různých konstant používaných v rámci celého projektu serveru, 
např. URI pro upload souboru na webový server či k souboru s údaji pro ověření 

uživatele.
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+CClientComm()
+NewL()
+NewLC()
-ConstructL()
+~CClientComm()
+SetInterval()
+GetSendStatus()
+SetSendStatus()
+DownloadSecureInfo()
-PeriodicTimerCallback()
-OnTimerFunction()

-iSendInterval
-iSendStatus
-iPeriodicTimer
-iFileSender

CClientComm

+NewL()
+NewLC()
-CSmsControl()
+~CSmsControl()
+SocketListen()
+SMSSendL()
-ConstructL()
-RunL()
-DoCancel()
-RunError()
-ListenForSpecialSMS()
-SmsProcess()
-ParseBody()
-ParseAuthData()
-VerifyUser()

-iSmsMessage
-iClientCom
-iSocketServe
-iSocket
-iFs
-iRead
-iPckgBuf
-iBuf
-iControlNumber
-iFileData

CSmsControl

+NewL()
+NewLC()
-ConstructL()
+~CFileSender()
+GetAndSend()
+NotifyEndL()
+SetControlNumber()
+DownloadSecureInfo()
-CFileSender()()
-FileSendL()
-FileCreateL()

-iSendStatus
-iSendInterval
-iControlNumber
-iFileName
-iHttpClient
-iNetInfo

CFileSender
1

1

+NewL()
+NewLC()
-CHttpClient()
-ConstructL()
+~CHttpClient()
+HttpPostFileL()
+HttpPostDesL()
+HttpGetL()
+MakePostPacketL()
+LoadFileL()
+LoadStringL()
+CancelTransaction()
+IsRunning()
-SetHeaderL()
-AutoSetupConnectionL()
-FindExistingConnection()
-MHFRunL()
-MHFRunError()
-ReleaseData()
-GetNextDataPart()
-Reset()
-OveralDataSize()
-GetCredentials()

-iSocketServ
-iConnection
-iSelectedIap
-iSession
-iTransaction
-iPostData
-iPayload
-iRunning
-iConnectionSetupDone
-iDataAvailable
-iRepository
-iPrevProfileId

CHttpClient

+NewL()
-CNetworkInfo()
-ConstructL()
+~CNetworkInfo()
+StartL()
+GetImeiL()
+GetImsiL()
+GetNetworkInfoL()
+GetSignalStrength()
+GetBatteryLevelL()
+GetOperatorL()
-RunL()
-DoCancel()

-iPhoneType
-iState
-iTelephony
-iPhoneId
-iSubsriberIdV1
-iNetworkInfo
-iSigStrength
-iOperator
-iBatteryInfo
-iActiveSchedulerWait
-iIMEI
-iIMSI
-iOperatorName
-iNetworkId
-iTelNumber
-iCellId
-iLocationAreaCode
-iSignalStrength
-iChargeLevel

CNetworkInfo

1

1

1

1

CActive

+AppendToFileL()
+WriteFileL()
+LogTimeToFileL()
+LogTimeFrom1970ToFileL()
+LogL()
+RemoveLogsL()
+RemoveFileL()
+RenameFileL()
+ReadFileL()

static Essential

CBase

«interface»
MHttpTransactionCallBack

«interface»
MHttpDataSuplier

«interface»
MHttpAuthenticationCallback

 

Obrázek č. 4 : UML diagram tříd serveru 



POPIS REALIZACE 
 

- 45 - 

3.4 Klient 

Klient byl vyvinut v prostředí C++ Builder 6 Personal, který je distribuován 

ve vybraných publikacích zdarma pro nekomerční použití. Jde o aplikaci spustitelnou 
pod OS Windows, která vyžaduje pro správnou funkci připojení k internetu. Na obr. č. 5 

si lze prohlédnout grafické rozhraní programu. 

 

 

Obrázek č. 5 : Grafické rozhraní klientské aplikace

 
Po spuštění je klientská aplikace otevřena v neaktivním stavu s prázdnými editačními 

okny, po stisknutí tlačítka Start stylizovaného do podoby „play“ nebo výběru z menu 

Data ze serveru - Spustit načítání je otevřeno dialogové okno sloužící pro autentizaci 
uživatele (viz obr. č. 6) 
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Obrázek č. 6 : Dialogové okno pro autentizaci klientské aplikace 

 

Dále proběhne stažení dat z webového serveru obsahujících údaje pro ověření uživatele 

a pokud zadané heslo a IMEI odpovídají páru načtenému z webového serveru, dojde 
k prvotnímu stažení souboru s daty zaslanými ze serveru v mobilním telefonu. Z tohoto 
prvního načtení je určena perioda odesílání souboru na webový server a příslušně 

upraveno stahování.  

Mezi sledované údaje patří: 

� identifikátor aktuálně připojené buňky mobilního telefon (Cell ID/CID) 

� Location Area Code (LAC), což je označení oblasti, která zahrnuje několik 
buněk  

� Mobile Network Code (MNC), což je číslo určující daného operátora 

� International Mobile Equipment Identity (IMEI), unikátní číslo přidělené 
výrobcem mobilnímu telefonu 

� International Mobile Subscriber Identity (IMSI), unikátní číslo přidělené 

operátorem SIM kartě  

� jméno operátora v podobě, jaké jej přímo vysílá 

� ovládající číslo, tj. číslo, které vyslalo řídicí SMS serveru 

� hodnota periody odesílání dat ze serveru 

� síla signálu v dBm,  což může být číslo z rozsahu -123 až -1 dBm, ovšem 

vysíláno bez záporného znaménka 

� stav baterie mobilního telefonu v procentech 

� samotný stav odesílání (zapnuto/vypnuto) 

� z hodnoty CID a MNC pak může být pomocí databáze BTS určena adresa 

aktuálně připojeného vysílače 

� zjišťován je rovněž čas a datum odeslání daných údajů 
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Menu aplikace dále nabízí funkce exportu posledních 30 údajů ze serveru do csv 

souboru, update databáze BTS stanic z [41] a otevření nalezené adresy BTS mapovým 

serverem Google Maps ve výchozím prohlížeči. 

 

 Funkce klienta jsou strukturovány do 4 tříd - BTSinfo , ServerInfo , Comparator  

a PhoneLocFunctions . Vzájemné vztahy mezi těmito objekty jsou zakresleny do UML 

diagramu tříd na obrázku č. 7, který je následován stručným popisem jednotlivých tříd, 
detailnější informace lze vyčíst přímo z komentářů ve zdrojovém kódu klienta. 

+BTSinfo()
+Clear()
+operator <()

+CID
+LAC
+district
+location

BTSinfo

+ServerInfo()
+Clear()

+CID
+LAC
+MNC
+strength
+charge
+location
+IMEI
+IMSI
+time
+operatorName

ServerInfo

+operator() : bool

Comparator

+PhoneLocFunctions()
-GetTimeOffset()
+GetState()
+SetGUIPointers()
+DownloadInfoFile()
+Update()
+CreateAndOpenMapURL()
+LoadCurServerInfo()
+ShowCurServerInfo()
+LoadBTSdb()
+VerifyUser()
+ClearGUI()
+SetGUI()
+SearchCID()
+WriteServerInfo()
+SynchronizeUpdates()

-infoList
-iter
-list_o2
-list_tmobile
-list_vodafone
-serverIMEI
-originatorNumber
-state
-interval
-startTime
-timeOffset
-O2_PATH
-TMOBILE_PATH
-VODAFONE_PATH
-SERVERINFO_PATH
-Edits
-LocationEdit
-shState

PhoneLocFunctions
«datatype»
BTSmap

*
1

«datatype»
ServerInfoList

1
1

«uses»«uses»«uses»

 

Obrázek č. 7 : UML diagram tříd klienta 
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3.4.1 Třída BTSinfo 

 Slouží pro strukturované uložení dat o jedné BTS. Obsahuje atributy pro uložení 
hodnoty CID, LAC, okresu a adrese BTS, bezparametrický konstruktor, přetížený operátor 
porovnání a funkci pro vymazání (tj. nastavení čísel na 0 a vyprázdnění řetězců). Pomocí 

kontejneru multimap z C++ Standard Template Library, který slouží pro uložení objektu 
a jemu odpovídajícího klíče a umožňuje více objektům mít stejný klíč, je definován datový 

typ BTSmap, který je složen z objektů BTSinfo , jejich klíči pro vyhledávání jsou hodnoty 

CID a jako porovnávací funkce pro potřeby setřídění multimap  během vkládání nových 

prvků slouží třída typu functor Comparator . Nově definovaný typ BTSmap je pak použit 

pro uložení seznamů vysílačů pro jednotlivé operátory. Díky svým vlastnostem daným 
reprezentací multimap v paměti formou samovyvažujícího se stromu Red-Black poskytuje 

možnost velmi rychlého prohledání. 

3.4.2 Třída ServerInfo 

 Je určena pro strukturované uložení dat z 1 zprávy zaslané serverem. Obsahuje 
atributy pro uložení CID, LAC, MNC, síly signálu, stavu baterie, adresy BTS, IMEI, IMSI, 

času, jména operátora, bezparametrický konstruktor a funkci pro vlastní vymazání 

(tj. nastavení čísel na 0 a vyprázdnění řetězců). Pomocí kontejneru list  z C++ Standard 

Template Library, který je reprezentací obousměrně vázaného lineárního seznamu, 

je definován datový typ lineární seznamu složeného z objektů ServerInfo . Datový typ 

seznam byl zvolen z důvodu snadného přístupu k první a poslední položce, tedy pro 
snadné úpravy nejaktuálnějšího záznamu dat a pro možnost vymazání nejstaršího 

záznamu dat. 

3.4.3 Třída Comparator 

 Její úloha spočívá v porovnání objektů v rámci kontejneru multimap, který 

při použití programátorem definovaných objektů namísto standardních datových typů 
vyžaduje funkci, kterou je bude schopen porovnat a seřadit. Jako parametr určující 
takovou funci lze předat buď ukazatel na funkci nebo tzv. functor, což je případ třídy 

Comparator . Ta obsahuje jedinou funkci - přetížený operátor () , který porovná vstupní 

parametry a vrátí boolean  hodnotu výsledku. Functor neboli funkční objekt lze používat 

jako obyčejnou funkci, ovšem oproti ní nabízí specifické výhody. 
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3.4.4 Třída PhoneLocFunctions 

 Tato třída obsahuje definici všech metod potřebných pro chod klienta. Konkrétní 
stručný popis účelu obsažených objektů a metod lze nalézt v hlavičkovém souboru 

ClientFunctions.h . 

3.5 Webová část systému 

 Jako prostředník mezi serverem a klientem funguje část systému umístěná 

na webovém serveru. Server zde uploaduje data pro klienta, zároveň jsou zde uložena 
data pro autentizaci, u kterých se předpokládá jejich vložení provozovatelem systému, 

např. přes určitou registrační webovou stránku. Webová část se skládá z jednoduchého 

skriptu pro zajištění uploadu v jazyce PHP a složek data  a secure . Použití skriptu je 

nutné z důvodu principu fungování webu, který při vložení dat pomocí metody POST 

umístí data do dočasného adresáře, z kterého pokud si je „nevyzvedne“ žádná webová 
aplikace jsou později vymazány. Skript napsaný v jazyce PHP se tedy stará o přesun 

uploadovaných dat do složky data , jeho obsah je následující: 

 
<?php 
// soubory se nahrají do následujícího adresá ře zadaného 
// relativní cestou v ůči umíst ění samotného skriptu 
$target_path = "data/"; 
 
//vytvo ření cílové cesty pro p řesun souboru 
$target_path = $target_path . 

basename($_FILES['uploadedfile']['name']);  
 
//provedení p řesunu 
if(move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_ name'], 

$target_path))  
{ 
   // oznámení odesílateli, že p řesun byl úsp ěšný 
 echo "The file ".  basename( $_FILES['uploadedfile ']['name']). " 

has been uploaded";}  
else 
{ 
 // oznámení odesílateli, že došlo k chyb ě 
 echo "There was an error uploading the file, pleas e try again!"; 
} 
?> 

 
Adresář data  slouží pro ukládání dat zasílaných serverem, soubory jsou pojmenovány 

podle IMEI telefonu, jenž je odeslal. Adresář secure  slouží pro uložení dat potřebných 
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pro autentizaci, soubory jsou opět pojmenovány hodnotou IMEI telefonu, pro který jsou 
určeny.  

Jejich obsah má formát: 
heslo;telefonní číslo 

kde telefonní číslo je číslo, jež má povoleno zasílat řídicí SMS pro server na telefonu 

s daným IMEI, tj. číslo jež má povoleno kontrolu nad serverem daného telefonu.  
 

Adresář secure  má nastaveny atributy tak, aby umožňovaly ostatním kromě 

vlastníka pouze čtení. U všech složek na webovém prostoru, které jsou využívány 

pro realizované aplikace jsou navíc vloženy soubory .htaccess  zamezující prohlížení 

obsahu daných složek v prohlížeči, u složky data  uploadu příliš velkého souboru 

a u složky secure  uploadům vůbec.  

Zde je ukázka obsahu souboru .htaccess  umístěného ve složce secure : 

 
#PHP 
php_value max_execution_time 15 
php_flag register_globals on 
php_flag display_errors on 
php_value memory_limit 16M 
php_flag file_uploads off 
 
#Indexes 
Options -Indexes 
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .p hp5  
php_flag engine on 
 
#errors 
ErrorDocument 404 /error404.html 
ErrorDocument 403 /error403.html 
ErrorDocument 500 /error500.html 

 
Jako webový prostor pro potřeby testování vyvinutých aplikací sloužil osobní web 
na hostingu ic.cz. 
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4. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit v jazyce C++ aplikaci pro monitorování 

polohy mobilního telefonu s OS Symbian využívající technologií GSM a GPS a zabezpečit 

dané řešení proti zneužití neautorizovanou osobu. Jako využití bylo zamýšleno především 

zjištění polohy telefonu v případě jeho krádeže či ztráty.  Samotné realizaci předcházelo 
seznámení s procesem vývoje pro platformu Symbian a získání znalostí potřebných prvků 
symbianovské verze jazyka C++, která se z důvodu odlišných vlastností vývoje pro osobní 

počítače a mobilní zařízení vyznačuje osobitým stylem, obzvláště, co se týče práce 
s pamětí a přístupu k chybám. Popisu základních principů Symbian C++ a oblastí, které 

byly potřebné pro realizaci zadání, je věnována druhá kapitola textové části diplomové 
práce. První kapitola pojednává o historii a členění OS Symbian. Vzhledem k nedostatku 

česky psané literatury v oblasti programování pro platformu Symbian, mohou první dvě 

kapitoly posloužit čtenáři začínajicímu s vývojem v Symbian C++ jako zasvěcení nejen do 
samotného jazyka a základní terminologie, ale i kroků předcházejících vlastnímu vývoji, 

a mohou se tak stát odrazovým můstkem pro vstup do této problematiky. Poslední část 

textu se věnuje popisu vytvořeného software, jeho struktuře a použitým metodám. 
Realizovaný systém se skládá ze 3 částí - serveru PhoneLocServer běžícího 

v mobilním telefonu, klientské aplikace PhoneLocClient pro PC a části umístěné 
na webovém serveru. Server byl vyvinut pro OS Symbian v jazyce C++ ve freewarovém 

vývojovém prostředí Carbide.c++, testování probíhalo v emulátoru S60 3rd edition SDK 

MR a na reálném zařízení Nokia N73. Jde o aplikaci bez grafického rozhraní, běžící 
na pozadí, která je spouštěna automaticky po zapnutí přístroje. Server pomocí sledování 

soketu kontroluje příchozí SMS a pokud se jedná o řídicí zprávy určené pro něj, dojde 
k jejich zpracování, aniž by uživatel věděl o jejich příchodu. Řídicí SMS jsou rozpoznány 

na základě uvozovacího prefixu těla zprávy a dále obsahují heslo, hodnotu periody 

odesílání informací pro klientskou aplikaci a stav, do kterého má aplikace přejít. Po přijetí 
řídicí SMS dojde k ověření jejího odesílatele pomocí jeho telefonního čísla a zadaného 

hesla. Tyto údaje jsou porovnány s daty uloženými pro dané IMEI na webovém serveru. 

Rozlišením úložišť podle jména IMEI je umožněno spravovat pravidla a data pro daný 
mobilní telefon nezávisle na jím právě používaném telefonním čísle. Po spuštění aplikace 

je navíc detekováno, zda nedošlo ke změně IMSI, což by signalizovalo změnu SIM karty 
telefonu a jeho možnou krádež, je-li proto změna IMSI zjištěna, je zaslána 1 zpráva na 

webový server s aktuálními informacemi i v případě, že odesílání není aktivní. Z nich pak 
lze vyčíst aktuální telefonní číslo a zaslat na něj řídicí SMS.  Pokud ověřovací údaje 
souhlasí, je spuštěn časovač s požadovanou periodou. Na odezvu časovače jsou pak 

zjišťovaná data přenášena pomocí protokolu HTTP na webový server.  
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Pro určení polohy telefonu je použita lokalizační metoda „Cell ID“, která umožňuje 
lokalizovat přístroj pouze s přesností závisející na velikosti aktuálně připojené buňky, 

přesnější metody využívající síť GSM vyžadují znalost údajů i ze sousedních buněk 

a hodnotu time advance, což veřejně přístupné API Symbianu neumožňuje a pro možnost 

získání takových údajů je nutné navázaní partnerství se společností Nokia či mobilními 
operátory. Navíc by bylo  zapotřebí mít k dispozici přesné souřadnice všech vysílačů, ale 
v současné době existuje pouze veřejně přístupná databáze vysílačů českých operátorů 

s uvedením jejich adres, z níž se také čerpá při vyhodnocování polohy aktuální buňky. 
Nejpřesnější metodou bez možnosti zapojení sousedních buněk je tak využití GPS. Externí 
GPS modul není vhodný z důvodů zamýšleného účelu daného software, telefon se 

zabudovaným GPS modulem nebyl pro testování k dispozici a je vytvořen pouze návrh 
takového řešení. 

Klient byl vyvinut v jazyce C++ v prostředí C++ Builder. Jde o aplikaci spustitelnou 
pod OS Windows, která vyžaduje pro správnou funkci připojení k internetu.  Uživatel 
klienta po žádosti o spuštění načítaní dat zadá heslo a IMEI telefonu, který chce sledovat. 

Tyto údaje jsou opět vyhodnoceny s pomocí webového serveru. Jsou-li zadané 

autentizační údaje správné, dojde k určení periody zasílání dat z prvního staženého 

souboru a klient pak periodicky načítá data z webového serveru do doby, než zjistí, že 
odesílání bylo zastaveno nebo do zastavení provedeného uživatelem klienta. Mezi data 
získáná o poloze či stavu mobilního telefonu serveru patří hodnoty CID, LAC, MNC, IMEI, 

IMSI, jméno operátora, číslo ovládající server, hodnota periody odesílání, síla signálu 
v dBm, stav baterie v procentech, stav samotného odesílání, čas a datum zjištění informací 

a s pomocí hodnot CID, MNC a databáze BTS českých operátorů je zjištěna adresa 
aktuálně připojeného vysílače. Aplikace klienta dále nabízí funkce updatu databáze BTS 

ze zdrojového webu, import a export seznamu obsahujícího max. 30 posledních údajů 

zaslaných serverem a funkci vygenerování URL s mapou zobrazující polohu daného 
vysílače s pomocí mapového serveru Google Maps a jeho otevření ve výchozím 

prohlížeči.  

Webový server zprostředkovává komunikaci mezi klientem a serverem a uchovává 
data pro autentizaci, pomocí jednoduchého skriptu v PHP pak umožňuje upload ze strany 

aplikace serveru. Pro zvýšení bezpečnosti jsou u všech používaných složek na webovém 
prostoru navíc vloženy soubory .htaccess s patřičným nastavením, umožňující např. zákaz 

prohlížení obsahu daných adresářů v prohlížeči. 
Pro verzi Symbianu S60 3rd, pro kterou byl směřován vývoj aplikace serveru 

nebyla v současné době, vyjma služeb samotných operátorů, nalezena ani jiná aplikace, 

která by umožňovala lokalizaci pomocí informací z více BTS. Jako perspektivní se tak jeví 

vývoj podobných aplikací až pro novější verze OS Symbian, které nabízí bohatší podporu 

lokalizace ve svém API. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A AKRONYMŮ 

• 3DES = Triple Data Encryption Standard, bloková šifra založená na šifrování Data 

Encryption Standard (DES), které aplikuje třikrát 

• AES = Advanced Encryption Standard, nástupce DES, bloková šifra stanovená jako 

šifrovací standard americké vlády 

• API = Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací 

• CSV = Comma-separated Values, jednoduchý souborový formát pro uložení 

strukturovaných tabulkových dat pomocí oddělení čárkou, středníkem apod. 

• DVB-H = Digital Video Broadcasting - Handheld, specifikace televizního vysílání 

pro mobilní zařízení 

• EDGE = Enhanced Data rates for GSM Evolution, technologie pro zlepšení přenosu 

dat v síti GSM 

• FOMA = Freedom of Mobile Multimedia Access, obchodní název pro služby 3G sítě 

japonského operátora NTT DoCoMo 

• GNU = rekurzivní akronym pro GNU’s Not Unix, operační systém unixového typu 

složený kompletně z bezplatného software 

• GPRS = General Packet Radio Service, mobilní datová služba přístupná 
pro uživatele GSM mobilních telefonů 

• GSM = Global System for Mobile communications  (původně Groupe Spécial 

Mobile), systém digitálních mobilních telefonů 

• HSCSD = High-Speed Circuit-Switched Data, nadstavba GSM umožňující zvýšení 

rychlosti datových přenosů 

• HSDPA = High-Speed Downlink Packet Access, protokol mobilní telefonie 

umožňující zvýšení přenosové rychlosti v sítí UMTS 

• HSUPA = High-Speed Uplink Packet Access, mobilní telefonní protokol pro sítě 3G 

• HTML = HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro webové stránky 

• HTTPS = Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer, nadstavba HTTP 

pro šifrování dat přenášených http 

• IAP = Internet Access Point, reprezentace určité sady hodnot nutných pro 

konfiguraci internetového připojení ve smartphonu 

• IDE = Integrated Development Environment, zkratka označující vývojové prostředí, 

tj. software umožňující vývoj programů  

• IM = Instant messaging, forma komunikace v reálném čase založená na odesílání 

psaného textu pomocí sítě Internet 

• IMAP = Internet Message Access Protocol, je internetový protokol pro vzdálený 

přístup k e-mailové schránce 
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• IMEI = International Mobile Equipment Identity, unikátní číslo přidělené 

mobilnímu telefonu výrobcem 

• IrDa = Infrared Data Association, označení pro typ bezdrátové komunikace 

pomocí infračerveného světla definovaný stejnojmennou asociací  

• ISDB-T = Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial, japonský standard pro 

digitální televizi a rádio používaný v Japonsku a Brazílii 

• J2ME = Java ME (dříve Java 2 Micro Edition), platforma Javy pro zařízení 

s omezeným výkonem, např. mobilní telefon 

• JDK = Java Development Kit, soubor základních nástrojů pro vývoj aplikací pro 

platformu Java 

• MIDP = Mobile Information Device Profile, aplikační rozhraní J2ME, které definuje, 

jakým způsobem softwarové aplikace spolupracují s mobilními telefony a pagery 

• MIME = Multipurpose Internet Mail Extensions, standard rozšiřující možnosti 

obsahu přenášeného e-mailem 

• MMS = Multimedia Messaging Service, standard pro zasílání multimediálních zpráv 

v mobílní síti 

• MOAP = Mobile Oriented Applications Platform, softwarová platforma používaná 

na telefonech japonského operátora NTT DoCoMo 

• OMA = Open Mobile Alliance, organizace tvořící otevřené standardy pro mobilní 

telefony 

• OPL = Open Programming Language, embedded programovací jazyk pro přenosná 

zařízení s OS Symbian 

• OS = Operační systém 

• PDA = Personal Digital Assistant, kapesní počítač 

• PDF = Portable Document Format, souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro 

ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru 

• PHP = PHP : Hypertext Preprocesor (rekurzívní zkratka), skriptovací programovací 

jazyk pro vytváření dynamických webových aplikací 

• POP3 = Post Office Protocol version 3, internetový protokol, který se používá pro 

stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta 

• RAM = Random-access memory, paměť s libovolným přístupem 

• RDS = Radio Data System, systém pro přenos doplňkových informací v síti 

rádiových vysílačů na velmi krátkých vlnách (VKV) 

• ROM = Read-Only Memory, typ paměťového úložiště, nelze snadno přepsat, slouží 

proto pro čtení 

• SDK = Software development kit, sada vývojových nástrojů pro vývoj na danou 

plaformu 
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• SMS = Short Message Service, služba zasílání krátkých textových zpráv v mobilní 

síti 

• SMTP = Simple Mail Transfer Protocol, standard pro přenos elektronické pošty přes 

sítě pracující na IP protokolu 

• SQL = Structured Query Language, standardizovaný dotazovací jazyk používaný 

pro práci s daty v relačních databázích 

• SSL = Secure Sockets Layer, protokol poskytující zabezpečení komunikace 

šifrováním a autentizací 

• SVGT = Scalable Vector Graphics Tiny, podmnožina standardu SVG, který slouží 

pro popis 2D grafiky pomocí XML, určená pro mobilní telefony 

• TDMA = Time division multiple access, metoda mnohonásobného přístupu 

ke kanálu s časovým dělením 

• TLS = Transport Layer Security, kryptografický protokol, nástupce SSL 

• UID = Unique Identifier, v Symbianu 32-bitové číslo pro identifikaci aplikace 

• URI = Uniform Resource Identifier, řetězec znaků pro přesnou identifikaci zdroje 

informací 

• USB = Universal Serial Bus, univerzální sériová sběrnice 

• VoIP = Voice over Internet Protocol, technologie umožňující přenos 

digitalizovaného hlasu pomocí počítačové sítě 

• VPN = Virtual Private Network, prostředek pro propojení počítačů na různých 

místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě 

• WAP = Wireless Application Protocol, systém pro zajištění provozu elektronických 
služeb na mobilních telefonech 

• WLAN = Wireless Local Area Network, bezdrátová lokální síť komunikující pomocí 

standardů IEEE 802.11 

• XHTML = Extensible Hypertext Markup Language, přeformulování HTML 

s využitím XML 1.0 

• XMLDOM = XML Document Object Model, objektově orientovaná reprezentace 

XML dokumentu 
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7. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 : Obsah přiloženého CD 

 

7.1 Příloha č. 1 - Obsah přiloženého CD 

Cesta Obsah 
Software/Klient spustitelný soubor *.exe klienta 
Software/Server instalační soubor *.sis serveru 
Software/Webová část skript v PHP pro upload, obsah web. serveru 
Software/ * /Zdrojové kódy kompletní řešení dané části 
Software/info.txt návod k otestování systému 
Text/  text diplomové práce 
 
 


